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KRAKOW 


STANISLAW GRYGIEL 

CZlOWIEK CZY BOG? 
All meine Triinenbiiche laufen zu Dir den Lauf! 
Und meine letzte Herzensflamme - Dir gliiht 

sie auf! 
I 0, komm zuriick, 

Mein unbekannter Gott! 
Mein Schmerz! mein letztes GlUck! 1 

Nietzsche, Dionyzos - Dithyramben 

AteizIn stal si~ tak specyficznie. ludzkim zjawiskiem, ze pot~pianie 
go dotyka nas samych. Stal si~ bowiem faktem skladowym naszej 
egzystencji, wyrazajqcym si~ ~ w codziennej krzqtaninie 
w sklonnosci do odmawiania swojego udzialu w rzeczywistosci 
stajqcej si~ i tworzonej. Rzecz jasna chodzi 0 udzial do konca, 
w przekonaniu, ze ostatecznie nie jest udzialem daremnym. Funda
mentalna odmowa czy niewidzenie, skierowana wprost w stron~ 

Boga, lezy u podsta\ovy konkretnych odm6w w malych sytuacjach 
zyciowych. W odmawianiu czlowiek dopatruje si~ wolnosci czyniq
cej go czlowiekiem. Odmawiajqc uwaza, ze okresla si~ sam. Jak 
zobaczymy p6zniej, istnieje mozliwosc nie odmawiania w konkret
nych sytuacjach zyciowych a jednak okreslania si~ przez samego 
siebie. Akceptuje si~ swiat przedmiot6w, ale z pomocq afirmacji 

1 Wszystkie moje Izy plyn,\ do Ciebie 
Tobie ogien mego serca plonie! 

Wr6c 
M6j nieznany Boze. 
M6j b61u. moje SzczE:scle ostatnie! 

(F . Nietzsche. Dionyzos - Dithyramben. tlum. S. G.) 

I 
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fundamentalnej uwalnia si~ od nich. Te dwie jedynie postawy 
wydajq si~ interesujqce. a postawach, w ktorych cal e zycie okre
sla si~ p r zed m i 0 tow 0, to znaczy tym, co mozna m i e C, nie 
warto wiele mowic. 

Sqdz~, ze tu tkwiq korzenie procesu la icyzacji w pelnym teg0 
slowa znaczeniu; polega ona na tym, ze czlowiek coraz mniej prze
kracza siebie samego ku inne j rzeczywist osci zamykajqc si~ w swo
jej wlasne j. Czlowiek zlaicyzowany to cziowiek, ktory nie chce bye 
kims wi~cej od siebie. Zamkni~ty w sobie samym, post awil sobi~ 
pytanie 0 samob6jstwo, pytanie, bye moze konsekwentne . Pozy
tywnym czynem odpowiedzial na nie Lukrecjusz dopelnia jqc nim 
swojq wizj~ swiata , w ktorym nie ma innych przyczyn poza "na
turalnymi". Lukrecjuszowska laicyzacja miala miejsce w innej sy
tuacji. Dzis czlowiek potyka si~ 0 inne, bardziej bolesne dla siebie 
pytanie: ja czy Bog? Nie moze w dwoch czlonach tej "alternaty
wy" dopatrzec si~ organicznej calosci. IN ostatecznych konsekwen
cjach pytanie przemienia si~ w pytanie 0 wlasne istnienie: istniec 
czy nie? Nie chodzi juz tylko 0 sens czy bezsens zycia, ale 0 prze
konanie si~, czy l1aprawd~ czlowiek zalezy w pelni od samego 
siebie. 

Problem ateizmu, tak jak go dzis pozwala widziec ateizm he
glowsko-feuerbachowsko-sartrowski , w sposob zwi~zly u jCjI He
raklit w zdaniu nie tak ciemnym, jak si~ mogio wydawac: "Ludzie 
zyjq smierciq bogow, bogowie zyjq smierciq ludzi". Echem odpo
wiedzieli mu: Nietzsche mowiqcy, ze "jesli ja mam istniec, to On 
nie moze istniec. Ale ja musz~ istniec, a wi~c On nie moze"; Sartre 
nie widzqcy innej mozliwosci jak tylko t~, ze "jezeli istnieje Bog, 
czlowiek jest nicosciq, jezeli istnieje czlowiek..." 

Gios rewolty przeciwko bogom rozlegi si~ w swiecie okreslonej 
kultury filozoficznej, usiIujqcej poprzez poj~ciowq wizj~ zdeter
minowac Boga, a czlowieka poddac Jego prawom. vVezwal do odro
dzenia si~ czlowieka, nawol:ywal do humanizmu umozliwiajqcego 
istocie ludzkiej osiqgni~cie pelni, jakiej niewolnicy bogow, zgi~ci 

pod ich ci~zarem, nawet domyslec si~ nie mogIi. Lukrecjusz chwali 
Epikura, ze odwazyl si~ zbuntowac przeciwko religii i bogom nisz·· 
CZqcym czlowieka ; dzi~ki temu sprzeciwowi, powiada, czlowiek 
mogl si~ wzniesc az do niebios. 

Ateizm, 0 ktorym wspominamy, zwracai si~ wtedy przeciwlw 
bogom, a n ie przeciw Bogu, z ktorym rna do czynienia ateizm 
dzisiejszy. W t ym '"znaczeniu z ateizmem spotykamy si~ takze 
w ksi~gach Biblii. Sw. Justyn nazywal ateuszami chrzescijan, jako 
ze odrzucajq bozkow na rzecz prawdziwego Boga. Zwracajqc uwa
g~ na zbidl10SC wartosciowania, jakiego dokonal sprzeciw Grekow 
oraz ich wychowankow wobec bogow i religii, z wartosciowaniem, 
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jakiego dokonuje dzisiejszy nasz sprzeciw, bye moze przekonamy 
si~, ze odeszlismy 9d Boga zywego w stronE~ wytworu naszej 
mysli, naszych postaw itd. i dlatego tak si~ m~czymy. Bo cz!o
wiek jedynie z zywym Bogiem moze wsp6lZye i siebie w Nim 
odnaleze. Z kazdym innym wejdzie na sciezk~ wojennq, w odpo
wiednim czasie, poniewaz ludzie pozostawieni samym sobie nie 
trwajq w milosci. A B6g, jezeli nie . jest Bogiem zywym, stanowi 
t",6r cz!owieka, jakiejs grupy, kultury itp. W imi~ tego tworu 
i dla niego ludzie zwalczajq si~ nawzajem. 

Wydaje si~, ze chcqc zrozumiee, dlaczego "umar!" Bog cz!owie
kowi, konieczne jest zastanowie si~, w imi~ jakich wartosci czlo
wiek usiluje dzisiaj u w a 1 n i a e s i ~ 0 d Niego. Na ten temat 
wiele jui zapelniono stronic, tak ie trudno tu powiedziee cos 
naprawd~ nowego. Niemniej zawsze warto 0 tym m6wie, bo kto 
wie, czy m6wiqc lUb sluchajqc rzeczy starych nie zobaczy si~ cze
gos wi~cej. 

Ateizm, jakim by! bunt Grek6w, lqczy z ateizmem, kt6ry nam 
si~ obecnie jawi we wspomnianej jui formie, przekonanie, ze 
wiara w bog6w, ewentualnie w Boga, oraz zwiqzana z niq religia. 
pomniejszajq czlowieka i niszczq jego mozliwosci rozwojowe. Na
rzucajq mu cos, co nie pozwala mu w pelni iye, resp. w pelni bye 
wolnym. Grek marzyl 0 pelni iycia, czlowiek dzisiaj marzy 0 pelni 
wolnosci. Obydwaj widzq jedynie krance: wszystko alba nie. 1.<1
czy ich takie - przynajmniej do pewnego stopnia - przek6nanie. 
ze uwalniajqc. czlowieka od Boga wcale nie trzeba przyjmowac. 
ze tego ostatniego nie rna. Wystarczy uswiadomie sobie, ie B6g, 
jesli jest, zyje sobie, a czlowiek sobie. Epikur bynajmniej nie 
negowal istnienia bog6w, owszem, sqdzit nawet, ze oni gdzie§ 
tam sobie iyjq, ale Sq zbyt wygodni i zbyt dalecy, zeby si~ mieszac 
w sprawy ludzkie: szkoda im zakl6cae sobie swoje szcz~scie przez 
wkraczanie w zycie smiertelnych. Sartre pisze wyraznie: "Egzy
stencjalizm nie jest ateizmem w tym znaczeniu, zeby wyczerpy
wal si~ w dowodzeniu, ze B6g nie istnieje. Glosi on raczej: nawet 
gdyby Bog istnial, nie zmieniloby to niczego. Taki jest nasz punkt 
widzenia. Nie zebysmy wierzyli, ie B6g istnieje, ale sqdzimy, ze 
problem nie jest problemem Jego istnienia. Trzeba, zeby czlowie!: 
odnalazl sam siebie i zeby si~ przekonal:, ze nie nie moze go 
zbawie Od siebie samego, nawet gdyby mial przekonujqcy dow6d 
na istn:enie Boga" 2. Orestes w Muchach zwraca si~ do Jowisza 
w przejmujqcych slowach: "Co mnie i tobie, boze? Przeplywamy 
obok siebie nie dotykajqc si~ jak dwa okr~ty. Ty jestes b6g, js 
jestem wolny: jednako samotni jestesmy i jednakowe nasze prze
razenie". 

2 Je:ln-Paul Sartre, Exiltentiali~me est un humaniame? Paris 1963, Nagel, ~. 95. 
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Czlowiek si~ tworzy - na tym polega jego istnienie - a two
rzyc si~ w pelni moze jedynie bez Boga, w samotnosci. Tak brzmi 
podstawowy kanon ateizmu, 0 ktorym mowimy. Ateizm ten nie 
zajmuje si~ Bogiem, lecz c z low i e k i e m b e z Bog a, z kto
rego robi projekcj~ ludzkiej mysli i pragnienia korzystajqc a re
bours z Kartezjuszowej filozofii transcendencji. T~ ostatniq 
umieszcza w swiecie ludzkiej tresci albo - poniewaz takie po
suni~cie uwaza si~ za oszustwo - nie dostrzega w niej nic poza 
absurdem. W kazdym bqdz razie, niezaleznie od tego, co si~ widzi 
W owej Transcendencji, jest to spojrzenie n a czlowieka w Jej 
swietle·. Ale religijnie widzi si~ J q tylko wtedy, kiedy jest dla 
czlowieka Bogiem albo... Absurdem. Rozumial t~ spraw~ Marks, 
kiedy walczyl zarowno z teizmem 'jak i z ateizmem - obydwa·· 
mial za cos religijnego i definiujqcego istot~ ludzkq w swietle 
czegos poza niq samq. Wowczas bowiem idea nieskonczonego wy
przedza jde~ skonczonego; t~ ostatniq poznajemy wlasnie wycho
dzqc od nieskonczonego, a zatem nie idea nieskonczonego jest 
ideq negatywnq, lecz odwrotnie - idea skonczonego powstaje 
przez zanegowanie idei nieskonczonego. Tym twierdzeniem Kar
tezjusz otwarl drog~ w ogole dla filozofii transcendencji 3. Na jej 
gruncie ateizm pojawil si~ wtedy, kiedy mysl filozoficzna szukajqc 
odpowiedzi na egzystencjalne pytanie 0 Transcendencj~, dostrzegla 
w Niej tylko wytwor ludzkiej swiadomosci, stanowiqcy kres mysle
nia sam w sobie absurdalny (albo przynajmniej nierealny), cho
ciaz umozliwiajqcy zrozumienie tego, co skonczone. Zresztq z wy
bitnq pomocq scholastyki, kt6ra uderzyla w t~ koncepcj~ argu
mentem, ze nie rna przejscia z porzqdku poznawczego do porzqdku 
bytowego, upraszczajqc gruntownie - z niezrozumienia - mysl 
Autora Medytacji. Absolutna transcendencja, mowiqc slowami 
Feuerbacha, to czlowiek, 0 ktorym marzy czlowiek, nie wiedzqc, 
ze marzy 0 sobie samym, doskonalym. 

Problem wiary w Boga, ew entualnie wiary t y I k 0 w siebie sa
mego, stanowi przeto "problem s pot k ani a s i ~ z T r a n s
c end e n c j q. Czy spotykam si~ jedynie z samym sobq czy z Kims 
innym. To jest jedno pytanie istotne, a ewentualne drugie: jezeli 
ktos przychodzi na spotkanie, jak twierdzi wierzqcy, to dlaczego 
jeden si~ spotyka z Nim a drugi nie? W imi~ jakich "racji" ktos 
odmawia a inny mowi: tak? 

Racja! Jestem przekonany, ze ateizm w swojej najsensowniejszej 
postaci to nie ten, ktory dostarcza tzw. dowodow zaczerpni~tych 
z w szelkiej scjencji na nieistnienie Boga. Podobnie zresztq rna si~ 

rzecz i z teizmem. Tzw. ateizm czy teizm naukowy tworzq zwykle 

3 Por. R. Descartes, Medytacje 0 pierwszej jiLozojii, Krakow 1958, BKF, me
dytacja 2 i 3. 
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hipotezy i teorie usilujqce zinterpretowae do konca z okreslonego 
punktu widzenia rzeczywistose ludzko-kosmicznq. Teologia i filo
zofia Boga chcqc si~ pod wplywem fascynacji sclentyzmem una
ukowie tworzq sobie p r zed m i 0 t: bo przeciez kazda szanujqca 
si~ nauka musi takowy posiadae. Ale przedmiotem tym wbrew 
pozorom nie jest juz B6g, ale - w najlepszym razie - pewien 
wycinek naszego zobiektywizowanego doswiadczenia Boga. Wy
cinek 6w bardzo latwo moze si~ stae w abstrakcji czyms, co nas 
od Boga wlasciwie oddali. Na nim oparta teologia w -swoim jqdrze 
nie powie nam 0 czlowieku wi~cej anizeli "czysta" antropologia. 

Teologia (a takZe i filozofia Boga) znajdujqca si~ li tylko na 
plaszczyznie wyznaczonej jej przez przedmiot 4, kt6ry sarna roz
wijajqc si~ tworzy, wpada w dogmatyzm, to znaczy w przeko
nanie, ze W utworzonym przez niq przedmiocie na temat Boga 
wyczerpuje si~ cala 0 Nim prawda, na tej po prostu podstawie, 
ze przedmiot ten odriosi si~ do Absolutu. Wskutek tego jedno 
uprzedmiotowienie teologiczno-filozoficzne nie toleruje innych 
i tak dochodzi do stare mi~dzy samymi przedmiotowymi teologia
mi i filozofiami, alba mi~dzy nimi a ateizmem scjentystycznym 
(takze posiadajqcym charakter przedmiotowy), kt6ry w rzeczy sa
mej ateizmem nie jest (intuicja Marksa byla sluszna). Calq bowiem 
uwag~ skupia na tej lub innej tresci, w kt6rej upatruje ostateczl1q 
podpor~ dla zycia osobowego. 

W fajerwerkowej zabawie strzelajq do siebie hipotezami, da
nymi naukowymi, kt6re - w wypadku filozofii Boga - ufilo
zoficzniajq na gwalt, co w skutkach doprowadza do odfilozoficz
nienia samej filozofii. Cos takiego dzialo si~ cz~sto w odwrotnym 
kierunku z "pi~cioma drogami" Tomasza z Akwinu. Nagi~ty 
scjentystycznie Tomasz stawal si~ karykatura dla przeciwnik6w. 
Nie na wiele zdaly si~ modyfikacje samej koncepcji nauki. Ale 
i nauki filozoficznie nagi~te nie 0 wiele lepszy przedstawialy 
widok. 

Tak konczylo si~ szukanie teorii, czy danej, kt6ra by Humaczyla 
, wszystkie inne dane. Wskutek tego jedni i drudzy m6wili 0 czyms 

innym anizeli zamierzali. Opowiada ksiqz~ Myszkin w Idiocie 
Dostojewskiego, ze spotkal swego czasu uczonego ateist~ i ucieszyl 
si~ majqc nadziej~, iz dowie si~ od niego czegos naprawd~. Za
wi6dl si~ jednak. "Jedno mnie tylko uderzylo: ze jakby wcale 
nie 0 tym m6wil caly czas, i dlatego mnie wlasnie uderzylo to, 
co i dawniej, ilekroe rozmawialem z niewierzqcymi alba czytalem 
takie ksiqzki; wciqz mi si~ wydawalo, ze i oni m6wiq, i w ksiqzkach 

, piszq zupelnie jakby nie 0 tym, chociaz z pozoru wyglqda, ze 

4 Nie mam tu na mysli teologii opartej na Biblii, lecz - spekulatywnll, 
opartll na takiej C'lJy innej filozofii (metafizyce). 



STANISLAW GRYGIEL150 

o tym" 5. "Tu jest cos takiego - czytamy dalej - obok czego 
wiecznie b~dq si~ przeslizgiwae ateizmy i wiecznie b~dq mowie 
n i e 0 t Y m". 

Zywemu czlowiekowi Bog przedmiotowy przeslania Boga 1udzi 
zywych, a zamiast aktu wiary mamy akt postawienia hipotezy i jej 
przyj~cia . W ten sposob zycie ust~puje miejsca abstrakcji. M6
wiqc 0 Bogu przedmiotowym mam na mysli przedmiot mogqc.v 
powstae zarowno w filozofii jak i w teologii. Niemniej jestem 
przekonany, iz istnieje teologia mowiqca 0 prawdziwym Bogu jak 
i filozofia mowiqca 0 prawdziwym z Nim spotkaniu czlowieka. 
Poniewaz jednak teologia, w naszej sytuacji, moze mowie jedynie 
o Bogu "dla nas", nas stwarzaj'lcym i odkupuj'lcym, a z drugiej 
stronyfilozofia mowi wprawdzie 0 czlowieku ale spotykajCjcym 
tego Boga, czyli 0 czlowieku "dla Boga", wydaje si~, ze niemoz
liwa jest antropologia bez teologii, tak jak i teologia bez antro
pologii - wypelnienie ich warunkowane jest przez Objawienie 
si~ Transcendencji czlowiekowi, bo tylko tak mu jest Ona do
st~pna. Filozofia czlowieka zaz~bia si~ z teologiq i odwrotnie. 
Tworzq calose, ktora de facto mowi 0 relacji czlowieka do Boga, 
o jego stawaniu siE; kims wi~cej anizeli jest, czyli 0 jego 0 S 0

bow 0 sci. Osobowosciq nazywam dynamicznq relacj~ podmiotu 
do swojego idealnego "Ja", do Siebie samego, ktorym si~ pod
miot usiluje stac. 0 tym jednak za chwil~. 

W zdrowym odruchu samoobrony czlowiek odrzuca "wiar~" 
w uprzedmiotowionego Boga ewentualnie w uprzedmiotowionego 
Siebie samego (czyli w jakqs trese). 

Ze problem wiary czy niewiary (tj. wiary w S~bie samego 
osamotnionego) stanowi zagadnienie zycia, dostrzegl juz, jak za
znaczylismy, Heraklit czy Epikur. Po wiekach, w epoce Oswie
cenia, kiedy ateizm stal si~ zjawiskiem spolecznym, zapomniano 
o tym. Dowodzilby tego fakt, ze w calkowitym spokoju pozosta
wiono reguly zycia (etyk~). Pozostaly one takie saPle jak dawniej, 
kiedy zalezaly od Boga. Oswiecony ateizm - moze dlatego, ze 
nie byl ateizmem dogl~bnego zycia - nie potrafil si~ wyzwolie 
od praktycznych konsekwencji wiary poprzednich stuleci, dla 
ktorych ateizm przedstawial raczej pewnq mozliwose logicznq. 
Podczas gdy osiemnastowieczny ateizm glosil, ze "nalezy zye talc, 
jakby Bog istnial, mimo ze Go nie rna", to dzisiejszy odwrotnie: 
"Nalezy zye tak, jakby B6g nie istnial, nawet gdyby istnial". 

:!. 

Wydaje si~, ze ateizm nowozytny swojCj doskonalq postae osiq
gn'll w filozofii egzystencjalistycznej. Ale jego drzewo genealo

~ F. Dostojewski, Idiota, Warszawa 1961, PIW, s. 247. 
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giczne si~ga daleko w przeszlosc. Wyraznie ksztaltuje si~ w he
glizmie, u Feuerbacha w zasadzie uzyskuje dojrzalosc. W ateizmie 
egzystencjalistycznym Wqtki heglowskie oraz krytyka dokonana 
przez Feuerbacha powtarzajq si~ nieustannie. 

Bog transcendentny, Bog Abrahama - glosil Hegel - ujarzmia 
czlowieka, alienuje go. W stosunku do czlowieka odgrywa On 
rol~ tyrana, wlasnie dzi~ki temu, ze jest transcendentny. Przy
chodzi bowiem z zewnqtrz jako Pan i zamienia istot~ ludzkq 
w niewolnika zmuszajqc jq do posluchu rzeczywistosci i nakazom 
zewn~trznym. Tym sposobem wykorzenia czlowieka z ziemi zmu
szajqC go do zycia "koczowniczego". Takiego Boga Hegel odrzuca 
a na Jego miejsce przyjmuje innego, umieszczajqc Go w naturze. 
W niejurzeczywistnia si~ On immanentnie w stosunku do historii 
powszechnej, a w swojej pelni objawi si~ dopiero w p r z y s z I o
sci, ku ktorej czlowiek, owa "zle uszcz~sliwiona swiadomosc", 
nieustannie dqzy poprzez swoje nadzieje niezrealizowane do konca, 
poprzez wszystkie swoje bolesne poszukiwania siebie samej. Czlo
wiek bowiem stanowi pragnienie (Begierde), w ktoryrn dochodzi 
do glosu niezadowolenie Ducha ze wszystkiego, co czqstkowe. To 
pragnienie ujawnia istot~ ludzkq. Realizujqc je w konkretnych 
autoafirrnacjach czlowiek tworzy Ristori~. W niej, tak poj~tej, 
progresywnie objawia si~ Duch-Absolut. yv gruncie rzeczy nie 
jest On czym innyrn jak metodq, potrzebnq heglowskiej dialek
tyce poj~c do wytlumaczenia tego, co skonczone. Stanowi ostatnie 
poj~cie w sylogizrnie, jakirn jest historia. 

Mozna zarzucic Heglowi, ze redukujqc Absolut do poj~cia nie 
uchwycil istoty religii, ktora przekracza wszelki dyskurs logiczny; 
ze jego koncepcja Absolutu jako ' Przyszlosci, ktora nadejdzie 
w jakims odcinku czasowym, przekresla prawdziwq transcendencj~ 
Boga. Ale wydaje si~, ze duZej wagi bylo pokazanie i podkresle
nie przez niego swiadomosci zrelatywi~owanej ku przyszlosci; 
w ktorej znajdowac si~ rna Pelnia Ducha. Chociaz rozurnienie 
przez niego tej przyszlosci narzuca rozwiqzania panteistyczne, to 
jednak wychodzqc od drugiego czlonu historii, od czlowieka, n~
kierowanego w calosci ku transcendentnemu jutru, znalezc mozna 
i cl}yba si~ znajduje podstawy dla filozofii religii. A lie n a c j a 
n·i e s z c z ~ s I i w e j swiadomosci, szukajqcej siebie w meandrach 
historii, p r z y s z los c jako czas objawienia si~ Pelni Ducha oraz 
czas p r z em ian y czlowieka, ku ktorej swiadomosc zdqza 
do tych wqtkow wspolczesna rnysl, dotykajqca spraw czlowieka 
przede wszystkim w jego religijnym wyrniarze, mniej Iub wi~cej 
swiadomie nawraca. Zyje nirni i pogl~bia swoje widzenie ludzkiej 
istoty. 

Uczniowie RegIa, jedni poszli w kierunku wiary w czlowieka 
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W Bogu, inni w kierunku wiary w czlowieka w samotnosci 
ateizmu. Kierkegaard buntujqC si~ przeciwko "og6Inosci" mistrza, 
podkreslajqc jednostk~ w obIiczu Boga, zaatakowal tych, kt6rzy 
Mu fatalnie sluZq. Feuerbach a potem Marks (ale inaczej) zaata
kowali samq wiar~ przyjmujqc na miejsce czlowieka w Bogu 
czlowieka realizujqcego ludzkq istot~ poj~tq jako gatunek (Gat
tungswesen). 

Feuerbach, z pomocq juz wspomnianych poj~e, interpretowal 
religi~ jako przejaw Ii tylko sUbiektywnego procesu swiadomosci 
ludzkiej. Swiadomose Boga, czy raczej to, co tak nazywamy, 
przedstawia subtelnq form~ zobiektywizowanej swiadomosci czlo
wieka. Tzw. tajemnice wiary, jak na przyklad Wcielenie, Tr6jca 
Swi~ta, wyrazajq pewne ludzkie rzeczywistosci wewn~trzne. Po
j~cie Boga ujawnia jedynie wewn~trznq natur~ istoty ludzkiej. 
"T res e i p r zed m i 0 t religii Sq na wskros Iud z k i e ( ... ) 
t a j em n i c ~ teo log i i stanowi ant r 0 polo g i a, ( ... ) ta
jemnicq istoty boskiej jest istota ludzka. Religia jednak nie jest 
swiadoma tego, ze trese jej jest ludzka" 0. W przeciwnym razie 
przestalaby bye religiq. "B 6 g j est p 0 j ~ c i e m rod z a j u 
b ~ d q c ego jed nos t k q, poj~ciem czy istotq rodzaju, kt6re 
jako rodzaj, jako istota og6lna, j a k 0 sum a w s z elk i c h 
d 0 s k 0 n a los c i, wszelkich przymiot6w uwolnionych od rze
czywistych czy rzekomych ograniczen jednostki jest jednoczesnie 
znowu indywidualnq, jed nos t Ie 0 w q is tot q" 7. Absolut sta
nowi uprzedmiotowione uczucie ludzkie 8, zatem pragnienie ludz
kiego serca posiada bezwarunkowq waznose. Dlatego mozna powie
dziee 0 Bogu, ze ' jest milosciq. Tajemnic~ milosci uzewn~trznia re
ligia, tajemnica ta dokonuje si~ w czlowieku. Swojq zaleznose od 
serca, od milosci, czlowiek wyraza w modlitwie, czyli w rozmowie 
z "Ty", wymarzonym pro:ez siebie samego, zbolalego (ludzkie lzy 
i bolese zrodzily owo "Ty"). W modlitwie czlowiek stwierdza, ze Bog 
jest jego drugim Ja, kt6remu powierza swoje tajemnice 9 • 

• Feuerbach w duzym stopniu przyczynil si~ do lepszego uswia
domienia sobie przez chrzescijanstwo, iz wiara w Boga ksztaltuje 
si~ jako milosny stosunek "ja" do "Ty"; w ten sposob przyczynil 
si~ tez do przezwyci~zenia heglowskiego bezosobowego Absolutu. 

B6g stworzony jako projekcja, dokonana pod wplywem prze
zycia swoich moz1iwosci przy r6wnoczesnym przezyciu niemoz
nosci ich pelnej reaIizacji, staje si~ p r z e c i w i ens t w e m czlo

6 L . Feuerbach, 0 tstocie chTzescijanstwa, BKF 1959, s. 433. 

tamte, s. 259. 

tamze, s. 212. 

tamte, s. 214. 
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wieka. On doskonaly ja niedoskonaly. Przeciwietistwo b~dzie 
si~ przejawiac na plaszczyznie roznych wartosci, w zaIeznosci od 
tego, jakie wartosci w danej epoce czlowiek b~dzie uwazal za 
najbardziej istotne dla siebie. Dostrzezone przeciwietistwo u jed
nych zrodzi bun t, u innych - pod dan i e s i ~ w rezygnacji. 

Jak si~ uwolnic od rozszczepienia siebie samego? Jezeli zane
gujemy Boga - owo zobiektywizowane marzenie Iudzkiego serca, 
posiadajqce absoIutnq waznosc - eo ipso zanegujemy wiar~ w czlo
wieka, w jego boskosc. Ale z drugiej strony, tak rozumiany czlo
wiek - jako ow ideal albo inaczej Bog - nie zbawi nas. Zba
wia - mowi Feuerbach -.:. mi~dzyIudzka milosc., ktorej absoluty
zacja czyni Boga zb~dnym. Stoimy z<ltem wobec alternatywy: 
Bog czy milosc? "Podobnie jak Bog z milosci zrzekl si~ siebie, 
tak i my winnismy z milo sci zrzec si~ Boga: j e z eli bow i e m 
n i e p 0 s w i ~ c i m y Bog a d I ami los c i, p 0 s w i ~ c i m y 
milo s c d I aBo g a i mimo przymiotu milosci b~dziemy mieli 
Boga - zlego ducha fanatyzmu religijnego" 10. Mamy sytuacj~, 

w ktorej jesli wybierze si~ Boga, wybierze si~ smierc czlowieka 
(smierc milosci), a jesli wybierze si~ czlowieka, wybierze si~ smierc 
Boga. Sytuacja tragiczna, stawici" bowiem czlowieka w obliczu 
dwu wartosci, z ktorych realizacja jednej pociqga za sobq zniszcze
nie drugiej. 

Marks gdzie indziej umiescil Absolut uwaIniajqcy Iudzkq istot~ 
od Boga - w zabsoIutyzowanym spoleczetistwie, a scisIej w zabso
Iutyzowanym czlowieku poj~tym jako Gattungswesen, ktory'm 
konkretny czlowiek ma si~ i usiluje si~ stac. P r a c u j e nad . 
tym sam -- ateizm - poprzez usuwanie alienacji spolecznej po
wodujqcej alienacj~ religijnq. Chcqc si~ uwolnic od religijnego 
poddatistwa Iudzie muszq zmienic swiat spoleczny i stworzyc 
nowego czlowieka. Czlowiek musi po prostu odnaIezc siebie. Sto
sunki spoleczne, ukladajqce si~ w reIacj~ pan (pracodawca) - nie
wolnik (pracobiorca), tak ksztaltujq swiadomosc Iudzi, ze hiposta
zujq oni swojq zaIeznosc od pracodawcy i uzaIezniaj~ si~ od swo
jego tworu, ktory nazywajq Bogiem. Jak dlugo wi~c nie zmieniq 
samych stosunkow spolecznych, tak dlugo nie b~dq wolni od 
uczucia religijnego. 

Problemowi religijnemu Marks nie przydziela jakiejs specyficz
nej dla niego plaszczyzny, jak to robiIi inni uczniowie RegIa; 
rozpatruje go z punktu widzenia zycia spolecznego, spr6wadzonego 
do zagadnieti ekonomicznych jako do zagadnieti fundamentaInych. 

, Wskutek czego przy uwalnianiu si~ od reIigijnego uczucia wcale 

10 L. Feuerbach, j. w., s. 118. 
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nie chodzi 0 to, zeby odpowiedziee negatywnie na egzystencjalne 
pytanie 0 Boga, ale - zeby uczynie je bezprzedmiotowym. 
W R~kopisach ekonamiczna-filazaficznych w 1844 r. Marks pisal, 
ze ateizm jako negacia Boga stanowi mediacj~, z pamocq ktorej 
definil!je si~ istot~ czlowieka. Dlatego tak rozumiany ateizm takze 
znajduje si~ w strefie religijnej . Zdajqc sobie z tega spraw~ Marks 
nie robi ze swojej krytyki religii (a przynajmniej nie chcialby) 
ateizmu, ale probuje pokazae drog~, na ktorej czlowiek moglby 
dokonae samauswiadomienia (uswiadomienia sqbie swojej wlasnej 
istoty) w p r a s t, bez pomocy negacji Boga . Dokonuje tega przez 
prac~ humanizujqc swiat. 

W nowym ukladzie stosunkow spolecznych (kdmunizmie) zyjqcy 
ludzie, jeden dla drugiego, stanq si~ bytern najwyzszym - t aka 
b~dzie pelna realizacja czlowieka. Zatem pelny humanizm domaga 
si~ ateizmu, polegajqcego na tym, ze Bog, a scislej mowiqc: pro
blem Boga, staje si~ po prostu zb~dny. Staje si~ taki dlatega, ze 
nie rna juz bezdusznych warunkow w zyciu spolecznym, w ktorych 
idea Boga spelniala rol~ pocieszenia (opium). Czlowiek staje si~ 
w pelni immanentny, to znaczy - Panem samego siebie. Jest nim 
dlatega, ze 'wszystka zawdzi~cza sobie, lqcznie ze swaim istnie
niem, ktore tworzy sam. Sam si~ zbawia. Tego rodzaju ateizm 
nazywam ate i z m e m z b a w i e n i a . 

Nadal tkwimy tu na tym etapie, na ktorym Bogu przeciwstawia 
si~ ludzkie zycie, niekoniecznie rozumiane jako wolnose (oczy
wiScie wolnose sklada si~ na jego wqtek istotny, ale pojmuje si~ 
jq swoiscie) . Radykalnego przeciwstawienia ludzkiej wolnosci Bogu 
dokonano nieco poi:niej . Albo czlowiek jest wolny, alba Bog ist
nieje - tak niepodzielnie spojrzano na wolnose, ale juz w innej 
filozofii. . 

Wydaje si~, ze filozofi~ t~ ksztaltowae zaczql stary spor 0 pre
destynacj~, w ktorym to sarno pytanie : albo wolnose stworczo 
poznajqcego Boga, alba wolnose czlowieka, zwasnilo chrzescijansk'l 
spolecznose. Sam spor pojawil si~ na gruncie filozofii klasycznej, 
ale prowadzil do zerwania z niq. 

U jego podstaw tkwilo chyba przekonanie, ze wolnose moze 
bye tylko jedna. Albo ta czlowieka, alba ta Boga. Dlatego wybor 
jednej stanowi smiere dla drugiej, co utozsamia si~ ze smierciq 
albo czlowieka jako takiego, albo Boga. Dla tej przyczyny sqdz~, 
ze spor 0 predestynacj~, prowadzqcy m. in. do slepych zaulkow 
banezjansko-molinianskich, prowadzil logicznie do d z i s i e j
s z ego ateizmu. Atmosfer~ rozgrzala polemika pomi~dzy Eraz
mem z Rotterdamu a Lutrem. Kiedy pierwszy wystqpil z De libero 
arbitria, drugi odpowiedzial mu traktatem De servaarbitria. Spor 
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musial bye gl~boko zakorzeniony w owczesnej mentalnosci, skoro 
w tym samym mniej wi~cej czasie znajdujemy jego echa w ro
dzqcych si~ w Manresie C:wiczeniach duchownych Ignacego LoyolL 
Wiadomo zas, jaki byl w tym czasie st2.n jego wyksztalcenia 
prawie zaden. W 14 i 15 regule 0 trzymaniu z Kosciolem czytamy: 
"Choe jest rzeczq bardzo prawdziwq, ze nikt nie moze si~ zbawie, 
jesli nie jest predestynowany, i jesli nie rna wiary i laski, to jednak 
trzeba bye bardzo ostroznym w sposobie mowienia i rozprawiania 
o tych wszystkich sprawach". A dalej: "Nie powinnismy miee 
zwyczaju mowie duzo 0 predestynacji. Lecz jesli w pewien sposob 
i niekiedy mowi si~ 0 tym, trzeba wtedy tak mowie, zeby ludzie 
prosci nie popadali w bl~dy, jak si~ to czasem zdarza, gdy mo
wiq: 'Czy mam bye zba.wiony czy pot~piony, to juz jest zadecydo
wane; przeto z powodu moich dobrych czy zlych uczynkow nie 
moze si~ to juz stae inaczej' ... I na skutek tego slabnq na duchu 
i zaniedbujq dobre uczynki, ktore prowadzq do zbawienia i po
st~pu duchownego ich dusz" 11. Jest znamienne, ze w podobny ton 
uderza Luter w Komentarzu do Lis.tu do Rzymian (9, 16): "Niech 
nikt bez czystego serca nie oddaje si~ tym rozwazaniom, z obawy, 
zeby nie wpase w okropnq otchrail rozpaczy. (.. . ) Ja sam nie na
uczalbym tych rzeczy, gdybym nie byl zmuszony moim wykladem. 
Jest to gorzkie wino, ostre pozywienie, prawdziwy chleb dosko
nalych. Jest to teologia we wlasciwym tego slowa znaczeniu" 1%. 

Potem poszlo konsekwentnie. Bog razem ze zbawieniem, zaofe
rowanym, czlowiekowi, stawal si~ coraz bardziej, i roznymi dro
gami, jego przeciwieilstwem jako istoty wolnej . Wi~c odrzucono 
zbawienie, ktore pociqga za sobLl przekreslenie istotnego momentu 
w zyciu ludzkim. Coz mi bowiem z tego, ze si~ zbawi~, jezeli nie 
rozwin~ si~ jako czlowiek? Ostatni wniosek wyprowadzil Nietzsche 
gloszqc, ze idea Boga tworzy na.iwi~kszq przeszkod~ dla istnienia 
czlowieka, a zatem trzeba jq zanegowae a Boga usmiercie. 

Nietzsche szukal Boga religii, ale znalazl jedynie Boga filozofii 
klasycznej, interpretujqcego swiat. Znalazl Boga pewnej kultury 
i oglosil Jego smiere. Za jego agoni~ mozna by miee wielowiekowq 
kultur~ europejskq, spekulujqcq 0 Bogu. Dzialo si~ niejako tak, 
ze filozofia poslugiwala si~ Bogiem, aby zabie czlowieka, ale czlo
wiek siG podniosl i odmowil sluzby takiemu Bogu, co tym samym 
spowodowalo Jego smiere. 

Ateizm Nietzschego nie mowi juz 0 jakiejs absolutnej, zbawia
jqcej rzeczywistosci ludzkiej, 0 :; akiej mowili Feuerbach, . Marks 

11 Ignacy Loyola , Pisma w y brane, t. II, Krakow 1969, Wydawnictwo Apostol
stwa Modli twy, s. 180. 

12 M. Luter , "Komentarz do Listu do Rzymian" (9 , 16), por. G . Gusdorf, 
Signification humaine de la LibertI!, Paris 1962, Payot, s. 93 i n. 

\ 
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czy inni; ateizm jego pod tym wzgl~dem wprowadza nihilizm. Bye 
moze, ze za szczqtkowq form~ Absolutu czy czegos zabsolutyzo
wanego nalezaloby uwazae Nad-czlowieka. 

Po tej samej drodze poszedl Kirilow z Bies6w Dostojewskiego, 
w koiicu ateizm egzystencjalistyczny typu sartrowskiego, osiqgajqc, 
wydaje si~, zenit tragizmu, dokonujqcego si~ w dylemacie: moja 
alba Jego wolnose. Wybierajqc siebie chc~ jedynie oddae czlowie
kowi to, co, jak mowi Sartre, nie nalezy si~ Bogu. Bye wolnym 
i nie bye Bogiem, wydaje mu si~ bolesnym nieporozumieniem. 
Chociaz juz Feuerbach pisal, ze znae Boga i samemu nim nie bye, 
wiedziec, co to jest szcz~sliwosc, i nie bye szcz~sliwym, rozdwaja 
czlowieka, unieszcz~sliwia go (religia to wlasnie jego samorozdwo
jenie, w ktorym wytwarza en sobie przeciwstawne wlasne Ja 
zabsalutyzowane 13), to jednak nie kladl jeszcze tak absolutnego 
akcentu na wolnose. Na akeent OW mogla si~ zdobye dopiero 
filozofia, ktorq interesuje czlowiek nie b~dqcy vvypadkowq funkcji 
materialnych, spolecznyeh czy jeszcze innych, ale czyms wi~cej. 

Mowiqc 0 ateizmie egzystencjalistycznym mamy na mysli przede 
wszystkim Sartre'a. 0 Heideggerze, ktorego niektorzy takze uwa
zajq za egzystencjalist~, trudno w tym wzgl~dzie cos powiedziec. 
Sam broni si~ zarowno przed posqdzeniem go 0 ateizm jak i · egzy
stencjalizm 14. W stosunku do pytania 0 B.oga niemiecki filozof 
uwaza swojq filozofi~ za neutralnq. Sam jednak unikal tego py
iania w swoim filozofowaniu bojqc si~, by Bog nie przeslonil mu 
Bytu (das Sein). Sq w jego dzielach teksty, w ktorych odrzuca 
i prawie ze drwi z Boga filozofii 15. Do Causa sui, czytamy, czlowiek 
nie moze si~ modlie, nie maze jej skladae ofiar, nie moze przed 
niq upase na kolana, grae czy tanczyc. Jest to bowiem taki Bog, 
ktory stanowi kres myslenia. Kres ten posiada swojq histori~, 
ktorej rozdzialami Sq np. motor immobilis, noeseos noesis, ipsum 
esse, Causa sui itp. Z bytu ludzkiego jako bytu-w-swiecie nie 
wynika dla filozofii ani ze jest, ani ze nie jest on bytem-dla-Boga. 

Heidegger nie neguje jednak Boga wiary, ale uwaza, ze gra
nice ludzkiej mysli nie pozwalajq 0 Nim nie powiedziee. Wydaje 
si~, ze wiara nawiedzala go. Moze przychodzila do niego w formie 
reminiscencji z lat mlodych, kiedy znajdowal si~ blisko spraw 
zwiqzanych z religiq, wsrod ksi~zy . Jean Guitton 16 cytuje jego 

13 L. Feuerbach, jw., s. 87. 

14 Heidegger uwaza, ze dlatego bierze si<: go za egzystencjalist<:, iz zle zro
zumiano jego das Sein mieszaj'lc je z das Seiende. Mozna si<: jednak byio po
mylic, skoro on sam odpowiedzi na pytanie 0 byt szuka W odpowiedzi na py

. tanie 0 Dasein (ludzkie istnienie). 
15 Por. M. Heidegger, Identttlit und Differenz, Pfullingen 1957, s. 57, 70 oraz 

Der Satz vom Grund, Pfullingen 1957, s. 55. 
16 A propos des Ecrits potitiques de Heidegger, w "Le Monde", 8, II, 1969. 
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slowa zbierajqce w jedno jakies osobiste doswiadczenie: "Proste 
staIo si~ jeszcze bardziej proste... Tym razem wezwanie drogi jest 
juz jasne. Czy to dusza mowi? Czy swiat? Czy moze Bog?" Czy
tajqc to zwierzenie nie sposob nie przypomniec sobie, ze ojciec 
Heideggera jako dzwonnik codziennie wzywal ludzi do Boga. 

Inaczej Sartre. Jego mysl filozoficzna nie pozostaje neutralna 
wzgl~dem istnienia Boga i nie robi rozroznienia na Boga filozofii 
i Boga wiary. Owszem, jezeli ju.?; mowi 0 ktorym, to raczej 0 dru
gim. Ale rzecz w tym, ze caly proces filozofowania - powiqzany 
jak najscislej z zyciem, z wlasnq egzystencjq, przynajmniej w za
lozeniu - zaczyna si~ u niego w punkcie, w ktorym przyjmuje si~, 
ze Boga nie rna. Konsekwentnie Sartre filozofuje (rownie dobrze 
mozna powiedziec dziala, poniewaz filozofia wedlug niego sta
nowi dzialanie tworzqce czlowieka) w kondycji czlowieka meta
fizycznie samotnego. 

Samotnosc jego plynie juz z odci~cia si~ od rzeczywistosci poza
swiadomosciowej, z odci~cia spowodowanego niemozliwosciq wyj
scia poza swiat zjawiskowy. Plynie wi~c ze swoistego agnosty
cyzmu w stosunku do rzeczywistosci pozaswiadomosciowej. Swego 
czasu pisalem 17, ze konsekwentnie autor Bytu i nicosci powinien 
byl przyj qc agnostycyzm w stosunku do istnienia Boga. Tymcza
sem, wbrew konsekwencji, ktora prowadzi, jak pisalem, do agno
stycyzmu, Sartre przyjmuje na sposob anzelmianski istnienie bytu 
transfenomenalnego dla zjawiska, a - nieistnienie Boga. Powinien 
byl zas przyjqc, ze nie wiadomo nic na Jego temat. Tez~ t~ pozniej 
podtrzymali ks. St. Kaminski oraz s. Zofia Zdybicka w artykule 
PoznawalJl,osc istnienia Boga 18 . Dzisia j teza ta wydaje mi si~ 

bl~na. BI~dna cilatego, ze po pierwsze nie rnamy fenomenu Boga, 
a po drugie - i to jest rzecz zasadnicza - problem istnienia 
Boga dla Sartre'a nie jest problemem swiadomosci poj~ciujZicej 
a wi~c problemem zjawisk, lecz problemem swiadomosci nie-poj~
ciujqcej, przezywajqcej siebie samq jako cos ustawicznie rodzq
cego si~ z... nicosci, czyli - istniej~cego absurdalnie z punktu 
widzenia PoczC) tku (Stworzenie) , z drugie j zas strony - jako cos 
zwiqzanego z WartoSciq (jakq bylaby zrealizowana swiadomosc), 
ktora rna wszystkie cechy Boga, ale jest niemozliwa do zrealizo
wania. Czyli takZe i z punktu widzenia Konca (Zbawienie) czlo
wiek istnieje bezsensownie. Ate i z m P 0 c z q t k u K 0 n c a. 

17 Czl owiek i B 6g w metafizyce, " Znak" 127 (1 965), s. 30-36, o l' az w Swiadom osc 
a mor a!nose w fHozofii Jean-Pau! SaTt r e'a, 1964. Ta ostatnia praca znajduje s iE: 
w Archiwum Wydzialu Fiiozofii Chrzescij a n ski e j KUL-u , s . 33, przypis. 

18 W dzieie zbiorowym p od red. ks . b pa B . Bejzego , 0 Bogu i 0 cz!owieku, 
Warszawa 1968, Wyd. ss . L oretanek-Ben edyktynek. 
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W tym nurcie filozofowania (kartezjanskim) przyj~cie albo nie
przyj~cie Boga rozgrywa si~ na samym poczqtku, w punkeie wyj
sClOwym dla dalszej refleksji filozoficznej. , ,,0 przyj£:eiu lub od
rzuceniu Absolutu decydujq irracjonalne argumenty 'sklonnosci 
serca'19. Sartre m6wi wyraznie w artykule Gide vivant, ze 
zagadnienie Boga jest zagadnieniem calosciowym, kt6rego roz
wiqzaniem jest nasza postawa zyciowa wobec siebie i innych. Ca1e 
nasze zycie jest jego rozwiqzaniem odbijajqcym w sobie wybrana 
przez nas postaw£: wobec innych ludzi i wobec siebie samych 20. 

My Go odrzucamy, inni Go przyjmujq. lch wiara 1qczy si£: z uczu
eiem frustracji, trwogi, z potrzebq rekompensaty za ziemskq egzy
stencj£: 21. We wspomnianym wyzej artykule 22 czytamy: 'Nie wy
obrazam sobie, aby nawet jeden wsp6lczesny czlowiek wierzqcy 
zosta1 doprowadzony do chrzescijanstwa argumentami sw. Bona
wentury lub sw. Anzelma; lecz sqdz<-; takze, ze ani jeden niewie
rZqcy nie zostal odciqgni~ty od wiary argumentami przeeiwnymi' ". 
Nikt nie rna innych argument6w w tej dziedzinie poza tym jed
nym: sob q sam y m. 

Czyli poza w 0 I nos c i q. Ale mOia wolnose - jako taka 
twierdzi Sartre, domaga silt by Boga nie bylo, przynajmniej "Boga 
dla mnie". Tylko bowiem wtedy mog£: by-e prawdziwie wolny. 
rzecz jasna w granic3ch wyznaczonych przez tzw. sytuacj~ meta
fizyczn q, czyli przez narodziny, smiere, skonczonose, zycie w spo
leczenstwie itp. Wolnose jest swiadomoseiq, a zatem dla pe1nej 
wolnosei konieczne jest uswiadomienie sobie nieistnienia Boga 
lub - Jego nieobecnosci dla czlowieka. Nie rna w6wczas Umyslu, 
kt6ry by myslqc stw6rczo czlowieka wyznaczal mu natur£:-trese 
stanowiqcq seisle okreslonq drog~ stawania si<-; sobq. Ewentualnie 
tresc ta nie dociera do urnyslu ludzkiego, kiedy Umysl absolutny 
jest dla czlowieka nieobecny. Ja sam, skoro mam bye czlowiekiem 
wolnym, powinienem jq sobie wytyczae. Slabi upadajq na kolana 
i dajq si~ prowadzie za r£:k£: (od wiary w Boga czy od wiary w sie
bie samego istniejqcego w samotnosci zalezy etyka). Tragedia 
i komizm zarazem ich sytuacji lezy w tym, ze dajq si~ prowadzie 
za r£:k<-; swojej wlasnej ,r£:ce; stawiajq si£: w roli barona Miinhau
sena, kt6ry usPowal wydobyc si£: z blota, ciqgnqc si£: za wlosy. 
Ale wlasnie ten fakt, rn6wiq, decyduje, ze czlowiek jest wolny, 
a kiedy to sobie uswiadomi, wolnosc w nim wybucha i wtedy 
zadna tyrania, w najszerszym tego slowa znaczeniu, nie ostoi si<-; 
przed nim. A zagadnienie Boga-Transcendencji, ku kt6rej czlowiek 

19 Ca/y ten passus jest wzi~ty z pracy Swiadomosc a ' mora!nosc", jw., s. 33. 

t o W "Les Temps Modernes", Mars 1951, s . 1540. 

%1 P or. Critique de la raison dialect/que, Gallimard 1960, s . 7M. 

2! tzn. Gi de vivant, jw., s. 1540. 
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wyciqga r~k~ w swoim mysleniu i w swych pragnieniach, spro
wadzi si~ do zagadnienia ezysto antropologieznego (por. Feuer
bach). Czlowiek uswiadomi sobie Boga w ealej Jego prawdzie 
i wyeiqgnie z tego konsekweneje. Dostrzeze, ze On "jest najpierw 
'odezuwalny w sereu' ezlowieka jako ten, kt6ry go oznajmia 
i definiuje w jego zasadniczym i pierwotnym projekcie... B6g, 
wartose i najwyzszy eel transcendeneji, przedstawia stalq granic~, 
Z punktu widzenia k~6rej czlowiek robi si~ tym, czym jest. Bye 
cztowiekiem znaczy dqzye do stania si~ Bogiem al bo, jesli ktos 
woli, czlowiek jest zasadniczo pragnieniem bycia Bogiem" 23. "Czlo
wie]: robi si~ czlowiekiem, aby bye Bogiem" 24. Poniewaz jednak 
Wartose ta jest sarna w sobie sprzeczna, czlowiek jest "pasjq bez
uzytecznq" 25. 

Nie trzeba pokazywae, ie marriy tu do czynienia z pewnego 
rodzaju steizowanq antropologiq. Polega ona na zabsolutyzowaniu 
wolnosci, uzyskanym dzi~ki odciElciu swiadomosci od wszystkiego 
poza n lq , oraz na wlqczeniu calej Transcendencji w rzeczywistosc 
ludzkq. Wskutek czego iycie ludzkie, w swej gl~bi, nie b~dzie 
czym innym jak jedynie zdobywaniem coraz to pelniejszej swia
domosci swojej wlasnej wolnosci, oraz pelniejszym spotykaniem 
si~ ze samym sobq zar6wno w swej idealnej projekcji (Wartose), 
jak i ze sobq dqzqcym do niej. Zycie ludzkie bE)dzie polegalo jedy
nie na coraz glE)bszym wsp6lzyciu czlowieka z samym sobq. W tej 
formie, sqdzE), najctE)sciej siE) pojawia ateizm dzisiejszego spojrze
nia na czlowieka. 

. Jezeli tak, to ten ateizm s i ~ z d 0 b y w a. Nie jest on dany 
czlowiekowi raz na zawsze, powiedzmy na przyklad w osiemna
stym roku zycia, lecz nawet po eksplozjl wolnosci trzeba mu 
go eiqgle tworzyc. W przeciwnym wypadku ateizm bE)dzie falszem. 
Prawda si~ staje, powtarza Sartre za Heglem f8. 

2J J. P. Sartre, L'etTe et I .. neanr, Gallimard 1957, s. 853-4. 
~1 tnmze, s. 720. 

t" Sartre'a zenuje brak Boga (EH, s. 35) . Z Nlm bowiem znikly wartosc i i do
bro, "poniewQz nie rna nieskonczonej i doskonalej SwiadomoSc i , aby je pomyslec, 
n igdzie ·nie jest napisane, i.e istnieje dobro, ze nalezy bye uczciwym , ze nie 
wolno klamac, bo znajdujemy siE: w takim swiecie, w ktorym s,! tylko ludzie" 
(E H, s. 35- 6). "Kiedy B6g istnial, cz!owiek zyl spokojnie, czul, ze ktos go ogl~
da. Dzisiaj, kiedy sam zostal Bogiem i kiedy jego spojrzenie p owoduje rozkwi
t ni E:cie wszelkie j rzeczy, wykr~ca szyjE: pr6bujllc siE: dojrzec". (Sttuattons, to I, 
Paris 1947, s. 289 przypis) . " B6g umarl, ale m imo to czlowiek nie stal siE: ateisty
('zny. Milczenie tego, co transcendentne, oraz ustawiczna potrzeba religijnr> 
wsp61czesnego czl cwieka, oto wielka sprawa zar6wno dzisiaj jnk i wczoraj". 
(.jw., s. 1:13). "Bog milczy, ale bez wzglE:du na to wszystko we mnie :ZlIda Bog:>: 
rde ~C'g~ 0 Nim zapomniec u (jw. , s. 154). 

"Po r. Gide vivant, j ..... 



STANISLAW GRYGIEL160 

Nie wolno przeoczye, ze zagadnienie wolnosci czlowieka zawsze 
w ten lub inny spos6b posiada wydzwi~k teologiczny. Dla Kierke
gaarda jej rozkwit past~puje dopiero w przezyciu religijnym, 
Jaspersowi jej przezycie objawia Boga. Inni natomiast nie widzC\c 
mozliwosci realizowania jej jak tylko poza Bogiem absolutyzujq 
jq. W zaleznosci od tego punktu wyjseiowego ksztaltowae si~ 

b~dzie koncepcja humanizmu. B~dzie on albo oddawaniem czlo
wiekowi tego, co "nie nalezy si~ Bogu" 2., czyli widzeniem go jako 
rzeczywistoSci w pelni immanentnej - albo odnajdywaniem go 
w Bogu. Jezeli powiemy, ze czlowiek przekracza nieskonczenie 
czlowieka, to w pierwszym wypadku to "nieskonczenie wi~cej" 
urzeczywistnia sam czlowiek, w drugim natomiast wypadku "nie
skonczenie wi~cej" powstaje w lqcznosci z Bogiem. W6wczas czlo
wiek naprawd~ odnajduje siebie nie w historii powszechnej, lecz 
w swojej wlasnej, rozgrywajqcej si~ tu i teraz. 

Z pobieznego przeglqdu stanowisk wydaje mi si~ mozna bylo 
dostrzec, ze istnieje trzeci rodzaj ateizmu, kt6ry scisle rzecz bio
rqC trudno tak nazywae. Proponuje on bowiem takq koncepcj~ 
osoby ludzkiej, kt6ra swoj punkt odniesienia (swojej relacji czy
niqcej jq osobq) znajduje w swiecie przedmiotowym, w jakiejs 
tresci. Realizacja jej rna zbawie czlowieka, a zatem religijny B6g 
staje si£: zb£:dny. Koncepcja osoby oparta na tresci musi miee cha
rakter systemu og6lnego, dlatego - konsekwentnie - nie chodzi 
w nim 0 realizacj£: konkretnego czlowieka lecz czlowieka poj£:tego 
gatunkowo. Pelna osoba miesci si£:, chcia.loby si£: rzec, po stronie 
gatunku. Ten racjonalistyczny schemat bez Boga posiada swoj od
powiednik w takim samym schemacie z Bogiem, albo lepiej 
z Absolutem, w gruncie rzeczy takze uprzedmiotowionym (czyli 
sprowadzonym do tresci) przez spec6w. Takze i ten schemat obja
wia glos "Boga" m6wiqcego do gatunku, a nie do konkretnej oso
by. B6l i radose gatunku bardziej Go obchodzi anizeli lzy i usmiech 
jednostki. 

Czy bardzo si£: rozniq od siebie te dwie postawy? 
Czym innym natomiast jest wiara ewentualnie nie-wiara kon

kretnego czlowieka: innymi slowy - wiara w czlowieka zwiqzanego 
z Bogiem albo w czlowieka samotnego. Przekracza ona bowiem 
akt myslenia. Wysuwa naprz6d wolnose jednostki, ktora c a ~ a 
wiqze si£: z Kims innym alba tylko ze sobq samq; ktora odnajd.uje 
i realizuje siebie w Nim, albo... w sobie samej, co przekresla 1ll0Z

liwose realizacji. Jest On albo nicose. 
Zracjonalizowany ateizm czy takiz teizm wywodzi si£: chyb'l 

z greckiego myslenia, widzqcego istot£: ludzkq poprzez kosmos oraz 

27 Situations I, jw., s. 334. 
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w jego kategoriach. Natomlast innosc a takze i wartosc specyficznq 
jednostki uwypuklila Biblia, a jeszcze bardziej fakt, kt6ry nazywa 
si~ Wcieleniem. GI~bi~ -,..,..olnosci czlowieka objawila filozofii 
prawda 0 stwarzaniu z nicosci. Tak rozumiane stwarzanie za
klada unicestwianie. Nie bez znaczenia zatem jest, ze dzisiejsza 
filozofia analizuj qc bardzo wnikliwie rzeczywistosc wolnosci nie 
moze pominqc problemu stwarzania oraz nicosci, przy czym za
wartosc tych poj~c b~~zie si~ zmieniac w zaleznosci od tego, czy 
si~ wierzy w czlowieka zlqczonego w swoim tw6rczym dzialaniu 
z Bogiem czy tez osamotnionego. W kazdym bqdz razie liczy si~ 

teraz jedynie swiat os6b - one dzialajq, kosmos natomiast tworzy 
dla nich scen~ (persona znaczy maska aktorska, uzywana na sce
nie). A os6b zracjonalizowac si~ juz nie da. W konsekwencji na 
tym planie - nazwalbym go biblijnym - ateizm czy teizm sta
nowiq cos inn ego. 

Problem Boga zawsze zmuszal czlowieka do zwracania bacz
niejszej uwagi na siebie samego. Refleksja nad Bogiem odkrywala 
jakqs prawd~ czIowiekowi 0 nim samym. Ale przedtem refleksja 
ta w najlepszym razi~ skupiala si~ kolo pytania 0 poczqtek czlo
wieka, 0 jego genez~ i albo lqczyla jq z Bogiem, albo nie (wiara 
oraz ateizm Poczqtku). Nie przypuszczala natomiast, by czlowiek 
m6gI dqzyc ku czemuS wi~cej anizeli on sam, a jesli odkrywala 
czasem takie pragnienia w istocie ludzkiej, kwitowala je etykietkq 
irracjonalnosci. Wnioski jej byly na og61 smutne. Dopiero kiedy 
chrzescijanstwo przyszlo i zacz~lo glosic nauk~ 0 Wcieleniu, czyli 

. 0 wczlowieczeniu sit; Boga, i 0 uprzednim fakcie - grzechu pier
worodnym - przed czlowiekiem (a wi~c i przed antropologiq) 
otwarla si~ "dal, nie ciesnina" (Job 36, 16). Refleksja nad dqze
niem czlowieka, nad jego Koncem, wzbogacila si~ znowu 0 wi~z 
z Bogiem, albo 0 jej negacj~. Pojawila si~ nowa postac wiary 
i ateizmu - dotyczqcych Zbawienia - a z niq istotnej mody
fikacji ulegla wiara i ateizm Poczqtku. Lepiej bowiem zrozumiano 
akt Stwarzania. 

W Grecji, wiadomo, czlowiek stanowil cz~sc zdeterminowanej 
calosci , dzi~ki kt6rej istnial. Teraz inaczej. Czlowiek stanowi 
calosc, dla kt6rej wszystko inne istnieje, a kt6ra sama istnieje 
jako calosc ale dopiero do zrealizowania 28. Akt Stwarzania ulegl 
"przedlu:leniu" w mojq terazniejszosc. I dlatego musz~ si~ zaanga
:lowac w jakqs drog~, u kt6rej kresu znajduj~ si~ ja sam, musze: 
siebie wsp61-tworzyc. Wlasnie ten stosunek do Siebie samego, do 
tego "u kresu drogi", to ciqgle dqzenie do Siebie i to ciqgle w swie
tIe Siebie samego patrzenie na swoje czyny i na spelniajqcy je pod
miot, tworzy to, co nazywam 0 sob q. 

28 Por. na ten tzmat DTO!J~ zegnamy wtecznte. "Znak" 168. 

Znak - 2 
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Wydaje mi si~, ze dzisiejsza postae ateizmu czy tez wiary 
w Boga unaocznia si~ najlepiej w odpowiedzi na pytanie: jakiego 
Siebie widz~ tam na horyzoncie, dokC\d dqz~? Czy widz~ Siebie 
w Bogu czy tez w osamotnieniu, to znaczy tylko w sobie samym? 
Jezeli wi~c jest to probiem mojej osobowosci, zarowno ateizm jak 
wiara w Boga nie mogC\ bye postawieniem jakiejs hipotezy, lecz 
aktem totalnego zaangazowania si~ w okreslony sposob we wlasnq, 
ludzkq rzeczywistose. I to tak dalece, ze jedynie odpowiadajqc na 
pytanie "kim jestem?", implicite odpowiadam na pytanie 0 Boga. 
Innej drogi do Niego - zywego - nie rna. Podbijae i urzqdzae 
kosmos mog~ bez Boga. 

Jezeli tak, to wiara w Boga (tak jak i wiara w osamotnionego 
czlowieka) musi bye dzialaniem. "Myslenie 0 Bogu, m6wi sw. Jan 
od Krzyza, to nic innego jak dzialanie, ktore obejmuje i dokoncza 
wszystkie inne". Inne mys~enie 0 fNim jest martwe. 

Kiedy wnikamy we wn~trze czlowieka, w to, co si~ w nim dzieje, 
odslaniajq si~ przed nami dwie drogi do poznania Boga; jedna 
do Boga-Stworcy (pytanie 0 Poczqtek), druga - do Boga-Zbawi
ciela (pytanie 0 Koniec). Nie uwazam, iibym mowiqc w ten sposob 
od razu wlqczal prawdy objawione w swojq refleksj~ filozoficznq, 
uwazam jedynie, ze czlowiek analizujqc swoje przezycie siebie 
samego maze znaleze w sobie to miejsce, ktore na te prawdy 
oraz na ich dzialanie (bo Sq to prawdy ontologiczne) czeka. Od
powiednio do tych dwoch drog do Boga ksztaltujq si~ drogi nie do 
Niego. Mamy rzeczywlscle ate i z m s twa r zan i a oraz 
ate i z m z b a w i e n i a. Dzisiaj ludzie tworzq przede wszystkim 
ten drugi. Jedynie ateistyczna mysl egzystencjalizmu zadaje sobie 
pytanie 0 Poczqtek istnienia ludzkiego odpowiadajqc, iz wyplywa 
ono z nicosci, przez co jest rzeczywistosciq absurdalnq. Ale zbyt 
wiele uwagi mu nie poswi~ca. Teleologiczny aspekt bardziej jq 
interesuje. Inni odpowiadajq wr~cz, ze sarno pytanie 0 Poczqtek 
jest nienaukowe: naukowo da si~ postawie pytanie wy1qcznie tele
ologiczne 0 istot~ ludzkq. 

Przy okazji warto zastanowie si~, czy pi~e drog sw. Tomasza, 
ktore wiqzq si~ raczej z pytaniem 0 Poczqtek (jedynie czwarta 
droga dalaby si~ "po dzisiejszemu", tj. teleologicznie wyinterpre
towae), prowadzq dialog z wspolczesnym ateizmem. Chyba nie. 
W obliczu w s p 01 c z e s neg 0 ateizmu Sq "bezsilne". Odoowia
dajq bowiem na inne pytanie, zwiqzane z cz10wiekiem i Bogiem 
(a raczej z kosmosem i Bogiem). S~ obecne dla innego ateizmu. 

!~. 
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W kazdej chwili czlowiek moze dOSwiadczye siebie jako kon
kretnego ja, ktore w tej chwili mysli t~ oto tu rzecz, ktore chce 
tego albo tamtego, przezywa taki czy inny stan. Mowiqc krotko 
kazdy moze siebie przezyc jako rzeczywistosc podmiotow,!. 
P r z e z y e, ale, powtorzmy twierdzenio juz banalne, n i g d Y 
u c h w y c i e, tak jak chwyta p r zed m i 0 t y; na sposob "nie
-ja". Wowczas, w przezyciu, zanika rozdwojenie podmiot-przedmiot, 
wszystko we mnie staje si~ dla mnie bezposrednie. Z chwilq, 
kiedy czlowiek pokusi si~ 0 dystans wzgl~dem siebie, i kiedy spro
buje siebie z dystansu wyrazie, utworzy przedmiot. Podmiot stanie 
"obok", "troch~ dalej", jak ' mowi Sartre. Uprzedmiotowiony pod
miot zmienia si~ w jeden z element6w swiata kosmicznego, w kto
rym jedynowladztwo sprawuje poj~ciowa racjonalizacja - scislej: 
idea dajqca jej podstaw~. Racjonalizacji nie da si~ pomyslee bez ko
niecznosciowych zwlqzkow mi~dzy tresciami, przerzucanych potem 
w rzeczywistose pozapoj~ciowq'. W wypadku czlowieka obraca si~ 
to przeciwko , niemu dlate~o, ze pozwala nim manipulowac, po
zwala go opanowywae, wykorzystae. Dzisiejszym synonimem ter
minu racjonalizacja jest termin industrializacja. 

Nowy swiat, wytworzony przez czlowieka na tej drodze, swiat 
zindustrializowany, ze swej istoty faworyzuje determinizm. Dla
tego czlowiek, ktory wlqcza si~ albo zostaje wIqczany. w jego 
ramy, traci swojq podmiotowq niezaleznose. Zaczyna zye tym, 
co myslal on sam na temat swiata i siebie samego, albo co mysleli 
inni. Jego zycie coraz bardziej staje si~ p r zed m i 0 tow e, 
obi e k t Y w n e, to znaczy staje si~ zyciem dokonujqcym si~ 

w zapomnieniu czlowieka 0 sobie samym. Miast stawae si~ S~q, 
staje si~ on kolejno przedmiotami, ku ktorym skierowaia go mysl, 
jego wlasna albo cudza. Myslane przedmioty ksztaltujq jego swia
domose i dajq trese jego osobowosci, ktorq tworzy wypadkowa 
zewn~trznych determinant. Istota ludzka staje si~ wszystkim 
z wyjqtkiem siebie samej. 

Otego rodzaju typie czlowieka chyba mowi Scheler nazywajq<: 
go n i e 0 b Ii c z a I n y m 29. Na nim nie mozna polegae, bo wla
sciwie to nie na nim by si~ polegalo, lecz na czynnikach zewn~trz
nych, obiektywnych, ktore wszystkie na raz (a takze ich sila od
dzialywania) nie Sq do uchwycenia. Nie mogqc przewidziee ich 
serii nie mog~ przewidziee post~powania czlowieka w niq wlq
czonego poprzez uprzedmiotowienie swojej podmiotowosci. Jezeli 
mi on powie, ze za jakis czas postqpi tak a tak, zapowiedzi tej nie 
b~~ mogi wziqe na serio, poniewaz zapowiadajqcy n i e z y j e 
w sob i e, lecz p 0 z a sob q. A zatem zapowiada na mocy cze
gos, co znajduje si~ nie w nim, ale poza nim i nad czym on nie 

29 M. Scheler, a wo!nosct, "Znak" 113. 
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panuje. ChCqC tu na COS liczye, musialbym liczye nie na niego, ale 
wlasnie na to cos zewn~trznego w stosunku do niego. Tych zas 
wszystkich czynnik6w, powtarzam, nie potrafi~ nigdy uchwycie. 

Nieobliczalnose rodzi chaos, co przedstawia si~ tym paradoksal
niej, ze u jego podstaw lezy 0 b i e k t y w n i e z d e t e r min o
wan e z y c i e. Co wi~cej, im wi~ksze owo zdeterminowanie, 
tym wi~kszy chaos. 1m wi~ksze natomiast byloby zdeterminowanie 
podmiotowe, tym wi~kszy porzqdek. Najwi~kszy chaos panuje 
w zobiektywizowanym stadzie, porzqdek - w spolecznosci 1ludzi 
wolnych, niezaleznych. 

Na plaszczyznie obiektywizmu (w powyzszym znaczeniu) wr~cz 
poronionym pomyslem jest zamiar budowania antropologii (a takze 
i te610gii) . Antropologia bowiem b~dzie w6wczas m6wila 0 czlo
wieku jako 0 funkcji zewn~trznych determinant a teologia 0 Bogu 
jako 0 hipotezie, kt6rej cala rola sprowadzi si~ do tlumaczenia 
tresci tworzqcych zracjonalizowany swiat (a zatem i zindustriali
zowany), w tym takze i czlowieka odpowiednio poj~tego. W kon
sekwencji t aki B6g b~dzie tlumaczyl cos po z a c z lo w i e k i e m 
jako podmiotem; czlowieka b~dzie tlumaczyl jako kogos wyeks
terioryzowanego. Stanie si~ - konsekwentnie - ostatecznq de
terminantq istoty ludzkiej. Co w efekcie daje Boga poj~tego jako 
Pana, a .czlowieka - jako niewolnika. Ale nie jest to B6g, tylko 
zabsolutyzowana ludzka trese, k t6rej czlowiek ulegl bl~dnie zaspo
ka jaj'lc swojq potrzeb~ Absolutu. 

Bunt przeciwko Bogu-Panu de facto jest buntem przeciwko 
zracjonalizowaniu swiata, przeciwko szeroko poj~tej industriali
zacji zycia, nawet jezeli sobie tego wyraznie nie uswiadamiamy. 
Opo wiadajqc si~ za zracjonalizowaniem (zindustrializowaniem) 
swiata opowiadamy si~ za takim albo innym bogiem, kt6remu 
nalezy sluzye. Zracjonalizowanie bowiem domaga si~ funda mentu. 
Ale, m6wiqc jeszcze raz slowami Dostojewskiego, tutaj t ak teizm 
jak ateizm m6wiq "nie 0 tym". Wszystko chcialyby umiescic 
i rozstrzygnqe na plaszczyznie przedmiotowej. Nie t~dy droga , 
a ta, ·kt6rq tu znajdujemy, prowadzi "w dalekq krain~", gdzie nie 
rna Ojca. 

Aby do Niego dojse, czlowiek musi u w 0 I n i e s i ~ 0 d s w i a
t a pr zed m i 0 t 6 w i wejse w siebie samego, w swojq pod
rniotowq rzeczywistose. Wejse w podmiot, zaczqe zye zyciem pod
miotowym. Oto druga droga, na jakq mozemy wejse w poszuki
waniu Boga. Ona jedynie wydaje si~ wlasciwa. 

Wejse w podmiot, ktorym si~ jest, oznacza przezye swojq wol
nose od zewn~trznego zracjonalizowanego swiata, oznacza przezye 
swojq od niego innose. Oznacza to stanqe przed sobq jako przed 
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kims, kto wymyka si~ w swojej istocie relacji uprzedmiotowiajqcej. 
Jest to przezycie t ran s c end e n c j i pod m i 0 t U 30. Z punktti 
widzenia poznania przedmiotowego b~dziemy tu m6wili 0 t a
j e m n icy, co nie utDzsamia si~ z m6wieniem 0 czyms niepo
znawalnym. 

Ref I e k s j a pod mi 0 tow a, chcqca uswiadomic czlowie
kowi jego wn~trze, z koniecznosci opiera si~ na swiadomym 
p r z e z y c i u siebie samego jako podmiotu. A wi~c nie na re
lacji uprzedmiotowiajqcej . Powoduje to duze trudnosci dla j~zyka, 
kt6rym chcemy wyrazic i zakomunikowac siebie. J~zyk bowiem, 
jakim si~ poslugujemy, rna wlasciwosci uprzedmiotowia jqce. Ale 
nie znaczy to, ze skazani je.3t2smy na calkowite milczenie. Nie. 
Jak przezycie siebie jako podmiotu dokonuje siE: zawsze w lonie 
aktu przedmiotowienia (mySlE: ten st61 i w tym samym. akcie prze
zywam, ze to ja mysl~), tak podobr.ie bE:dzie z jE:zykiem: w tyro 
uprzedmiotowiajqcym musi znale:t.c si~ j~zykowy korelat prze
zycia . Mam na mysli j~zyk symboli7ujqcy, 0 czym pisalem na 
innym miejscu 31. Odrywa nas on od przedmiotu, wyrazonego 
w nim wprost, ku innej :;,zeczywistosci, tak jak przezycie siebie 
odrywa nas od przedmiotu, 0 ktorym IOyslimy, i nie pozwala nam 
ulec mu w pelni. Wydaje siE:, ze Jak na razie nie rna innego spo
sobu wyrazenia tego, co uzyskujemy w refleksji podmiotowej. 

Powiedzialem, ze najpiel'w dokenuje si~ w niej przezycie wla
snej wolnosci od przedmiot6w, co znaczy, ze przezywajqc swoje 
zwiqzanie z danym przedmiotem przezywam je jako n i e k 0

niecznosciowe. Mysl~ to, ale mog~ myslec tamto, chcE: 
tego, ale m 0 g E: chciec tamtego itd. Wszystkie moje akty Jawiq mi 
si~ p r zen i k n i E: tern 0 z nos c i q (nie w sensie arystotelesow
skim, lecz schelerowskim), co m6wi mi, ze nie wyplywajq z czegos 
zdeterminowanego. Owszem, dokonujq si~ w jakiejs wolnej rze
czywistosci (filozofia klasyczna m6wilaby tu 0 substancji), ale 
same, jako pojawiajqce siE: w istnieniu i ginqce, nie przychodz<l 
ode mnie jedynie, bo gdyby tak bylo, bylyby w pelni ode mnie 
zalezne. To ja chcE: tego lub tamtego, ja myslE: to czy tamto, ale 
swiadom jestem, ze .w kazdym momencie seria akt6w moze ulec 
przerwaniu. Nie panujE: nad nimi w pelni. PanujE: nad nimi tak 
jak nad darem. One same, czy ja spelniajqcy je, uczestniczymy 
w czyms, co mnie niejako rodzi przejawiajqcego siE: w poszczeg61
nych aktach w spos6b wolny tak, ze niemozliwe jest wytlumaczyl: 
mnie elementami zaczerpni~tymi ze swiata dajqcego siE: uprzed
miotowic. Jako wiE:c istniejqcy (czyli spelniajqcy akty) domagam 

30 Por. Drog<l zegnamy w iecznie, jw. 

31 ta mze. 
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si~ fundamentu - tak jak kazda inna rzeczywistosc, ale ponie'Yaz 
istniej~ j a k 0 w 0 1 n y - a wi~c nie mog~ bye skutkiem w serii 
przedmiotowej uktadaj'lcej si~ silq relacji przyczyna-skutek, ktory 
nie wykracza poza ramy wyznaczone przez przyczyn~ (ewentualnie 
przez przyczyny) - do mag a m s i ~ fun dam e n t u i n
neg 0 , n i e j a k 0 hom 0 g en neg 0 do m 0 j e j w 0 I
nos c i. Nie znajduj~ go na ptaszczyznie przedmiotowej. Czy ist
nieje wi~c jakas fundamentalna Podmiotowose, w ktorej uczestni
czytyby wszystkie moje akty? Albo scislej: w ktorej uczestni
czytbym ja spetniajqcy je? Rzecz jasna zakladam, ze moja wolna 
podmiotowose nie ludzi mnie zewn~trznym pozorem, podczas gdy 
jej wewn~trzna zawartose bylaby przedmiotowa, to znaczy zdeter
minowana. 

Pytajqc zatem, sk'ld wylania si~ ja obecne w kazdym poszcze
golnym akcie, skqd bior'l rzeczywistose swojq wolne akty, kto
rych nie bylo, czlowiek staje w obliczu dwoch mozliwosci. Albo 
nie dostrzeze w Poczqtku nic wi~cej procz nicosci, albo cos nie
skonczenie wi~cej. W kazdym bqdz razie w jednym- i w drugim 
wypadku chodzi 0 Poczqtek, ktory ma miejsce tu i teraz, ktory 
w kazdym momencie do Zywego nas dotyka, wciqz obecny i nie
pokojqcy, ale n i e dan y tak jak dane Sq tresci w zjawisku. 
Dlatego fenomenologiczqie rzecz biorqc nazwanie Go nicosciq jest 
sluszne i tak zresztq nazywali Go niekiedy mistycy. Ale niektorzy 
nie wychodzq poza fenomenologicznq nicosc. Ci widzq ludzki 
byt - od strony Poczqtku - jako byt absurdalny. Nie ma zadnej 
racji, zeby istnial, a istnieje. I to jest, powiadajq, absurdalne. 
Ten ateizm nazywam ate i z m em Po c z q t k u. Wyjscie nato
miast poza dane fenomenologiczne trzymajqc si~ nici, jakq jest 
dzialanie, ktore skqds wychodzi konczqc si~ moim istnieniem, 
i dostrzezenie tego faktu, ze owo dzialanie wyplywa s k q d s, 
a nie znikqd, nazywam wi a r 1:1 w Po c z q t e k. Wydaje mi si~, 
i:e tylko ludzie zajmujqcy jednq z tych dwu postaw, wiedzq, 0 co 
chodzi i "mowiq 0 tym". 

Inna postawa ateistyczna, bardzo cz~sta , 0 ktorej wspomnialem 
wyzej, odrzuca refleksj~ podmiotowq, wszystko chce rozwiqzae na 
plaszczyznie przedmiotowej, neguje zasadnose samego pytania 
o tak rozumiany Poczqtek uwazajqc je za nienaukowe. Na tym 
planie, przedmiotowym, zaden Poczqtek nie jest dany - dany jest 
tylko ciqg przyczynowo-skutkowy. TeiScl, ktorzy dali si~ sprowo
kowae i weszli na t~ drog~ (w celach chyba apologetycznych), brnq 
w przeszlq nieskonczonose czasowq w poszukiwaniu Poczqtku. 
Pr~dzej czy p6Zniej dostajq zadyszki . Nie t~dy droga, Bog nie jest 
przeszlosciq. Bog jest teraz. Ego hodie genui teo Ateizm osiqgni~ty 
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na tej drodze - sobie jedynie przypisujqcy naukowosc - niestety, 
"m6wi nie 0 tym". Tak sarno i teizm. 

2:e tak jest, dowodzi fakt, ze pytanie 0 Poczqtek "tu i teraz" 
nadal pozostaje i nie daje spokoju w chwilach powrotu lIZ dalekiej 
krainy" i "wejscia w siebie:'. Wtedy okazuje si~, ze pozostajq tyl
ko dwie mozliwosci do wyboru. Jedna u z n a j e pot r z e b ~ 
P 0 c z q t k u n i e p r zed m i 0 tow ego, ale jego samego ' nie 
dostrzega, druga p r z e z w y c i ~ z a a b sur dis t n i e n i a 
s twa r zan ego przez nicosc umozliwiajqc czlowiekowi 
w s p 61 d z i a 1 ani e z Kim S wi~cej od siebie. Tylko te dwie 
postawy "mowiq o. tym", mimo ze pierwsza - ateistyczna - wy
·daje si~ okaleczona (Sartre nazywa czlowieka zwierz~ciem poro
nionym). Jej antropologia to antropologia z potrzebq teologii, ale 
bez teologii; antropologia czlowieka, kt6ry stanql na granicy bez 
paszportu. Mowi ona ,,0 tym", ale neguje to, 0 czym mowi. 

Dlaczego ludzie rozchodzq si~, kiedy stanq w punkcie Y swojego 
istnienia - dawny symbol rozstajnych drog? 

Nie byloby problemu Y, gdyby tutaj chodzilo 0 podmiot i 0 przed
miot. Nie rna zamkni~tych drzwi dla podmiotu w tym wzgl~dzie. 
Pr~dzej czy pozniej dojdzie do pos:z;ukiwanego celu, 0 ile ten ist
nieje . Inaczej rzecz si~ przedstawia, gdy spotkac si~ majq dwa pod
mioty. S pot k ani e d w 6 c h pod m i 0 tow do k 0 n u j e 
si~ na innej zasad'zie anizeli spotkanie pod
m i 0 t u z p r zed m i 0 tern. Mog~ przewidziec zdobycie naj
dalszej gwiazdy na niebie, ale nigdy n:e przewidz~ "zdobycia" 
drugiej osoby. 

Faktem jest, ze to Bog przyszedl i objawil czlowiekowi, ze "na 
Poczqtku" stworzyl niebo i ziemi~ a na ich pograniczu - istot~ 

ludzkq. On pierwszy przyszedl na Spotkanie. 
Spotkaniem tym jest wiara. Refleksja podmiotowa, oparta na 

przezyciu rzeczywistosci podmiotowej. prowadzi czlowieka na spot
kanie z Bog i e m-S two r c,q. Ale refleksja podmiotowa nie 
wyczerpuje ludzkiej rzeczywistosci. Czlowiek stanowi cos wi~cej, 
anizeli tylko zindywidualizowany byt, ktorego istnienie wyplywa
loby z Absolutu a tresc bylaby wypadkowq obiektywnych deter
minacji i ciqglego uwalniania si~ od nieh. Czlowiek p r z e z y w a 
jeszcze pot r z e b ~ War t 0 sci (potrzeba Koii.ca), ktora by 
spowodowala, ze wszystkie czyny czlowieka; stwarzajqce przed
miotowy swiat, zbiegalyby si~ ku Niej niczym ku punktowi poza 
obrazem, nadajqcemu mu jednosc i sens. Rownoczesnie Wartosc 
ta, zrealizowana, s pel nil a b y czlowieka jako czlowieka. 

Przed czlowiekiem, w przezyciu siebie samego, jawi si~ problem 
K 0 ii. c a, albo inaczej: problem z b a: w i e n i a, czyli wlasnego 
urzeczywistnienia si~ w calej pelni. Problem ten jawi si~ w tym 
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samym przeiyciu, w ktorym doswiadczam siebie jako "wynikajq
cego" skqds spoza siebie. Przeiywajqc siebie jako z ale i neg 0 

nie od siebie przeiywam siebi~ tym samym jako n i e pel neg o. 
A zatem powstaje problem spelnienia si~. W ten spos6b przezycie 
prowadzqce do Boga-Stw6rcy prowad.zi takze do Boga"Zbawcy. 
Przeiycie podmiotowe opalizuje pytaniem "dwuwarstwowym": 
o Poczqtek i 0 Koniec. 

Kiedy podmiot cos robi, spelnia swoje pragnienie, ktorego jed
rtak iaden czyn nie spel:nia do konca. I tak podmiot nadal pozostaje 
z tym, co zrealizowal, niepelny, pragnqcy... Jak gdyby istnia1a ja
kas rzeczywistose przez podmiot pragniona, kt6re j nie mozna utoz
samic z zadnym przedmiotem przezen utworzonym i posiadanym. 
W kazdej relacji tworzenie czegos, co chc~ posiqse, rna miejsce 
pragnienie, by cos z posiadanego p r z e m i e n 1 c w s i e b i e 
sam ego. Na tej drodze urzeczywistniam siebie. Ale, jak powie
dzielismy, pragnienie urzeczywistnienia siebie pozostaje nadal nie
zaspokojone, a zatem nie spel:nilem si~ w pelni. Widae jest we mnie 
zapodmiotowane jakies nieskonczone pragnienie, odnoszqce si~ do 
mnie samego. Jak gdyby istnialo jakies idealne, pel n e J a, do 
ktorego dqz~ kazdym swaim czynem i ktorym chcti si~ stae. 

Kiedy wi~c uprzedmiotowiam jakqs rzeczywistose, nie zalezy mi 
wlasciwie na posiadaniu jej, lecz na czyms wi~cej. Chcia1bym, aby 
ona stalasi~ rzeczywistosciq d 1 a m n i e nie w tym znaczeniu, 
zebym jq mial, ale zebym cos z niej przemienil: VI siebie, czyms 
z niej siti stal. Idealem byl:oby znalezienie czegos iakiego, czym 
bym 1\i~ calym mogI sta6. Takiej jednak rzeczywistosci czlowiek 
ciqgle szuka. · Nic z tego, co znajduje, nie wypelnia go w calosci, 
a wi~c szuka czegos innego - innej rzeczywistosci. 

Podmiot zatem jawi mi si~ w przezyciu zwiqzany z Sobq samym 
idealnym do zrealizowania. Aktualne "ja" podmiotowe istnieje 
w relacji do "Ja", ktorym chce siti stae. W swietle "Ja" podmiot 
przezywa kazdy swoj czyn i alba siti z nim solidaryzuje, albo nie; 
alba przezywa z niego zadowolenie, albo niezadowolenie. Bo oka
zuje siti, ze relacja do "Ja" nie pozwala na dowolnosc w czynaGh. 
Swiatl:o p1ynqce z niego zobowiqzuje do ocen. 

Nalezy zatem stwierdzie, ze w 0 1 nos e od swiata przedmioto
wego nie jest ostatnim etapem. Okazuje siti bowiem, ze podmiot 
w spos6b koniecznosciowy wiqze si~ z "Ja", ktore rna zrealizowae 
i dlatego uwalnia siE; od przedmiot6w. Istnieje niejako d I a 0 w e
go idealnego "Ja". Jest wiE;C wolny do... Siebie samego, 
ktorego jeszcze nie rna, ale ktory nadchodzi poprzez kazdy czyn. 
Pelna wolnose ludzka, w swojej najglE;bszej wCl.rstwie, nie utozsa
mia siE; z mowieniem wszystkiemu "Nie", ale z afirmacjq Siebie 
samego, wzglE;dem ktorej "w 0 1 nos e 0 d" wykonuje funk
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cj~ sluzebnq. Trzeba macno podkreslic, ze wlasnie dzi~ki tej afir
macji, "wolnosc od" staje si~ mozliwa. To ona powoduje, ze czlo
wiek, n;~owiqc j ~zykiem Pawlowym, cieszy si~ a jakby si ~ nie cie
szyl, smuci si~ a jakby si~ nie smucil , rna a jakby nie mial. Wtedy 
bowiem i tylko wtedy nie przedmioty spelniajq podmiot, Iecz On ' 
sam siebie spelnia i od Siebie samego zalezy, a nie od nich. Nie 
moglbym uwalniac si~ ·od przedmiot6w, gdybym nie byl wolny 
do Podmiotu. Dla tej racji, sqdz~, koncepcja wolnosci, prezento
wana przez Sartre'a, stanowi fundamentalnq pomylk~. 

Owo "Ja" niektorzy biorq za projekcj ~ swiadomosci, od niej za'" 
Iezn'!. Gdyby t nk bylo, "Ja" nie wykraczaloby poza to, co przedmio
towe. Nie byloby czymS wi~cej anizeli jakakolwiek tresc wytwo
rzona przez podmiot. W konsekwencji jego swiatlo obejmowaloby 
jedynie cz~sc mnie oraz mojego dzialania, poniewaz tresc rna zaw
Sze charakter aspektowy. Ponadto dowoli moglbym je zmieniac: 
jego sil~, kierunek, a moze nawet moglbym je zgasic. Tymczasem 
swieci one ponad systema mi i niezalezn ie od nich. 

Skoro tak, "Ja" nie rodzi problemu alien~cji. Jego rzeczywistosc, 
inna od wszelkiej rzeczywistosci posiadanej przeze mnie, po j a
w i a s i ~ r a z e m z e m n q j a k 0 pod m i 0 tern. Inaczej 
mowiqc, czlo\viek pojawia si~ juz j a k 0 reI a c j a s taw a
n i a h ~ sob q w p e l.n i, jako "ja" zrelatywizowane do "Ja". 
T~ wlasnie relacj~ nazwalem 0 sob 0 w 0 sci q. Refleksj~ skie
rowanq na niq b~d~ nazywal ref I e k s j q 0 sob 0 w q w odroz
nieniu od refleksji podmiotowej . Nie musz~ dodawac, ze opiera si~ 
ona tak jak i refleksja podmiotowa na przezyciu samego siebie. 

Refleksja dotyczqca stawania si~ czlowieka sobq samym (pod
miotem czlowiek jest, osobq si~ dopiero staje), a zatem refleksja 
osob')wa jest refleksjq d y n ami c z n q. Ma charakter teleolo
giczny i nie widzi wszystkiego poprzez mechanicznq przyczyno
wosc. Ona dominuje w dzisiejszej mysli antropologicznej . Jakze 
na tym terenie przedstawia si~ problem Boga? • 
Osob~ konstytuuje istnienie podmiotu w obliczu Siebie czyli 

w obliczu Transcendencji. W tym wypadku mamy do czynienia 
z t ran s c end e n c j q 0 sob y w odroznieniu od transcen
dencji podmiotu. Transcendencja podmiotu stanowi transcenden
cj~ pewnej rzeczywistosci w stosunku do poznania uprzedmioto
wiajqcego oraz do takiegoz dzialania. Transcendencja natomiast 
osoby - ma jqca miejsce w obr~bie pierwszej - rna charakter 
transcendencji Wartosci-celu, do ktorego podmiot jest zrelatywi
zowany. 

Ta druga transcendencja przejawia si~ w ciqglym d i a log u 
"ja" z "Ja ", poniewaz od vVartosci ("Ja") idzie moc zobowiqzujqca 
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podmiot do dzialania i to okreslonego. Cz10wieka jako osob~ 
tworzy wi~c dialog podmiotu ze Sobq samym. 1m wi~kszq jest 
osobowosciq, tym bardziej jest sku p ion y na Sobie samym, 
tym wi~ksze jest jego zycie wewn~trzne, czyli to, co si~ w nim 
dzieje. Uzyskuje przez to sil~ do oddzialywania, sam bowiem 
uniezaleznia si~ od tego, czym nie jest. Osobowosc im jest 
gl~bsza, tym bardziej wymyka si~ klasyfikacjom. Chcqc jq bowiem 
nazwae, trzeba by tego dokonae z punktu widzenia horyzontu, 
ktory im jest bardzieJ' horyzontem, czyli tym idealnym "Ja", tym 
mniej rna wspolnego z jakqkolwiek tresciq. Czlowiek jest bogaty 
bogactwem swojego "Ja" i ono go wyraza w pelni. Scjentystyczne 
spojrzenie nie rna tu nic do powiedzenia, narz~dzia bowiem, jaki
mi dysponuje, odnoszq si~ do swiata uprzedmiotowionego. Zasto
sowane do osoby uprzedmiotowiajq "Ja", co daje taki skutek, ze 
osoba staje si~ SODq w pewnym jedynie aspekcie, wyznaczonym 
przez poj~cie umieszczone tam na horyzoncie. Rozne mozna pod
kladac tresci pod "Ja". Sprawiedliwose, kariera, bogactwo indy
widualne czy spoleczne, a nawet mi~dzyludzka milose itp. Wtedy 
osoba daje si~ zamknqe w oparty 0 "fundamentalne"- poj~cie sy
stem stajqc si~ jak on uboga. Kto b~dzie dysponowal "fundamen
talnym poj~ciem", b~dzie dysponowal takze i osobq w poj~ciu tym 
upatrujqcq Siebie do rrealizowania. 

Wolno by wi~c mowic 0 dwoch relacjach osobowych: uprzedmio
towionej i nieuprzedmiotowialnej. Pierwsza ostatecznie neguje 
wolnose czlowieka, druga jq daje, ale pod pew n y m w a
run k i e m . Tu doszlismy do interesujqcego n,as problemu. 

Podmiot przezywa takze, ze urzeczywistnienie w pelni Siebie 
samego przekracza jego mozliwosci. Horyzont, jakim jest "Ja", 
choeby nie wiadomo jak intensywnie szlo si~ do niego, zawsze po
zostaje w tej samej odleglosci. A zresztq gdyby nawet udalo si~ go 
czlowiekowi zrealizowae, to co potem? Cz10wiek przestalby bye 
takim, jakim jest. Czy to w ogole mozliwe? Czy nie rnamy tutaj 
do czynienia ze sprzecznosciq z gory skazujqcq ludzkie dqzenie na 
kl~sk~? A moze jest Ktos, kto moze pomoc czlowiekowi wybawic 
si~ z tej opresji? Czy jezeli czlowiek juz sam nie moze si~ zbawie, 
istnieje mozliwose, zbawienia przychodzCjcego spoza czlowieka, mi
mo ze dokonujqcego si~ tylko w czlowieku? 

Stajemy przed pytaniem 0 Koniec. Stajemy tak sarno w prze
zyciu podmiotu jak wtedy, kiedy pytalismy si~ 0 Poczqtek. To mu
si miee swoje reperkusje w j~zyku, kt6ry, jak juz wspominalismy, 
porusza si~ swobodnie jedynie na plaszczyznie przedmiotowej, 
Mowi~ 0 tym tylko dlatego, aby przestrzec przed nieporozumie
niami. 

http:STANISt.AW
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o Koniec, jak mozna bylo wywnioskowae z poczynionych JUz 
refleksji, mozna si~ pytae na plaszczyznie osoby pomyslanej w re
lacji przedmiotowej albo nieuprzedmiotowiajqcej "Ja" . Zajmijmy 
si~ najpierw drugq mozliwosciq. 

W kierunku negowania jakiejkolwiek mozliwosci zrealizowania 
"Ja", danego w przezyciu podmiotu, idq rozwiqzania filozofiii egzy
stencjalistycznej ' typu sartrowskiego. Czlowiek wedlug nich zmie
rza ku sprzecznej fikcji, ku projekcji wlasnej swiadomosci, ktoq 
to fikcj~ swiadomose projektuje czy tego chce czy nie chce (filo
zofia ta nie uwaza "Ja" za jeden z przedmiotow, jakie tworzy 
swiadomose). Istota ludzka jest absurd~lna zatem z punktu widze
nia zarowno swojego Poczqtku jak i Konca. J est w i ~ cab s u r
d a I n a z a row n 0 j a k 0 pod m i 0 t j a k i j a k 0 0 sob a. 
Czlowiek, mowi Sartre, staje si~ czlowiekiem, aby stae si~ Bogiem. 
Mozna powiedziee takze i odwrotnie; ze staje si~ Bogiem, aby bye 
czlowiekiem. Ale daremnie staje si~ Bogiem, daremnie staje si~ 
czlowiekiem. Bo owo "Ja" jest nie do urzeczywistnienia. Nie rna 
dla czlowieka z b a w i e n i a, bon i e m aBo g a . Sam zas 
czlowiek zbawie si~ nie moze, kr~ci si~ jedY,nie w zamkni~tym 
kale - od podmiotu do przedmiotow, w ktorych nie znajduje nic 
procz wlasnego odbicia nie przemieniajC)cego go w najmniejszej 
mierze. Nie rna nikogo, kto by mocen byl podac mu r~k~. 

Tak w, skrocie przedstawialby si~ ate i z m Z b a w i e n i a. 
Uczciwosc tego stanowiska przejawia si~ w tym, ze nie sprowa

dza ono "Ja" do takiej czy innej tresci; nie uprzedmiotowia go, 
lecz widzi w nim rzeczywiscie idealnC) Pelni~ czlowieka. Ale nie 
widzi zadnej mozliwosci jej urzeczywistnienia. Owszem, widzi jq 
jako samq w sobie sprzecznq, co z gory odbiera czlowiekowi 
wszelkq szans~. Nie zaklamuje si~ jednak ani nie pr6buje tanim 
sposobem pocieszac nikogo. Pokazuje az brutalnie samotnosc czlo
wieka oraz niemoznosc wyzwolenia si~ od niej. Jedyne zbawienie, 
jakie pozostalo istocie ludzkiej , to ciqgle zaczynae od nowa mimo 
niepowodzen i nie oczekiwae niczego: zamknqe si~ w swojej pod
miotowosci zyjqcej w 0 I nos c i q 0 d P r zed m i 0 tow, k t o
rep 0 s i a d a i w tym obszarze odnajdywac Siebie ciqgle na 
nowo. Przy rownoczesnej swiadomosci, ze nigdy si~ Siebie nie 
odnajdzie naprawd~. W zasi~gu naszego czynu pozostaly tylko 
symbole tego "Ja", ktorym chcemy si~ stac - przedmioty, od kto
rych si~ uwalniamy, bo to wla,~nie tylko symbole. 

Osobowose, 0 jakiej mowa, przekracza system. Jest od niego bo
gatsza. Szkoda tylko, ze grzeszy jednym mankamentem: absurdal
nosciq. Nie mozna jej zrealizowae. Tworzqca jq relacja wychodzi 
w dobrze przeczuwanym kierunku, ale niestety brakuje konca tej 
drogi. 
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Nie wszyscy, kt6rzy weszli w krqg refleksji osobowej, a nie 
spotkali si~ z realnq mozliwosciq spelnienia wlasnego "Ja", majq 
odwag~ isc az na te krance konsekwencji. Dlatego szukajq rozwiq
zania s~ojej samotnosci na obszarze osobowosci wyznaczonym 
przez relacj~ przedmiotowq. Wielu takich pocieszycieli przychodzi 
do czlowieka z ofertq swoich idei zbawiennych, na ktorych propo
nujq mu oprzec zycie osobowe, czyli relacj~ do wlasnego "Ja" 
i w ten spos6b si~ urzeczywistnic. Proponujq mu stawac si~ sobEl 
w oparciu 0 utworzonq przez nich i zabsolutyzowanq tresc (tylko 
wtedy bowiem mogq jq pokazyw8c jako dajqcq osobie zbawienie). 
Pomimo najpi~kniejszych poczqtk6w ten, kto b~dzie decydowal 
o tej zbawczej tresci, jak juz to zaznaczylem wyzej, coraz bar
dziej b~dzie decydowal 0 osobie jako takiej. Bo tresc zalezy zaw
sze od jakiejs swiadomosd. W rzeczywistQsci nie rna tu mowy 
o Bogu, nawet wtedy, kiedy by si~ 0 Nim m6wilo. Ateizm i teizm 
w tego rodzaju koncepcji osob6wQsci ludzkiej Sq nie na temat. 
Jeden i drugi upatruje ludzkie zbawienie w takim czy innym 
przedmiocie, realizowalnym w jakims odcinku czasowym, ktory 
przyjdzie. 

Ateizm zbawienia vv koncepcji osObOWO.5ci opartej na nie uprzed
miotowionym "Ja" r6zni si~ od ateizmu zbawienia w koncepcji 
osobowosci tworzonej na uprzedmiotowionym "Ja" tym, ze pierw
szy pozostaje otwarty na BQga, a drugi - nie. Pierwszy bowiem 
nie sprowadza calego zagadnienia do problemu jakiegos zabsolu
tyzowanego poj~cia. Dobrze wie, gdzie nalezy je umiescic i ewen
tualnie probowac rozwiqzac problem. Przyznaje si~ jedynie do 
bezradnosci. Drugi w im:~ tej czy innej idei organizuje ludziom 
zycie - indywidualne oraz spoleczne. Problem zbawienia sprowa
dza do czegos rozgrywajqcego si~ w calej pelni w czasie, ktory rna 
nadejsc za mniej lub wi~cej lat; niekiedy tym zbawiennym czasem 
okazuje si~ obecna chwila zrywana po horacjansku. W zasadzie 
absolutyzowac mozna wszystko: pieniqdze, sprawiedliwose, karie
r~, milose mi~dzy dwojgiem ludzi, nauk~, rownose w stosunkach 
spolecznych itp. Wymieniajqc w jednym szeregu te idee nie chc~ 
przez to powiedziee, ze wszystkie posiadajq t~ samq rang~. Jednak 
z punktu widzenia rozroznienia osobowosci uprzedmiotowionej od 
nie uprzedll1iotowionej - nie ro:iniq si~ one mi~dzy sobq w spo
sob istotny. 

Wskutek tego na koncu drogi czlowieka swiadomie drqzqcego 
do dna swojq wlasnq egzystencj~ staje ostateczne pytanie 0 Siebie 
samego, czy si~ tego chce czy nie; zrozumiawszy je fundamental
nie nie mozna si~ uchylie od jego konsekwencji 32, 

32 Por. Czlowiek t B6g w metaftzyce, "Znak" IT7. 
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Kiedy ono si~ pojawi, odpowiedzi mozliwe Sq dwie. 0 jednej 
juz m6wilem - "Ja" jest nie do urzeczywistnienia, poniewaz Z3.
klada jakosciowq totalnq zmian~, kt6ra dla czlowieka jest nie
osiqgalna. A nie rna nikogo, kto by mu pom6gl. Samotnose czlo
wieka jest absolutna. Gdyby Dostojewski znal ten ateizm, wydaje 
mi si~, ze m6glby go nazwae ateizmem, kt6ry "m6wi 0 tym". 

Ale oto zyjq inni ludzie, kt6rzy, stanqwszy na tej samej granicy, 
dojrzeli - nie w rozumowaniu (bo to jest zawsze przedmiotowe 
i ostatecznie do przedmiotu prowadzi), ale calym sobq, umyslem 
i sercem, wszystkim - ze ich "Ja" do zrealizowania, ktorym majq 
si~ stae, jest 0 r g ani c z n i e z w i q zan e z Bog i e m. Ze 
bez Niego wr~cz nie da si~ ono pomyslee, czego zresztq dowodzi 
ateizm Absurdu Zbawienia. Rozgrywa si~ w nich doswiadczenie 
nie majqce nic wsp6lnego z sentymentalnym przezyciem (jak to 
niekt6rzy usilujq sugerowae), skazanym na kaprys chwili. Jest to 
p r z e z y c i e S·p 0 t k ani a, a wi~c nie wszystko w tym doswiad
czeniu zalezy od czlowieka. Owszem, moze nawet nic. 

Jezeli tak, to jak zrozumiee, ze dw6ch ludzi staje w tym samym 
punkcie tGsknoty za Sobq samym, obydwaj dhswiadczajq potrzeby 
rGki wyciqgni~tej pomocnie z zewnqtrz, aby mogli siG stae Sobq, 
i ze jeden spotyka t~ rGkG a drugi nie? 33. Jeden spotyka Bog3.
-Zbawc~ a drugi Go nie spotyka. 

Sq to ci sami ludzie, ktorzy razem stali w tym samym miejscll 
w obliczu pytania 0 Poczqtek i jeden przyjql: Absurd a drugi Bo
ga-Stw6rc~. W obliczu Konca pierwszy doswiadcza daremnos"Ci 
swojego istnienia, drugi - Obietnicy bycia sobq naprawd~. Bo to 
jedynie dla czl:owieka Sq dwa problemy: Poczqtku i Konca. Od 
"tamtej" strony istnieje jedna Rzeczywistose i jedno Jej dzialanie. 
Poczqtek jest Koncem, Absurd Poczqtku jest zarazem Absurdem 
Konca, Stwarzanie jest Zbawieniem. Czlowiekowi zas ta Wiecz
nose rozbija si~ w czasie, w kt6rym zyje, na dwa problemy, na 
dwa pytania. 

Mimo zasadniczej r6znicy w odpowiedzi ci dwaj ludzie Sq sobie 
bliscy. Mogq ze sobq rozmawiae tym samym j~zykiem, chociaz je
den iGzyk w punkcie centralnym rna form~ negacji a drugi afir
macji. Obydwaj mieli na tyle odwagi, aby nie zlGknqe si~ pyta
nia 0 TranscendencjG Calosci, domagajqcej siG zmiany zycia; 

" ... Bowiem kazde miejsce tego glazu 
widzi ciG. Musisz twoje zycie zmienie". 

R. M. Rilke, Starozytny tors Apollina 
Calose bowiem rna charakter osobowy - Osoba zawsze przema
wia wzywajqc. 

JJ tamze, s. 48 i n. 
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Ale od tej strony patrzqc na zagadnienie Feuerbach wydaje mi 
si~ blizszy temu, kt6ry spotkal si~ z Bogiem. Bo podczas gdy dla 
zyjqcego Absurdem Zbawienia adwent konczy si~ nicosciq, Feuer
bach rna swojq Noc Narodzin Czlowieka. Chce bowiem, aby czlo
wiek szukal ocalenia w milosci do drugiej biednej istoty ludzkiej. 
To nic, ie nadal pozostaje niespokojny - jakimS niejasnym prze
czuciem Milosci mozna jui probowae zye. 

Ale zdaj~ sobie spraw~, ie postawa Feuerbacha logicznie rzecz 
biorqc konczy si~ postawq Sartre'a, ktory w ludzkiej milosci wi
dzial zwyklq strategi~ walczqcych ze sobq podmiotow. Najwyzej 
moze je zlqczye trzeci - wrog. ' 

* 
W pewnym momencie ludzkiego czekania na przyblizenie si~ Ho

ryzontu, dajqcego oparcie dla zycia osobowego; czekania na Kogos, 
zst~pujqcego z rozdartych niebiosow, przed kim ..skl~bilyby si~ 
g6ry" (Izajasz 63" 19), w t era zn i e j s z 0 Sew dar I a s i ~ 
Pel n i a C z a sow. W tym dopiero momencie czlowiek stal si~ 
dla siebie samego w pelni zrozumialy. Zrozumiale stalo si~ jego 
dqzenie do Siebie samego, do swojego "Ja". Zrozumialy stal si~ 
czlowiek jako osoba - jego dynamizm. ChciaIbym rzec, ze dopie
ro poprzez nieskonczonose zrozumielismy skonczonose. Oto bowiem 
czlowiek ujrzal Peinego Czlowieka oraz mozliwose stania si~ osta
tecznie podobnym do Niego a juz teraz moze iye Jego Pelniq po
przez uczestnictwo jak latorosl wszczepiona w winny krzew. 
A mogi Go dostrzec takze i dlatego, ze Go znajduje w sobie sa
mym poprzez potrzeb~ i pragnienie stania si~ Nim. Nie odmowi~ 
sobie przyjemnosci zacytowania w tym miejscu Kartezjusza. "Na
prawd~ nie rna w tym nic dziwnego, ie Bog stwarzajqc mnie za
szczepil we mnie t~ ide~, by byla jak gdyby znakiem, ktorym 
artysta naznaczyl swoje dzielo. Nie trzeba tez wcale, by ten znak 
byl czyms roinym od samego dz4ela, lecz na podstawie tego tylko, 
ie Bog mnie stworzyl, jest bardzo wiarygodne, ze mnie stworzyl 
w pewien spos6b na obraz i podobienstwo swoje i ze to podo
bienstwo, ktore zawiera ide~ Boga, ujmuj~ przy pomocy tej samej 
zdolnosci, przez ktorq ujmuj~ siebie samego. To znaczy, ie gdy 
skieruj~ uwag~ na siebie samego, to nie tylko pojmuj~, ie jestem 
rzeczq niezupelnq i zaleznq od kogos innego, rzeczq, ktora dqiy 
nieograniczenie do czegos coraz wi~kszego, czyli lepszego, lecz 
pojmuj~ takie rownoczesnie, ie tEm, od ktorego jestem zalezny, 
posiada te wszystkie rzeczy wi~ksie nie w jakis sposob nieokreslo
ny i potencjalny tylko, lecz rzeczywiscie rna je w sobie w stopniu 
nieograniczonym, a przeto jest Bogiem" ". 

34 Medytacje 0 pierwsze; ftlozofit, jw. Medytacja trzecia, s. 67 n. 
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Przez sam ' fakt' wdarcia si~ Pelni w ludzkq niezupelnose Bog 
pokazuje, ze chce nam jej udzielie. 

Po Spotkaniu i decyzji na wspolzycie (czyli na wiar~), wlasne 
"Ja" przybliza si~ do podmiotu ludzkiego. Staje si~ nagle. realm~, 
realnosciq nie wlasnq, lecz Boga-Czlowieka. Dialog, Jakim jest 
ludzka osobowosc ("ja" z "Ja"), przestaje bye dialogiem z fikcjq, 
staje si~ natomiast r 0 z mow q z Bog i e m, poniewaz to w Nim 
jest zakotwiczone "Ja". Charakter spoleczny ludzkiej osoby (dia
log domaga si~ spolecznosci) staje si~ taki naprawd~, przekracza 
bowiem podmiotowosc - urzeczywistniajqc Siebie, czlowiek tym 
samym lqczy siG z kims drugim. Dokonuje si~ swoista rzecz, 
utozsamienie zycia najbardziej osobistego 
z z y c i ems pol e c z n y m jed nos t k i Iud z k i e j. 

Spotykajqc wi~c naprawd~ Siebie samego spotykam Boga w so
bie, albo inaczej: spotykajqc Boga spotykam Siebie w Nim. "Wol
nose do" z koniecznosci otwiera mnie dla Boga. Wartose "Ja" 
normujqca post~powanie podmiotu - zawiera wskutek tego w so
bie cos wiGcej anizeli tylko "Ja". I dzi~ki temu "cos wi~cej" staje 
si~ mozliwa jego realizacja, ktorej Obrazem, Prawdq i Zyciem jest 
Chrystus. W-czlowieczenie si~ Chrystusa dowodzi, ze to "cos wi~
cej" jest rzeczywistosciq, ale dopiero w Nim. Odtqd ludzkie zycie 
osobowe jest nie do pomyslenia bez Chrystusa i bez wspolzycia 
z Nim. Tylko wspolZyjqc z Nim staj~ si~ tozsamy ze swoim wlas
nym "Ja", ze Sobq samym. Tali: mojq terazniejszose przenika Pel
nia Czasow. 

Bog w jakiejs mierze jest w-czlowieczony w kazdq ludzkq isto
t~. Jezeli swojego "Ja" mam szukae w Bogu, to z kolei B6g, usta
mi Chrystusa, mowi mi, ze Jego samego mam szukae w innych lu
dziach. Dz:eje si~ tak, ze moje "Ja" realizujG w milosci do innych 
ludzi. Dla tej racji napisalem, ze postawa Feuerbacha jest blizsza 
wierzqcemu w Boga, anizeli postawa przyjmujqcego absurd Zba
wienia. Niemniej ostateczna daremnose mi~dzyludzkiej milosci, 
wspartej Ii tylko na sobie samej, powoduje, ze milose ta r6zni si~ 
zasadniczo od milosci, w ktorej Posrednikiem jest Bog. 

W ten sposob ludzie tworzq prawdziwq spolecznose. W ich sto
sunku do siebie nawzajem przejawia si~ ich stosunek do Boga i do 
siebie samych. Zbawienie, czyli spelnianie si~ osoby, po z n a j e
m y po jej stosunku do innych. Jakose zycia spolecznego daje 
istotny probierz zycia osobowego poszczegolnych obywateli. Bo 
cale zycie czlowieka rozgrywa si~ tak, ze jest spelnianiem wlasne
go "J a - w - Bog u - 0 dna j d y wan y m - w - inn y c h"l 

* 
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Wspolczesna krytyka religii, idClca bezposrednio od RegIa i Feuer
bacha poprzez wielu az do Sartre'a, to krytyka, kt6ra opiera si~ 
na opozycji mi~dzy Bogiem a C'zlowiekiem. Opozycja ta stawia 
istot~ ludzkq w heraklitowsldej sytua<:ji "albo-albo". Ale ta sarna 
krytyka biorqc w obron~ czlowieka stawia jego 0 sob 0 w q r z e
c z y w i s t 0 s c wobec koniecznosci wyboru alba absurdu Zba
wienia, alba zbawienia mieszczqcego si~ w czasie ciqgle majqcym 
nadejsc. Stqd rodzi si~ deprecjacja terazniejszosci, ktorq czlowiek 
zyje. Eschatologia zbawienia w przyszlosci abstrahuje od konkret
nego czlowieka, z ktorym rna do ' czynienia. Odwrotnie anizeli 
eschatologia chrzescijanska, kt6ra m6wiqc 0 rzeczach ostatecznych 
mowi 0 rzeczach jak najbardziej terazniejszych, juz przemieniajq
cych czlowieka. 

Te dwa, a raczej trzy stanowiska obrazujq nie dwa czy trzy obo
zy w swiecie, Be raczej pewnq oscylacj~ w samym czlowieku, 
w jego codziennym spelnianiu si~ Siebie, czyli w zyciu osobowym. 
Kazdy z nas nieustannie faluje od wiary w Siebie w Bogu i w in
nych do Siebie osamotnionego w obliczu Absurdu, alba - oparte
go na jakiejs tresci, w kt6rej gorqczkowo szuka si~ ocalenia. 
Ateizm w tych dwu formach ora:?: wiara w Boga skladajq si~ na na
sze zycie osobowe. 

Spelniamy Siebie - dqzymy do Siebie - oscylujqc pomi~dzy 
trzema kierunkami: jakqs tresciq-przedmiotem, albo swoim nie 
uprzedmiotowionym "Ja" lub jego negacjq. Najlatwiej zadzierzga 
si~ w~zel z tresciq-przedmiotem, ale ten w~zel oslabia wi~z czlo
wieka ze samym Sobq. Wr~cz oddala czlowieka od niego samego. 
Bo tym, co czlowiek moze m i e c, czlowiek nie moze b y c. 

W codziennym zyciu, powtarzam, skazani jestesmy na falowa
nie pomi~dzy tymi trzE;!ma brzegami. Jezeli jest tak, to walczyc 
z wiarq czy z ateiz.mem znaczy walczyc w jakiejs mierze ze sobq 
samym. Dlatego napisalem na poczqtku, iz "ateizm stal si~ talc 
specyficznie ludzkim zjawiskiem, ze pot~pianie go dotyka nas sa
mych". A kiedy spotka si~ dwoch ludzi, w ktorych dominujq od
mienne fale, nie powinni ze sobCl walczyc, by jeden nie zniszczyl: 
drugiego. Powinni jedynie swiadczyc swojemu zyciu osobowe
mu - jego Wartosci - zeby moc stworzyc organicznq jednosc 
spolecznq. Jeden i;yje w drugim, i w nim si~ odnajduje bez wy
jqtku. Wszyscy, 0 ile Sq szczerzy i majq dobrq wol~, Sq m~zami, 
zakoncz~ slowami T. Manna, "wewn~trznej niedoli i tulaczki, kt6
rzy swoim nowym poznaniem Boga majq naznaczyc charakter 
przyszlosci" 35. 

Stanislaw Grygiel 

3; T. Mann, J6zef t jego bracia, Warszawa lU61, t. I, S. 10, tlum. Edyta SiciIlska. 
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Dla rozsCjclnego czlowieka problem Boga wlmen bye najwazmeJ
szym sposrocl wszystkich mozliwych zagadniell. Choeby z prostego 
wyrachowania. Bo jezeli mimo wszystko Bog jest... Pascal ujql to 
bardziej subtelnie: jezeli wierz~ w Boga, a On nie istnieje, ryzy
kuj~ swoim zyciem trwajqcym tylko skonczony olues czasu; jezeli 
natomiast nie "vierz~ w Boga, ryzykuj~ nieskonczonq wiecznosciq [ 
aile mnie pami~e nie myli, to Leopold Infeld napisal gdzies 2, 

ze jest 50010 pewnosci, ii Bog istnieje, i 50010, iz nie istnieje. Polowa 
to duze prawclopodobienstwo i tylko szaleniec moze go nie brae 
pod uwag~ (przeciez to rowne szanse dla obydwu stron!). 

Jasne, ze rachunkiem prawdopodobieilstwa nie m(')zna rozstrzy
gae spont 0 istnienie Boga. Nie chodzi tez 0 to, by za pomocq 
statystycznych dociekan zabezpieczye si~ na wszelkCj ewentualnosc 
(mane powiec1zonko: "jezeli Boga nie ma, to chwala Bogu, ale jezeli 
jest, to broil Boze"). Trzeba jednakze dostrzec ogromnq wag~ za
gadnienia. I trzeba pami~tae, ze uczciwose wobec siebie samego 

[ "Zbadajmyz ten punkt i powiedzmy: 'Bog jest albo Go nie ma'. Ale na ktorq 
stron<; si<; przechylimy? Hozum nie moze tu nic okreslic: nieskOliczony chaos od
dziela. nas. Na kralicu tego nieskoliczonego odclalenia rozgrywa si<; partia, w ktorej 
wypadnie orzel czy reszka. Na co stawiacie? Hozumem nie mozecie ani na to, 
ani na to; rozumem nie mozecie bronic zndnego Z obu. 

Nie zarzucajcie tedy b!<;du tym, ktor:oy uczynili wybor; bo nie wiecie. 
- Nie, ale b<;d<; im zarzuea!, nie iz uczynili ten w y b 0 r, ale w ogole wy

bar; mimo bowiem ze ten, kt6ry stawia na orla, i OW drugi popelniajq jeclnaki 
bl'ld, obaj popelniaj'l b1'ld; sluszne jest nie zakladac si<; w ogole. 

- Tak, ale trzeba Sit; zakladac; to nie jest fzeez dobrowolna, zmuszony jestes. 
Coi \vybierzesz? Za!}tano\v siC;. Skoro tl'zcba wybierac, zobaczmy, w czym mniej 
ry ~ykujcsz. TvTasz d'\vie rzeczy do stracenia: prawde; i dobro, i dwie do stawienia 
na kart,,: sw6.i rozum i swoj'l wolE;, swoj'l wiedzG i swoj'l szczGsliwosc; twoja 
zas natura rna dwic rzeczy, przed ktarymi umyka: blqd i niedol<;. Skoro trzeba 
koniecznie wybierac, jeden wyb6r nie jest z wi~kszym uszczerbkiem dla twego 
rozumu niz drugi. To punkt oS'ldzony. A (woje szcz<;seie? Zwazmy zysk i strat<; 
"akladaj<jc, ze Bog jest. Rozpat,rzmy te dwa wypactki: jesli wygrasz, zyskujesz 
wszystko; jesli przegrasz, nie tracisz nic. Zak!adaj si<; tedy, ze j est, bez waha
nia·'. B. Pascal, Mysti, Warszawa Pax, przekl. T. BoY-Zelenski, nr 451. 

2 ezy nie w swoich Szkicach z przeszlosci? 

Znak - 3 
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(i wobec ewentualnie istn:ejqcego Boga) znaczy w tym wypadku 
znacznie wiElcej niz - krotko mowiqc - strach przed odpowie
dzialnosciq. 

.;.;. 

OsiqgniElcia nauki coraz wyrazniej ksztaltujq oblicze naszej kul
tury. Stwierdzenie to byloby zwyklym tl'uizmem, gdyby nie kryla 
siEl w nim zapowiedz przyszlych rzeczy. Nie trzeba bye zbyt prze
widujqcym prorokiem (przeciez ten proces juz siEl zaczql!), aby 
zrozumiee, ze nauka bEldzie z kazdym dniem coraz bardziej inge
rowae we wszystkie regiony zycia. I w nasze zycie duchowe row
niez. SqdzEl, ze w tej dziedzinie stoimy wobec przeobrazen, ktore 
swoimi rozmi~rami w pelni zasluzq na miano jednego z najbardziej 
radykalnych przewrot6w w dziejach ludzkiej kultury 3. 

Czy ten proces przenikania nauki do wszystkich dziedzin naszej 
egzystencji nie odbija siEl jakos na stosunku nowozytnego czlo
wieka do Boga? Odpowiedz na to pytanie, w gruncie rzeczy reto
ryczne, tylko dlatego nie bEldzie banalna, ze przytoczymy jq za 
Karlem Rahnerem. 

"Czlowiek zyje w srodowisku. Jest istotq 0 stalych stosunkach 
ze swiatem zewnEltrznym, z ktorym obcuje, kt6ry przyjmuje, od 
ktorego zalezy. To, co otacza czlowieka i przez co jest - empi
rycznie - unoszony, nazywano dotychczas przyrodq. Oczywiscie, 
czlowiek zawsze w tEl przyrodEl ingerowal. Nie pozostal w calej 
swej historii na stopniu «zbieracza», dose szybko przestal siEl za
dowalae tym, co przyroda proponowala mu sarna. Oswoil zwierzElta, 
zagospodarowal glebEl w pewien planowy i systematyczny sposob, 
robH wynalazki, wznosil domy, sporzqdzal narzEldzia. Jednakze 
wszystkie te czynnosci tworcze az do czas6w najnowszych byly 
jakby wstawiane w wolnq przyrodEl i czlowiek spotykal t~ przy
rodEl bezposrednio, nal'azal siEl jej i zawierzal, czujqC siEl zarazem 
bliskim jej niezaleznej od niego istocie. Byla ona dla niego czyms 
dostojnym, wladczym i potElznym, czyms, co przyobleka bezpo
srednio oniesmielajqca i fascynujqca zarazem swietnose noume
nalna, czyms, co - wedlug wlasnych praw - zywi i chroni, srozy 
siEl i unicestwia. Lqczyl siEl z tym jednak fakt, ze rzqdy Boga, 
wlasciwego Boga, i rzqdy przyrody przezywano · jako pewnego 
rodzaju jednose. W przyrodzie przemawial B6g, w niej i przez niq 
Jego laskawose i Jego gniew stawdy siEl bezposrednio jak gdyby 
namacalne. C..) Dzis wszystko zmienilo siEl radykainie. Nie bEl
dziemy siEl tu zajmowae tym, czy jest to zmiana jakosci, czy tylko 

3 Wyraz tego rodzaju poglqdom dalem i - jak S'ldz~ - uzasadnilem je wystar
czajqCO wart. pt. Sob6r a sprawa. numer jeden naszych czas6w, "Znak" nr 177 
(1969), s. 335-347. 
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stopnia. Odpowiedz na to py tanie zalezy od tresci poj~ciowych, 
podk!adanych pod te sio"va, i od punktu widzenia, z kt6rego si~ 
patrzy. W kazdym razie zmiana ta jest znacznie wic:;ksza, niz si~ 
zaklada w potoCZl'ych ocenach chrzescijanskich, a w narastajqcej 
dopiero erze mikrofizyki, automatyzacji i cyberuetyki pogl~bi si~ 
jeszcze nieslychanie, modyfikujqc dalej i gl~biej swiadomoseludz
kq. I dzis istnie je jeszcze wprawdzie przyroda wolna i niepodleg!a 
w sensie egzystencjalnym, lecz w odczuciu dzisiejszego cz!owieka 
staIa si~ ona czyms na ksztalt rezerwatu, jakiejs wysepki folkloru 
pozostalej z dawnych czas6w. Nie twierdz~, ze jest tak rzeczywi
~cie, ale ze jest tak w odczuciu lutlzkim. W kazdym zas razie nawet 
ta zmiana w stosunku do przyrody, kt6ra jest ca!kiem uzasadniona 
obiektywnie, jest jllz zmianq olbrzymiq. (... ) Przyroda dla dzisiej 
szego czIowieka nie jest ju? wspanialq, niepodleg!q mu namiest / 
niczkq Boga, lecz materialem, kt6rego potrzebuje, by budowac sobie 
wedlug wlasnych praw wlasny swiat, by doswiadczae siebie w swo
jej wlasnej, wolnej tw6rczosci" 4 . 

Nie chodzi tu jednak tylko 0 stopniowC) ewolucj~ stosllnku czlo
wieka do otaczaj qcej go przyrocly. Na skutek coraz dokladniejszego 
poznawania materialnego swiata, wizja Stw6rcy jakby odsuwa si~ 
od nas corn dalej. Jeszcze raz oddajmy glos Rahnerowi: "Swiat 
byl tak maly, ezy powiedzmy lepiej - obraz swiata by! tak 
skrornny i klarowny, ie bardzo szybko docieralo si~ wsz~dzie do 
konea. Obraz ten, w swych wymiarach przestrzennych i czasowych, 
zbudowany byl wyobrazeniowo, tak ze w konkretnym odczuwaniu 
B6g stawal sic:; mimo wszystko niemal cz~sciq swiata. ( ... ) Swiat 
zresztq podsuwal co chwila zdarzenia, w kt6rych B6g zdawa! si~ 
dzialae, niernal namacalnie, wlasnie tak jak rzecz, a nie przyczyna 
transcendentna. Dzisiaj, wskutek zmiany i niezrniernego pogl~
bienia si~ obrazu sWiata, jest jui inaczej. Swiat stal si~ wiel
kosciq za mykajqcq si~ w sobie, a nie jakby otwartq w pewnych 
punktach i przechodzqcq w nich w Boga ani doswiadczajqcq w ja
kichs pojedynczych , mozliwych do zaobserwowania miejscach 
« pchni~c boskich » ( ...) Tylko jako calose i w spos6b bardzo malo 
rzucajqcy si~ w oczy wskazuje ku Bogu jako ku swemu a priori. 
Swiat ten , jako calosc, wypowiadajqc si~ 0 ~obie m6wi 0 Bogu tylko 
milczqc, tylko poprzez niewypowiedzenie ostatniego slowa. Dla
tego !atwo jest nie doslyszec gIosu milczenia, sqdzie, ze nie mozna 
znaleic Boga, gdyz im gl~biej czlowiek drqzy badawczo swiat, 
tym cz~sciej si~ natyka na swiat wlasnie i tylko na swiat. Doswiad
czenie to nie jest jednak w rzeczywistosci doswiadczeniem ateizmu, 
leez tego, ze swiat nie jest Bogiem" ro. I dalej Rahner m6wi 

• K. Raim e r , 0 mo ,,!iwosci wiary d zisiaj, Krakow 1965, "Znak", s. 42-44. 

5 Tarnze, s. 66 . 
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o "ateizmie zatroskanym" - "tak bowiem nazwac by mozna 
zjawisko, kiore mamy przed oczyma. Przerazenie nieobecnosciq 
Boga w swiecie, uczucie, ze boskosc stahl si~ nierzeczywista, zde
ionowanie milczeniem Boga, Jego zamkni~ciem si~ w swej wlasnej 
nieprzyst~pnosci, brakiem sensu w sekularyzowaniu si~ swiata, 
slepq i anonimowq rzeczowosciq jego praw... " 6. 

W szerokich kr~gach inteligencji naukowej i technicznej "ateizm 
zairoskany" przybiera najcz~sciej [orm~ tzw. ateizmu scjentystycz
nego (czy tez scjentyzmu ateistycznego - nie klocmy si~ 0 slo
wa). Czasem zresztq nie ma zbyt wiele wspolnego z jakimkolvviek 
zatroskaniem. Heligia jest produkiem ubocznym poznawczej dzia
1alnosci czlowieka, przejsciowq fazq ewolucji spoleczenstw. Byla 
ona moze kiedys "elementem post~pu", ale teraz, w epoce nauko
wego zglE;biania sWiata, stanowi j,Uz tylko czcigodny zabytek z daw
nych czasow. Strach przed przyrod q stworzyl religie, naukowe 
poznanie przyrody religie unicestwi. Wszystkie zjawiska zacho
dzqce w swiecie - 1qcznie z fenomenem zycia i psychiki - dadzq 
si~ wyjasnic naukowo, bez odwolywania si~ do jakichkolwiek cu
dow i nadprzyrodzonosci. Do religii mozna - a czasem nawet 
wypada - miec stosunek zyezliwy. Ale to jest najwyzej sprawq 
uczucia. Uczuciowo przezywa si~ niekiedy rahnerowskie przera
zenie "smierciq Boga". Ale ostatecznie rozum powinien zapanowac 
nad uczuciem. Oto w najkrotszym zarysie swiatopoglqdowe credo 
sc)entystow. Wyznajq je nie tylko ludzie jawnie przyznajqcy si~ 

do ateizmu, drzemie one rowniez gdzies na dnie swiadomosci wielu 
takich, kt6rym brak odwagi czy zdecydowania, by ostateeznie 
zerwac z tradycjami odziedziczonymi po prababce. 

Slusznie ktos zauwazyl, ze kierunki filozoficzne i wielkie prqdy 
myslowe dopiero po 50-eiu latach od okresu swojej "zlotej ery" 
zaczynajq przesiqkac w masy i stajq siE; artykulem powszeehnej 
konsumpeji . Tak dzieje si~ w interesujqcej nas kwestii. Ateizm 
scjentysiyczny wywodzi si~ nie tyle z osiqgni~c nauki, ile raezej 
z pozytywistyeznego jej interpretowania. Ateizm w najbardziej 
dzis rozpowszechnionym wydaniu ma swoje niewqtpliwe zrodlo 
we wczesnyeh poglqdach Kola Wiedenskiego (a wi~c koniee lat 
dwudziestych naszego stulecia). Wsr6d tez eharakterystycznych 
dla filozof6w Kola Wiedenskiego Leszek Kolakowski wymienia: 
a - racjonalizm "pojE;iy jako przeciwie11stwo irracjonalizmu, a wi~c 
przekonanie, ze do miana wiedzy majq prawo albo ze wartosci po
znawcze majq tylko takie wypowiedzi 0 swiecie, kt6rych tresc daje 
si~ skontrolowac za pomocq srodk6w publicznie dost~pnych; ze nie 

6 Tamze, G. 67; pozwolil e nl sobie na dluzsze cytaty z Railnera , by choc \V cZf;sc i 
zast'lpic Czyteinikowi iektur<,; jego dw och kapitainych rozprawek: C1! lowiek 
d z isiejsz y a -religia Ol'az NaHkn ja1"o 'wyz nanie'? 
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rna zaclnych prawornocnych narzE;dzi poznawczego clocierania do' 
swiata innych anizeli te, ktoryrni poslugujq siE; nau,ki przyroclnicze 
i rnaternatyczne"; b - orientacjE; antymetaIizycznq wyroslq "z prze
konania, ze tak zwane sqdy metafizyczne nie l)odlegajq warunkom 
doswiadczalnej kontroli"; c - i wlasnie scjentyzm - "a wiE;C 
wiara w zasadniczq jednosc metodycznq nauki i przekonanie, ze 
odmiennosci zachodzqce nadal w sposobach dochodzenia do wiedzy 
mi E;dzy roznyrni naukami - nade w szystko miE;dzy humanistykq 
a przyrodoznawstwem - Sq tylko r ezultatem niedojrzalosci wieclzy 
humanisiycznej, ktora wszakze, z biegiern czasu, upodobni siE; 
nieuchronnie do przyroclniczego modelu" 7. 

Kluczowym zagaclnieniem rozpatrywanym w ernpiryzmie logicz
nyrn (takim mianem okresla siE; niekiedy poglqdy Wiedenczykow) 
jest problem uzasaclniania zdaI'! naukowych. Pozytywizm wieden
ski, idqc w tym wzglE;dzie za Wittgensteinem, widzi tylko dwa 
zroclla wartosciowej wiedzy: wynikanie z aksjofuatow - stqd siE; 
bierze rnatematyka i logika, oraz doswiadczenie - ono jest wy
lqcznq racjq bytu wszystkich nauk przyrodniczych. Nauki formalne 
({ogika i matematyka) - to wlasciwie jedynie wykaz logicznych 
tautologii stanowiqcych tzw. prawa myslenia; nauki reaine, oparte 
na eksperymencie, i tylko one, mogq dostarczac informacji 0 ota
czajqcym nas swiecie i 0 nas samych. Wszystko, co nie jest albo 
logicznyrn wynikaniem, a lbo czyms pochodzqcym z doswiadczenia, 
stanowi pustq metafizykE; w najgorszym rozurnieniu tego slowa. 
Zdanie "materia jest wieczna" jest tak sarno bezsensowne jak zda
nie "Bog istnieje", poniewaz zadne z tych zdan nie jest ani 
logicznq tautologiq, ani nie wynika z doswiadczenia. 

W kontekscie takich przekonan nie rna, rzecz jasna, miejsca na 
wiarE; religijnq. Ludwig Wittgenstein, prowadzqc podczas wykladu 
dialog z fikcyjnym przeciwnikiem, mowi: ,;VlT pewnym sensie 
rozumiern wszystko, co on mawi - angielskie wyrazy 'God' (Bog), 
C.. ) etc. Rozumiern. Maglbym powiedziec: 'Nie wierzE; w to', i by
laby to prawda, w tym sensie, ze ja nie mam takich mysli ani 
nic, co siE; z nirni wiqze. Ale nie zebym magI zaprzeczyc" 8. Za
przeczenie tez przeciez nie wynika z zadnego doswiadczenia. 

Rzecz zrozurniala, ateizrn w tak rasowo pozytywistycznyrn wy
daniu wystE;puje raczej rzadko i prawie nigdy wsrad sze rokich 
rzesz konsurnentow naukowo-technicznej cyvvilizacji . 

Prowadzqc prace badawcze - czy to eksperyrnentalne, czy teo
retyczne - jezeli tylko mamy na tylE' wyostrzony wzrok, aby' siE;g

7 L. Kolakowski, FHozofi a pozytywistyczna, Warszawa 1966, PWN, s. 191. 


8 L. wittgenstein, Wyklacl y 0 wierze, " Znak", 181- 182 (1969) , s. 968 . 
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nqe poza przyrzqd pomiarowy lub kartkG zapisanq wzorami, sta
jemy zdumieni i zaskoczeni. Jak to mozliwe, ie rzeczywistose da 
siG badae, ze mozna .iq zamknqe w matematycznej formule, ze 
pomiar daje w ogole jakiekolwiek wyniki? ... Przeciez wszystko 
mogloby bye chaosem, pomieszaniem, bezsensem... Wowczas jedy
nym prawem przyrody bylby powszechny absurd, zadna nauka nie 
bylaby mozliwa. 

Rac.lonalnose przyrody (talc nazwijmy ten zadziwia jqcy fakt, ze 
przyroda "chce" podlegae naukowym badaniom) byla zrodlem nie
ustannego zdziwienia jednego z najwiGkszych jej badaczy 
Alberta Einsteina. Najbardziej niezrozumialym jest to, i.e przyroda 
jest zrozumiala - ma,wial wielki uczony. Einstein sqdzil, Ii. jedy
nym wytlumaczeniem tego zastanawiajqcego faktu jest przyjGcie 
Wszechorganizujqcej Mysli, jakiegos Nadprawa Przyrody. Dla czlo
wieka uznajqcego Boga przyroda jest zrozumiala (racjonalna), bo · 
stanowi ona realizacj!,; rozumnego zamyslu Stworcy. 

I chyba wlasnie dlatego t~k trudno "udowodnie" istnienie Boga. 
W przyrodzie nie ma zadnych sladow, ktore wskazyw alyby na 
StworcG. Cab przyroda jest t akim jednym Wielkim Sladem. Przy
pomnijmy zdanie Rahnera: ,,(swiat) tylko jako calose i w sposob 
bardzo malo rzucajqcy siG w oczy wskazuje ku Bogu jako ku 
swemu a priori". Dlaczego "w sposob bardzo malo rzuca jqcy si!,; 
w oczy"? A czy pojedynczy atom , gdyby mial swiadomose, wie
dzialby, ze jest skladnikiem czegos, co stanowi na przyklad ziemsk q 
powlok!'; pana Kowalskiego? Czlowiek jest tylko drobnq cZqstkq 
przyrody i jako cZqstce nieslychanie trudno mu myslee katOe
goriami calosci. Pasazerowi lecqcemu wysoko nad ziemiq transkon
tynentalnym odrzutowcem wydaje siG, ze nie por usza si~ weale, 
lecz wisi eiqgle w tym samym punkcie przestrzeni. Dlaezego? Bo 
i jemu brak punktu odniesienia. • 

Rahner zrozumial to dokladnie: "Nie da siG juz dzis po prostu 
doswiadezae rzqclow Boga w swiecie z tak~ naiwnosciq jak za 
dawnych czasow. Nie cla siG nie dlatego, ze Bog umarl, leez dla
tego, ze jest wiGkszy, bardziej bezimienny, bardziej niepoj~ty, 
bardziej poza rzeezami. Zdanie: »B ag j e s t« nie stanowi twier
dzenia, ktore mozna by wlqczye m iGdzy tezy budowane przez 
nauk~ ... Twierdzenie to jest pierwotne wobec wszelkiej konfron
tacji ze swiatem, bo - w sposob uslyszany lub niedoslyszany 
jest juz zalozone w chwili, gdy zaczynamy dopiero w naszych na
ukach pytae, zdumieni, jak moil1a by intelektualnie odcyfrowae 
swiat, w ktorym znalezlismy si~, aby go opanowae i wydrzee mu 
cos z jego przewagi nad nami. Wlasnie dlaiego jednak, i.e twier
clzenic «B ag j est» nalezy do tak oclmiennego rodzaju, i i. sta
powi a priori wszelkieh innych twierdzen i moze bye przeto zawsze 
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przez nie zagluszone (przedmiot jego bowiem, w poznaniu ekspe
rymentalno-naukowym, pojawia si~ tylko poprzez inne twierdze
nia, a nigdy bezposrednio, jako taki), wlasnie dlatego Bog jest tak 
daleki, gdyz jest tym, co Bezwarunkowe i Bezgraniczne, my zas 
jestesmy uwarunkowani, a poznanie nasze umie poznawac tylko 
ograniczajqe. Obraz swiat~ i speeyfieznie wlasciwa mu, stworze
l1iowo skonezona prawda Sq sumq tego, co da si~ okresIic, obIiczyc, 
wyodr~bnic. Natomiast prawda absolutna, ze Bog j est, to twier
elzenie, ze jest On tym co nieuehwytne, nieujmowalne ukladami 
pol i wspolrz~dnyeh, ktore konstruujemy, aby uehwyeic w siec 
skonezonego i w ten sposob zrelaejonowac uehwytnosc rzeezy. Wie
elza 0 prawdzie absolutnej nie moze wi~e bye tak definitywna, 
tak dokladna, jak wiedza, ktora buduje dzisiejszy obraz swiata. 
Nie dlatego, by byla niepewna ezy ehwiejna, leez dlatego, ze jest 
wiedzq 0 tym, co jest nie do zdefiniowania, ezego tresc wlada nami, 
a nie my jq mamy w swej moey, co nie my ehwytamy, leez co 
ogarnia nas" n. 

Pozytywista powie, ie to wszystko jest ella niego bez sensu, bo 
nie wynika z zadnego doswiadezenia. Odplaeimy mu pi~knym za 
nadobne. Pozytywistyeznego twierdzenia, ze tylko to jest sen
sowne, co wynika z doswiadezenia, tez nie da si~ sprawdzie zad
nym eksperymentem. Tak ezy inaezej "metafizyka" jest nieunik
niona. 

Tym bardziej , ze sam byt ludzki jest nastawiony "metafizyez
nie". W zyciu kazdego eziowieka, pr~dzej ezy pozniej, musz1l si~ 
pojawie pytania, na ktore nie mozna uzyskac odpowiedzi przy 
pomoey doswiadezenia, wobee ktoryeh nauka na zawsze pozostanie 
bezsilna. Jakie to pytania? 

Zyeie ludzkie jest faktem niepowtarzalnym. Czlowiek wie 0 tym 
az nazbyt dobrze. I tu musi narodzic si~ kwestia: jaki jest cel 
zyeia? Cel nadaje sens zyeiu. Zagadnienie sensownosci istnienia 
jest problemem kluezowym, w ktory kazdy z ludzi jest zaanga
zowany az do dna swojej osobowosei . 

Sumienie nakazuje ezyniC dobrze. Jaka jest podstawa tego na
kazu? Czy to, co nalezy rozumiec pod slowem "dobro" jest tylko 
wynikiem wyehowania, mi~dzyludzkiej umowy, bIizej nieokreslo
nyeh zwyezajow panujqcyeh w spoleezenstwie? Konsekwentnie, 
ezy dobro w ogole rozni si~ od zla? Czy to, co jest dobrem tu 
i teraz jest dobrem 'zawsze i wsz~dzie? Lub - tlumaczqc na j~zyk 
bardziej praktyezny - dlaczego nalezy ezynic dobro a unikac zla? 
Jezeli eziowiek nie . wie, d 1 a e z ego rna post~powae tak a nie 
inaezej, to z reguly post~puje dokladnie przeciwnie. Ergo Sq to 

v K. R a hner , dz. cyt., s. 68-69, 
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pytania 0 wielkiej wadze spolecznej. Chociaz ksztaltujqc swoje 
poglqdy rzadko kiedy mysli si~ 0 spoIeczenstwie. 

Z zagadnieniami dobra i zla wiO!ze si~ problem sankcji. Dzi
siejszy czlowiek twierdzi, ze w post~powaniu nie chce si~ kierowac 
wzgl~dami nagrody i kary. Ale jezeli nie rna nagrody za dobro 
a kary za zIo, to nie rna rowniez sprawi~dliwosci. Wielu lajdakom 
przez caIe zycie powodzi si~ znakomicie, a rownoczesnie wielu 
ludzi uczciwych cierpi nie wiadomo za co. A przeciez wszyscy na 
swiecie twierdzq, ze walczO! 0 sprawiedliwosc. Czy to ma jaki
kolwiek sens? 

I wreszcie najtrudniejszy problem zycia - smierc. Problem tak 
trudny - beznadziejny prawie, ze siG go po prostu odsuwa w bez
terminowq przyszlosc. W przyszlosc, ktora gdy kiedy:S nadejdzie, 
rozwiqze wszystkie problemy... 

Zasygnalizowane problemy (a podobnych jest z pewnosclO! 
znacznie wi~cej): 5ensu zycia, -dobra i zla, smierci nazwijmy skro
towo prawdO! 0 zyciu. Prawda 0 smierci jest tez prawdq 0 zyciu. 
Smierc jest przeciez naturalnq konsek"venejO! zycia. Czlowiek zyje 
raz i - cheL:lloby si~ powiedziec - rna prawo znac prawd~ 0 zy
ci\!. Czlowiek wierzqey tylko w nauk~ zdaje sobie z tego spraw~ 
i wlasnie dlatego doehodzi do pozytywistycznego wniosku, ze pro
blemy, ktore w chwili slabosci byl sklonny szumnie nazwac prawdq 
o zyciu, Sq w gruneie rzeezy pozanaukowymi pseudoproblemami, 
pozornymi zagadnieniami pozbawionymi sensu. 

Ale takie postawienie sprawy uspokaja na bardzo krotko. Jezeli 
ezlowiek sam nie postawi sobie pytan dotyezqeyeh prawdy 0 zxciu, 
to pr~dzej czy p6zniej postawi je przed nim sarno zyeie. A wobee 
takiego rozm6wey nie da siG wykr~.cic od odpowiedzi. 

Istnieje tylko jedna odpowiedz na wszystkie egzystencjalne 
trudnosci. Miesei si~ ona w krotkim slowie "Bog". Bog - jezeli 
jest - nadaje eel i sens ludzkiemu zyciu. Bog - jezeli jest 
stanowi ostateezne Zrodlo dobra i najwyzszq jego sankcj~. Bog 
jezeli jest - gwarantuje sprawiedliwosc za wszystkie niesprawie
dliwosei. I Bog - jezeli jest - zamienia rozpaezliwq tajemnic~ 
smierci w pewnosc odm.iennego zyeia. 

* 

Bardzo wielu ludzi przyznajqeyeh siG do taktej ezy innej formy 
ateizmu nie uznaje Boga nie dlatego, iz nie wiedzq, ezy On jest, 
leez dlatego, ze ealkiem nie wiedzO!, kim On jest. Nie ehodzi tu 
o zerwanie z wyobrazeniem Boga jako czcigodnego, ale troeh~ 

groznego, Starca z dlugq brodq. ("Dzieci - powiedzial kiedys 
Einstein - zaczynajq w koncu myslec, ze Bog jest kr~gowcem 
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w gazowym stanie skupienia") 10. Wprawdzie do takiego zerwania 
. nawolujq tani apologeci, ale i tak kazdy, kto ukonczyl szkolE: 

podstawowq i choe od czasu do czasu robi uzytek ze swojego ro
zumu, c1awno zerwal z takq mitologiq. Chodzi 0 znacznie glE:biej 
siE:gajqcq rewizjE: nabytych czy odziedziczonych pojE:c. 0 rewizj<::, 
ktora dla niejednego teologa moze bye wrE:cz gorszqca. 

RewizjE: poj<::cia Boga proponujE: zaczqe od trochE: nieoczekiwanej 
strony, od kilku uwag o~ .. materializmie. 

Warto tu przytoczye fragment Wykladu 0 wierze Wittgen
steina (od niego to pozytywisci Kola Wiecleli.skiego przej<::1i 
stosunek do "metafizyki"): "Przypusemy, ze ktos wierzy w Sqd 
Ostateczny, a ja nie - czy to znaczy, ze ja wierzE: w cos prze
ciwnego, a wiE:c, ze po prostu nie b<::dzie nic takiego? Powie
dzialbym: 'wcale nie, a w kazdym razie nie zawsze'. Przypusemy, 
ze ja mowi<::, ii cialo rozlozy si<::, a ktos inny mowi: 'Nie. Za tysiqc 
lat cZqsteczki polqczq siE: i zmartwychwstaniesz'. Gdyby ktos za
pytal: 'Wittgenstein, czy ty w to wierzysz?' Powiedzialbym: 'Nie'." 11 

JednakZe tak wyglqda teoria. W praktyce - jak slusznie zauwa
zyl Roman Ingarden 1~ - pozytywizm jest w sposob ukryty ma
terializmem. Sensowne Sq tylko zdania empirycznie sprawdzalne 
(oprocz tautologii logiczno-matematycznych). Empirycznie spraw
dzalne mogq bye tylko zdania 0 materialnym swiecie. A wiE:c jedynq 
rzeczywistosciq, ktorCj wolno uznae i 0 ktorej wolno wypowiadae 
sensowne zdania jest swiat materialny. Skrajny empiryzm pozy
tywistow prowadzi zatem do materialistycznej metafizyki. 

Chyba jakos tak rozumujCj - moze tylko podswiadomie - ludzie 
nie uznajqcy Boga z pobudek inspirowanych przez pozytywizm. 
Ateizm scjentystyczny - 0 ile nie jest kompletnym sceptycyz
mem - najczE:sciej przybiera postae takiej czy innej odmiany 
rna terializmu. 

A co to znaczy bye materialistCj? Nie chodzi w tej chwili 0 scisle 
definicje, lecz 0 okreslenia "z grubsza"'. Materialistq jest ten, kto 
uwaza, ze materia jest czyms pierwotnym, najbardziej podstawo
wym, nieograniczonym, wiecznym. Pierwotne, Najbardziej Pocl
stawowe, Nieograniczone, Wieczne - to cechy w kazdej rozsqdnej 
filozofii przyznawane Absolutowi. A przeciez Absolut rowna si<:: 
Bog. Nie chodzi wi<::c 0 to, czy Bog jest, lecz 0 to, kim jest: materiq, 

. przyrodq, prawem natury, czy myslq, duchem, sprawcq przyrody 
i jej praw? Osmielam si<:: twierdzie, ze mi<::c1zy tymi dwiema mozli 
wosciami jest stosunkowo nieznaczna roznica interpretacji. Bog 
jest zarowno niewyo~razalnie transcendentny, jak i przerazajqco 

10 Por. B . G. Kuznieco\v, Albert Einstein, Wars~a\va 1966, PWN, s. 80. 
11 L. Wittgenstein, art. c yt. , 965-966. 

!2 Z b adalt naci filo zo/iq wspolczesnq, Warszawa 1963, s. 650-651. 
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blisko immnnentny. Bog nieskonczenie przewyzsza przyrod~ (trans
cendencja) i nieskonczenie w niej tkwi (immanencja). Wystarczy 
na chwiI~ stracic z oczu transcendencj~, by zamienic Boga na 
Materi~ . I wystarczy na moment zapomniec 0 immanencji, by Bog 
natychmiast stal si~ Zeusem mieszkajqcym na calkowicie izolowa
nym od Ziemi Olimpie. I nie wiadomo, ktore z tych wypaczen jest 
bardziej niebezpiecznq herezjq. Ubostwianie materii jest przynaj
mniej z Iudzkiego punktu widzenia bardziej zrozumiale. Cal'! naSZq 
istotq jestesmy zanurzeni w materii i latwo tylko jq dostrzegamy. 
Musimy wszakze pami~tac, ze niewybaczainym bl~dem staje si~ 
utozsamianie widziainego horyzontu z calym wszechswiatem. 

A wi~c, kim jest Bog? Jest NIESKONCZONOSCL'\. Czlowiek 
swoim skonczonym umyslem moze ogarnqc tylko ;,fragment" Nie
skonczonosci. I jest z pewnosciq mniej dziwnym, gdy ogarnql akurat 
je j "bardziej materiainy" aspekt, niz gdy mu si~ zdaje, ze zrozumial 
istot~ Nieskonczonego. 

\v ten sposob wierzyl w Boga Einstein, tak cz~sto uwazany za 
ateist~. "DIa mnie - pisal - wystarcza misterium wiekuistego 
zycia oraz swiadomosc i przeczucie wspanialosci budowy tego, 
co istnieje, tudziei: wzniosla dqznosc do ogarni~cia umyslem naj
drobniejszej bodajby cZqstki mqdrosci objawiajqcej si~ w przy
rodzie" 13. "Gdy wiemy, ze to, czego nie potrafimy zgl~bic, na
prawd~ istnieje i przybiera postac najgl~bszej mqdrosci, najbar
dziej promiennego pi~lma, Iecz ze wzgl~du na nasze ograniczone 
mozliwosci jest dla nas dost~pne tylko w postaci najb~rdziej zwul
garyzowanej, to ta swiadomosc, to uczucie stanowi centrum uczucia 
pra\fdziwie religijnego" 14. "Kosmiczne przezycie religijne jest 
najszIachetniejszym, najsiIniejszym doznaniem, jakim nas mogq 
obdarzyc badania naukowe" 15. Co jest sensem naszego zycia? Kazdy, 
kto znajdzie odpowiedz na to pytanie, jest czlowiekiem religijnym. 
Czyteinik zapytuje: czy zadawanie sobie podobnego pytania rna 
w ogole jakis sens? odpowiadam na to: ten, kto na wlasne istnie
nie i istnienie swych bliznich zapatruje si~ jak na proces, pozba
wiony sensu, jest nie tylko nieszcz~sliwy, Iecz rowniez i niezdolny 
do zycia" 16. 

Biograf Einsteina, G. B. Kuzniecow, uwaza, ze to nie jest reli
gijnosc, Iecz materialistyczny ateizm. Ja sqdz~, ze wlasnie na tym 
poIet:a prawdziwa religijnosc, a jakiekolwiek inne rozumienie 
Boga, 0 ile nie jest wprost zamaskowanym poganstwem, bardzo 
latwo moze si~ przerodzic w nowoczesnq idolatri~. 

Upieram si~, ze w ostatecznym rozrachunku tzw. ateizm scjen
tystyczny nie zawsze jest wrogiem Boga. 

Michal Heller 
13 Cyt. za: B. G. Kuznlecow, dz. cyt., s . 83. 
14 Cyt. za: A. Ge orge. Jas71o.'c i tajem71ica a naukowe metody poznania, w zbio

rze: Nauka i techntka a wiara , Warszawa 1969, Pax, s. 48. 
15 Tamte. 
16 T a mte, S. 81. 
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HUMANIZM A ATE IZM 

I. WST~P 

Ateizm praktyczny, poj~ty jako postawa czlowieka nie liczqcego 
si~ w zyciu codziennym z ist nieniem Boga, moze bye zjawiskiem 
pierwotnym. Natomiast ateizm filozoficzny, b~dqcy systemem zdat'l 
wiqzqcych si~ w pelnq calose, jest - jak wskazu je historia mysE 
ludzkiej - zjawiskiem w tornym. Mozna wi~c go okreslie jako 
dialektyczne przeciwstawienie si~ religii panuj qcej w danym spo
leczeilstwie. Juz Sokratesa osl"<\rzono 0 ateizm, jak 0 tym wspo
mina Platon ," slynnej Obronie swego mistrza. Podobnie i chrze
scijan nazywano a teis tami, bo nie chcieli oddawac holdu bogom 
paristwowym, i apologeci musieli zbi jac te zarzut y myslicieli po
gariskich. 

Jednak starozytnose czy sredniowiecze znaly prawie wylqcznie 
for my ateizmu, ktore zast~powaly jeden obraz Boga innym, bar
dziej uduchowionym, a postawa totalnej negacji Bytu Najwyz
szego nalezala do wyjqtkow. Ateizm europejski jest postawq 
post-chrzescijaI1skq, sam siebie okresla jako krytyk~ chrzescijari
stwa. 

Ateizm moze bye, rozpatrywany na dwu osiach, b~dqcych jedno
czesnie wiodqcymi prqdami mysli wsp61czesnej - na osl 1° epi·
stemologicznej oraz 2° aksjologicznej. 

10 Filozofia od czas6w Kanta stala si~ filozofiq kladqcq szcze
g6lny nacisk na swiadomose - obiektem jej badan stal si~ cz~sto 
nie przedmiotowy byt, ale idea podmiotowa, reprezentujqca rze
czywistose. J ednym z nurtow myslenia uksztaltowanego na na
ukach przyroclniczych byl empiryzm angielski (Bacon, Locke, Hu
me), kontynuowany pr zez pozytywizmy XIX i XX w ieku. Prqcl 
ten oclegral donioslq rol~ w zclobyciu przez nauki przyroclnicze 
samowiedzy metodologicznej oraz w ok reslaniu krytycznych re
gut weryfikacji zclan naukowych. 

2° Bardziej zlozony jest nurt aksjologiczny. Trudniej jest g? 
zdefiniowae ze wzgl~clu na brak jednoli tej, ponadsystemowej de
finicji wartosci. Mowiqc opisowo, dziedzina wartosci wiqze si~ 
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z dynamizmem zyciowym czlowieka, z jego sferq "pozqdawczq" 
by posluzyc si~ terminologiq scholastycznCj. Intuicyjnie czujemy, 
i.e zagadnienie to wiqze si~ z globalnym dqzeniem czlowieka do 
realizacji swych wartosci. W moim opracowaniu b~d~ rozumial 
wartosc w znaczeniu przyjGtym przez Kanta, "jako korelat inten
cjonalnego aktu woli. Korelatcm tym najwznioslejszym jest czlo
wiek jako osoba". 

Zobaczmy teraz, jakie ksztalty przybiera ateizm w obu tych 
prCjdach i jakim ulega przeksztalceniom. 

1/. UJ~CIA ATEIZMU 

1. EPISTEMOLOGICZNE UJE/CIE ATEIZMU 

Kazdy, kto zostal uformowany w klimacie filozofii scholastycz
nej, posiada nawyk myslenia 0 problemach Boga w formie dy
skusji nad dowodami na Jego istnienie. Tak tez traktowaly zagad
nienie ateizmu klasyczne i juz podr~cznikowe uj~cia tego zagad
nienia przez Maritaina, de Lubaca. I rzeczywiscie, zagadnienie jest 
zupelnie podstaw6we. Teologia chrzescijaitska zawsze mocno 
podkreslala racjonalny charakter przeslanek aktu wiary: jezeli 
odm6wi si~ dowodom na istnienie Boga wartosci rozumnego uza
sadnienia, sprawa zaczyna si~ lwmplikowac. 

U podstaw dowod6w na istnienie Boga (an Deus sit), jako racji 
uniesprzeczniajqcej bytu, lezy zasada przyczynowosci. Wlasnie jej 
prawomocnosc zostala zanegowana. Po raz pierwszy dokonala te
go fizyka Galileusza, kt6ra zupelnie inaczej niz w starozytnosci 
postawila zagadnienie ruchu. Na plaszczyznie filozoficznej sprawCj 
obowiqzywalnosci zasady przyczynowosci zaj~li si~ szczeg610wo 
empirysci angielscy, g16wnie Hume, a Kant ostaiecznie sformu
lowal krytyczne wnioski. 

Kosci61 poczCj tkowo wszedl w ostry konflikt z naukq nowocze
snCj, a skutki tego konfliktu trwajCj do dzisiaj. Potem jednak za
cz~o szukac pozytywnych stron zjawiska rozwoju nauki. Zna

.mienna dla nowej postawy, widzqcej w ateizmie scjentystycznym 
szans~ oczyszczenia naszych poj~c 0 Bogu, jest wypowiedz kar
dynala Legera: "prawdziwa nauka demistyfikuje, desakralizuje 
zjawiska przyrodnicze, przyczynia si~ do oczyszczania wiary z jej 
zaskorupienia, wyzwala z pewnych . przesCjd6w i kompleks6w, 
obaw i niepewnosci" ("Le Monde" 18. VII. 1963). 

Ta wlasnie oczyszczajCjca rola ateizmu byla wielokrotnie podno
szona. 
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2. 	 AKSJOLOGICZNE UJE;CIE ATEIZMU - HUMANIZM ATEISTYCzr~Y 

Uj~cie ateizmu od strony negacji przeslanek umozliwiajqcych 
przeprowadzenie dowodu na istnienie Boga jest charakterystycznc 
ella umyslowosci scholastycznej, uksztaltowanej na filozofii bytu. 

Z drugiej jednak strony uderza przy lekturze pism ludzi nie
wierzqeyeh, jak malo poswi~eajC! oni miejsea na te sprawy. By wi~c 
okreslie ateizm bardziej precyzyjnie a jednoczesnie wypracowac 
j~zyk umozliwiajqcy dialog, nalezaloby znaleze inny punkt wyj
scia, innq os wiodqcq zagadnien. Wydaje si~, ze takq osiq jest 
sprawa wartosci, scislej: wartosci czlowieka. W zwiqzku z no
wym klimatem kontaktow pomi~dzy ludzmi roznych przekonal1 
mozna zaobserwowae przesuni~cie si~ problematyki dyskusji z te
go - ezy jest Bog (an sit Deus) na - jaki jest Bog (quid sit Deus). 
Dyskutanci bardziej zajmujq si~ naturq Boga i Jego atrybutami, 
szczeg6lnie tymi, ktore pozwolq okreslie stosunek skonczonego do 
Nieskonczonego, przygodnego do Koniecznego, a m6wiqc po pro
stu - stosunek czlowieka do Boga. Wydaje si~, ze problem abso
lutnej :vartosei czlowieka stoi w centrum wsp6lezesnej dyskusji 
pomi~dzy ateizmem a teizmem. 

Mysl wsp6lczesnq cechuje wrazliwosc antropologiczna, JeJ cen
trum to nie swiat ani B6g, ale czlowiek. Nie negujqc wagi strony 
epistemologicznej tej problematyki trzeba tu podniesc decydujqce 
znaczenie ewolucji perspektywy aksjologicznej, majqcej dla ge
nezy aleizmu znaezenie kapitaln'e, chociaz nie wylqczne. Znako
micie t~ spraw~ ilustruje eytat z ksiqzki A. Malraux - Dola czlo
wiecza m6wiqcy 0 przemianaeh ideowych mlodego chinskiego ko
munisty Czena: "Nowy jego mistrz przeciwstawil chrzescijan
stwu nie argumenty, ale inne formy wielkosci i bez iadnych na
plyw6w rozterki, r6wnomiernie, wiara przeslizgn~la si~ przez 
palee Czena jak piasek". (W-wa 1957, s. 78). 

Istotq problemu wydaje si~ bye napi~cie pomi~dzy wartoseicj 
absolutnq czlowieka a wartosciq absolutnq Boga. T~ absolutnq war
tose czlowieka szczeg6lnie dobitnie okreslil Kant w Uzasadnie
niu metaJizyki moralnosci - "ezlowiek i w og6le kazda istota 
rozumna istnieje jako eel sam w sobie, nie tylko jako srodek .. . 
musi bye uwai any zarazem za eel zawsze we wszystkich swych 
ezynach, odnoszqcych si~ tak do niego samego, jak tez do innych 
istot rozumnych... istoty rozunme nazywamy osobami, poniewa:i: 
juz ieh natura wyroinila je jako eele same w sobie". (W-wa 1953, 
s. 	 60 , 61) . 

Absolutna wartose czlowieka jest istotq wolnosci afirmowanej 
przez humanizm ateistyszny. Wolnosc tak poj~ta !lie przeciwsta
wia sip, koniecznosci leez niewoli . Oto, jak przedstawia si~ dia
lektyka pana i niewolnika: 
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a) niewolnik nie jest panem dla siebie, jcgo wartose polega na 
sluzbie panu ; czlowiek wolny jest celem ·dla siebie, 

b) niewolnik nie ma inicjatywy dzia lania, jest narz~dziem pa
na, ezlowiek wolny ma inicjatyw~ w swych r~kach, 

c) normq post~powania niewolnika jest dobro pan a, wolny 
znajduje je w sobie, 

d) niewolnik nie ma praw n aturalnych, lecz otrzymuje te, 
ktorych laskawie udzieli mu pan; pan jest podmioiem nie
ograniczonych pra w. 

Postulai \volnosci I'zutuje n a s[er~ m ol' a I n <1: ludzie mogq 
realizowae jq dwojako, b<jd z to dqzye do zaspokojenia cgoistycz
l1yeh pl'agnien jednostek , bqdz to w altruistycznym dqzeniu do 
budowy braterskiego sw ia ta , .w ktor ym kazdy czlowiek urzeczy 
wistnialby siE; ja ko eel (kan towskie pa llstwo ce16w); 

Podobnie postulat wolnosci rzutuje na 0 n t 0 log i ~, powstaj~1 

systemy bardzo si~ pomi~dzy sobq rozniqce, posiadajqce jednak 
wspolnq trese: afirmaej~ cz1ovvieka . Tak jak mora1nose angazuje 
ezlowieka w dzielo wyzwolenia ze wszystkich alienacji, tak onto
logia ukazuje swiat, w kiorym wyzwolenie jest mozliwe. 

Najoryginalniejsze w tych systcmaeh jest to, ze absolutna war
tose ezlowieka nie jest w nich konkluzjq, lecz zoJozeniem . . -
Primum logicum systemu nie jest primum ontologicum, lecz pri
mum axiologicum. Miejsce cogito zajmuje volo. 

Wazne dopowiedzenie: ,mowiqc 0 zalozeniach aksjologicznych 
\-vielu systemow w spolczesnych nie odbiera si~ im charakteru 
poznania naukowego. Autonomia wartosci jest dzis przez wiel'.! 
broniona. Wydaje si~, ze afirmacja absolutnej wartosci czlowiek.\ 
gra rolE; analogicznq do roli zilsad moralnych w niektorych sy
stemach teistycznych. 

III. JAK ATEIZM W/DZI CHRZESCIJANSTWO ? 

Istotnym motywem ateizmu jest takie rozumienie religii, ktore 
wykl ucza mozliwose urzeczyWisinienia si~ w nie j pelnego cz1o
wieczenstwa. Stosunek czlowieka do Boga widzq ateisci tylko ja
ko stosunek niewolnika do pana. P ozbawienie wolnosci pozbawia 
czlowieka cz~sci jego samego, okresla zerwanie pomi~dzy tym, 
kim jest, a kim bye winien - jest to alienacja. Tylko przekra
czaj,!c r6znorodne alien ac je czlowiek poznaje stopniowo sw6j 
prawdziwy byt, wiE;cej nawet - stnje si~ bardziej czlowiekiem, 
humanizuje si~. Pytanie 0 wolnose mozna postawie na dwu pla
szczyznach: 

czy czlowiek moze zrealizowae swojq wolnosc w swiecie, 
ktory zaleiy od Boga? 
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- ezy ezlowiek moze zrealizowac swoj q wolnose w swieekiej 
dzialalnosei, jezeli wierzy w Boga? 

Ateista odpowiada negatywnie na obydwa pytania. Ateistq jest 
nie tyle ten, kto odrzuea Boga i religi~, co ten, kto chec afirmo
wac ezlowieka i jego wartosei swieekie. W kulturze oznacza to 
autonomi~ filozofii i nauk szczeg61owyeh, sztuki. Moralnose jest 
autentyezna jedy?ie wtedy, kiedy respektuje godnose ez1owieka. 
Dlugo mozna by analizowac elementy tej postawy, zawarte we 
wszystkieh ehyba kierunkaeh ateistyeznych - marksizmie, egzy
stenejalizmie i innych. 

Db zadokumentowania slusznosei takiego stwierdzenia wystar
ezy tylko pobiezne nawet zapoznanie siQ z tresciq jednej z ksiqzek, 
ktore wydajq si~ stae u podstaw takiego myslenia, chodzi tu 0 dzie
10 Ludwika Feuerbaeha - 0 istocie c/wzescija7istwa (1841). 

Oto kilka eytatow: 

"Bog nie jest tym, ezym jest czlowiek -. ezlowiek nie jest tym, 
ezym jest B6g. B6g jest istotq nieskonezonq, ez10'Niek - skonezo
nq ; B6g jest dosKonaly, ezlowiek - niedoskonaly; B6g jest wieez
ny, ezlowiek - przemijajqey; B6g jest wszeehmocny, ez10wiek 
bezsilny; B6g jest swi~ty, ezlowiek - grzeszny. B6g i ezlowi~k to 
kraneowe pr::eciwienstwa: B6g jest tym, co absolutnie pozytywne, 
kwintesenejq wszelkiej l'zeezywistosei, ezlowiek jest tym, co ab
solutnie negatywne, kwintesenejq wszelkiej nicosci." 

"W chrzescijanstwie prawa moraine ujmowane Sq jako nakazy 
Boga. Moralnose nawe1; zostaje uznana za· kryterium religijnosei, 
ale mimo to ma tu moralnose znaczenie pcidrz~dne, nie ma sarna 
db siebie znaezenia religii. Przyznane ono tylko zostaje wierze. 
Nad moralnosciq unosi si~ B6g jako istota r6zna od cz1owieka, 
B6g, do kt6rego nalezy wszystko co najlepsze, podczas gdy czlo
wiekowi dostajq si~ tylko odpadki ... W ten spos6b cz10wiek poswiQ
ca czlowieka Bogu" (W-wa 1959, s 87, 436). 

IV. NIEPElNE ODPOWIEDZI CHRZESCIJANSKIE 

Problem ateizmu, jako jednego z mozliwych rozwiqzaI1 zagad
ki czlowieka postawiony zosta1 w calej swej ostrosci - jak wie
my - slosunkowo niedawno. Jednak tajemniea stosunku Bog:) 
i cz1owieka, "zasady regulujqcej" te stosunki jest bardzo dawl)iJ., 
r6wnie dawna jak Iudzka mysl. Na gruncie chrzescijaI1stwa przy
bierala ona wiele ksztalt6w, ale zagadnieniami wiodqcymi wydajq 
si~ bye: stosunek. wolnej woli cz10wieka do wszechmocy Boga 
oraz natury do 1aski. Naturalnie, mozna pisae tomy na te tematy, 
jednak dia naszych ceI6w wystarczy rzucie spojrzenie na dwa typy 
niepelnych odpowiedzi . - pelagianizmu i surnaturalizmu. 
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1. PELAGIANIZM 

Podr~ezniki teologii nazywajq pelagianizmem · kierunek, jaki 
wyr6sl w kr~gu dzialania mnieha brytyjskiego, Pelagiusza, ezyn
nego na terenie Halii, AIryki i Palestyny na przelomie IV/v wieku. 
Kierunek ten byl reakejq na skrajny .pesymizm manicheizmu, wi
dzqeego stworzenie jedynie jako zle dzielo demona. Pelagianizm, 
przeeiwnie, jest sklonny do radykalnego optymizmu - natura 
jest dobra, nie istnieje grzeeh pierworodny, laska boska nie jest 
ezlowiekowi konieezna. Czlowiek sam jest w stanie osiqgnqc 
sw6j eel drogq moralnego wysilku i aseezy. Odkupienie dokonane 
przez Jezusa Chrystusa jest jedynie "przykladem dobrego zycia. 

Nie mozna bylo w chrzescijanstwie podniesc wyzej sztandaru 
autonomii ezlowieka. Pelagianizm wyr6s1 na gruneie pewnego ty
pu doswiadezenia aseetyeznego mnieh6w, kt6rzy przez zelaznq 
dyseyplin~ i za een~ ogromnego wysilku doehodzili do realizaeji 
wysokiego poziomu etyeznego. ~ak dowod~q tego zr6dla historyez
ne, zycie samego Pelagiusza bylo przyJdadem realizaeji takiego 
idealu . A jednakprawo paradoksu chrzescijanskiego zostalo tu
taj wyraznie zlamane na rzecz jednego czlonu - autonomii czlo
wieka . Pelagianizm pot~piony przez synody i papiezy, przestal 
byc grozny jako ruch religijny, mozna natomiast zaryzykowac 
twierdzenie, ze jest on stalym zagrozeniem i pokusq. Idealy glo
szone przez pelagianizm odzyly 0 wiele p6zniej w formie zgola 
odmiennej, bo wyzwolonej juz z kontekstu ehrzeseijanskiego 
odnajdujemy echa tej postawy w teoriaeh Oswiecenia. Czyz w grun
cie rzeezy feuerbaehowska pr6ba przetlumaczenia chrzescijanstwa 
na j~zyk czysto humanistycznej religii (homo homini deus est) 
nie jest tez formq naturalizmu, wywodz,!cego si~ spod znaku pe
lagianskiego? 

Jest sprawq otwartq, na He pelagianizm jest i obecnie rzeezywi
stosciq aktualnq w chrzescijanstwie. Pewne naiwne optymistycz
ne sposoby uprawiania teologii rzeezywistosci ziemskieh - ro
bionej bardziej na uzytek popularnyeh opraeowan i dziennikar
skich dywagacji, niz rzetelnych opracowan naukowyeh - mo
glyby sklaniac do twierdzqcej odpowiedzi na to pytanie. Niekto
rzy teologowie protestanccy, zpwsze czuli na przestrzeganie zasa
dy sola gratia, zarzucali pewnym tekstom Soboru, ze w swym 
optymizmie graniczyly prawie z pelagianizmem. Czy zarzuty te 
Sq sluszne? Wydaie si~, ze nie, ale pelnq odpowiedz mozemy dae 
dopiero po zapoznaniu si~ z drugq grupq niepelnych odpowiedzi 
na konflikt Boga i czlowieka. 
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2. SURNATURALIZM 

W pierwszym przybliieniu mozna opisae surnaturalizm jako 
koneepej~, dla ktorej wartosci swieclde nie majq wlasnego sta
t usu , Sq tylko sr od k ami do realizacji wartosei religijnych. Opis 
postawy surnaturalistyeznej jest trudny, gdyz nigdy nie wyst~

pow ala ona w stanie ezystym. Poza ' tym sprawa jest bardzo 
delikatna, gdx.i postawa ta inspirowala (za sw. Augustynem) Ko
seiDl w jego a zialalnosei doktrynalnej i praktyeznej. Inspirowa
la, ale nigdy nie obejmowala ealego zyeia Kosciola. Zobaczmy 
teraz, jak przejawial si~ surnaturalizm w roinyeh dziedzinaeh zy
cia. 

Gilson tak porownuje ~ugustianizm z tomizmem: "Roiniea mi~
dzy obiema doktrynami, sprowadzona do swej .zasadniezej t resci, 
da s i~ latwo wytlumaezye ... Obie koneepeje Sq dwoma odr~bnymi 
wyrazami tego samego poezueia chwaly Bozej .. . Niemniej mozna 
u Augustyna wyezue jak gdyby pewnq nieeh~e metafizyeznq, jak 
gdyby pewne w zdraganie si~ przed przyznaniem naturze takiej 
doskonalosci , izby si~ zdawae moglo, ze jest samowystarezalna. 
Nadprzyrodzona zaleznose byt6w w porzqdku laski oraz ieh przy
rodzona zaleznose w porzqdku istnienia zawsze dqzq u Augustyna 
do przedluzania si~ w seisle ograniezenie ieh skutkowosci. Sw. Au
gustyn jest zatem prawowitym przodkiem t yeh f ilozofow chrze
seijanskieh, co starali si~ wykr ywae w 'n aturze pr6ini~, k torq je
den tylko B6g zdola zapelnie, a k tore j obeenose w nas poswiad
eza nam potrzeb~ Boga. 1m mnie j potr afimy sobie wystarezye, tym 
konieezniejsza si~ staje J ego pomoe. N~dza n asza slawi .i e,go ehwa
l~ r6wnie wymownie, jak nasza wielkosc. A wlasciwie sl:awi jq je
~zeze dobitniej, bo n asza wielkose podsuwa nam pokus~ samowy
star ezalnosei, natomiast nasza n~dza przynagla nas do szukania 
Boga" (Du eh filo zofii sredniowie'czn e j, W-wa 1958, s . 147). 

J ezeli n~dza ezlowieka, jego niemoznose, najpel:nie j gloszq wiel
kose Boga , to n ie mozna utrzymywae, ze B6g jest wszystkim , 
n ie nazywajqe jednoczesnie ezlowieka nicosciq. Wyzszose ezlowie
ka nad ezlowiekiem wyraza si~ ez~sto w terminaeh rywalizae ji. 
Pomi~dzy ezlowiekiem a Bogiem trzeba wybierae: ezlowiek reli
gijny to t en, kt6ry wybral Boga. B6g jest Panem absolutnytn. 
a Jego stosunki z czlowiekiem poddane Sq prawom dialektyki pana 
i niewolnika. 

Bozy dar wydaje sie tym wi~kszy, im bardziej jest darmowy 
i im ubozszy jest ten, kt6ry przyjmuje. To napi~cie pomi~dzy sfe
rq przyrodzonq a nadprzyrodzonq podkresla wag~ grzeehu pier
worodnego, "niemoznosci", jakq sprowadzil na ezlowieka w dzie
dzinie poznawezej i moralnej. Sz(;zegolnie kraneowe wnioski b~dq 

Znak - 4 
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wyciqgaly pewne kierunki protestanckie czy wywodzqcy si~ Z ka
tolicyzmu jansenizm. Poniewaz cel czlowieka jest wylqcznie nad
przyrodzony, a to, co nadprzyrodzone, jest darmowe, wi~c czlo
wiek nie rna mozliwosci, ani nawet prawa zrealizowac samodziel
nie swego celu. W tym swietle zrozumiale Sq tezy, rygorystycz
nie interpretujqce zasad~: "poza Kosciolem nie rna zbawienia", 
pot~piajqce dzieci zmarle bez chrztu, odrzucenie po przewidzeniu 
grzechow (arite praevisa demerita), traktowanie ludzkosci po grze
chu pierworodnym jako masy pot~pionych (massa damnatorumL 

Szczegolnie dramatycznie przedstawiala si~ w nurcie augustian
skim koncepcja moraInosci. Wszystko w ostatecznej analizie za
lezy od woli bozej - prawa bytu, prawa moraIne, przeznaczenie 
czlowieka i swiata. Krancowe wnioski zostaly wyciqgni~te przez 
nominalizm ockhamistyczny. Wedlug Ockhama Bog "moze pot~
pic niewinnego a zbawic grzesznika, nie rna nic, co by nie zale
zalo od prostego aktu jego woli". (Gilson, La phiLosophie au, 
moyen-dge, s. 652). 

Podsumowujqc to, mozemy stwierdzic, ze swiat religii surnatu
ralistycznej jest swiatem, w ktorym przynajmniej pewna ilosc lu
dzi nie urzeczywistnia siebie jako celu. Zwrocmy uwag~ na to, 
ze obraz chr zescijanstwa, jaki uksztaltowal si~ w nowozynej Euro
pie, byl w duzej mierze obrazem augustianskim i ockhamistycz
nym - Luter, Kalwin, Baius, Janseniusz, Malebranche byIi teolo
gami nawiqzujqcymi do tego wlasnie nurtu. 

V. CHRZESCIJANSTWO W POSZUKIWANIU R6WNOWAGI 

Oba rozwiqzania nie Sq prawdziwe, gdyz kladq nacisk tylko na 
jeden czlon paradoksu, starajqc si~ go jakos ulatwie i uprzyst~p
nic. Nawiasem m6wiqc historia kazdego dogmatu je~t historiq 
wielu skrajnych sformulowan i ogromnego wysilku wspolnoty 
koscielnej dla zachowania paradokso.lnej rzeczywistosci okresle
nia, przekraczajqcego sprzecznosci rozwiqzan niepelnych. Gdy wi~c 
stajemy wobec koniecznosci wyboru pomi~dzy antropo- a teo-cen
tryzmem, musimy stale pami~tae 0 tym prawie. 

1. ROZWIAZANIE KLASYCZNE 

Dawniejsza teologia szukala rownowagi w okresIeniach metafi
zycznych. Nie wydaje si~ , by przemyslenia te utracily obecnie 
SWq wartose, dlatego warto jest je pokrotce przedstawic. 

Tomizm jest systemem, ktory w dose zasadniczych punktach 
dokonal korektury augustianizmu. Daje mozliwosc pogodzenia 
dwu autonomii - wzgl~nej czlowieka i absolutnej Boga. Mo
zliwose takq daje "definicja" Boga jako Bytu samoistnego (Jpsum 
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esse subsistens), przy jednoczesnym okresleniu innych byt6w 
przez uczestnictwo w tym jednym Bycie koniecznym. Uwazanie 
wolnosci za najwazniejszy atrybut Boga stawia u zr6del bytu 
arbitraInq wol~, co niszczy wszelkq koniecznosc metafizycznq, 
natomiast definicja Boga jako Bytu, pozwala stwierdzic, ze to 
przez wiernosc samemu sobie B6g ~E;dzie wierny naturalnym 
wymaganiom stworzeil (Contra Gentiles 1, c. 37). 

Osoba jest dia Tomasza celem dla siebie: "Opatrznosc boza opie
kuje si~ stworzeniami roiumnymi ze wzgl~du na nie same, in
nymi zas stworzeniami ze wzgl~du na stworzenia rozumne... a za
tern tylko natura 'rozumna potrzebna jest sarna Iprzez si~ we 
wszechswiecie, a wszystkie inne potrzebne Sq ze wzgl~du na 
niq"; Stworzenie rozumne w ten spos6b podlega Opatrznosci bo
zej, ze nie tylko Opatrznosc nim rzqdzi, ale moze ono powziqc 
pewne poj~cia 0 Opatrznosci boi:ej, talc, i:e zdolne jest do rzqdze
nia i opiekowania si~ innymi. Tego zas nie rna u innych stwo
rzeil, ktore biorq udzial w Oparznosci tylko 0 tyle, 0 ile jej pod
legajq. Przez to zas, ze ktos zdoiny jest do opiekowania si~ dru
gimi moze wlasnymi czynami kierowac i rzqdzic . A zatem stworze
nie rozumne bierze udzial w Opatrznosci bozej nie tylko dlatego, 
ze podlega jej rzqdom, ale takZe dlatego, ze rzqdzi ; rzqdzi bo
wiem wlasnymi czynami, a takze rzqdzi innymi" (C. G. 3, c. 112, 
113). 

Teologia k lasyczna nie neguje napi~cia pomi~dzy naturq a la
skq, jednak nie uwaza, by napi~cie to wy magalo unicestwienia je
dnego z czlonk6w. Laska zakl{lda naturE; i jej nie niszczy - jak 
m6wi czcigodne adagium. Laska wynosi czlow ieka na wyzszy, n ad
przyrodzony sposol? bytowania, uzdainia go do osiqgni~cia celu je
go istnienia, ale on dalej pozostaje wolnq osobq, wezwanq do wol.nej odpowiedzi na milosc Boga.

. 

2. DROGA KU ROZWIJ\ZAN IU AKSJOLOGICZNEMU 

Gdy dyskusja z ateizmem toczyla si~ na plaszczyznie epistemo
logiczn ej czy ontologicznej, prowadzono jq jE;zykiem filozoficz
nym. Gdy jednak przenosi siE; ona na pole aksjologii, okazuje si~ 
wtedy, ze plaszczyzna \vylqcznie metafizyczna nie wystarcza. So
b6r zaraz po omowieniu zagadnienia ateizmu i jego wspolczesnej 
specyfiki mowi 0 Chrystusie - nowym czlowieku. Wydaje si~ to 
zaskakujqce, ale tylko w pierwszej chwili. Jezeli wspolczesny ate
izm jest humanizmem, to protestuje on przeciwko Bogu w imiE: 
okreslonej wizji czlowieka. Chrzescijanie mogq podj"lc t~ dysku
sj~ w imi~ pewnego sposobu rozumienia czlowieka. Jest rzecz'l 
oczywistq, ze wiara w uczlowieczonego Boga winna przyjqc za 
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punkt WY]SCla i za SWq najwyzszq norm~ tego wlasnie Czlowie
ka, k tory byl Bogiem. Odpowiedziq Soboru na konflikt antropo
i teocentryzmu jest chrystocentryzm. Wydaje si~, ze zagadnienie 
to znakomicie sformulowal Pascal: 

"Nie tylko nie znamy Boga inaczej niz przez Cnrystusa, ale 
i siebie samych znamy jedynie przez Chrystusa . Jedynie p rzez 
Chrystusa znamy zycie i smien~. Poza Chrystusem nie wiemy, 
a n i co to nq.sze zycie, ani nasza smierc, ani Bog, ani my sami. 
T ak wi~c bez Pisma, ktore rna za jedyny przed miot Chrystusa, 
nie znamy nie i widzimy jedynie ciemnosci i pomieszanie w na
turze Boga i w naszej naturze" (Mysli 729/498)). 

Wlaseiwie Pascal m6wi tuta j wszystko. To, co b~dzie tu da
le j napisane mozna traktowac jako n iezgrabny koment arz do jego 
sl6w. 

a . Transcendentalnosc czlow ieka 

VV czlowieku -zakorzeniony jest dynamizm ku n ieskonczonosci, 
ku Absolutowi, otwierajqcy go na nieskonczonq prawd~ i dobro. 
Nie jest on zamkni~tq w sobie monadq, lecz dqzy do kon tak tu po
znawczego i kocha jqcego z calq r zeczywistosciq a p oprzez to dqzy 
do zrealizowania siebie. 

Z jedne j strony jest to dyn amizm in telektu, dqzqcego do odczy
tania sensu i zwiqzk u pomi~dzy rzeczami ; a juz sarno postawienie 
t ak sfor m ulowanego pytania swiadczy 0 istnieniu n aturalnego 
otwarcia na ten p roblem. Pytanie 0 p rawdziwosc ("sens") cale j 
Tzeczywistosci n ie jest odr~bne od pytan ia 0 prawdziwosc ("sens") 
mojej egzystencji, przeciwnie: m iesci s i~ one w nim implicite. 

Z drugiej strony dynamizm ten dotyczy t akZe wolnosci czlo
w ieka, k t6ra jest otwarta n a n ieskonczone dobro. W wolnosci tkwi 
niestematyzowane p rzeczucie dobra i pelni i do t e j peln i czlowiek 
dqzy. Dqzenie to nie jest niczym innym, jak zmierzaniem k azdej 
n a tury do mozliwie na jpelnie jszego urzeezyw istnienia samej sie
bie , d o calkowitego rozwini~cia wszystkich tkwiqcych w -nie) mo
zliwosei. 

Transcendentalnosc jest cechq osoby , kt6ra spelniac si~ moze 
tylko we w zajem nych k ontaktach z inn,! osobq, moie r ozwijac 
si~ tylko we wsp61nocie, poza niq skazana jest n a smierc nie 
tylko biologicznq ale i duchowq. Jeieli zgodzimy si~ na praw
d ziwosc takiego opisu, to latwo uznamy uwagi te za bardzo wazne, 
gdyz wskazuj,! na fakt gl~bokiego zakorzenienia w czlowieku ta
jemnicy Boga. W umysle S,! nam dane pewne uprzednie warun
k i, pewne struktury, b~dqce jakby uprzednim nastawieniem na 
p oznanie rzeczy w ich ostatecznym znaczeniu (,sensie"). W tak 
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rozumianej transcendentalnosci miesci si~ rowniez dqzenie woli, 
w0lnosci do osiqgni~cia absolutu. 

Na plaszczyznie psychicznej czlowiek przezywa konflikt pomi~
dzy tkwiqcym w nim dqzeniem a mozliwosciami urzeczywistnie
nia siebie w konkretnej sytuacji, ktora stale go na wieloraki sposob 
ogranicza (alienuje). Roine filozofie roznie opisujq wielosc a lie
nacji i r oznie je tlumaczq, ale fakt takiego wlasnie doswiadcze
nia jest oczywisty dla kaidego. Pytanie 0 sens czlowieka jest wi~c 

skorelowane z pytaniem 0 Boga w sposob nierozdzielny i n ie jest 
mu narzucone z z~wnqtrz. 

"Kazdy' czlowiek pozosta je sam dia siebie zagadnieniem nieroz
wiqzanym, n ie jasno uchwyconym . Nikt bowiem n ie moze w pew
nych chwilach , zw laszcza w wainiejszych wydarzen iach zycia, 
calkowicie si~ uchylic od powyiszego pytania. Pelnq i calkowicie 
pewnq odpowiedz przynosi sam Bog, ktory w zywa cz:owieka do 
gl~bszego zasianowienia si~ i pokorniejszego dociekania" (Gau
dium et Spes 21). 

Rozmaiie religie i fi lozoIie byly for m ami wyzwari rzucanych 
niebu i zqdaniem odpowiedzi. Dla w ier zqcego chrzesci janina od
powiedz ta stala si~ faktem w h istorii zbawien ia , ktorej punk tem 
kulminacy jnym bylo ob ja wienie s i~ Boga w Jezusie Chrystusie. 

b. Pozn a n ie B oga w Chrystusie 

Gdy przyst~puj emy do opisu sposobow objawiania si~ Boga, 
jakiego slady zna jdu jemy na .kar tach Pisma sw., mus imy kon iecz
nie pami~tac 0 tym, ze ksi~ga ta nie jest zbior em r ozwazari fi
lozoficznych, k torych celem qyloby pouczen ie kogos 0 abstr ak
cyjne j prawdzie. W dawnej Polsce mowiono: "ksi~ga i y wota", 
da jqca iycie. Poznajemy p rzez niq Boga jako dawc~ zycia : Stwor
c~ i Odkupiciela. Objaw ienie jest z istoty swojej funkcjonalne; 
poznajemy je tylko 0 tyle , 0 ile sprawia nasze zbawienie . Dlugie 
wieki k ult ury helleriskie j nauczyiy nas od czytywania b iblijnej 
wizji Boga w kategoriach teistycznych (w znaczeniu - u for mo
wanych przez filozofi El t eistycznq). Nie chodzi w tej ch wili 0 po
dejmowanie merytor yczne j dysk usji n ad slusznosc iq roszczeri fi
Iozofow do operow ania poj~ciem Absolutu-Bog a. Poj ~cie takie 
wydaje si~ z w ielu wzgl~dow konieczne. Jednak taki sty l mysIe
nia jest obcy au torom biblijnym i z faktem tym m \lsimy siEl li
czyc. 

Jezeli w fil ozofii mowimy 0 t r anscendencji Boga , t o mamy na 
m ysE glownie transcendencj~ bytow q, Bog j e s t zupelnie inny. 
Bog Objawienia jest przede wszystkim zupelnie inny poznawczo. 
Gdy b~dziemy studiowali h istori~ objawienia siEl Boga, jakq mo
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zemy odezytac z kart Biblii - zauwazymy wtedy stalq dialek
tyk~, walk~ pomi~dzy dqzeniem do zaehowania ustabilizowanego 
systemu sformulowan a dzialaniem Boga, ktory stale te ludzkie 
formuly przekresla, kazqe isc dalej, przekraezac stany wi~kszej 

ezy mniejszej stabilizaeji religijnej. Dzialalnosc prorokow jest 
ostatecznie niczym innym jak stalym burzeniem poj~c, do ktorych 
ludzie byli az tak przyzwyczajeni; ze juz praktycznie zapominali, 
co one oznaczajq. Historia objawienia jest wi~c od naszej strony 
historiq stalego przekraczania przez czlowieka samego siebie w dq
zeniu do ujmowania Boga, stalego wykraczania ponad siebie i swoj 
sposob pojmowania. Jezeli nazywamy Chrystusa ostatecznym ob
jawicielem Boga, to wiemy jednoczesnie, jak radykalnym prze
kreSleniem obiegowych poj~c bylo nauczanie Jezusa i cala Jego 
misja. W Pismie sw. nie rna zadnej "definicji" Boga, zadnego za
kl~cia, ktore by dawalo nad nim wladz~. Jest On zupelnie inny, 
niz wszystkie nasze 0 Nim poj~cia, nawet najbardziej wzniosle 
czy abstrakcyjne. 

Z drugiej jednak strony znamy skutki .Jego dzialania, glaw
!lie skutki Jego zbawczej woH w stosunku do narodu wybranego 
i w stosunku do calej ludzkosci. Dzialanie to jest opisane jako in
terwencja w ludzkq histori~, ktorq mozna przedstawiac W obrazach 
a ntropomorficznych. Cos podobnego spotykamy w poezji i sztuce, 
zbudowanych na metaforach. Frapujqce jest pytanie 0 to, dlaczego 
takie a nie inn~ obrazy wybral Bog, by uprzyst~pnic nam tajemni
c~ Swoich zbawczych "zabiegow". 

Jest wi~c Chrystus przede wszystkim Emanuelem, Bogiem z na
mi , ktory zamieszkal wsrod nas (J 1, 14), tlumaczqc ten tekst do
slownie: ktory rozbil wsr6d nas sw6j namiot. Jego czlowieczenstwo 
bylo ,swiqtyniq, w ktorej przebywalo vvsrod nas jego Bostwo. 
Tradycyjnie mowiono 0 zjednoczeniu Slowa z naturq ludzk q. Jest 
to czcigodne, klasyczne okreslenie, ktore trudno podwazac, iest na
tomiast one 0 tyle niew ygodne, ze moze sprawiac wrazenie samo
istnosci czegos takiego jak natura ludzka. Gaudium et Spes mowi 
o tym prosciej i bardziej egzystencjalnie: "Albowiem On, Syn Bo
zy, przez wcielenie swoje zjednoczyl si~ jakos z kazdym czlowie
kiem... stal si~ prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas 
podobny oprocz grzechu" (GS 22). 

Jezeli kategoria bycia-z-drugim jest jednq z naczelnych ka
tegorii antropologicznych, to Bog objawia si~ w Chrystusie jako 
Bog z nami. Jakie formy przybiera to bycie z nami? Opisuje to na 
kartach Nowego Testamentu wiele obrazow wzi~tych ze stosunkow 
mi~dzyludzkich. \Vezmy dla przykladu obrazy Chrystusa jako 
Przyjaciela i Oblubienca. 
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Juz sam fakt uczlowieczenia si~ Boga w Chrystusie jest dowo
dem Jego przyjazni w stosunku do ludzi: "okazala si~ dobroe i mi
lose Zbawiciela naszego, Boga, dla ludzi" (Tyt 3, 4). Sam Chrystus 
mowi: "Nikt nie rna wi~kszej milosci od tej, gdy ktos zycie oddaje 
za przyjaciol swoich... J uz was nie nazywam slugami, bo sluga nie 
wie co czyni Pan jego, ale nazwalem was przyjaciolmi, albowiem 
oznajmilem wam wszystko, co uslyszalem od Ojca mego" (J 15, 
13. 15). 

Gdy Bog chcial w Starym Testamencie wyjawie SWq miloM:, 
wyrazal jq cz~sto obrazem milosci pomi~dzy m~zczyznq a kobietq. 
Ludzkose byla t q niewiernq zonq, sklonnq do zdrady oblubienicq. 
Piesn nad piesniami jest wspanialym obrazem stosunku Boga do 
1udzkosci. Tym Bogiem-Oblubiencem jest Chrystus. Przez Jego 
krew zostaje scementowane Nowe' Przymierze (1 Kor 11, 25) i dla
tego Apokalipsa nie nazywa wi~cej Jerozolimy, symbolu ludzkosci, 
()blubienicq Boga, lecz Baranka (Obj 21, 9). 

Wydaje si~, ze ten opis konstytutywnego dla chrzescijanstwa 
f aktu, jakim jest Objawienie, pozwaIa nam wykroczye poza kate
·gorie dialektyki pana i niewolnika. Bog jest zupelnie inny, prze
kracza wszelkie 0 Nim poj~cia, rowniez poj~cie Pana. Pan jest 
uzaleiniony od niewolnika po to, by moc nad kims panowae, by 
wydawae rozkazy - potrzebny jest mu niewolnik (troch~ jak ten 
-samotny krol na planetoidzie odwiedzanej przez Malego Ksi~cia). 
Bbgu natomiast nie Sq potrzebne stworzenia, jest On Panem nie
zaleznie ad tego, czy sprawuje wladz~ nad swiatem i ludzmi, czy 
t ez nie. Motywu stworzenia mOze)l1Y si~ jedynie domyslae ze 
sladow bozej dzia lalnosci, a skoro modelami stosunku Boga do 
ludzkosci Sq milose czy przyjazn - ponownie wychodzirny poza 
dialektyk~ pana i niewolnika : "Nie nazywam was slugami... " 
(J 15, 13). 

Rowniez zapoznanie si~ z biblijnym tematem chwaly bozej prze
1wnuje nas, ze traci wartosc dialektyka pana i niewolnika tam, 
gdzie wkracza Objawienie. 

Cytowana ponizej wypowiedz Gilsona ilustrowala takie poj~
cie chwaly bozej, ktore niestety weszlo do naszych katechizmow 
i ksztaliuje mentalnose wielu chrzescijan, a chyba n~wet zdecy
d owanej wi~kszosci. Nie tyle zresztq chodzi 0 sam dobor slow. 
J asne jest, ze na pytanie: "w jakim celu Bog nas stworzyl?" od
powiedz: "bysmy Go poznali, ukochali i oddali mu chwal~" jest 
jedynq odpowiedziq poprawnq. Chodzi tutaj raczejo cos, co na
zwalbym kontekstem psychologicznym, pewnym milczqco przy
j~tym sposobem rozumienia chwaly bazej. Na ogol wyobrazamy 
jq sobie w kategoriach bizantynskiej etykiety - siedzC\cy na 
-szczerozlotym tronie starzec w koronie, dwor aniolow i lezqcy 
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plackiem czlowiek: oto niewiele przesadzony obraz naszych wy
obrazen. A teraz otw6rzmy karty Pisma sw. Chwala boza to naj
pierw na~a obloku, kt6ry prowadzil Izraela po pustyni jako wi
domy znak bozych dziel, uczynionych dla zbawienia ludzkoscL 
P eIniq objawienia si~ chwaly bozej jest Chrystus - "i oglqdalismy 
chwal~ Jego" (J 1, 14). Chwala jest wi~c objawieniem si~ na 
zewnqtrz pot~gi, mocy, dobroci Bozej - w dziele stworzenia 
i dziele odkupienia. Byty nierozumne oddaj q Bogu chwal~ samym 
swym istnieniem i poslusznym wypelnianiem swej rolL Czlo
wiek - obdarzony swiadomosciq i wolnosciq - oddaje Bogu 
chwal<,: urzeczywistnia jqc sw6j cel - zdobywajqc 'pelni~ bytu , 
osiqga jqc szcz~scie . 

c. P oznanie s ie bie w Chr y stusie 

Gdy byla mowa 0 chwale bozej , podj~1ismy juz wlasciwie nowy 
temat - ten mianowicie, w ktorym pr6bujemy okreslic jak i 0 ile 
pozn ajemy siebie w Chrystusie. J ezeli Ob jawienie Boga jest 
funkcjon alne , skierowane ku n aszemu zbawieniu , to jest rzeCZq 
oczywist q, ze temat Boga jest skorelowany z tematem czIowieka 
i odwrotnie. B6g m6wiqc 0 sobie ob jawia ludziom ich prawdziwy 
byt, czlowiek natomiast pr6bl.~jqC okreslic sw6j los - nie moze 
pomin qc Boga, nawet wted y, gdy Go odrzuca . 

Obja wienie si~ Boga w czlowieku Jezusie rna dla ludzi zn?
czen ie podstawowe. J ezus syn ciesli jest w swej osobowosci (jaini) 
Slowem istniejqcym odwiecznie u Ojca. Przez n iego wszystko si~ 
s talo, co istnieje (J 1, 3). Jews Chrystus stoi wi~c ~ poczqtku 
naszego bytu, w Nim powolani zostalismy do istnienia. Czlowiek 
chce znac swoj poczqtek i poznanie tego P oczqtku jest mu 
dane w J ezusie Chrystusie. Lepie j to zobaczymy , jesli uswia
domimy sobie blizej obraz Chrystusa, jaki rysuje si~ u sw. P awla. 
Jest to Chrystus kosmiczny, P antokrator, kt6rego t ak ukochal 
Teilhard de Chard 'n, wszystko przez Niego i dla Niego zostalo 
stworzone, on jest poczq tkiem, zechcial bowiem B6g, by w Nim 
zamieszkala cala P elnia (por. Kol 1, 16-19), 

B<,:dq c obrazem Boga przyjmuje czlowieczel1stwo, odnawiajqc 
w nas podobienstwo boze, utracone od czasu pierwszego grzechu 
(GS 22). Wskazu je to czlowiekowi cel - peIne urzeczywistnienie 
w sobie obrazu bozego, n ie jako utozsamienie si~ z wzorem. Nie 
chodzi tu tylko 0 rozw6j moralny , ale 0 on tologiczny fakt prze
b6stwienia, wIqczenia n aszego bytu w sfer~ n iewyrazalnego b6
stwa, p rzez u czestnict wo w naturze bozej (2 P tr 1, 4), Nadaje to 
zagubionemu czIowiekowi porzqdek w jego zyciu , Nie porzqdek 
mieszczanskiego ulozenia wszystkiego na wlasciwych p61eczkach, 
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lecz "porzqdek polegalilcy glownie na odnoszeniu si~ Z kazdego 
punktu do celu, aby on zawsze byl widoczny" (Pascal, Mys~i 72/59). 

Jest wi~c Chrystus naszym wzorem normatywnym, co oznacza, 
ze mozemy zrealizowae swoje czlowieczenstwo tylko wtedy, gdy 
b~dziemy odtwarzae w sobie ten wzor, a lepiej (nie chodzi bo
wiem 0 mechaniczne nasladownictwo): gdy pojdziemy tq drogq, 
ktorq On nam wyznaczyl swoim zyciem. 

Dochodzimy tutaj do punktu, ktory od poczqtku chrzescijanstwa 
byl "zgorszeniem dla zydow, a glupstwem dla pagan" (1 Kor 
1, 23). Wanmek nasladowania Chrystusa jest wyraznie okreslony:.. 
"jesli kto chce pojse za mnq, niech si~ zaprze samego siebie, niech 
wezmie krzyz swoj i n iech mnie nasladu je. Bo kto chce zachowac 
swoje zycie straci je, a kto straci swe zycie z mego powodu, znaj
dzie je" (Mt 16, 24-25). 

Warunkiem zwiqzku z Chr ystusem n ie jest czynienie tego czy 
innego, lecz wewn~trzna przemiana naszego bytu , przen iesienie 
srodka ci~zkosci ze siebie na Chrystusa . Nikt chyba tego par a
doksu (a moze nie bojmy si~ tego slowa "absurdu" !) nie opisal 
bardzie j przejmujqco od K ierkegaarda, malujqcego sytuacj~ Abra
harna, jadqcego zlozye 'syna w ofierze dla J ahwe. 

Tak urzeczywistnial swojq czlowieczq dol~ Chrystus: 

On, istniej qc w postaci Bozej 
nie skorzystal ze sposobnosci 
aby na rown i bye z Bogiem, 
lecz ogolocil sarnego siebie, 
przyjqwszy postae slugi, 
stawszy s i ~ podobnyrn do ludzi. 
A w zewn~trznyrn prze jawie uznany za czlowieka 
unizyl sarnego siebie, 
stawszy si~ poslusznym az do smierci 
i to srnierci k rzyzowej. 
Dlatego tez Bog Go nad wszystko wywyzszyl 
i darowal Mu imi~ 

ponad wszelk ie imi~, 

aby na imi~ J ezusa 
zgi~lo si~ kazde kolano 
istot niebiesk ich i ziemskich i podziemnych 
i aby wszelki j~zyk wyznawal, 
ze Jezus Chrystus jes t P ANEM 
ku chwale Boga Ojca (Flp 2, 6-11). 

Chrystus stal si~ slugq, wyniszczyl siebie , b~dqc Mist rzern uslu
giwal uczniom, b~dqc Mesjaszem poniosl kl~sk~, jego zycie mozna 

I 
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bylo poczytae za nic. I z tego dna ponizenia zosta1 uniesiony po
nad wszystko, ustanowiony Panem. 

Jako wzor normatywny Chrystus jest jedynq drogq, prowadzqcq 
do pelni cz1owieczenstwa. Chrzescijal1ska odpowiedz na ateizm 
humanistyczny nie moze sp1aszczac tego paradoksu, tego "absur
du", b~dqcego sednem wiary. Paschalna tajemnica Chrystusa, ta
jemnica Jego smierci, zmartwychwstania i wniebowstqpienia (czyli 
pelnega wlqczenia czlowieczellstwa w Bostwo) jest tajemnicq zy
cia kazdego czlowieka. Subtelne opisy psychologiczne i fenorneno
logiczne moglyby nam pomoc w uchwyceniu intuicji tej rzeczy
wistosci, danej nam w kazdej zyciowej sytuacji - zawsze trud, 
wyrzeczenie si~ jest warunkiem tworczosci naprawd~ wartoscio
wej. 

Ale to unizenie, to wejscie na drog~, ktora jest Prawdq i Zy
ciem nie rna nic wspolnego z masochizmem (w rzeczywistosci no1'
matywnej oczywiscie, w praktyce surnaturalizm byl i jest po
stawq dose: pospolitq). Chrystus unizajqc si~ zosta1 podwyzszony, 
ustanowiony Panem. Wytyczyl drog~, ktorq rna post~powae kazdy 
czlowiek. Chrystus nas do niej uzdolnil nie tylko przez wska
zanie kierunku, lecz przez uzdolnienie nas do realizacji tego. 

Dotykamy tu szczegolnie dla ateistycznego humanis~y kontro
wersyjnego zagadnienia laski: dla niego czlowiek jest niewolni
ld em , jezeli moze liczyc jedynie na ochlapy, jakie spadnq ze stolu 
p al1skiego. Przyznae trzeba, ze pewien sposob 'pojmowania 1aski 
sprzyjae mogl powstawaniu takich uprzedzen. Wydaje si~ jednak, 
Z2 rzeczywistcse biblijna jest nie ty1ko bogatsza, lecz i jakosciowo 
odmienna. Laski si~ nie posiada, jako czegos zewn~trznego, jak 
ubran ia czy nawet opinii ; jest ona 0 d m i e n n y m s p 0 sob e m 
bye i a. Biblijnym terminem technicznym jest "nowe stworze
nie". Ludzka egzystencja zjednoczona z Chrystusem nabiera no
we j jakosci, przetwarzajqcej jq ad wewnqtrz, uzdo1niaj qcej do by
cia pelnie j, niz bylo si~ upr zednio. U poczqtku nClszego by tu, ktory 
przezywa my jako przypadkow y i niekonieczny - stoi Bog powo
lujqcy nas do istnienia w Chrystusie - podobnie naszym kresem 
rna bye Bog. Mamy uczestniczye w jego naturze jako przybrani 
synowie, mamy zostae przebostwieni. Jest to cel calkowicie prze
kraczajqcy mazliwosci czrowieka, do jego realizacji mUSZq bye 
ludzie specjalnie uzdolnieni. Cel ten jest jednoczesnie spelnieniem 
najbardziej ukrytych dynamiz!l1ow ludzkiego zycia, nawet takich , 
jakich sobie nie uswiadamiamy. 

A wi~c akceptacja wlasnego zycia w jego pelnej prawdzie 
jako stworzonego i odkupionego - jest warunkiem realizacji 
tego celu, jest warunkiem sensownego spelnienia si~ czlowieczego 
zycia. W jakims znaczeniu wszystko jest darem, ale danym 
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w taki spos6b, ze zostaje on przez czlowieka przyj~ty na wla
snose. Przyjqe siebie jako dar, by bardziej bye sobq - to naj
gl~bszy. warunek urzeczywistnienia siebie. 

3. W NIOSKI 

Wytyczanie zbyt szczeg610wych wniosk6w byloby tutaj zb~dnq 
lopatologiq. Spr6bujmy strescie: konflikt, w jaki chrzescijanstwo 
jest uwiklane z humanizmem ateistycznym, zmusza obie strony 
do przemyslenia samych podstaw swego systemu (zresztq na ile 
chrzescijanstwo jest systemem?). Nie do nas nalezy pouczae part
ner6w. · Mozemy m6wie tylko 0 sobie. Powyzszy tekst pr6bowal 
w duchu konstytucji Gaudium et Spes przedstawie niekt6re pod
stawowe aspekty chrzescijanstwa w ich najbardziej fund amen
talnym znaczeniu. Wydaje si~, ze w tym, co najistotniejsze i nie
zbywalne, Dobra Nowina przynosi czlowiekowi pelnq odpowiedz 
na jego najbardziej wewn~trzne i podstawowe pytania. Umozliwia 
to pozytywne spelnienie si~ czlowieczenstwa i tu tkwi najgl~bszy 
sens chrzescijanskiego, chrystocentrycznego humanizmu. 

Natomiast w pewnych historycznych reaIizacjach i konkrety
zacjach chrzescijanstwo jawBo si~ i chyba jeszcze jawi jako religin 

/ niehumanistycznn. Jest to fakt bolesny i. nikt z nas nie rna prawa 
uchylae si~ od odpowiedzialnosci. Jestesmy slugami niegodnymi 
Pana, przyjaci6lmi niegodnymi milosci Przyjaciela. Ale Duch 
P rawdy, kt6rego Syn nam zeslal, dziala w Kosciele i stale budzi 
nas z pelnej samozadowolenia drzemki, ku odwazniejszemu otwar
ciu si~ na r zeczywistose. Humanizm a teistyczny jest takim wyzwa
niem dla chrzescijanstw3. i wyzwanie to powinno bye podj~te. 

Podj~cie tego wyzwania nie moze bye tylko kwestiq teorii. 
Mamy wielki obszar wspolny, w ktorym mozemy realizowae 
wspolne cele. Uwazamy humanizm ateistyczny za niepelny, ale 
za rzeczywisty humanizm. Mozemy wsp6lnie starae si~ 0 stw'o
rzenie takich warunkow spolecznych, by mozliwie wielka ilose 
ludzi mogla zrealizowae wysoki poziom swego czlowieczenstwa. 
Mozemy wsp6lnie walczye 0 danie potrzebujqcym podstawowych 
srodk6w do zycia. To bardzo duzo. 

Jan And' zej Kloczowski OP 
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IMPRESJE AKSJOLOGICZNE 
Zewszqd id~ ku sobie; wsz~dzie na si~ czekam, 
Tu si~ spiesz~ dospiewnie, tam - docisznie 

zwlek am. 
I trwam niby modlitwa poza SWq :ialobq, 
Ta , co spelnic sit; nie chce, bo woll bye s<;>bq. 

B. Lesmian, Tu jestem 

Pragnqlbym wprowadzic Czytelnika w k rqg spraw nielatwych do 
poznawczego opanowania i terminologicznego uporzqdkowania 
i dlatego wlasnie zaraz na poczCltku chc~ go poprosic 0 cierpliwosc 
w sledzeniu niniejszych opisow. P roblematyka, k torCl por uszam, 
rna n iewiele precedensow w polsk ie j literaturze filozofi czne j. No
wo~c moze n iekiedy ' robic wrazenie obcosci. Wi~c chcialbym na 
wst~pie zaznaczyc , ze wrazenie obcosci, jezeliby tylko u Czytel nika 
powstalo, byloby w g runcie rzeczy zludzeniem. Zamierzam dotknClc 
zagadnienia, k tore dla zrozumienia tego, czym jest czlowiek, jest 
jednym z kluczowych . Lezy one na skrzyzow an iu co najmniej trzech 
dzialow filozofii : ogolnej teorii swiadomosci, filozofii wartosci 
(a ks jologii) oraz teorii "ja" czlowieka, czyli filozoficznej egologii. 
Proponuj~ rozwazenie odpowiedzi n a pytanie, k torego sens da 
si~ sfor mulowac nast~pujClCO: c z y m j est 1 u d z k i e "j a"? 

Na poczqtku kil ka stwierdzen przygotowaw czych, z ktorych 
uzytek b~dziemy robili nieco dalej. 

Naw et przy n a jbardzie .i powierzchownym zetkni~ciu si~ z pro
blematyk q egologicznq uderza to, ze slowko " ja" jest n iezmiernie 
wieloznaczne. "Ja" m oze oznaczac psych ofi zycznq "calosc" ludzkie j 
osobowosci (np. w wypow iedzi: "ja id~ na spacer "), moze okreslac 
swoistq tresc sta110wiqCq jej "gl~bi~" ("to dotkn~lo mnie w moim 
najgl~bszym ja "), moze wskazywac 11a podmiot spoleczne j fu nkcji, 
ktorq z mniejszym lub wi~kszym oddaniem spelniam w spoleczen
stwie (" jestem lekarzem", " jestem n auczycielem" itd .). Przytoczone 
przypadki nie w yczerpu jq oczywiscie wszystkich mozliwosci. W sa
mej litera t urze filozoficznej mozna by wyszukac 0 wiele wi~cej. 
Nie 0 to jednak chodzi . Tam bowiem gdzie istnieje wiele znaczen 
jak iegos slow a, istn ie je takze jakies jedno znaczenie podstawowe, 
z kiorego wszyst kie inne w jakis spos6b si~ wywodzq. Analogicz
nie tam, gdzie istnieje wiele r6znych doswiadczen jednego i tego 
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samego przedmiotu, musi istniec przynajmniej jedno doswiadcze
nie zr6dlowe. Poszukiwanie kluczowych znaczen poj~c oraz poszu
kiwanie podstawowych doswiadczen danego przedmiotu jest pierw
szym zadaniem fenomenologii. 

Kt6re z wielu poj~c ja jest najbardziej podstawowe? Kt6re 
z wielu doswiadczen ja jest najbardziej zr6dlowe? 

Oto moja odpowiedz: wsr6d wielu mozliwych i faktycznie prze
zywanych doswiadczen wlasnego ja, doswiadczenie ja jako pewnej 
swoistej wartosci (aksjos) jest doswiadczeniem najbardziej pod
stawowym. Konsekwentnie oparte 0 to doswiadczenie poj~cie j a 
a k s j 0 log i c z neg 0 jest tym poj ~ciem, z kt6rego da jq si~ 

"wywiesc" wszystkie inne poj~cia ja. ~W niniejszych "impresjach 
aksjologicznych" chcialbym poprowadzic uwag~ Czytelnika wok6I 
tej wlasnie odpowiedzi. Pragn~ PostE;powac etapami: najpierw 
stosu jqC metod~ fenomenologicznego opisu pragn E; odslonic przed 
nim jego wlasne aks jologiczne ja, potem poddac je n ieco bardziej 
p recyzujqcemu opisow i. OczywiScie wszystko w daleko posuniE;tym 
skr6cie. 

I jeszcze jedno stwierdzenie wst~pl1e. 
Do istoty ludzkiego ja, n iezaleznie od tego, jak rozumialoby si~ 

to stowo, nalezy swoista swiadomosc ja. Nie ma ja bez swiado
mosci ja. J akiego typu jest jednak ta swiadomosc? Rozwazmy to 
na pokrewnym przykladzie b6lu, kt6rego aktualn ie doznaj~, np. 
b6lu glowy. Nie ma b6lu bez swiadomosci b6lu. Wiemy, ze pod
stawowym zr6dlem naszej w iedzy 0 wszystkim, co dzieje siE; w na
szej swiadomosci , jest refleks ja. Refleksja jest specjalnym aktem 
poznawczym, dzi~ki kt6remu- uzysku jemy wiedzE; 0 tym, co dzie je 
siE; w naszej swiadomosci . Czy oznaczaloby to zatem, ze bez r e
fleksj i nad b6lem n ie ma swiadomosci b6lu i n ie ma zarazem 
b6lu? I podobnie bez, refleksji n ad ja n ie ma ja? Taka supozycja 
bylaby jednak absurdem . Wiemy bez najmniejszych wqtpliwosci, 
ze zar6wno b61 jak ja istnialy w nas, zanim skierowalismy na 
nie refleksjE;, i ze bE;dq one istniee nadal w l~azdym r azie mogq 
nadal istniec wtedy, gdy akt r efleksji skier u jemy ku czemus in
nemu. Swiadomose b6lu, podobnie jak swiadomose ja i wszelkiej 
innej "swiadomosciowej tresci" (doznania r adosci. smutku, aktu 
decyzji, proces6w dqzenia ku czemus itd.), moze bye dwojakiego 
typu: refleksyjna i przedrefleksyjna. Jalw.s swiadomosc przeZycia 
rsp. doznania, przynalezy do jego istoty. Nie · jest to swiadomosc 
refleksyjna. Przeciwnie, ona warunkuje wszelkq refleksj~. Ot6z 
t~, l1alezqcq do istoty calego strumienia swiadomosci W€ wszyst
kich jego tresciach, arefleksyjnq wzglE;dnie przedrefleksyjnq sa
moswiadomosc tychze bE;d~ tutaj nazywal ich k 0 n s c j e n t y w
nos c i q. Konscjentywl1osC jest przeciwienstwem "scjentywl1oSci". 
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"Scjentywnq" swiadomose 0 strumieniu swiadomosci i 0 tym, 
co si~ w nim dzieje, uzyskujemy przez r6zne for my refleksji. 
Ale refleksja moz1iwa jest dopiero nad tym, co pierwotnie pre
zentuje konscjentywnose. 

Pewnq paralel~ do swiadomosci refleksyjnej i prostej konscjen
tywnosci stanowi swiadomosc przedmiotowa czegos, np. tego oto 
skrawka papieru, i nieprzedmiotowa swiadomose "ila", na kt6ryrn 
6w' papier wyst~puje. Swiadornose tego oto skrawka papieru jest 
swiadomosciq aktowq: na dany papier skierowalem a k t spostrze
zenia. Swiadornose Ha jest inna. Wyst~puje ona niejako "na rnargi
nesie" aktu spostrzezenia papieru, jest niejasna, niewyrazna, bo 
w gruncie rzeczy niewiele mnie teraz obchodzi to, co znajduje si~ 
obok papieru. Analogicznie rzeczy si~ rnajq w przypadku refleksji 
nad b6lem. Refleksja nad b6lem jest takze swiadomosciq aktowq. Na 
b61 skierowalem a k t spostrzezenia refleksyjnego, sledz~ jego pulso
wanie, staram si~ nakreslic jego obszary. Konscjentywnose b6lu jest 
sWiadomosciq nieaktywnq i co za tym idzie nieprzedrniotowq. Wiem, 
z e boli. Nie umiem jednak powiedziee, co boli. Bo odpowiedz na 
pytanie "co" suponuje juz daleko posuni~te poznawcze opraco
wanie przezywanego stanu. Konscjentywnose przezycia jest dzi~ki 
swej "nieprzedmiotowosci" analogiczna do swiadornosci tla. Ist
nieje jednak mi~dzy nimi- zasadnicza r6znica. Tlo jest wprawdzie 
uswiadamiane nieprzedmiotowo, ale sarno w sobie nie jest swia
dome siebie, nie jest konscjentywne. Tymczasem do istoty b6lu 
nalezy jego konscjentywnose, bez kt6rej po prostu nie rna b6lu. 

Istotq ja jest jego konscjentywnose. Nie rna i bye nie rnoze zadnego 
ja bez konscjentywnej swiadomosci ja. Nie byloby w tyrn bye 
moze zadnej sprzecznosci, gdyby si~ przyj~lo , ze istnieje swiado
mose nieegotyczna, tl calkowicie pozba'.viona ja (takq wg M. Sche
lera jest swiadomose Boga). Ale teza, ze istnieje ego (ja) niekon
scjentywne, wydaje si~ absurdalna. 

Jezeli jednak egotycznosc jest rnozliwa wylqcznie jako kon
scjentywnose, to wynika z tego, ze stawiajqc nasze pytanie, czyrn 
jest ja, znalezlismy si~ w szczeg6lnym obszarze rzeczywistosci, 
w badaniach kt6rego nie b~dq nam pornocne zadne rnedele po
znawcze wypracowane i wypr6bowane gdzie indziej, szczeg6lnie 
w obszarze swiata zewn~trznego. Swiadornose rzeczy sarna rzeCZq 
nie jest. Modele strukturalne sluzqce do poznawania rzeczy hie 
mogq ?ye przenoszpne na swiadornose. Badajqc je, trzeba nam 
wypracowae nowe modele poznawcze, wyplywajqce ?e swiadornosci 
i dla swiadornosci przeznaczone. Rzecz jasna, ze nie ulatwia to, 
lecz utrudnia rea1izacj~ podj~tych zamierzen poznawczych. 
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I 

Za punkt w YJSCla drogi zmierza jqcej do uchwycenia ja aksjo10
gic:znego w naszej swiadomosci obier a m zjawisko, k tore krotko 
mozna by nazw ae s ol ida r y z 0 w a n i e m si~ ja z czyms, co 
pierwotnie przeciwstawia mu si~ jako m 0 j e. Nawiasem doda m, 
ze tych punktow w y jscia moze bye wiele. Do niektorych jeszcze 
powrocE;. 

Rozw azmy przypadek nast~pujC)cy: oto n-:oja rE;ka . Przed chwil f! 
uch wycilem dlugopisi pisz~ na ka r tce pap ie rll' ninie jsze slow a. 
R~ka jest posluszna zamiarowi. Mi t;dzy m n Cj a niL! istnieje cos na 
ksztalt gl~bokiego porozumienia. Nie potrzebujG mys1ee 0 kazdym 
je j ruchu, nie wysilam si E; , by zmusie jq do okreslonych drgnien, 
ana "sarna" weszIa w gl~bokq harmo11iE; ze mnq kres1qc wiernie 
zamierzone znaki na papierze. MogE; stwierdzie , ze r~ka jest teraz 
w pewnym szczeg61nym sensie cz~sc iq mnie . Gdy da jt; je j odpo
CZqC, sam przy tym odpoezy wam. Gdy ona jest zm~czona , mowi~: 
jestem zm E;czony. MiE;dzy mnq a niq is tnieje wi~:i: gl~bok iej soli
darnosci . Ta wi~:i: sprawila, ze czuj ~ , jakby moja rGka by la po 
prostu cZGsciq mnie. 

Wyobrazmy sobie teraz, ze moja r~ka zostala dotkniGt a nie ule
czall1q chorobC), kt6ra w dodatku zagraza calemn mojemu zyciu. 
Sytuacja tragiczna, oto grozi mi je j amputacja. Z pewnosciq 
perspektywG t ak Cj przezylbym ja ko wyjqtkowy dramat . Wyobr a 
zam sobie jednak, ze gdyqy to mialo uratowac moje zycie, zgo
dzilbym siG na amputacj G, jak godzq si~ na podobne zabiegi inni 
ludzie. Zanim jednak nastqpila by ta ka z~oda , poprzedziloby jq cos 
szczegolnego: oto stopniowo, moze spontanicznie, moze po namysle, 
wycofyw albym wszelkie wiGzy w ewnGtrznej solidarnosci z mojq 
l'Gkq. RGka przestalaby byc cz~sciq mojego ja, a stawalaby si~ 
coraz bardziej obea mi a nawet w roga mi. Proees wycofania 
ak t6w solidarnosci uprze dzalby w ten sposob na poziomie swiado
mosei to , co potem chirurg uczyni na poziomie eielesnosci. 

P rzezycie solidarnosci z ezyms, co pierwotnie lezy obok mnie 
jest w jakims znaczeniu tego slow~ moje, nalezy do tego rodza ju 

przezye, dziqki ktorym moje ja zwiGksza lub zmniejsza obszar 
swojej rzeezy wistosci, swego swoiscie rozumianego by tu. Takie jest 
p rzynajmniej pierwsze wrazenie, jakie odnosz~, gdy sledzE; jego 
r uch. Niekiedy moje ja jakby rozprzestrzenialo si~ na wszystko, 
co zewnGtrznie jest ograniezone konturami mojego ciala. V.f spor-
towej walee, w zmaganiach z fizyeznymi, zewn~trznymi przeciw
nosciami, moje rGee, oezy, nogi Sq tak sarno mnq, jak ukryty 
w glGbi zamiar wygrania walki. Kiedy indziej znowu wszystko 
to staje siG nam obce. Obserwujemy proeesy zachodzqee w ciele, 

i 
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I 
jakby to byly czyjes procesy, jako "bezstronni obserwatorzy", ani 
si <,: w nie nie angazujqc, ani nie ingerujqc w ich przebieg. Nasze 
ja przybiera wtedy postae "bezstronnego obserwatora". 

Obszar mozliwej solidaryzacji egologicznej jest wyznaczony 
przez cech<,: "mojego". To tylko, co w jakims znaczeniu tego slowa 
jest "moje", moze bye obj<,:te promieniem wewn <,:trznej solidary
zacji. "Moje" lezy niekiedy poza obr<,:bem ciala, w swiecie otacza
jqcym nas, jest t o niekiedy rzecz, niekiedy drugi czlowiek, czasami 
zwierz<,:. Tracqc cos t akiego, odczuwamy st rat<,: jako cz<,:sciowq 
smiere samych siebie. Poczucie solidar yzacji u1ega tez stopniowa
niu: cos moze bye mnq mniej lub bardziej gt<,:boko. W czyms mog<,: 
bye zaangazowany abso1utnie , w czyms ty1ko relatywnie. Wie1kq 
pr6bq poczucia solidaryzacji jest chwila umierania. Smiere poja
wia si<,: przed czlowiekiem jako perspektywa gwaltownego zerwa
nia wi<,:zow solidaryzacji z calym eialem, takZe jako mozliwose 
zerwa nia ich ze wszys tkim, co dotychczas zdawalo si<,: bye mnq, 
wreszcie jako mozliwose kOI'i.ca wsze1kich solidaryzacji z powodu 
dest r ukcji samego ich :lrodla . 

Czym w swym fenomenologicznym rdzeniu jest fenomen soli
dar yzacji? J akie Sq jego fundamentalne warunki mozliwosci? 

Poczucie solidaryzacji posiada wyraznie aksjologiczny charak
ter. Racjq usprawiedliwia jqCCj to, ze moje sta je si<,: mnq, dodajmy: 
jedynq racjq, jest war tose, jakq moje posiada dla mnie. J estem 
w t ym, co dla mnie stano wi jakqs wartose. Ontologiczny obszar 
mojego ja jest wyznaczany przez obszar wartosci, z k torymi po
t rafilem wejsc w zwiqz;';j absolutnej solidaryzacj i. Kiedy wartose 
p rzesta je d1a mn ie bye wartosciq, lub k iedy z wartosci pozytywne j 
staje si<,: wartosciq negatywn q, poczucie solidaryzacji ulega gl~
bokim zaburzeniom. Wr az z pr zemianami zachodzqcymi w jego 
wn~trzu, zmienia si <,: t akze konscjentywny o& zar mojego ja. 

Warunkiem mozliwosci przezycia egologicznej solidar yzacji jest 
jednak jeszcze cos innego, oprocz czucia wartosci przedmiotowych. 
Dlatego tylko mog<,: przezywae jednosc mnie z czyms, co pierwot
nie byto moje, czyniqc wartose, jakq rna moje, m n q, poniewaz 
sam siebie przezywam jako jakqs szczeg61nq wartoSe-aksjos. 
Poczucie wlasnego ja jako wartosci jest w arunkiem mozli
'Wosci wylonienia si~ wi~zi solidaryzacji z takimi hib innymi el~ 
mentami "mojego". Cos jest cen l! -d I a m n i e, poniewaz ja sam 
dla siebie w jakieJs mierze niq jestem. Bez tego nie istnialaby 
dla mnie zadna wartosc przedmiotowa, zadne zobowiqzanie, zadna 
realizacja aksjologiczna. 

Powiedzialem wyzej , ze szczeg61nym rysem istotnosciowym sfery 
egotycznej jest konscjentywnose. Nie istnieje ja bez konscjentyw
nosci ja. Do tej charakterystyki dorzucam obecnie jeszcze jeden 

http:kOI'i.ca
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rys: sfera egologiczna okazuje si~ bye w szczeg6lnym znaczeniu 
tego slowa sferq a k s j 0 log i c z n q. M6wiqc inaczej, jest to sfera, 
w kt6rej poczucie egotycznej wartosci jest podstawq konscjentyw
nosci, a konscjentywnose podstawll egotycznej realnosci. Rdzeniem 
tej sfery , jej "centralnym punktem", zr6dlem promieniowania, 
przygotowujqcym mozliwq solidaryzacj~, jest a k s j 0 log i c z n e 
j a. 

Obecnie logika nakazuje przejse do pozytywnej charakterystyki 
ja aksjologicznego. Czytelnik pozwoIi jednak, ze pozostan~ jeszcze 
przy problemie ujawnienia i w spos6b nader szkicowy, lecz bye 
moze instruktywny, odsloni~ przed jego oczyma to sarno ja obierajqc 
za punkt wyjscia dwa inne zjawiska swiadomosciowe: fenomen 
intencjonalnosci, oraz moment "jouissance", traktowany zar6wno 
przez P. Ricoeura jak E. Levinasa jako istotnosciowy moment kaz
dego przeiycia i doznania. 

We wszystkich opisach intencjonalnosci, w jakie obfituje litera
tura fenomenologiczna, podkresla si~, ze istotq fenomenu intencjo
nalnosci jest skierowanie si~ swiadomosci w stron~ jakiegos przed
miotu. Swiadomose jest zawsze swiadomosciq czegos, scis]ej swiu
domosciq jakiegos przedmiotu: slyszanego w przypadku slyszenia, 
widzianego w przypadku widzenia, dotykanego w przypadku do
tyku. Husserl ogranicza nieco t~ tez~: tylko swiadomosc aktowa 
jest intencjonalna, niemniej nie zmienia to w niczym , naszego 
punktu wyjscia . W radykaInym skierowaniu swiadomosci ku cze
fillS wyczerpuje si~, zdaniem zar6wno Husserla jak innych feno
menolog6w, istota intencjonalnosci. Ale takie uj,~cie zagadnienia 
grzeszy raz<icq jednostronnosciq. Pomija one bowiem inny aspekt 
intencjonalnosci, to mia,nowicie d I a kogo intencjonalne skiero
wanie si~ swiadomosci ku czemllS jest intencjonalnym skierowa
niem si~ swiadomosci ku czemus. Widzenie jest nie tylko widze
niem czegos, lecz widzeniem czegos przez kogos, scislej d I a kogos. 
PodObnie slyszenie, dotykanie, decydowanie, myslenie. Inaczej: 
widzqce, slyszqce, czujqce ja poprzez wlasne widzenie prezentuje 
si~ jako cos, d I a kogo Sq rezultaty widzenia, slyszenia , czucia. 
Wzi~ty w calej swej pelni fenomen intencjonalnosci polega na 
skierowaniu si~ swiadomosci k u c z emu s d I a k 0 g 0 s (mnie). 
Dzi~ki momentowi "dla kogos" swiadomose istnieje nie jako byt 
w sobie, Iecz, jak to zauwazyl Hegel, jako byt dla siebie. "DIa 
kogos" intencji jest bardzo charakterystyczne. R6znica mi~dzy in
tencjami "dIa:' a intencjami "ku" polega nie tylko na r6Znicy 

•ukierunkowan: tu ukierunkowania wsobne ("dla mnie"), tam 
ukierunkowania przedmiotowe (do przedmiotu). Rzecz w tym, ze 
cos innego "przebija" przez pierwsze a cos innego "przebija" przez 
drugie. Przez intencje przedmiotowe "przebija" przedmiot: oto 

Znak - 5 
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tam blyszczqca zielona barwa liscia. Przez intencje wsobne (dla) 
przebija' cos, co nie jest ani przedmiotem aktu ani jego podmiotem, 
cos, co lezy na zupelnie innej plaszczyznie nii korelacja podmiot..: 
-przedmiot. Ono jest tym, d 1 a k ago jest wiedza 0 lisciu i jego 
zieleni, kto widzi, slyszy, wie, kto decyduje 0 ukierunkowaniach 
aktu a nawet ich zaistnieniu, kto przez ten lub ow akt pragnie 
cos sobie "przyswoie", ku czemus dojse, komu na czyms z ale z y, 
kto zatem nie trwa u dna aktow istnieniem czystego "punktu od
niesienia", lecz kto w nich jakos z y j e, kto z nich cos czerpie. 
lntencje wsobne', wiqzqce kazdy akt z nim i na odwrot, odznaczajq 
si~ nadto rysem szczegolnej emocji, ktorego cz~sto brak intencjom 
przedmiotowym. Przedmiotom oddajemy sprawiedliwose poznajqc 
je takimi, jakimi one Sq. Ale temu, "dla kogo" Sq akty, oddaje 
si~ sprawiedliwose inaczej. Czyni si~ to tak, jakby si~ go karmita, 
jakby karmiqc pozwalalo si~ mu trwae w czasie, si~gae poza teraz
niejszose w bezposredniq przyszlose. "Podmiot", ktory angazuje 
si~ w akt widzenia w ten sposob, ze w tym akcie zyje, ktory ze 
swej strony pojawia si~ trwajqc jakos w subtelnym oddaleniu 
poza intencjami aktow, ktory jest dostrzegalny tylko poprzez 
wsobnose intencji niosqcych gdzies w glqb swiadomosci, choeby 
ten maly okruch wiedzy 0 zielonosci liscia, ten "podmiot" nigdy 
nie moze bye oglqdany, obserwowany, nigdy nie moze stae si~ 
przedmiotem. B~dqc sam warunkiem mozliwDsci obiektywizacji, 
jak moglby bye dla niej materialem? Ten wlasnie "podmiot" pre
zentuje si~ nam jako war t 0 s c. 0 jego wartosciowosci swi~dczy 
znamienny rys emocjonalny intencji wsobnych aktu. Swiadczy takze 
sarna "wsobnosc" tych intencji. Na okreslenie tej wartosci nie wi-· 
dz~ innej nazwy, opr6cz wyzej zastosowanej, nazwy - j a. Scislej: 
ja aksjologiczne, ja-aksjos. W ten sposob poszerzony opis intencjo
nalnosci doprowadzil nas do tego sarnego wyniku, do ktorego do
prowadzil nas wyzej opis fenomenu solidaryzowania si~. 

Zwrocmy obecnie uwag~ na moment "jouissance" przezye, do
znan, procesow i akt6w swiadomosci. 

Znaczenie slowka "jouissance", pojawiajqcego si~ w opisach 
swiadomosci P. Ricoeura i E. Levinasa, jest w swej swoistosci nie
mozliwe do oddania w j~zyku polskim. Slowko "uzycie" lub "uzy
wanie" posiada zabarwienie zmyslowe a nawet etycznie negatywne 
("uzywaj swiat,a"). Postarajmy si~ jednak wyeliminowae z niego my
slowo zar6wno 'pierwszy jak i drugi moment znaczeniowy. Okaze si~ 
wtedy, ze znaczenie, ktore pozostalo, jest mniej wi~cej adekwatne dQ 
tego, w jakim stosujq je obydwaj wymienieni autorzy. "Istnieje sif;, 
pisze Levinas, nie tylko swym b6lem i swq radosciq, istnieje si~ 

z b616w i z radosci. Ten spos6b istnienia aktu, kt6ry dla aktu po
lega na tym, ze akt zywi si~ swq wlasnq aktywnosciq, jest wlasnie 
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uzywaniem (jouissanee) ... Chleb i p'raea nie odrywajq mnie w pa
sealowskim znaezeniu tego slowa od nagiego faktu istnienia, ani 
nie okupujq pustki mojego ezasu: uzywanie jest ostateeznq swia
d()mosciq wszystkich tresci , jakie tylko -wypelniajq moje zycie 
one je obejmuje" 1. W tym sensie poj~te "uzywanie" jest koreIa
tywne calej sferze konscjentywnosci. Doznajqc uczucia strachu 
"uzywamy" go, on jest dia nas jakby pokarmem chwili, on niszczy 
siebie ' i wnikajqc w nas niszczy nas. Podobnie radoM!. Mowimy 
niekiedy: "karmi~ si~ mojq radosciq". RadoM! "zuzywa si~" wtedy, 
gdy staje si~ mnq, gdy mnie wypelnia, zalewa po same brzegi me 
jestestwo. Zachodzi subteina roznica mi~dzy "zye w radosnym 
nastroju" a "bye radosciq" ("radose z niego promieniuje"). Roz
nica polega na braku w jednym a zachodzeniu w drugim wypadku 
fenomenu "jouissance". Gdy tylko "jestem w radosnym nastroju", 
to sytuacja wygIqda tak, jakbym si~ syci! i karmil czyms, co 
sarno w sobie istnieje w pewnym oddaleniu od mej, sycqcej sil': 
gl~bi. Gdy po prostu "jestem radosny" znika dystans, znika syce
nie, znika takze fenomen "jouissance". Tak wi~. fenomen "uzy
~ania" zaklada istnienie pewnego oddalenia pomi~dzy mnq a moim 
nastrojem, aktem, przezyciem. Moje ja jest gdzies w gl~bi. Nastroj 
ogarnia je od "zewnqtrz" , jest czyms d 1 a mnie. Intencja "uzy
wania" jest intencjq wsobnq. Poprzez t~ intencj~ przebija w osta
tecznej instancji ta sarna trese, jakq udalo nam si~ zaobserwowac 
w poprzednim przypadku. Jest niq sarno aksjologiczne ja. Tylko 
wartose moze "uzywae", "przezywae", "z-uzywae" cokolwiek. J aka 
wartose? Wartose konscjentywna. Znow jedynie adekwatnq nazw,! 
dla tej wartosci jest slowko "ja". 

Staralem si~ uchwycie ja aksjologiczne jako swoistq konscjen
tywnq wartosc stojqcq u podstaw fenomenow solidaryzacji z czyms 
oraz lezqcq gdzies na horyzoncie idqcych w glqb swiadomosci 
wsobnych intencji aktu oraz wsobnych intencji wszelkiej "jouis
sance". Przeprowadzone opisy zaprezentowaly nam dwojaki spo
sob "zachowania si~" ja aksjologicznego. W pierwszym przypadku 
aktywny, agresywny ne'wet: ja aksjologiczne zdqza do solidary
zacji z czymS, co jest mu szczegolnie drogie, i w tym wlasnie celu 
wylania si~ ze swych gl~bi, nabiera znaczeniowego ksztaltu, pod
daje si~ nazwom, jakie mysl ludzka czerpie z obcowania ze swia
tern zewn~trznym. W ten sposob "substancjalizuje si~", nawet 
"reifikuje". W drugim wypadku zachowuje si~ jak istota przyj.. 
mujqca pokarm. Nie ona ginie w swiecie, ale swiat ginie w niej. 
Ona zas z wielkq troskq strzeze swego oddalenia i swej odr~bnosci 
od swiata, gdzie rosnie jej chleb. I tak wlasnie jawi si~ nam ja 

I Totalit!! et inftni, La Haye 19GB, 5. 83. 



212 JOZEF TISCHNER 

aksjologiczne: one trwa "w· czyms" i ta forma trwania zbliza je do 
wiedzy 0 sobie, i jednoczesnie cos trwa dla niego i forma trwania 
"poza" tym "dla niego" oddala je od wiedzy 0 sobie, wiedzy, kt6ra 
buduj~ si~ przeciez przede wszystkim w obcowaniu ze swiatem 
zewn~trznym. Oddalenie i bliskoM: w tym samym "teraz" Sq mu 
r6wnie wlasciwe. Raz jeszcze uderza aksjologiczna trese owego ja. 
Bo bliskose i oddalenie Sq sposobami pojawiania si~ wobec swia
domosci takze kazdej innej wartosci. 

II 

Ja aksjologiczne... Wyczuwalne w cieniu kazdego przedmiotOW:J 
skierowanego czucia, wsp61doznawane w' kazdym doznaniu jako 
wlasnie czegos doznajqce, wsp6lprzezywane w przezywaniu rado
sci, smutku, aktu decyzji skierowanej na swiat, ja, kt6rego sposobem 
istnienia jest konscjentywnose, zatem sfera, gdzie istnienie czegos 
jest r6wnowazne swiadomosci czegos a odczuwanie wartosci ist
niej'lcych w swiecie wzbudza wsp610dczuwanie wartosci samego 
siebie, przy czym to, co w ten spos6b wzbudzone okazuje si~ bye 
warunkiem mozliwosci zaistnienia wzbudzaj'lcego odczuwania 
przedmiotu, sfera, wkt6rej nie maj'l zastosowania zadne modele 
interpretacyjne wypracowane i wypr6bowane gdzie indziej ... 

N a czym polega specyficzna aksjologicznose .owego ja? Czym 
odznacza si~ one na tIe innych wartosci szczeg6lnie wartosci przed
miotowych? 

Interpretuj'lc m6j pogll:\d na natur~ ja aksjologicznego autor 
Refleksji w zawieszeniu pisze: "J.a aksjologiczne jest wy
nikiem realizowanej moznosct prz yjGcia takiej a nie innej 
perspektywy (chocby jeszcze nie w pelni zaktualizowanej) war
tosci" 2 . Wydaje mi si~, ze rozumiem wyrazan'l tutaj mysl. Oczy
wiscie, w tym znaczeniu takze mozna m6wie 0 " ja aksjologicz
nym". Ktos zmierzal np. do tego, by zostae lekarzem. Bye lekarzem 
bylo dla niego jak'ls wartosciq. Obecnie jest, jak mowimy, "leka
rzem z powolania". Jako lekarz przedstawia on "wartose" dla sie
hie i dla innych, szczeg6lnie dla chorych. Czlowiek ten "zrealizowal 
moznose", kt6ra w nim byla i uczyni\!: to "w perspektywie" okreslo~ 
nych wartosci. "Jan w omawianym przypadku to ~ic innego jak 
f)woiste ,;centrum" postaw i akt6w, z kt6rego bior'l si~ wszystkie 
zachowania owego czlowieka jako lekarza. Gdy jednak ja m6wi~ 
o ja aksjologicznym, to mam na uwadze inn'l, bardziej podstawowq 
sytuacj~. Mi~dzy mnq a autorem Refleksji pojawilo si~ nieporozu

2 Sigma, Refleksj e W zawieszeniu, niniejszy numer "Znaku". 
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mienie, kt6re wyniklo stqd, ze w czasie, gdy pisal on swe rozwa
zania, nie opublikowalem jeszcze nic, co by w jakis pelniejszy 
spos6b wyrazalo moje poglqdy na 6w temat. Ja aksjologiczne w pro
ponowanym przeze mnie poj~ciu to nie zadne mniej lub bardziej 
prowizoryczne i zrelatywizowane do okreslonej sytuacji w swiecie 
centrum akt6w realizowania wartosci okreslonego typu, lecz cos, 
co jest podstawq i subiektywnym warunkiem mozliwosci "ja" wy
mienion~go w Refleksjach typu. AksjologicznQse owego ja nie 
wynika z faktu realizacji (lub przynajmniej z decyzji realizacji) 
wartosci pewnego typu i z jakiegos "ukwalifikowania" go przez juz 
zrealizowane wartosci, lecz polega na tym, ze aks jologicznose jest 
jego immanentnq i calq rzeczywistosciq. 

. Powr6<':my do opisu owej aksjologicznosci. 
Istnieje gl~boka r6znica mi~dzy wartosciowosciq ja aksjologicz

nego a wartosciq wS2ystkich wartosci przedmiotowych, etycznych, 
estetycznych, religijnych czy jakichkolwiek innych. Kazda war
tos<': przedmiotowa pozytywna posiada jako sw6j odpowiednik war
tose pozytywnq negatywnq. Sprawiedliwosci odpowiada niesprawie
dliwose, pi~knu przeciwstawia si~ brzydota, swi~tosci demonicz
nose. W przeciwienstwie do tego ja aksjologiczne nie wchod·zi 
w :ladne relacje tego typu z negatywnymi wartosciami egotycznymi. 
Inaczej m6wiqc: alter-ego czyli ja drugiego czlowieka nie jest dla 
niego wartosciq negatywnq, lecz podobnq ' do wartosci wlasnego ja 
wartosciq pozytywnq wyznaczajqcq szereg szczeg6lnych zachowan 
wobec niej . Wartosciami, kt6re w pewnym znaczeniu tego slciwa 
przeciwstawiajq si~ wartosci ja, Sq wszystkie przedmiotowe wartosci 
negatywne, w szczeg6lnosci zas negatyw~e wartosci etyczne. Nie 
Sq to jednak wartosci egotyczne. Ja aksjologicznemu "zagraza" 
niesprawiedliwose, nienawise do tego, co godne milosci, niewier
nose, nierzetelnose itd. Ale warunkiem nieodzownym poczucia si~ 
zagrozonym przez wartooci negatywne jest pr6ba ich realizacji lub 
sarna ich realizacja przez to sarno ja, kt6remu one jako wartosci 
negatywne zagrazaj1j. Oznacza to, ze realizacja tych wartosci przez 
drugiego czlowieka nawet gdy jest skie.rowana ku nam (mnie wy
rzqdzona niesprawiedliwosc), nie stanowi zagrozenia dla "mojego" 
ja aksjologicznego. Niesprawiedliwose moze zagrazae mojemu zyciu, 
mojej dobrej opinii, mojej pracy, ale moje aksjologiczne ja jest 
transcendentne w stosunku do tych wszystkich zamach6w. Ja 
aksjologiczne czuje si~ zagrozone (chcialoby si~ powiedziee: "spo
niewierane") dopiero wtedy, gdy sarno b~dqc pozytywnq war
tosciq, jest zmuszane do "brania na siebie" odpowiedzialnosci za 
realizacj~ wartosci negatywnych. Sytuacj~ takq przezywa ono jako 
rodzaj aksjologicznego samob6jstwa. 

Ja aksjologiczne jest wartosciq pozytywnq w absolutnym zna
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czeniu tego slowa. Oznacza to przede wszystkim, ze nie przeciw
stawia mu si~ w polu jego doswiadczenia egotycznego zadna ego
tyczna wartosc negatywna (upersonifikowana demonicznose moze 
co najwyzej bye przedmiotem jego wiary; ewentualne doswiad
czenia upersonifikowanej demonicznosci majq wybitnie wielo
znaczny charakter). Oznacza to takze, ze w sferze wlasciwego mu 
sposobu bytowania nie jest mozliwa zadna radykalna negacja tej 
wartosciowosci. Intencje wsobne we wszystkich swoich odmianach 
stanowiq jej permanentnq afirmacj~. Ja aksjologiczne afirmuje 
siebie w swej .aksjologicznej pozytywnosci "na marginesie" kazdej 
intencji skierowanej przedmiotowo, kazdego przezycia, kazdego 
poszerzenia i zaw~zenia wi~z6w solidaryzacji, kazdej "jouis
sance"... Nawet radykalna negacja samego siebie, kt6rej wyrazem 
jest zamach samob6jczy, kryje w sobie moment afirmacji ja jako 
wartosci wyzszej niz zycie 3. 

Nie znaczy to jednak, by wszystko, co konstytuuje wartoscio
wose ja aksjologicznego mialo charakter scislej pozytywnosci. 
Esencjalnym momentem ja aksjologicznego jest pry w a t y w
nos e typu aksjologicznego. Prywatywnosc nie jest aksjologicznq 
negatywnosciq. Prywatywnose ja aksjologicznego stanowi waru
nek mozliwosci intencjonalnego kierowania sj~ egotycznej swia
domosci ku przedmiotom, w tym takze ku wartosciom przedmioto
wym. Dawaly jej kiedys szczeg6lny zresztq wyraz koncepcje swia
domosci Heideggera i J.-P. Sartre'a. Obydwaj okreslali jq nieslusz
nie poj~ciem nicosCl, co byto r6wnoznaczne z zastosowaniem 
w opisywaniu jej model)1 interpretacyjnego pochodzqcego z teorii 
"byiu w sobie". Mozna to cz~sciowo usprawiedliwic tym, ze jest 
przedsi~wzi~ciem w tej chwili niemal niemozliwym do zrealizo
wania uchwycie i opisae prywatywnosc typu aksjologicznego sto
sujqC w opisie poj~cia jednoznaczne, poniewaz takich poj~c P9 
prostu nie rna. Niekiedy musimy uciekae si~ do analogii. przenosni, 
metafory i aluzji. Ot6z dla uchwycenia istoty interesujqcej nas 
obecnie "prywatywnosci" najwlasciwszq wydaje mi si~ nie meta
fora "nicosci", lecz metafora "glodu". Aby jednak zn6w nie popasc 
w blqd przenoszenia modeli interpretacyjnych, metafor~ t~ trzeba 
poddac koniecznym poprawkom. 

Nie rna glodu bez swiadomosci glodu. Swiadomose glodu kryje 
w sobie element doznaniowy negatywny i element doznaniowy po
zytywny. Element doznaniowy negatywny to poczucie braku po
karmu. Element doznaniowy pozytywny to afirmacja zycia, kt6
remu rna sluzye pokarm. Ja aksjologiczne w swym fundamental
nym skierowaniu ku przedmiotom a w szczeg61nosci ku przedmio

3 Por. moje: Prolegomena chrzescijaiiskiej fitozofti smterci, Znak nr 166. 
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towym wartosciom, skierowaniu, ktore daje 0 sobie znac stanami 
zapomnienia 0 sobie w chwil::fch fascynacji przez wartosci, kt6re 
sprawia, ze czlowiek zyje w swej codziennosci na granicy wiedzy 
i niewiedzy 0 swych osobistych interesach, kt6re nadaje temu 
zyciu rys dqzenia ku czemus, odslania jakqs niewypelnionq "gl~bi~ 
aksjologicznq" i jakis gn~biqcy je "aksjologiczny gl6d". Gl6d aksjo
logiczny zostaje nasycony poprzez realizacj~ wartosci przedmioto
wych w otaczajqcym swiecie. Jest to zatem glod inny niz glody 
i pragnienia znane nam dzi~ki doswiadczeniu naszej cielesnosci. 
W przypadku doznawania glodu fizycznego swiadomosc koncentruje 
si~ przede wszystkim na sobie samej. M6wimy: j est e m glodny. 
Tymczasem w przypadku glodu aksjologicznego opadamy w stan 
"zapomnienia 0 sobie". M6wimy: trzeba, aby s p raw i e d 1 i
w 0 s ci stalo si~ zadosc. Nie mozemy jednak 0 sobie zapomniec 
zupelnie. Dolnq granicq zapomnienia, poza kt6rq nie mozemy 
wykroczyc, jest aktualna konscjentywnosc. Stqd "naturalnym" 
sposobem bytowania ja aksjologicznego jest konscjentywnosc. Tym, 
ku czemu ja aksjologiczne kieruje swe zainteresowania, jest war
tosc przedmiotowa i... jakas "biala plama" aksjologiczna w ota
czajqcym swiecie, kt6rq nalezy danq wartosciq zabarwic. T uta j 
trzeba nam zrealizowac sprawiedliwosc. Tak wi~c glod biologiczny 
znika z momentem nasycenia . Ja aksjologiczne nie zna uczucia 
nasycenia, uczucia pelni, uczucia "rozkwitu ja". W realizacji war
tosci nie 0 to mu bowiem ostatecznie chodzi 4. 

Pragn~ jeszcze zwrocic uwag~ na dwie inne wlasciwosci ja aksjo
logicznego, kt6re obok momentu pozytywnosci i prywacji aksjolo
gicznej stanowiq jego rys istotny - irrealnosc i indywidualnosc. 

Ja aksjologiczne, jak wi~kszosc wartosci scisle przedmiotowych, 
jest irrealne. Poj~cie "irrealnosci" przeciwstawia si~ poj~ciu 
"realnosci", ktore zgodnie z tradycjq kantowskq rozumiem jako 
istnienie w czasie. J a aksjologiczne nie istnieje w czasie, stqd jego 
radykalna irrealnosc. Nie znaczy to jednak, by bylo ono jakims 
tworem idealnym, jak np. liczba. Jest czyms "w posrodku". Z jed

4 Z tej to raeji , zdaniem moim, nie maj,! zadnego pozytywnego sensu twier
dzcnia , ktore g losz'!, ze czlowiek d'!zy w swym Zyeiu do osi fjgni~eia swej pelni, 
do r ozwini~eia swyeh zdolnosei , talent6w ltd. Dla ezlowieka nie rna nasyeenia 
zadnfj pelni,!, bo pr6znia, kt6r fj jest ezlowiek, nie rna eharakteru ontologiez
nego, leez aksjologiezny. Dop6ki b~d zie istnial dylemat" nie2lreali zowanej war
tosei i swia ta podatnego na jej realizaej~, dop6ty trwal b~dzie ludzkl dramat 
"prywatywnosei". ChrzeScijanstwo rysuje w obrazie Sfjdu Ostateeznego jedn'l 
z mozliwyeh zakonezen tego- dramatu. Swiat b~dzie pot~piony i znlszezony ?a 
fo, ze w ostateeznym rozraehunku okazal si~ niepodatny na peln'l realizaejll 
wartosei. Za to ezeka go sfjd. Ale z raeji eze;:sclowej mimo wszystko podatnosei 
zasluzyl on sobie na przetworzenie, ezyll ez~seiowfj oehron~. Nadzlej'l ehrzesci· 
janlna jest swiat bez b!atyeh plam aksjologieznyeh, swiat 0 wi~kszej plastyez
nosei a ksj olog!eznej. 
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nej strony jako aksjologiczna pozytywnose upodabnia si~ w spo
sobie sw~go bytowania do "czystych wartosci idealnych" - ano, 
tak sarno jak one domaga si~ "realizacji" w czasie i przestrzeni. 
Z drugiej, jako cos zyjqcego, konscjentywnego, a przede wszyst
kim prywatywnego, trwajqc w nachyleniu ku swiatu, gdzie lezq 
obszary bialych plam aksjologicznych i gdzie moze ono przybrae 
szaty "ja spolecznego" (bycia lekarzem, nauczycielem, urz~dni

kiem itp.), robi ~razenie czegos "realnego". Poniewaz jednak nie 
istnieje ono ani w czasie, ani w przestrzeni, a takze z racji jego 
aksjologicznej pozytywnosci, mog~ powiedziee, ze b~dqc irrealne, 
jest ono takze t ran s c end e n t new stosunku do swiata 5. 

Wlasciwose druga to indywidualnose. Wartosci przedmiotowe Sq 
zazwyczaj wartosciami mniej lub bardziej og6lnymi. Konkretne 
Sq za to sytuacje, w jakich mogq bye realizowane. Ja aksjologiczne 
jest radykalnie indywidualne. Indywidualnose t~ podkresla s16wko 
"moje", kt6re 'stosujemy niekiedy dla jego dookreslenia. "Moje 
ja" jest jedno, niepowtarzalne, inne niz ja aksjologiczne drugiego 
czlowieka. Ani cenniejsze ani mniej cenne, po prostu inne, jak 
inne jest pi~kno dwu obraz6w jednego i tego samego przedmiotu 
malowanego przez dwu mistrz6w. Og61na moze bye tylko ide a 
ja. Sarno ja nie jest jednak ideq. Jest indywiduum. Skoro zas indy
widualnose i zwiqzana z niq innose jest jego wartosciq, nie moze 
bye ona jego tragediq. 

Egotyczna indywidualnose aksjologiczna jest warunkiem mozli
wosci powstania milosci mi~dzy ludzmi. Milose mi~dzy ludzmi roz
poczyna si~ od odkrycia indywidualnosci aksjologicznej drugiego 
ja. Milose na tym etapie zachlystuje si~ odkryciem fundamental
nym: ty jestes inny i w swej innosci cenny. Aksjologiczne ja 
kochajqcego czlowieka sledzqc "indywidualnose" i "wartose" aksjo
logicznego ty, wchodzi w faz~ zafascynowania a nawet zagubienia 
siebie w drugim. Dopiero odpowiedz drugiego na to zafascyno
wanie, odpowiedz, kt6rej istotq . jest podobne odkrycie i podobne 
zachlysni~cie, przywraca kochajqcemu samego siebie. Milose jest 
komunikacjq, lepiej - komuniq, jaka rozwija si~ na plaszczyznie 
aksjologicznej indywidualnosci. Jest procesem zwrotnym gubienia 

5 W artykule pt. cz'Um jest ja transcendentatne (Szktce fitozoftczne, 
Romanowt lngardenowt' W darze, Warszawa-Krak6w 1964) pisalem, :i:e ja trans
eendentalne jest naturll konstytutywn'l sWiadomosci. Tutaj natomiast uto:l:
camiam to ja z ja aksjologicznym. R6:i:nica rozstrzygnlE:c blerze siE: z r6:i:nlcy 
jE:zyk6w, jakimi siE: poslu:i:ylem. Tam byl to JE:2lYk ingardenowskiej ontologii, 
tt:taj nleco bardzieJ samolstny JE:zyk aksjologll. 

Terminu .. transeendentny" u:i:ywam zasadniczo w tym samym sensie. w Jakim 
Husserl uzywal terminu .. transcendentalny" (ja transeendentalne). Blizsze W'j

jasnienle znllczen obydwu pojE:C i Ich wzajemnej relaejl zabraloby zbyt duzo 
miejsca, a poza tym nie zmieniloby w niezym moich zasadniczyeh rozstrzygniE:c. 
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wlasnej wartosci w wartosci drugiego i odzyskiwania jej w aktach 
milosci, kt6rymi drugi czlowiek na miloM! odpowiada. Dlatego 
nieprzyjacielem milosci jest · wszelki uog6lniajqcy schemat, i to 
przede wszystkim ten, kt6ry wynika z uproszczonych wizji czlo
wieka. Milose, zupelnie tak sarno jak aksjologiczne fa b~dqce jej 
zr6dlem, nosi pi~tno transcendencji w stosunku do swiata, w kt6
rym znalazla sw6j wyraz i SWq realizacj~. Tutaj, w kontakcie 
z przestrzeniq i czasem, doznaje ona takiego samego oporu, jaki 
towarzyszy kazdej realizacji wartosci. Propozycje realizacji mi
losci dopuszczane przez konkretny swiat ludzkiego otoczenia Sq 
ubozsze niz ona. Pierwszym jej nieprzyjacielem jest czas - dqzy 
ona bowiem do wiecznego "teraz". Drugim jest przestrzen - dqzy 
ona bowiem do nieustannego "obok". Z drugiej jednak strony s\viat 
czasu i swiat przestrzeni Sq jedynym obszarem, na kt6rym moze 
ona si~ realizowae. Dylemat polegajqcy na buncie przeciw czasowi 
i przeciw przestrzeni wraz z jednoczesnq koniecznosciq ich akcep
tacji jest zr6dlem przenikajqcego kazdq mHose cierpienia. Auten
tycznym sposobem istnienia kochajqcego ja aksjologicznego jest 
akceptacja cierpienia, b~dqcego immanentnym skladnikiem jego 
zywej milosci. 

III 

J a aksjologiczne jest transcendentne i irrealne, to znaczy poza
"swiatowe" i pozaczasowe. W swiecie realnym, w kt6rym poja
wiajq si~ sytuacje konkretnego zobowiqzania, moze ono dzi~ki 
procesom solidaryzacji i swoistego urealnienia przybierae postae 
("sens") "ja lekarza", "ja duchownego", "ja ojca", "ja 'matki", 
"ja robotnika" - slowem kt6rejs z odmian schelerowskiego ja spo
lecznego. Korelatem kazdej z tych realizacji jest okreslony swiat 
wartosci przedmiotowych, kt6re ja aksjologiczne uwaza za jezeli nie 
podstawowe, to przynajmniej najbardziej doraznie je zobowiqzu
jqce, oraz okreslony swiat bialych plam aksjologicznych, to jest 
swiat tych sytuacji, w kt6rym owe wartosci przedmiotowe po
winny znaleze swe ucielesnienie (dla lekarza b~dzie to swiat ludz
kiej choroby, dla m~za stanu swiat polityki, dla matk~ swiat jej 
dziecka, itp.). Innym korelatem jest swiat pozoru egzystencjalnego. 
Jest to swiat, w kt6ry zazwyczaj angazujq si~ inni, kt6ry jednak 
dla danego czlowieka do tego stopnia moze nie przedstawiae zadnej 
wartosci, ze czlowiek ten uzna go za "pseudo-rzeczywistose". Dla 
poety moze to bye swiat motocyklisty, dla motocyklisty swiat le
karza, dla lekarza swiat astronoma itp. Uznanie za realnose jest 
nast~pstwem ozywienia w czlowieku odczue aksjologicznych. Gdy 
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jakas sfera "swiata" utraci dla czIowieka wszelkq wartosc, zostaje 
natychmiast obj~ta horyzontem "pozoru egzystencjalnego", w kto
rym trwa na pograniczu bytu i niebytu. 

Konkretny dzien pracy i rozrywki uplywa czIowiekowi w kon
tekscie sytuacyjnym, kt6rego aksjologiczne zabarwienie jest nie
wqtpliwe. Na kontekst ten sklada si~ konkretny zesp6I wartosci, 
do realizacji kt6rych jest hic et nunc powolany. Korelatywny temu 
zespolowi jest obszar bialych plam aksjologicznych, kt6ry nalezy 
wypelnic aktami realizujqcymi wartosci przedmiotowe. Calosc re
lac,ii "wartosc-biala plama aksjologiczna" jest otoczona swiatem 
pozoru egzystencjalnego. Tam nie rna juz zadnych wartosci, zad
nych bialych plam, przynajmniej mnie dotyczqcych. Moje miejsce 
jest tu i teraz. Tutaj i teraz podejmuj~ trud realizacji wartosci 
przedmiotowych dla mnie przeznaczonych. Na tej i tyJko na tej 
drodze dopeln'iam urealnienia samego si'ebie w takie czy inne ja 
spoleczne. Ale podczas trwania konkretnej pracy i konkretnej 
rozrywki nie chodzi mi 0 urealnienie. Chodzi mi ciqgle 0 wartosci 
przedmiotowe. Sposobem bytowania ja aksjologicznego jest byto
wanie w stron~ wartosci. Urealnienie ja aksjologicznego w ja 
spoleczne dokonuje si~ niejako "na marginesie" realizacji war
tosci przedmiotowych. W taki sam sposob rozgrywa si~ tez w mojej 
swiadomosci skomplikowany proces solidaryzowania si~ ja aksjo
logicznego z ja jui: urealnionym lub majqcym si~ urealnic. 

Wbrew i na przek6r wszelkim urealnieniom ja aksjologiczne po
zostanie ja irrealnym i transcendentnym. Zadne urealnienie ani 
zadna solidaryzacja, jakq ja aksjologiczne podejmuje spontanicznie 
lub z rozmyslem, nie zdola wyczerpac wszystkich "mozliwosci" 
owego ja. Proces urealnienia rozgrywa si~ w nastroju, ktorego 
wlasciwosciq jest pewna szczeg6lna dwoistosc. Z jednej strony 
towarzyszy mu swiadomosc "wzhogacania si~" 0 nowe perspekty
wy urzeczywistnien aksjologicznych. Kta uzyskal tytul lekarza, 
dla tego odslonila si~ szeroka perspektywa dzialan aksjologicznych., 
kt6ra dla innych pozostanie zamkni~ta. Z drugiej jednak strony 
towarzyszy mu swiadomosc nieodwolalnego "zatrzasni~cia si~" 
innych horyzont6w aksjologicznych i bezpowrotnego "zubozenia". 
Poeta, kt6ry zostal lekarzem, zagubil cos z poety i nie osiqgnql 
czegos z lekarza. Stojqce w samym srodku tej dwoistej nastrojo
wosci egzystencjalnej ja aksjologiczne nie zna peInej wygrane,i, 
chociaz pelnej wygranej pragnie. Poprzez caly ciqg procesu ureal
nienia niesie ono w sobie nieokreslone uczucie goryczy, ktorego 
rdzeniem jest pami~c 0 tych bezpowrotnych zubozeniach. Ponie
waz wszystkie "ubogacenia" aksjologiczne dokonywaly si~ koniec 
koncem na innych plaszczyznach, nie rna szans na pelnq kompen
sat~ strat. Ja aksjologiczne ze swej istoty n i e j est t y m, c z y m 
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j est. Uczucie I egzystencjalnej goryczy rna gl~bokie Korzenie. 
Si~ga ono gdzies w konscjencj~ aksjologicznej prywacji, splatil 
si~ ze swiadomosciq fundamentaLnej winy z powodu polowicznej 
realizacji waFtosci przedmiotowych i nie dose konsekwentnych 
przeistoczeiJ. bialo-plamistych obszar6w swiata. Jego na'turalnym 
przejawem zewn~trznym jest to, co mozna by nazwae, p r y
wa t n q mit 0 log i q czlowieka. Czlowiek opowiada sw6j moz
liwy los, gdyby byl postawiony w innym swiecie i wsr6d innych 
przypadk6w. Prywatne mitologie zaczynajq si~ zazwyczaj od sl6w: 
"Gdyby stosunki inaczej si~ ulozyly, bylbym dzisiaj ... " Przeg rani 
snujq w ten spos6b pociechy po kl~skach, a zwyci~zcy konstruujq 
marzenia 0 jeszcze wi~kszych triumfach. "Dajcie nam inny swiat
m6wiq ludzie w prywatnych mitologiach - a pokazemy warn innq 
wersj~ samych siebie", Poprzez prywatne mitologie odslania si~ 
radyJcalnie fundamentalna kondycja aksjologicznego ja - jego 
irrealnose i jego transcendencja. 

Przytoczony na wst~pie jako motto fragment wiersza Lesmiana 
jest poetyckim wyrazem jednej z takich mitologii. W wierszu tym 
znajdujemy zresztq cos wi~cej : nie tylko opis tego, co wyzej na
zwalem "urealnieniem" ja aksjologicznego, lecz tak:i:e jakies nie
pozbawione po c z u cia dum y usprawiedliwienie winy niedo
prowadzonej do konca autorealizacji. "Trwam niby modlitwa. .," 
Modlitwa jest prosbq 0 to, aby si~ cos spelnilo. Modlitwa, kt6rq 
jestem, jest jednak modlitwq szczeg6lnq, rzeklbym nawet prze
wrotmr ona spelnie si~ nie ehce, bo "woli bye sobq". Wyb6r j akcep
tacja samego siebie jako rzeezywistosei niespelnionej i prowizo
rycznej, akceptacja dokonana wbrew calej prowizorycznosci nosi 
pi~tno subtelnego heroizmu i jest zr6dlem poczucia durpy. 
U Lesmiana jest to oprocz wszystkiego pi~kne, Ale wbrew temu, 
co pisze Lesmian, pierwotna kondycja ja aksjologicznego tylko 
cz~sciowo odpowiada naturze modlitwy przewrotnej. Nie w tym 
le?y sedno rzeczy, ze ja aksjologiczne spelnie si~ nie chce,. bo woli 
bye sobC), leez w tym, ze ono spelnie si~ n i e m 0 z e. Jego 
irrealnose czyni je na wieki iranscendentnym wobec swiata czasu 
i przestrz~ni. Gdyby to nie zburzylo pi~knej konstrukeji wiersza, 
eh~tnie poprawilbym mysl Lesmiana: czlowiek jest modlitwq, 
ktora wbrew samej sobie spelnie si~ nie jest w stanie. Co oczy
wiscie nie przeszkadza temu, ze czlowiek moze zarazem i nie 
moe i nie chciec. Uswiadamiajqc sobie w ten spusob racj~ akcep
tacji safIlego siebie jako "aksjos" niezrealizowanego, bo irrealnego 
i franscendentnego, nie traci on oczywiscie nic ani z poczucia 
heroizmu ani z poczucia lesmianowskiej dumy. 

Jozef Tischner 
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JERZY GAlKOWSKI 

JESZCZE 0 PRAWIE NATURY 

Od pewnego czasu zauwazyc moina wzmoione zainteresowanie proble
mem prawa natur'alnego. Przejawia si~ to w organizowaniu r6inych 
spotkan naukowych jemu poswi~conych, jak i w wi~kszej ilosci pu
blikacji na ten temat. Problem ten jest jednym z centralnych proble
m6w etyki, bowiem najog61niej m6wiqC, stanowi odpowiedi na pytanie, 
co robie i dlaczego. A jest to pytanie, ktore stawia sobie kaidy czlo
wiek. OczywiScie odpowiedi na to pytanie zaklada wiele innych qdpo
wiedzi posrednich, dawanych niejako po drodze. Nic dziwnego, ie kaida 
z publikacji dotyczqcych tego problemu spotyka si~ z iywym zaintereso
waniem. Naleiy do nich artykul Stanislawa Grygiela L1,idzka twarz 
prawa naiwry ("Znak", nr 175). Moina si~ bylo spodziewae, ii wywola 
on, przez sw6j ton polemiczny i kontrowersyjny, wi~kszq dyskusj~. 

Niestety tak si~ nie stalo. Jest to dose dziwne, gdyi znajduje si~ tam 
wiele bardzo ostrych merytorycznie zarzut6w pod adresem "starych", 
jak to pisze ks. Tischner w jednym z p6iniejszych numer6w. Tym 
"starym", ktoremu si~ qajbardziej dostalo jest Tomasz z Akwinu i caly 
prqd tomistyczny. 

W ostatnich latach dose cz~sto obciqia si~ Tomasza wieloma winami 
za to, co jest "nie tak jak trzeba" w Kosciele, czy tei bardziej ogolnie, 
w kulturze chrzescijanskiej. Wychodzi :;i~ z zaloienia, ie skoro naka
zane opierae si~ w wielu wainych punktach na Tomaszu, to za pewne 
niewlasciwosci, realne alba urojone, odpowiedzialna jest jeg0 doktryna. 
Mi~dzy innymi wlasnie 8t. .Grygiel obciqia winq tomizm za pewne 
zwichrowania etyki, to jest za niedocenienie, a nawet zdeprecjonowa
nie roli wolnosci w iyciu moralnym. Nie jest rzeCZq specjalnie waznll 
bronienie jakiejkolwiek filozofii - jedynie ona sarna musi si~ jakos 
bronie przed rzeczywistosciq, kt6rej chce bye obrazem. Tym niemniej 
waine jest pokazanie jakiejkolwiek doktryny tak, jak ona rzeczywiscie 
wyglqda. I to nie tylko ze wzgl~du na sprawiedliwose, ale takze na to, 
aby nie wywazae otwartych drzwi, czy tez walczyc z nieistniejqcymi 
demonami. 
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Chcialbym wi~c nieco popolemizowac z wyzeJ wymienionym arty
kulem. Zar6wno z jego widzeniem i ocenq niekt6rych faktow historycz

. nych, jak i z pewnymi w nim zawartymi propozycjami. Jak si~ wy
daje, kluczowym poj~ciem artykulu St. Grygiela jest poj~cie natury. 
Jest ono takze niestety kluczem nieporozumien. W · kilku miejscach 
pisze Autor, ze poj~cie natury jest wieloznaczne. OczywiScie. Szkoda 
tylko, ze sam nie uniknql tej wieloznacznosci przy analizowaniu sta
nowisk, z ktorymi polemizuje. I tak jui w pierwszych zdaniach znaj
dujq si~ zarzuty pod adresem etyki przedkantowskiej: ze nie widziala 
przeciwstawnosci etyki prawa naturalnego i etyki wolnosci, i ze pro
blem wolnosci nie wnosi zbyt wiele w teoretyczne rozwazania nad po
rzqdkiem natury itp. Dalej pisze, ie dopiero Duns Szkot zwr6cil uwag~ 
na r6inic~ mi~dzy natu1'q a wolnosciq, zas "ostro przeciwstawB je sobie 
dopiero Kant" (s. 1). Dodac do tego moina, ie rownie ostro jak Kant 
przeciws1awil je wlasnie jui Duns Szkot, ale ze wnioski dla etyki 
byly inne nii u Kanta wyniklo po prostu z pewnych jego niekonsek
wencji. Zresztq to ostre przeciwstawienie u Szkota doprowadzilo do 
calkiem niespodziewanych skutk6w, a mianowicie do sprzecznosci 
wolnosc zagrozila sobie samej I. Ale to jui Sq inne sprawy. Przyjrzyjmy 
si~ jednak bliiej owym dwom przeciwstawionym sobie poj~ciom. Szkot 
uiywa terminu "natura" w co najmniej dw6ch znaczeniach. Znaczenie 
pierwsze, gdy "natura" znaczy tyle mniej wi~cej co "przyroda", "kos
mos". w poj~ciu tym miesci si~ wszystko to, co jest zdeterminowane 
w czlowieku, przede wszystkim inklinacje fizyczne, biologiczne, a ta'kze 
wszystkie nasze mozliwosci poznawcze. Ale znajdujemy u niego takze 
i inne poj~cie natury - jako podloza wlasciwego danemu bytowi dzia
lania. Tym sposobem dzialania u czlowieka jest wolnosc, jej podlozem 
zas wolna wola (liberum arbitrium, lib era voluntas). A wi~c w spos6h 
rownie uprawniony mowic mozna 0 przeciwstawieniu przez Szkota 
wolnosci naturze, jak dwoch roinie rozumianych natur. I mysl~, ze 
ujmujqC natur~ nie jako to, co przyrodnicze, ale jako zrodlo wlasciwych 
sobie (danemu bytowi) dz ialan" (s. 10), nie b~dziemy musieli przeciw
stawiac' wolnosci i natury u Tomasza i innych "starych". Pozostaje 
oczywiscie jeszcze problem okreslenia treSci owego "zrodla". 

Powrocmy jeszcze raz do DUnsa Szkota, gdyz pewne spostrzezenia 
dotyczqce jego koncepcji mogq byc bardzo interesujqce. Mniej wazne 
jest to, ie problem wolnosci u Szkota nie rna wlaSciwie swego zrodla 
w filozofii, ale w teologii. Wynika ona jako konieczny wniosek z chrze
scijanskiego Objawienia, ktore mi~dzy innymi m6wi 0 zbawieniu i po
t~pieniu. Aby uniknqC wplywu greckiej a nan k e na mysl chrzesci
janskq, a wi~c aby uniknqc jakiegokolwiek zaciemnienia wolnosci mo
ralnej, Szkot w ten sposob ujql wol~, b~dqcq podmiotem wolnego 

1 J. Galkowski. Prawo mora!ne w UjqCill Jana Dunsa Szkota, "Roczniki Filozo
ficzne KUL" XV, 1967, z. 2, s . 91-101. 
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dzialania, ze wlasciwie odizolowal jq od innych czynnik6w ludzkich. 
Znalazlo to swoje odbicie w koncepcji czlowieka. 

W tym samym czasie toczyla si~ dyskusja na temat ilosci forrD. sub
stancjalnych ("dusz") w czlowieku. Zagadnienie bardzo stare, pocho
dzqce co najmniej od Platona. Dla mysIi chrzescijanskiej owych czas6w, 
tak mocno zwiqzanej z platonizmem, bylo czyms naturalnym, ze czlowiek 
nie jest pelnq jednosciq. Cos tak niskiego, sciqgajqcego czlowieka 
w d6l, jak cialo, nie moze bye zwiqzane bezposrednio, najmocniejsZq 
uniq z czyms tak wznioslym i subtelnym jak dusza, kt6ra w przyszlosci 
moze zazywae szcz~sliwosci wiecznej. Stqd przyj~cie wielosci form 
aktualizujqcych naszq materi~, zmysly, poznanie intelektualne itd. Nie

'\ malym skandalem bylo w6wczas wystqpienie Tomasza z Akwinu z tezq 
o jedynej formie i jednosci substancjalnej czlowieka. 

Konsell:wencjq tej tezy bylo ujrzenie czIowieka jako jednosci i zo
baczenie tego, ze wszyStkie jego funkcje i akty Sq ze sobq organicznie 
powiqzane. M6wiqc inaczej byla to teza, ze czlowiek n:e jest piramid<\ , 
w kt6rej nalozone na siebie Sq: swiat nieorganiczny, biologiczny, czyli 
roslina i zwierz~ , a szczytem jest aniol posledniejszego gatunku. 

CzIowiek jest jednosciq tych wszystk :ch element6w, oczywiscie 
uhierarchizowanych. Wskutek tego to, co j est n i m (a nie w n i m, 
czy to, co m a) jest specyficznie Iudzkie. Ze stanowisko takie bylo 
bardzo rewolucyjne, swiadczy fakt, ze K artezjusz , a za nim cala 
prawie filozofia nowozytna, a i w 'duzej cz~sci w sp6lczesna nam, od
rzucila je. Dla Szkota bylo tez nie do przyj~cia. Nie mozna polqczyc 
w jednosc ognia i wody - natury (przyrody) i wolnosci. Powr6cil wi~c 
znowu do koncepcji mozaikowego zlozenia czlowieka, kt6rego warstwq 
najwyzszq (tym, co istotnie ludzkie) jest wolna wola. 

Wybiegajqc nieco dalej w histori~ mozna znalezc bliskq analogi~ 

ffi';~dzy tq koncepcjq Kanta i nawet Sartre'a. Wszyscy mieszczq si~ 

jakos w granicach woluntaryzmu, gdyz dla nich to, co Iudzkie - to 
tylko i wylqcznie wolna wola. Czlowiek j est wlasciwie tylko wolq, 
natomiast wszystko inne nie jest czlowiekiem, ale czlowiek to m a. 
W takim tez sensie mozna m6wic 0 przeciwstawnosci etyki prawa natury 
i etyki wolnosci. Jednakze nie mozna wtedy uniknqc konsekwencji 
stqd plynqcych. Trzeba wtedy przyjqc, ze ostatecznie 0 dobru i zlu, 
o prawie i powinnosci moralnej decyduje nie pelny czlowiek, a tylko 
i wylqcznie wolnose. Takie jest wlasnie stanowisko Sartre'a. Ani Duns 
Szkot, ani tez Kant do tego nie doszli. Nie dlatego, ze nie ,bylo pod
staw w ich metafizyce i antropologii. Podstawy byly, ale jak si~ 

wydaje, a co do Szkota jest to pewne, zagraly tutaj takze wzgl~dy 
religijne, Mianowicie byloby to calkowitym wykluczeniem Boga jako 
czynnika naszego zycia moralnego. Jak wiadomo Sartre-ateista opor6w 
takich juz nie mial. Tylko B6g-Stw6rca moze byc gwarantem naszej 
natury. Skoro B6g nie istnieje, nikt pr6cz nas samych nie ksztaltuje 
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natury. A W nas jedynym trwalym czynnikiem jest wolnosc. Stqd my 
sami jestesmy (s)tw6rcami siebie, dzi~ki naszym wolnym aktom. .. 
 Etyka przedkantowska widziala prawo moraIne w tak zwanym prawie 

naturalnym, a wi~c w p6jSciu za tendencjami natury - pelnej natury. 
Oczywiscie nie zawsze byla konsekwentna, niekt6re tendencje wyr6z
niala. Szczeg6lnie te, kt6re .byly latwiej uchwytne. Wyr6znianie mialo 
postac zar6wno nakaz6w, jak i zakaz6w. Mi~dzY' innymi, ez~sto wy-
r6i.nianq sferq byla sfera seksu. Jeszeze niedawno prawidlowosei bio
logiezne branD za prawo moraIne. Warto tu przypomniec, ze jednym 
z pierwszych, kt6ry jeszeze przed Soborem pokazywal speeyfik~ ludz
kiej milosci (ehodzi 0 tak zwany pierwszorz~dny eel mali.enstwa), byl 
ks. kard. Karol Wojtyla w znanej ksiqiee Milosc i odpowiedzialnosc. 
Oezywiseie nie wszystkim moralistom podobalo si~ to. Ale to tylko 
dygresja. 

Takie etyka Tomaszowa i tomistyezna rna na sumieniu grzeeh wy
olbrzymiania pewnyeh eeeh natury. Trzeba sobie jednak zdac spraw~ 
z tego, ze bylo to niezbyt konsekwentne p6jscie na kompromis z obeymi, 
przede wszy~tkim platonskimi, koneepejami ezlowieka. Ale tez nie 
mozna powiedziee, ze prawo naturalne upatrywal sw. Tomasz tylko 
w inklinaejach biologieznyeh. Gdy powie si~ tylko tyle, jest to po prostu 
falsz. Poza tym trzeba pami~tac , ie koneowe dzielo Tomasza - Summa 
Theologiae - nie zostalo dokonezone. To, co zostalo napisane, w wiel~ 
miejseaeh r6zni s'~ bardzo wyraznie od poprzednieh. A Sq to problemy 
podstawowe, z kt6ryeh !1]ozna wyciqgnqc nowe wnioski. Takze co do 
koneepeji malzenstwa i milosci 2, kt6ra zresztq w ostatnim ezasie ulegla 
dose znacznej zmianie. 

Dalej st. Grygiel pisze - "w nurcie tomistyeznym pojmuje si~ osob~ 
ludzkq nie przeeiwstawnie do natury, niemniej jako cos od niej od
r~bnego, powiedzialbym - dodanego do niej ... A ezlowiek - osoba? 
Natura, kt6rq m a, ale kt6rq sam n i e j est... wytycza mu tylko fizyezne 
mozliwosci ewentualnie niemozliwosci" (5 _ 15). Czy Sq takie koneepeje? 
Oezywiseie Sq. Ale przypisywanie ieh tom;zmowi jest bezpodstawne. 
Ani ezlowiek ani osoba nie posiada swojej natury, ale jest niq. Prze
ciez Autor sam cytuje definiej~ Boeejusza, kt6rq przyjql Tomasz 
persona e s t (a nie h abe t) rationalis natu rae individua substantia. 
Wynika to zresztq calkiem jasno z podstawowyeh zasad filozofii tomi
styeznej. 

W j~zyku polskim przyj~lo si~ m6wic, ze cos rna natur~. Jest to 
tylko spos6b m6wienia, nie mozna wyciqgae z niego wniosk6w filo
zofieznyeh, nie widzqc co si~ poza tym kryje. Trzeba powiedziec, ze 
ezlowiek j est naturq, bardzo speeyfieznq z raeji eech rozumnosci 
i wolnosei. Byt ten w odr6znieniu od innyeh byt6w, ze wzgl~du na owe 
eeehy wlasnie, nazywamy nie rzeCZq, ale osobq. Osobna sprawa to za

2 Por. van der Marek, Toward a renewal of the Theology of marri age, "The 
-Thomist", XXX, 4 october, 1966, s. 307-34Z. 
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war tose tresciowa definicji czlowieka czy osoby. Zar6wno u Boecjusza 
j ak i Tomasza (i bardzo wielu innych) definicja jest zwiE:zlym i skr6
towym wyraieniem przedmiotu, wienczqcym dluiszq analizE:. I prawdE: 
powiedziawszy pelna trese poznawcza przedmiotu wyraia siE: w tej 
analizie, a nie w slownej formule koncowej. Jesli jui poslugujemy siE: 
definicjq, to w pelni moina zrozumiee jq tylko i wylqcznie na tle tychie 
analiz. 

Jednakowo brzmiqce definicje mogq miee calkiem inne znaczenia, 
jeSli b~dzie siE: je bralo w kontekscie systemow, na gruncie kt6rych 
wystE:J>ujq. Boecjusz i Tomasz poslugujq siE: takq samq definicjq, ale 
nie jest ona t q sam q, biorqc pod uwagE: odrE:bnose stanowisk. Moina 
najwyiej miee pretensjE: do Tomasza, ii jego definicja nie jest ade
kwatna do przedmiotu. Ale czy formulka jest taka waina, skoro analizy 
wyjasniajq w wystarczajqcej mierze 0 co chodzi. Nie trzeba wiE:c zaraz 
rozdzierac szat, nie znajdujqc w definicji obok terminu rozumnosc 
wolnosci. 

Dalej Stanislaw Grygiel zarzuca Tomaszowi , ie prawo moraine, oparte 
na naturze (prawo naturalne) nie obejmuje pelni czlowieka, a tylk'o 
to, co w nim jest fizyczne, czy biologiczne. Dzialanie czlowieka nie 
jest wolne, a "jest tylko zrozumieniem koniecznosci" (s. 16) , oraz po
zwala "specjalistom od abstrakcji" na wyciqgniE:cie zoologicznych wnio
sk6w jako zasad postE:powania m oralnego (s. 17). A przeciei "tendencje 
tzw. naturalne, wchodzq w zakres natury dajqcej fundament dla prawa 
moralnego... ale 0 ile Sq jui z hum ani z 0 wan e. W pewnej mierze 
Sq jui takimi na mocy jednosci ontycznej czlowieka" (s. 17). I dalej: 
" .. .natura ludzka jest inn a od natury swiata znajdujqcego siE: poza 
niq, ale w kt6rym ona jednak siE: znajduje. Innosc ta, plynqca z wolnosci 
i na niej oparta, przenika w czlowieku wszystko, tak , ie jego cialo 
r6ini s iE: od wszystkich innych cia!..." (s. 17). Pod tymi ostatnimi 
tezami moina si~ podpisae. Jednakie nie bez pewnego zdziwienia 
dlaczego to ma bye przeciwstawne do tomizmu. Wystarczy zajrzee do 
Summy teologi czne j , czy do dziel tomist6w 3, aby ta przeciwstawnose 
okazala si~ pozorna, a nawet wiE:cej , nie ma tam nic, co by usprawie
dliwialo podobne zarzuty. MyslE:, ie nawet jednosc ontyczna i psycho
f izyczna czlowieka jest tam 0 wiele mocniej podkreslona, nii u St. 
Grygiela. 

Czy tendencje czlowieka mogq bye tylko "do pewnego stopnia zhu
m anizowane" dziE:ki jednosci ontycznej? Jakaz to bylaby jednosc? 
Chyba bardzo wqtpliwa. Wydaje siE:, ie bylby to wlasnie jakiS powr6t 

3 Por. T om asz z Akwin u, T raktat 0 czl owteku. Poznan 1956. Znajduje si<: t am 
takze zn a k omity k omenta rz p rof. Swiezawskiego, J. Maritain, N eu! Le,ons sur 
Les notions prem ier es d e La plli!oso p llie m ora le , P ari s 1949; K. Wojty la , P er sonaLizm 
tomistyczny, "Zn ak" 83 , 1969, S. 664-74; M. A. Kr'lpiec, 0 woLno sct woLi, "Znak" 
119, 1964, s. 594-609. 
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do "mozaikowej" koncepcji. Mowiqc 0 pew nym stopniu zhumanizo
wania mial prawdopodobnie ' na mysli St. Grygiel wartosc mortllnq 
czynow czlowieka, majqcych oparcie w roinych tendencjach, zdolilOSC do 
tworzenia pelniejszej h.armonii, sprawnosci moralnych itp. Moie, a' na
wet naleialoby, rozszerzyc i przeakcentowac tez~ 0 jednoczqcej roli 
wolnosci. Ludzkie tendencje Sq nie tylko wolne. Wolnosc przenika 
w jakis sposob calego czlowieka, nawet w stadium jego "zezwierz~cenia". 
Jakies wolnosci nawet i wtedy pozostajq. Ale tei wolnosc nie jest sle,Pq, 
jak to mowil kiedys Duns Szkot i inni. Pojawia' si~ tylko, i wylqcznie 
na gruncie rozumnosci. Bez rozumnoSci moina by wlasnie mowic 0 wol
nosci calej przy:rody. Rozladowanie energii wlasciwej przyrodzie ' .,-
dlaczego by to nie mialobyc wolnosciq? Jesli dzialalnosc czlowieka 
nie jest tylko rozladowanie~ energii, trzeba powiqzac jq, najsci§lej z ro
zumnosciq. Czlowiek przejawiajqcy si~ w swoim dzialan~u to nie tylko 
"chc~" ale i "wiem". I co wi~cej, "chc~" pojawia si~dopiero na tle 
"wiem", ktore jest wt6rne (pomijajqc wartosc konkretnego poznania). 
A wi~c trzeba powiedziec, ie tendencje, inklinacje, kt6re czlowiek 
znajduje w samym sobie, Sq przepojone tak rozumnosciq jak i wol
nosciq. Stqd za rrialo powiedziec, ie "natura ludzka to w 0 I nos c 
w c i e Ion a" (s. 17). Zachowujqc ten sam sposob m6wienia, natura to 
wolnosc i rozumnosc wcielona. 

Tak szerokie ustosunkowanie si~ do poj~cia natury jest konieczne, 
bowiem jest to fundament prawa naturalnego - moralnego. Skoro zas 
prawo naturalne rZeczywiscie rna wyznaczac spos6b post~powania, aby 
natury nie niszczyc, ale jq rozwinqc, a wi~c spos6b wlasciwy, sruszny, 
dobry, czy jak si~ nazwie, to trzeba dobrze okreslic samq natur~. 
. Jak widal! koncepcja St. Grygiela nie jest calko~icie nowa. W sche

mat, kt6ry wszedl jui do tradycji filozoficznej, wstawione zostaly 
pewne nowe tresci. Pominmy spraw~ moiliwosci takiego pOlqczenia. 
Najbardziej rozbieina wydaje si~ sprawa intelektualizmu. Z tezq 0 wyi,.. 
szosci poznania pozaintelektualnego wyst~puje St. Grygiel nie po ra,z 
pierwszy i nie tylko na terenie etyki. Dyskusje, ktore byly toczon'e 
na ten temat, takie na lamach "Znaku", wydawaly si~ nie zawsze 
trafiac w sedno. Bowiem antyintelektualizm w tym wypadku jest raczej 
konsekwencjq jakiegos bardziej pierwotnego stanowiska, nii bazq, 
z ktorej wynikajq inne poglqdy. Mianowicie wynika on z jakiejs pre
koncepcji, czy wczesniejszego zaloie~ia 0 najwyzszej wartosci wol
nosci (czy wolnej woli), zaloieni<:l, ii nasze "J~", nasze czlowieczenstwo 
manifestuje si~ przede wszystkim (0 ile nie jedynie) w wolno~ci. A wi~c 
antyintelektualizm bylby tu raczej konsekwencj.q postawy wolunta
rystycznej. Nie chodzi oczywiScie 0 takq czy innq etykietk<;;. Chodzi 
o to, ze widzi s!~ w tym wypadku czlowieka przede wszystkim. a moze 
tylko, jako wolnosl!, zas wolnosc ta wyrasta na cieniutkiej warstwie 
gleby racjonalnej. Stqd akty wolnosci Sq caljwwicie poza intelektem. 

Znak - 6 
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s!j wyrazem jakiegos (ale jakiego?) "wezueia si~" w rzeezywistose. 
Sko;:> S!j one niem';lzliwe do "stematyzowania", nie moze do nieh 00
nosie si~ prawda i falsz, slusznose i nieslusznoSc. Czy wobee tego mog!j 
si~ one mieseie w kategoriaef dobra i zla? . 

Dla tradyeyjnej etyki wolnosc, wsp6lnie z rozumnosci~, jest wa
run k i e m umieszczenia naszyeh dokonan na plaszczyinie moralnej . 
dobra i zla. Natomiast tutaj wolnose wydaje si~ bye kryterium dobra 
i kategori!j moralnq --:- dobra, jak nie-wolnose - kategoriq moralnq 
zla. Pierwotn!j zasad~' moraln~ w konsekweneji jest pokazanie j a k 
rob r e, a nie cor 0 b i e. I to jest wlasnie zubozen!em, jakims okra
jeniem czlowieka, gdyz ezlowiek i to co w nim "ludzkie", to nie tylko 
wolno§(:. Malo jest powiedziee - dzialaj tak, aby twoje dzialanie nie 
bylo narzucone z zewnqtrz, bo wtedy wiem jak nie nalety dzialae, ale 
nie wiem jak nalezy. Chyba ze z tego wyciqgn~ '1I'niosek, ze wszystko 
jedno co robi~, bylebym nie dzialal pod jakimkolwiek przymusem. 
Ale w6wezas takie same tresei bylyby raz dobre, raz zle, a tresci prze
eiwstawne bylyby umieszczane na tej samej plaszczyinie. I niewiele 
ratuje powiedzenie, ze cor 0 b i (: wskazuje nam nasze otwarcie na 
ealosc. Czy to wolnose widzi to otwarcie i t~ ealose? Bez poznawczego· 
kontaktu z rzeezywistosci!j, i to kontaktu intelektualnego, czlowiek nje 
tylko nie b~dzie widzial otwareia, ale nawet nie b~dz'e otwarty. 

Je.zeli zdamy si~ tylko na jakqs pozaintelektualnq intuicj~, ezy jakles 
inne "wezuwanie si~" , jakqz b~dziemy mieli gwaranej~, ze wydosta
lismy si~ z zaezarowanego kola wlasnego ja, z kola subiektywizmu' 
Jakaz b~dzie gwarancja, ze nasze poglqdy "przystaj!j" do rzeczywistosci. 
a nie s!j urojeniami opartymi na uezuciowej reakcji tylko? Nie che~ 
bynajmniej przez to powiedziee, ze poznanie intelektllalne zawsze gwa
rantuje nam prawd~. W kaidym razie rna wi~ksze na ni~ szanse. 

"Rozllmnosc, alba scislej - poznanie intelektualne, wiqze si~ u ezlo
wieka organicznie z wolnosciq, kt6ra w definieji Boeejusza zostala usu
ni~ta w cien" (s. 16) pisze St. Grygiel. I slusznie, ehoe wolalbym prze
stawie kolejnosc: - wolnose jest zwi~zana organicznie z rozumnose'q. 
Ale wydaje si~, ze sam Autor tak dalece posunql SWq obron~ wolnosci 
w zapale polemicznym, ze zrobil to sarno co Boecjusz, tylko na od
wr6t - usun~l w cien rozumnosc. Chyba, ie rozumnose jest a-inte
lektualna - "transeendencji nie da si~ stematyzowae, nie da siE: jej spo
j~ciowac... prawo naturalne moraIne nie da siE: spojE:ciowae... " (s. 21). 
Oczywiseie St. Grygiel· wielokrotnie sklada deklaracje 0 waznosci ele
mentu rozumowego, leez w konkretnyeh analizaeh tej wainosci jakos nie 
widae. 

W omawianym artykllie pokazana jest analogi a miE:dzy koneepcjq 
zaangazowania w Calosc: a Tomaszowq koneepejq prasumien'a , wyra
i ajqcq siE: w Sqdzie: dobro nalezy czynie, zla unikac (s. 24). Ponlewai 
prasumienie jest najbardzie j og6lnym nastawieniem ezlowieka na dobrQ,. 
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nastawieniem wrodzonym, to znaczy cokolwiek czlowiek robi, robi 
widzqc w tym dobro (od strony podmiotowej), i wszystko moze bye 
ujrzane w aspekcie dobra (od strony przedmiotowej), wobec tego ko
nieczna jest jeszcze moznose zobaczenia, ze hic et nunc jest cos dobre. 
Ta mozliwose rozpoznania konkretnej sytuacji praktycznej i moralnej 
nazwana jest sumieniem. r tutaj znajdujemy cos analogicznego - "tzw. 
konkretyzacje sformulowania rzeczywistosci zapodmiotowanej w syn
derezie" (s. 25). Na czym polega i jak dokonuje si~ owa konkretyzacja? 
Jesli konkret moralny wymyka si~ moiliwosci "zintelektualizowania" 
go, pozostaje tylko moiliwos(: wolnosci (s. 27), a wlasciwie dowolnosci, 
w konsekwencji nawet samowoli i anarchii. Bowiem nie rna mozliwosci 
kontroli tego post~powania w aspekcie wartosci moralnej (dobra i zla), 
a tylko w aspekcie jego niezaleznosci od czynnik6w obcych. 

Dotyka si~ tutaj jednej z najwazniejszych spraw, a mianowicie pro
blemu dobra i normy moralnej, -a wi~c problemu prawa naturalnego. 
Przeciwstawiajqc go mi~dzy innymi swi~temu Tomaszowi, St. Grygiel 
pisze, ze "jedynie sw. Albert Wielki dostrzegl, ze prawo moraIne natu
ralne jest prawem ludzkim, co pociqga za sobl\ duze konsekwencje. 
Dlatego odrzuca on koncepcje Ulpiana - z powodu czynnika zwierz~
cego, kt6ry w niej odgrywa decydujl\cl\ rol~. Inklinacjami biologlcz
nymi winien kierowae rozum, w nim one uczestniczq i w tej samej 
mierze Sq ludzkimi inkIinacjami, w jakiej dajl\ mu si~ przeniknl\e" 
(s. 6). Przypomina to pewne dyskusje dotyczqce tak zwanej etyki seksu
alnej. Mi~dzy innymi L. J.anssens, znany teolog lowanski 4, oraz U. No
onan 5 krytykujq bardzo ostro etyk~ chrzescijanskq za jej niewlasciwy 
stosunek do spraw malzenstwa i milosci. Janssens stara sl~ wykazac, 
ze doktryna Tomaszowa (a za niq wiele encyklik oraz prawo kano
niczne) przej~la pesymistycznq oraz dualistycznl\ koncepcj~ od sw. 
Augustyna, kt6ry z kolei przejql jq' od manicheizmu i platonizmu. Wsku
t~k tego pesym 'zm i biologizm zaciqzyl "na doktrynie Kosciola. Zaden 
jednak z nich nie m6wi 0 biologizmie cal e j etyki tomistycznej. A na
wet i to nie jest takie oczywiste, skoro niekt6rzy 6 uwazajq, ze juz 
w Summie teologicznej, najdojrzalszym ,dziele Tomasza, pewne slady 
wczesniejszego biologizmu dotyczqcego koncepcji ma!:i:enstwa i erosu, 
zostaly przezwyci~zone. Mysl~, ze to nieporozumienie u St. Grygie1a 

• Louis Janssens , Mariage et fecondit e, Paris 1967. 

3 John T. Noon an, Contraception, Cambridge (Maryland) 1965. 

G Por, W. H . M. van der M,tIrck OP, dz. c t. Artyku! ten jest odpowiedziq na 


k si 'lzk~ Noonana, ktory w prezenta cji doktryny TomaszoweJ opar! si~ na opraco
waniu Fuchsa (Die Sexua!etlltk des heHtgen Thomas von Aquln, K5In 1949), UW8
zajqc go za "the best of the commentators on Thomas'sexual ethics". Va n der 
Marck uwaza, ze w ksiqzce Fuchsa jest nie tyle zawarte sta nowisko Tomasza, 
co kartezJaiiskie przeciwstawienie duszy i cia!a (s. 321) oraz, ze Tomaszowa etyka 
seksualna jest tam "completely twisted and warped" (s. 322) , I chyba p o j o bnie j est 
z opracowaniem Janssensa. 
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wyniklo tak:i:e z blEidnego odczytania Tomaszowej koncepcji natury. 
Je:i:eli nawet we wczesniejszych pismach Tomasza byl biologizm, to 
chyba w Summie teoLogicznej ju:i: go nie rna. A na i;>ewno nie w ynika 
0n z bardziej pierwotnej koncepcji jeaynosci formy sUbstancjalnej 
i zwiqzanej z niq koncepcji natury. Czlowiek nie jest tylko prostym 
zlo:i:eniem elernent6w fizycznych, biologicznych, rozurnu i wolnosci, 
aczkolwiek wszystkie skladajq si~ na jego natur~, tworzq nierozerwalnq, 
organicznq calose. Czlowiek nie jest zwierz~ciem z rozumem i wol
nosciq,. ani aniolem . uwiqzanym w ciele. Wszystkie jego inklinacje, 
tak:i:e biologiczne, Sq inklinacjami ludzkimi, a nie zwierz~cymi. Jakie
kolwiek ludzkie dzialanie przepojone jest rozumnosciq i wolnosciq. 
Stqd natura mo:i:e bye, i to jest zgodne tak:i:e z propozycjami St. Gry
giela, podstawq do formulowania takich zalece11, aby nie tylko nie by~ 
niszczona (czyny contra naturam) , ale mogla bye rozwijana. Prawa 
rozwoju czlowieka (natury, kt6rq ctlowiek jest) nazywane Sq pra
wami naturalnymi. Obj~ty jest nimi caly czlowiek, gdy:i: wynikajq (albo 
przynajmniej wynikae powinny) z pelnej natury ludzkiej . Nie rnogq bye 
sprzeczne ·. z wolnosciq, kt6ra jest nieodlqcznq "cz~sciq" natury. Wol
nose nie jest wi~c w tej koncepcji tylko stra:i:nikiern pilnujqcym nie
naruszalnosci natury, a nawet gdyby tak bylo, to "pilnowalaby" tak:i:e 
swojej wlasnej nienaruszalnoSci. Wolnose bierze czynny udzial, i to 
z konieczl1osci, zar6wno w tworzeniu jak i stosowaniu prawa: Ale nie 
rno:i:na tego pojqe jako sarnoistne dzialanie wolnosci, lecz jako dziala
nie czlowieka wolnego (rozumnego, czujqcego itp.). Wolnose dziala 
w lqcznosci z calosciq czlowieka. 

W jakikolwiek spos6b prawo byloby utworzone, nie dziala w spos6b 
autornatyczny na czlowieka. Chocia:i: trese prawa jest taka, :i:e nie rna 
w nim rozr6:i:nienia praw dla poszczeg6lnych jednostek, to nie jest ono 
jednoznaczne i nie naklada wprost powinnosci na jednostki. Powinnose 
przychodzi od wewnqtrz przez pewnego rodzaju "osobowq asercj~", przez 
zgod~ i przylgl1i~cie pelnej osoby. Istotne r6:i:nice, obok istotnych po
dobienstw, sprawiajq, :i:e rozumienie prawa przez poszczeg6lne jednostki 
jest r6ine. Wi~kszq jeszcze r6:i:norodnose mo:i:na zaobserwowae przy 
stosowaniu prawa moralnego w konkretnych sytuacjach. W :i:adnej jed
nak sytuacji nie rna wyraznej dominacji jednej tylko wladzy ludzkiej 
tworzy jq pelny czlowiek. 

Pozostaje jeszcze jedna sprawa, Czlowiek nie wnosi ze sobq w swiat 
pelnej , czystej wolnosci. J estesmy wielokrQtnie uwarunkowani i - nie 
b6jmy si~ tego slowa - zdeter~1inowani. Czlowiek wnosi ze sobq tylko 
moznose bycia wolnym, mo:i:nose przekraczania wewn~trznych i zew
n~trznych determinizm6w . Trzeba ' to koniecznie podkreslic. Wolnose 
nie jest darem, ale zadaniem. I bye moze nie jestesmy w stanie tutaj, 
in v i a, osiqgnqe jej pelni. Jestesmy jednak skazani na jej zdobywa
nie, b~dqc by tern dynamicznym. Albo przez swoje dzialanie i postaw~ 
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wolnose zdoby\vamy, albo tracimy. Nie jest ona stanem, lecz wysilkiem 
i dqznosciq. Propozycje etyczne St. Grygiela Sq jednakze w pewnej mie
rze zgodne z koncepcjami "starych". Zachowany zostal schemat, aczkol
wiek w wielu mie jscach wypelniono go innq tresciq. Ta inna trese po
woduje duze roznice. '" 

A teraz po tych wszystkich uwagach luytycznych, a moze tylko wy
jasnieniach nieporozumien, chcG mimo wszystko przylqczyc si~ do tego, 
co pisze Stanislaw Grygiel. Taki, albo podobny model tomizmu, jaki kry
tykuje St. Grygiel rzeczywiscie istnieje, np. w wyzej wspomnianym 
dziele Fuchsa i wielu innych opracowaniach monograficznych czy tez 
podr~cznikowych. Nie jest on jednak ani jedyny, ani najwazniejszy. 
Jest to pewna 'interpretacja tomizmu w duchu platonsko-augustynskim, 
czy kartezjanskim. Porownujqc pisma sw. Tomasza ze wspolczesnymi 
opracowaniami filozoficznymi 0 inspiracji tomistycznej, zauwazye moz
na jak duze zmiany zaszly. Wiele poj~e rozwini~to i uzupelniono, tak 
przez konfrontacje z innymi systemami, jak przez oryginalne uj~cia 

(zresztq jedno drugiego nie wyklucza). Stqd m6wiqc dzisiaj 0 tomizmie 
trzeba koniecznie dodawac, 0 jaki tomizm chodzi - czy Tomasza, czy 
Merciera, Gilsona, Maritaina, Krqpca czy jeszcze innych. Na koniec 
mysl~ , ze St. Grygiel zgodzi si~ ze mnq, ze nie jest najwazniejszq spra
Wq w . filozofii jakq kto nosi nazw~ -' egzystencjalisty, tomisty, fenome
nologa itd. Wazniejsze jest zywe, nie wepchni~te w schematy i ni~ ogra
niCzone uprzedzeniami widzenie swiata. Zywi ludzie troszczqCY si~ 
o rzetelne poznanie mogq mimo odr~bnosci stanowisk zrozumiec siG. 

. Jerzy Galkowski 
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KILKA StOW W ODPOWIEDZI 


Mysl~, ze nikomu, ani sw. Tomaszowi, ani tomistom "nie dostalo si~" 

w artykule, kt6ry zaniepokoil Jerzego Galkowskiego. W dyskusji chodzi 
o spotkanie si~ rozmaitych wizji swiata oraz czlowieka w swiecie 
i tu rna racj~ Galkowski, kiedy pisze, ze nie wazne jest, jakq kto nosi 
nazw~, Iiczy si~ jedyne zywe, n:e wepchni~te w schematy widzenie 
rzeczyw istosci. W spotkaniu si~ wizji .chodzi 0 to, by one nawzajem 
pomagaly nam lepiej zrozumiec to, czego Sq wizjami - nie powinny 
si~ natomiast zwalczac. Po co? Zycie pokaze, kt6ra ewentualnie z nich 
rzeteIniej zakorzenila si~ w nim samym. Poza . tym trzeba zawsze pa
mi~tac, ze filozofujqc rnusimy stawiae pytania i pr6bowac je naswietlae 
dia zywego czlowieka, a wi~c nie tego sprzed Iat czy wiek6w. A swia
domose czlowieka si~ zmienia, pewne pytania przestajq go bolec, pewne 
odpowiedzi - zadowalae... 

Kiedy slucha si~ dyskusji prowadzonych przez tomist6w, bardzo cz~
sto nie wie si~, czy chodzi 0 , filozofiG Tomasza czy tomist6w. Zwlaszcza 
n iepokoi , kiedy pr6buje si~ wlqczyc w wizjG Akwinaty osiqgni~cia 

filozofii zajmujqcych inny punkt widzenia. A wiadomo przeciez, ze co 
widae z jednej strony, nie zawsze da si~ zobaczyc z drugiej. Niekiedy 
wizje siG uzupelniajq. Niekiedy jednak Sq takie spostrzezenia dokonane 
z jednego punktu widzenia, ze trzeba 'korygowac osiqgni~cia, kt6re 
z innego punktu widzenia mialo si~ za pewne. Dlatego - nigdy nie 
zaszkodzi - chcialbym zwr6cic uwag~ po pierwsze l1a koniecznosc 
odr6znienia sw. Tomasza, jego wizji od wizji tomist6w. Niemniej zda
rza si~, ze to, co czasem tomiSci m6wiq irytujqcego, znajduje si~ u Mi
strza, przynajmniej w zalqzku. W artykule wspomnianym zajmowalem 
si~ jednym z tych problem6w w dziedzinie moialnosci, kt6rych posta
wienie u Tomasza pozostawia duzo do zyczenia, a wnioski z nich wy
nikajqcc i doprowadzone przez tomist6w bardzo cz~sto do skrajnosci, 
dzisiejszq swiadomose razq, by z kolei przestae do niej w og61e prze
mawiae. I tu chcialbym - po drugie - zwr6cic uwag~ na to, ze jezeli 
wytknqlem ..pewne zwichrowanie etyki" u tomist6w bcz sygnalizowa
nia istniejqcych wsr6d nich odcieni. to dlaiego, iz nie wydaje mi si~, 

by byly one naprawd~ tak duze, ze az usuwajqce QWO "zdeprecjonowanie 
roli wolnosC'i w zyciu moralnym". 
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Dodam ponadto, ze wiem, iz w kazdym nurcie fHozofowania cos si~ 
zmienia - musi si~ zmieniae. Ale boj~ si~ takich filozof.i, ktore z cza
sem wszystko od innych przejmujq - oczywiscie, co uznajq za praw
dziwe - pokli\zujqc, ze to miescilo si~ juz dawno co najmniej w ich 
punktach wyjsciowych. Gdyby to bylo prawdq, tezy tego rodzaju filozofii 
musialyby miee bardzo formalny charakter a fHozof, ktory poslugiwalby 
si~ nimi w kazdej okolicznosci, robUby wrazenie intelektualnego ka
siarza operujljcego wytrychami. 

Z Galkowskim roznimy si~ w kHku punktach, w niekt6rych zasad.
niczo, i nie sljdz~, zebysmy m01li po jednej dyskusji dojse do porozu
mienia. Ale podyskutuj"my przynajmniej po to, zeby nie posljdzae sie 
wzajemnie 0 cos, czego w ogole nie ma. A wi~c ad rem. 

Ze poj~cie natury jest wieloznaczne, zaznaczylem i Galli:owski lojalnie 
to przyznaje. Ale czy rzeczywiScie nie uniknljlem "wieloznacznosci przy 
analizowaniu stallowisk", z kt6rymi polemizuj~, tego bym nie powiedzial. 
o tomistach juz na poczqtku tej wypowiedzi zrobilem wzmiank~. Cho
dzilo mi 0 generalne linie i trendy a tu roznic zasadniczych trudno si~ 
dopatrzee. A jezeli chodzi 0 Dunsa Szkota i K anta, to zarzutu nie ro
zumiem. Ze ich umiescilem slusznie na jednej linii, to sam Galkowski 
przyznaje, a ze nie napisalem, iz Szkot r6wniez ostro jak Kant przeciw
stawil sobie natur~ i wolnose, to dlatego, ze skutki tych dwoch prze
ciwstawien byly bardzo rozne. P isalem przeciez wyraznie, ze mimo 
rozrozn!enia dokonanego przez Szkota nie widziano etyki prawa natury, 
pojE:tej bardzo deterministycznie, jako przeciwstawnej do etyki woI
nosci, ze ta ginE:la roztopiona w pierwszej, ze rozwazania 0 wolnosci 
nie wnosily (a nie, ze nie wnoszlj, jak to pisze z zarzutem pod moim 
adresem Galkowski) zbyt wiele do rozwazan etycznych.' I tylko 0 tej 
intuicji Szkota m6wilem, nie pokazywalem natomiast jego teorii wielosci 
form jako czegos zbawczego dla filozofii. 

.Jestem przekonany, ze teza Tomaszowa 0 jednosd formy substan
cjalnej jest wspaniallj tezlj. Ze oparlszy si~ na niej mozna widziee 
wszystkie elementy w czlowieku - lqcznie z biologicznymi - jako 
"przenikni~te wolnoscilj". Mozna. Czy jednak tak widziano, czy sam 
Tomasz tak widzial? Bo wydaje mi si~, ze w takiej wizji czlowieka 
jako jednosci przenikni~tej wolnoscilj nie mozna juz wyciqgac wnio
skow z poszczegolnych jego element6w tak, jakby one stanowily "uklady 
odizolowane". Wowczas cialo ludzkie przestaje bye jedynie rzeczy
wistoscilj biologicznq. A jezeli tak, to powinno si~ to odbie we wnio
skach. Teza Tomaszowa zostala, wydaje si~, tezlj odizolowanq ad innych 
twierdzen, na co zlozylo sie wiele czynnik6w. 
Mysl~, ze moja propozycja nie chce nawracae do zrobienia z czlo

wieka jakiejs mozaiki - do zaprzeczenia jednosci formy substancjalnej 
w czlowieku. Przyznam si~, ze zarzut mnie dziwi. Mocno podkreslalem, 
ze wszystkie inklinacje w czlowieku 5q z hum ani Z 0 wan e, wlasci
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wie nie rna w nim sklonnosci zwierz~cych (str,. 17). Ale - to prawda 
ze Sq zhumanizowane w pewnej mierze, czyli, ze - i tu poprawnie rozu
muje Galkowski - mogq si~ stac takimi jeszcze bardziej. Jeszcze bar
dziej mogq ulec humanizacji, czyli zostac wlqczone w relacj~ osobowq 
czlowieka, to znaczy w relacj~ do jego Ja do zrealizowania, konstytu
ujqCq jego w 0 1nos c r 0 z urn 0 w q, czy wolnosc swiadomq wartosci 
c~lowieka. Nie b~d~ rozwodzil si~ na ten temat, poniewaz obszerniej 
pisz~ 0 tym w artykule zamieszczonym w niniejszym nUl?erze "Znaku". 

Taka wolnosc i taka rozumnosc psuje krew Galkowskiemu. Zanim 
spr6buj~ dac kilka si6w wyjasnienia w tej materii, zatrzymam si~ na 
chwil~ przy tzw. biologizmie w etyce. 

Gdzie widz~ biologizm u sw. Tomasza, pok azalem na tekstach. Nie 
widz~ go bynajmniej w s z ~ d z i e. Nie widz~ zatem powodu, zeby 
wracac do tej sprawy. Ale jest jedno twierdzenie u Galkowskiego, 
kt6re nie daje mi spok oju. Ot6z pisze on, ze w Surri'mie teoZogicznej 
"chyba... juz go nie ·m a " (biologizmu). W k rytykow anym przez Gal
kowskiego artykule staralem si~ pokaz1te, ze kon~epcja synderezy (wy
razajqcej si~ w prawie: r6b dobro, unikaj zla!) daje interesujqcq . dla 
dzisiejszej swiadomoscl' czlowieka propozycj~ spojrzenia na ludzkie 
prawo naturalne (koncepcja ta zna jduje si~ w I-lIae, q . 94, a . 2, c.). Ale 
kiedy juz m6wi~ 0 tym, co nazywam konkretyzacjami prawa synderezy, 
rozchodz~ si~ ze sw. Tomaszem (por. InteZektuaZne oraz antyinteZektu
arne postawy w etyce, "Znak" 135). Pierwszq konkrevzacj~ widz~ w sto
sunku czlowieka do sa;nego siebie jako do 0 sob y , drugq - w sto
sunku do drugiej 0 sob y, trzeciq - dokonujqcq si~ w tamtych dw6ch 
w stosunku do , O sob y Boskiej. We wszystkich trzech czlowiek reali
zuje cos bardzo 1 u d z k i ego, poprzez milose. Tymczasem jak przed
stawia s i~ zagadnienie "konkretyzacji" u sw. Tomasza? M6wi on 0 tym 
w tym samym miejscu, a wi~c nie w cz~sci koncowej, "niedokonczo
nej". Zajrzyjmy do tego tekstu. Ot6z poniewaz dobro (r6b dobro! m6wi 
syndereza) utozsamia si~ z c e I em, chcqc go poznae trzeba wpierw 
poznae nat u r a 1 n e ink 1 ina c j e czlowieka. One bowiem odslaniajq 
c e 1. W inklinacjach tych panuje pewien porzqdek, konsekwentnie ten 
sam porzqdek b~dzie panowal i w praw ach z nich plynqcych. Pierwsza 
inklinacja jest wsp61na czlowiekowi ze wszystkimi substancjami; sklania 
ona czlowieka, oraz wszystkie inne byty, do zachowania wlasnego ist
nienia. Stqd rodzq si~ odpowiednie prawa naturalne. Druga - w sp6lna 
czlowiekowi i zwierz~tom et secundum hoc - m6wi Tomasz slowami 
Ulpiana - dicuntur ea esse de lege naturali quae natura amnia ani 
maHa docui t, ut est commixtio maris et feminae et educatio Ziberorum 
et simHia. Trzecia inklinacja do dobra jest secundum natUTam Tationi s 
do poznania prawdy 0 Bogu, prawdy dotyczqcej zycia w spoleczenstwie 
itd. To prawda, ze mozna tutaj bronic Tomasza tezq 0 jednoSci formy 
substancjalnej w czlowieku, spelniajqcej wszystkie funkcje (w spos6b 
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sobie wlasciwy a wi~c ludzki) - od tych przynaleznych form om rozum
nym (inteligencjom), poprzez te, kt6re przynalezq zwierzqtom az do tych 
ostatnich, zwiqzanych z formq byt6w nieozywionych. Problem jednak 
lezy w czym innym! ezy on sam - ustawiajqc zagadnienie inklinacji 
pokazujqcych cel, w ten spos6b problem widzial? ezy dla niego ea quae 
natura omnia animalia docuit inne Sq u czlowieka a inne u zwierz~cia? 
ezy r6znica polegala na czyms wi~cej anizeli tylko na tym, ze zwierz~ 
idzie za SWq inklinacjq instynktem wiedzione a czlowiek' dodaje tylko 
swoje swiadome dostosowanie si~ nie majqc innej drogi poza buntem? 
ezy czlowiek skazany jest na biernq postaw~ Iub bunt, czy raczej ta 
sytuacja jego inaczej si~ przedstawia? ezy sw. Tomasz dostrzega1 t~ 

drugq mozliwosc, wydaje si~ w tym wypadku trudne do udowodnie
nia. Gdyby wid7.ial wszystkie te dzia1ania cz10wieka jako "zhumanizo
wane", to znaczy inn e (przenikni~te swiadomq tw6rczq wolnosciq) 
od dzialan innych substancji czy zwierzqt, to "tomisci" nie mogliby 
tak 1atwo przypisywac mu swojego "zwichrowania w etyce" . 

Zresztq wydaje si~, ze "przedmiotowa" metafizyka Akwinat y, ujmu
Iqca z pomocq analogii w s z y s t k i e byty w swoje obiektywne kate
gorie, nie mogla dac mu silnego wsparcia w wyzwalaniu si~ spod 
autorytetu ,rzymskiego prawnika oraz myslicieli za nim idqcych. 

Rzecz jasna, nie nalezy siE: w tym dopatrywac jakiejs winy sw. To
masza. By10by wr~cz nienormalne, gdyby jego mysl obejmowala wszyst
ko (calq prawd~), i to nawet "wirtualnie" (chyba ze sprowadzimy jq do 
kilku formalnych twlerdzen, zasad, implicite zawartych w kazdym wy
powiedzianym zdaniu, ale to byloby falszem wyjalawiajqcym jego wizj~ 
rzeczywistosci). 

Przy pewnych zalozeniach teoriopoznawczych latwo bylo sprowadzic 
rozllmnosc czlowieka w tym wzgI~dzie do takiego poznania, kt6re dzi~ki 
a bstrahowaniu ' wyodr~bnia te "wsp6Ine" cechy (1'az ze wszystkimi sub
stancjami a drugi raz ,ze zwierz~tami) i traktuje je jako niezalezne 
calosci. I z nich - tak poj~tych - wyciqgalo siE; wnioski stanowiqce 
reguly post~powania dla czlowieka. Z kolei przy zalozeniu: ze prawd~ 
cz10wiek tylko biernie przejmllje a w iadnej mierze nie tworzy, wy
magalo si~ od podmiot6w moralnych biernego s t 0 sow ani a s i ~ do 
nich ("w spos6b swiadomy i wolny"). 

W ten spos6b intelektualne poznanie nie umiejqce nic poza ogIqdem 
wyabstrahowanego odbilo si~ w koncepcji czlowieka w etyce. Juz nie 
mOWlqC 0 trudnosci, jak te og6lne schematy stosowac do konkretu 
z pomocq jakich .kryteri6w, skoro poj~cia konkretu jako takiego nie 
chwytajq? . 

Przytoczony przez Galkowskiego tekst z mOjego artykulu (ze strony 
15) nie ,zosta1 podany w calosci i stqd wzi~lo si~ jego wypaczenie. 
W nurcie tomistycznym - pisa1em - 0 sob a rna nat u r ~ poj~t~ 

"w z 11 a c zen i u rod z a j 0 w y m", to znaczy natura, jak m6wi Akwi
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nata (Summa, III q. 1-2, a. 2, c.) wyraza essentiam speciei, kt6rq to 
esencj~ z kolei wyraza definicja. Czyms innym natomiast jest, czytamy 
tamze, suppositum naturae, quod est individuum sUbsistens in natura 
mao Dalej: suppositum significatur ut to tum h abe n s naturam sicut 
partem formalem et perfectivam sui: et propter hoc in compositis ex 
materia et forma natura non praedicatur de supposito. Male opuszczenie 
w cytacie zmusilo mnie do spuszczenia tej Tomas~owej lawiny. Czy 
natomiast osoba (suppositum) jest konkretnq naturq? To zalezy, , co si~ 
b~dzie rozumiec pod slowem "natura". Ja chcialbym wlasnie m6wic 
w etyce 0 takiej naturze, kt6rq by byla konkretna osoba. Tymczasem 
czy praktycznie rzecz biorqc tomisci 0 takiej mowili, czy tez raczej 
o tej wyrazajqcej essentiam speciei czyli r6znej od osoby? Ton i e j est 
o b 0 j ~ t ned I a t z w. p raw a nat u r a 1 neg 0 , k t 6 r q z n i e h 

'we z m i e ·s i ~ zap 0 d s taw ~ d 1 ani ego. Kiedy bowiem w kon
krecie zostanie ona s per son ali z 0 wan a (zindywidualizowana), to 
wszystko to, eosmy powiedzieli 0 niej Jako 0 essentia speciei, okaze si~ 
nie adekwatne, a przynajmniej bardzo luzno adekwatne (to znaezy 
luzno prawdziwe albo falszywe). Racjonalizm poj~ciowy zdolny byl 
uchwycic tylko t~ natur~, ktorq ezlowiek rna. Odezuwamy to na wla
snej sk6rze. Ga1kowski zarzuca mi, ze wyciqgam wnioski z j~zyka po
tocznego, w ktorym zwyk10 si~ mowic, ze cos m a natur~. Nigdzie tego 
nie robilem, ale nie gardzilbym talc bardzo intuicjami j~zyka potocz

, 	nego, zwlaszeza jesli wyznaje si~ filozofi~ zdroworozsqdkowq. 

Zarzuca mi tez Ga1kowski, ze sam eytujqe definicj~ osoby podanq 
przez Boecjusza, pomijam w niej slowo est (est a nie habet m6wi 
Boeejusz, pisze Galkowski). Otoz definiej~ Boeejusza przytoezylem w in
nym kontek8cie, nie ehodzilo mi tam 0 stosunek osoby do natury, leez 
o wolnosc. A jezeli wniknqc w definiej~ BoecjusZOWq, to owo male 
slowko est nie nie pomaga, poniewaz definieja ta mowi 0 konkreeie, 
jakim jest osoba. Ze musi byc rozumna. A wi~e nie ehodzi tu 0 natur~ 

w znaezeniu essentia speciei. Innymi slowy m6g1 zupelnie dobrze po·· 
wiedziec, ze osoba to indywidualna, rozumna substaneja. Dobrze jest 
pami~tac 0 tych analizaeh kryjqcyeh si~ za formulkq definieji. 

Z okazji natomiast definieji Boeejusza powiedzialem jedynie tyle, ze 
zbytnio podkresliwszy rozumnosc jako element osobowy usun~la w cien 
ludzkq woln08c. Wiem i dalem temu wyraz, ze rozumnosc cz10wieka idzie 
w nierozerwalnej parze z jego wolnosciq. Ale znowu przy pewnej kon
cepeji rozumnosci (jako biernego przejmowania tresci z zewnqtrz i sche
matyzowania ieh w ogolne poj~cia) wolnosc osobowa staje si~ zrozumie
niem koniecznosci, ktorej nalezy si~ poddac. Inna postawa wobec tej 
ostatniej to bunt (tym by si~ roznila ta koneepcja od determinizmu, ze 
dopuszeza mozliwosc buntu). A peha nas do niego wszystko to, co w nas 
jest two r c z e. Dlatego z takq koneepejq nie mog~ si~ zgodzic. To ona 
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m. in. doprowadzila do heglowskiej wizji Boga jako Pana i czlowieka 
jako niewolnika, kt6ry musi - we wnioskach sartrowskich - odrzucie 
Go, jesIi chce bye w pelni czlowiekiem. Wolnose wolnosci nie r6wna. 
Co nie znaczy, zebym si~ zgadzal ze Sartrem - 0 tym nie musz~ prze
konywae. Ale niekoniecznie wolnose tw6rcza musi bye od razu wolnosciq 
ad libitum. Niekoniecznie wi~c musi sobie samej zagrazae. Bye moze, 
ze wlasnie brak wolnosci prowadzi czlowieka do chaosu, do zniszczenia 
wlasnego czlowieczenstwa. Szerzej 0 tym pisz~ w artykule zamieszczo
nym wyzej. 

Rozumnose poj~ta jako poznanie rzeczywistosci Ii tylko poprzez po
j~cia - a wi~c roz,umnosc Ii tylko up r zed m i 0 tow i a j q c a 
musi z kon tecznosci oprzec si~ na tym w rzeczywistosci, co pozwala 
si~ uprzedmiotowie. Uprzedmiotowie w czlowieku -daje si~ wszystko 
z wyj qtkiem swiadomej wolnosci i tylko wtedy, kiedy si~ to wszystko 
wyabstrahuje od niej. W konkrecie to, co daje si~ uprzedmiotowic 
samo .w sob:e, takze wymyka si~ uprzedmiotowiajqcemu spojrzeniu 
o tyle, 0 ile jest przenikni~te swiadomq wolnosciq. Ale rozumnosc tresci 
to rozumnosc abstrakcji i dlatego nie ma ona trudnosci z uprzedmioto
wianiem. Taka rozumnosc determinuje ad unum (bierne posluszenstwo) 
albo ... do buntu. 

Odrzucajqc tego rodzaju rozumnosc i m6wiqc, ze istnieje jeszcze 
inne poznanie intelektualne a nie tylko uprzedmiotowiaj'lce poznanie 
poprzez poj~cia, nigdzie nie glosilem tezy 0 jakims pozaintelektualnym 
poznaniu, jak mi to przypisuje Galkowski. I nie tylko on. 0 irracjo
nalizm oskarzajq mnie M. Gogacz (w Filozofia chrzeScijanska w Polsce 
odrodzone.1 1918-1968 w "Studia Philosophiae' Christianae", 2, 1969, 
s. 75) oraz A. B. St~pien (w 0 stanie filozofii tomistycznej w Polsce 
w Nurcie zagadnien posoborowych, t. 2 s. 124). Swego czasu nawet 
nazwalem swoj'l propozycj~ etycznq opartq na jntelektualnym, bezpo
srednim poznaniu (tzw.· intelektualnej intuicji) intelektualizmem etycz
nym ~por. artYkul Intelektualne oraz antyintelektualne postawy w etyce, 
jw.). Z zarzuten; irracjonalizmu zgodz~ si~ pod warunkiem, ze nie 
istnieje inne poznanie intelektualne poza poznaniem poj~ciowym. Jezeli 
tego oto tu Jana, tE: konkretnq osob~, poznajE: poprzez og6lne poj~cia
- schematy i nie mam innego do niego dost~pu, innymi slowy, jezeli 
istnieje tylko jeden intelektualny klucz poznawczy do wszystkich os6b, 
w6wczas opowiadam siE: rzeczywiscie za czyms pozaintelektualnym. Nie 
sqdz~ jednak, zeby tak byto - twierdz~, ze czlowiek poznaje intelektual
nie bezposrednio tego oto tu czlowieka i ze rezl1ltatu ' tego poznania 
intelektl1alnego nie mozna p6Zniej odniesc do innych. Oczywiscie mozna 
z niego skorzystac ale dopiero po nowym akcie poznawczym. Zawsze 
wolno i trzeba por6wnywac. 

Zdaj~ sobie spraw~ z ogromnej rozbieznosci naszych stanowisk w tym 
wzglE:dzie. Dla kogos, kto z tych czy innych racji przyjmuje, ze czlo
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wiek oglqda swiat tylko poprzez poj~cia a wi~c pewne uog6lnienia ze
schematyzowane, a jedyna intuicja. intelektualna, jaka mu jest dostp,pna, 
to intuicja skierowana be z p 0 S red n i 0 na pojp,cia, na tresci w nich 
zawarte, a dopiero p 0 s red n i 0 - poprzez poj~cia - na konkretnq 
rzeczywistosc, dla kogos takiego, powtarzam, wiele relacji poznawczych 
podmiotu ze swiatem b~dzie relacjami pozaintelektualnymi. Przewaznie 
nazwie je "wczuwaniem sip,", alba intuicjq, w kt6rej nie ma nic poza 
emocjonalnymi czynnikami. Nurt arystotelesowsko-tomistyczny poszedl 
tq wlasnie dr'ogq. Tradycja to zresztq silna, zakorzenila sip, gl~boko 

w mentalnosci nawet potocznej. Tylko ze mentalnosc potoczna bez 
przerwy karmi si~ konkretnym dniem, bez przerwy rozwiqzl1je proble
my konkretne, dynamiczne... Podczas gdy filozof 1Joj~c pozostal przy 
biurkl1. Oderwal sip, od zycia, zamknql si~ w og6lnych treSciach, kt6ry
mi operl1je z fenomenalnq sprawnosciq. Podejrzewam, ze nawet Gilso
nowska interpretacja tomizmu nie unikn~la zamkni~cia si~ w og6lnych 
kategoriach stosowanYch . do aktu istnienia. Praktycznie objawia si~ to 
w tym, ze ciqgle m6wi sip, to sarno - bo swiat pojp,c nie konfrontowany 
z dynamiczn;m1 konkretem nie zmienia si~. W ten spos6b zycie swoje 
a filozofia swoje. 

Z tej takze racji widz~ koniecznosc przyj p, cia intuicji intelektualnej, 
kt6ra by stanowila bezposredni oglqd rzeczywistosci - owej essentia 
rei, istniejqcej w konkretnej rzeczy, a nie tzw. quidditas rei, istnie
jqcej w naszym umysle. Obszerniej na ten temat pisalem w artykule 
pt. Czlowiek i Bog w metafizyce, "Znak", 127 - pokazujqc, ze przed
miotem naszego poznania intelektualnego jest esse in materia indi
v'iduaLi (w czym zresztq szedlem za Tomaszem). Na inne racje 
etyczne - wskazalem w artykule InteLektuaLne oruz antyinteLektuaLnc 
postawy w etyce. Wydaje mi si~, :i;e tylko filozofia oparta na tej inte
lektualnej intuicji ma szanse odpowiadac na potrzeby zywych ludzi. 

Konsekwentnie nie ml1sz~ przyjmowac zadnego "wczuwania si~", jakie 
przypisuje mi Galkowski. Nie jestem przecie:i; racjonalistq, a tylko ci 
racjonalistycznie nastawieni do rzeczywistosci ludzie, muszq je przyjqc 
chcqc si~ ratowac. Galkowski znalazl je u mnie dlatego, ze oglqdal 
mnie p 0 S red n i 0, poprzez wlasne poj~cia, kt6re Sq zawsze inter
pretacjq. 

OczywiScie w praktyce jest rzeczq bardzo trudnq wyraznie U8W13

damiac sobie granic~ pomi~dzy poznaniem intuicyjnym a poj~ciowa
niem w samym proces:e poznaw'!nia. Ale to jest inny problem. 

Jezeli tak, jezeli intuicja intelektualna jest bezposrednim oglqdem 
rzeczywistosci, to nie rozumiem, dlaczego przy poznaniu intuicyjnym 
nie mozna by m6wic 0 prawdzie ezy 0 falszu. Przeciez mozna tu m6wic 
o zgodnosci albo niezgodnosci mojego oglqdu z konkretem a nawet 
jeszcze bardziej anizeli w wypadku poj~c. Od poznania konkretu, po
znania intelektualnego, chociaz nie dokonujqcego si~ poprzez poj~cia, 

" 
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silq rzeczy mozna i trzeba domagac si~ j eszcze wi~kszej adekwatnosci 
aniieli od poznania poprzez poj~cia, ktore z koniecznosci muszq zado
wolie si~ talcq adekwatnosciq, na jakq zdobywajq si~ schematy w sto
sunku do rzeczywistosci. W wypadku poznania poprzez intelektualnq 
intuicj~ po~iedzialbym, ie prawda jest jeszcze wi~kszq prawdq, a falsz 
falszem. 

Pisalem kiedys, ie racjonalizm jest irracjonalny - dlatego, ie rze
czywistosc ludzka jest bogatsza anizeli poj~cia (chcialoby si~ rzec, 
ie jest ona n i e d 1 a po j ~ C, lecz d I a c z ego s w i ~ c e j) i dlatego 
nie moina si~ do nich ogran'iczac. Przyznaj~ siE; do sklonnosci irracjo
nalistycznych, ale nie do irracjonalnych. Mam je V{lasnie za bardzo 
racjonalne, chociaz nie racjonalistyczne. To wielka.... r6inica. Rozumnosc 
czlowieka przekracza dla mnie poj~ciowy racjonalizm. To cos wi~cej. 

Nigdzie nie powiedzialem, ze w 0 I nos (; wid z i Calosc, czyli to 
iciealne Ja do zrealizowania. M6j poznawczy kontakt z Calosciq jest 
takze intelektualny, chociai nie poj~ciowy. Calose nie da si~ uprzed
miotowie - nie daje mi s:~ jako aspekt (utworzylbym wtedy poj~cie) , 

lecz wlasnie jako Calosc do zrealizowania. Ale 0 tym pisalem jui gdzie 
indziej. 

Galkowski obawia si~, ie zdajqc si~ na, jak jq nazywa, pozaintelek
tualnq intuicjE;, nie mamy gwarancji, ie wydostaniemy si~ poza zacza
rowane kolo wlasnego ja. Ot6i wydaje mi siE;, ie wlasnie ona - ale 
intelektualna - wyzwala nas od ' nas samych i otwiera na cos poza 
nami, na realny swiat. Wlasn 'e to racjonalisci pojE;ciowi tanczq 
w zamkniE;tym kole , tak cZE;sto wpadajqc w drE;tWq mOWE; i w to, co 
zdrowy rozSqdek zywych ludzi odbiera jako nieiyciowe i nierealne, 
jako oderwa n <;: od rzeczywistosci. Obracajq siE; w gruncie rzeczy w swie
cie logiki pojE;c, wbrew zapewnieniom, ie chodzq po ziemi. I w swiecie 
tym szukajq materia16w do budowania takich czy innych most6w, kt6re 
by umoiliwily im przejScie ze swiata pojE;e do swiata konkret6w. 

MyslE;, ie po tym, co powiedzialem, nie moi na twierdzie, i i niepo
jE;ciowalnosc prawa naturalnego - 0 czym pisalem we wspomnianym 
artykule - ma charakter aintelektualny. WrE;cz przeciwnie. Nigdzie 
nie m6wilem, i e moralny konkret wymyka s iE; moiliwosci zintelektuali
zowania go. Gdzie to wyczytal Galkowski , nie wiem. Ale podejrzewam, 
dlaczego tak 'a nie inaczej interpretuje mojq wypowiedz - chyba nie 
widzi on element6w intelektualnych poza poznaniem PojE;ciowym. 
Sw. Tomasz, sqdZE;, rozr6:i:niajqcy ratio od in te llectu.s, nie bylby zado
wolony. PrzyjmujqC, ze tylko poznanie PojE;ciowe ma charakter inte
lektualny, l'zeczywiScie powinno siE; przyjqc w wypadku poznania kon
kretu jakies pozaintelektualne momenty. Wlasnie racjonalistycznie 
podchodzqcy do rzeczywistosci filozofowie, kjedy zetknE;li si~ z konkre
tem, wpadali w irracjonalizm, przynajmniej w swoich konsekw,ncjach. 
Stqd te ich "wczucia". 



238 DYSKUSJE 

Nie s~dz~ tei, ieby rn6j artykul usprawiedliwial zarzut wolunta
ryzrnu. Dla mnie wolnosc jest zawsze wolnosciq swiadom~. "Volnosc 
kieruje si~ rnotywami, kt6re jawi~ si~ jako wartosci a te dane mi 8q 
do przezycia w akcie intelektualnej intuicji. WartoSci s~ bowiem zawsze 
konkretne. Inaczej nie b~d~ motywami. Ze spekulacji ,poj~ciowej dla 
wolnoki nie plynie nic wi~cej j'llk tylko problem, jak jq zobowi~zac 
do dziaiania, do zrealizowania pewnych tresci; jakiej sHy uzyc, zeby 
przejscie od zdan asertorycznych do imperatywnych poci~gn~lo za sobq 
dzialanie u konkretnego czlowieka? 

Z propozycji przedstawionej przeze mnie plynie raczej - w tym 
miejscu - okreslona koncepcja rnilosci anizeli woluntaryzm. Nie rna 
w niej rnowy 0 akcie woli wyprzedzajqcym akt poznania. Zwi~zek na
tomiast woli z intuicj~ intelektualn~ konkretu jest bardziej naturalny. 
anizeli z poznawaniem go poprzez poj~cia. W6wczas m ilosc tej osoby 
opiera si~ na poznaniu tej osoby a nie na poznaniu jej poprzez og6lne 
schematy. 

Tak dopiero poj«:;ta rozumnosc cziowieka, sprz~zona z wol~ konkretn~, 
konstytuuj~ wolnosc czlowieka i powi«:;kszaj~ j~ kazdym czynem dobrym. 
a dobroc czynu nie zalezy tu,- jak widac jedynie od woli czlowieka 
(gdz;e tu zatem miejsce na woluntaryzm?). I taka dopiero wolnosc, 
konkretna, to znaczy w c i e Ion a, moze dac podstaw~ do etyki prawa 
naturalnego. S~ do niej podstawy u sw. Tomasza, ale racjonalizm to
mist6w zaslonil je na dlugie lata. I to byl zarzut pod adresem tomist6w. 
A pod adresem Tomasza, ie nie wyzwolil si«:; w pierwszej, a zwlaszcza 
w drugiej "konkretyzacji" prawa synderezy spod autorytetu Ulpiana 
i tych, kt6rzy autorytetowi temu ulegli, tak ie secundum naturam 
rationis quae est sibi propria (a wi«:;c tylko czlowiekowi) czlowiek d~zy 
jedynie do poznania Boga i do ulozenia sobie i innym zycia w spoleczen
stwie. A reszta? Pozostaje to wzgodzie z tym, co czytamy w In, IV Sent., 
33, q. 1, a. 1 ad 4), ze to, co cziowiekowi wspolne ze wszystkimi bytami 
oraz ze zwierz«:;tami , b«:;d~c w naj scislejsz'ym tego slowa znaczeniu. 
nat u r a I n e, daje wlasciw y fundament dla moralnego prawa natury. 
W sumie ow alians racjonalizmu z biologizmem - jakze naturalny! 
dal w efekcie zaprzeczenie zycia osobowego - zyci"a wolnosci , polega
jqcego na moinosci, coraz wi«:;kszej, stawania si~ sobq, 

Stanislaw Grygiel 
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• 
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SWI~TY MARCIN Z TOURS 

Do dzis jego imi~ powtarza si~ w przyslowiach i porzekadlach 
ludowych. Koscioly pod jego wezwaniem byly w sredniowieczu 
tak g~sto rozsiane w Europie, ze sygnalizacja czy rozmowa ich 
dzwon6w moglaby si~ przetaczac od krailca do krailca konty
nentu. Mlody jezdziec - podobny raczej do sredniowiecznego 
rycerza niz do oficera rZymskiego - przecinajqcy mieczem swoj 
plaszcz, aby nim odziac nagiego zebraka, to najpopularniejszy 
z jego wizerunk6w. Stqd tez na wsi polskiej, jesli pierwszy snieg 
spadl okolo jedenastego listopada, mowilo si~, ze to "swi~ty 
Marcin przyjechal na bialym koniu". 

Stara hagiografia otoczyla jego zycie aurq cudownosci i legend. 
Niemniej ten swi~ty to postac najzupelniej historyczna i co 
wi~cej stosunkowo dobrze znana solidnym badaczom. · Kiedys 
powszechnie czczony, dzisiaj, jesli obecny w swiadomosci Ludu 
Bozego, to na mglistych jej krancach, gdzie konny sw. Marcin 
nie r6zni si~ od konnego sw. Jerzego... Marcin nie zasluguje na 
ten pobyt w limbach legendy i zapomnienia. Nie tylko odegral 
on w swojej epoce - w czwartym wieku - ogromnq rol~ histo
rycznq, led w pewnym sensie jest swi~tym dzisiejszym. A nawet 
nadaje si~ na jednego z patron6w przyszlosci. 

Dawny zolnierz rzymski, prostak-apostol, kt6ry pierwszy schry
stianizowal wiejski Iud we Francji - w Galii jeszcze wtedy -;
opat, biskup chodzil wsr6d ludzi bardzo podobny do pierwszych 
uczni6w i apostol6w; nawet jego cuda majq cos z prostoty ewan
gelicznej - tak to widziano, tak opowiadano sobie i zapami~tano. 
Jest prostszy i lepiej znany historii niz wielcy misjonarze i tau
maturgowie irlandzcy z tej samej lub nieco p6zniejszej epoki. 

Zyl dawniej niz swi~ty Augustyn, biskup Hippony; i w prze
ciwienstwie do wielkiego Augustyna byl - powt6rzmy to 
prostakiem. Marcin juz przynalezy do sredniowiecza, gdy Augu
styn do starozytnosci. Ale Marcin nalezy takze do Pierwotnego 



240 H A NNA MALEWSKA 

Kosciola, do tych pierwszych, ktorzy bez trzosa i drugiej sukni 
pieszo niesli dobrq nowin~ ubogim. 

A przy tym ten czlowiek, 0 ktorego pochodzeniu etnicznym nic 
pewnego nie yviemy, jest w az dziwnym stopniu "francuski". 
I poniekqd zapowiada to bogate zroznicowanie, jakie rozmaite 
odlegle od siebie mentalnosci i formacje mialy wniese do Kosciola 
Powszechnego. 

Marcin urodzil si~ w roku 316 lub nast~pnym, w Pannonii, 
rzymskiej prowincji na terenie dzisiejszych W~gier, w osadzie 
wojskowej, jakimi Cesarstwo ubezpieczalo swoje kresy. Historycy 
przypuszczajq, ze mogl bye pochodzenia celtyckiego lub slowian
skiego. Wojsko rzymskie mialo sklad jak najbardziej mieszany 
narodowosciowo, a jego stale kolonie, podobne do wielkich go
spodarstw a nawet miast, zasilaly si~ oczywiscie w ciqgu pokolen 
elementem miejscowym. Ojciec Marcina dosluzyl si~ stopnia try
buna i zapewne jako weteran otrzymal potem kawalek ziemi 
w wyludniajqcej si~ coraz bardziej Italii. W kazdym razie wia
domo, ze Marcin wychowywal si~ w okolicach Ticinum, dzisiejszej 
Pawii, i ze rodzina jego byla poganska. Sluzba wojskowa stano
wila zawod dziedziczny. Jako pi~tnastolatek Martinus byl juz 
kawalerzystq. W kilka lat pozniej, podczas sluzby garnizonowej 
w Galii, miala si~ zdarzye owa historia z chlamidq oddanq 
marznqcemu n~dzarzowi. Nast~pnej nocy Marcin zobaczye mial 
we snie Chrystusa odzianego polowq wielkiej kawaleryjskiej pe
leryny i mowiqcego do aniolow: "Marcin , ktory jest dopiero 
katechumenem, okryl: mnie tym plaszczem". Katechumenem byl 
podobno Marcin od wczesnych lat chlopi~cych . Ale chrzest przy
jql dopiero w Galii, w Amiens, majqc lat dwadziescia dwa. 

Cesarstwo, chrzescijanskie juz wowczas przynajrilniej z imie
nia, odpieralo z trudem najazdy barbarzyncow. Pierwotna za
sada, ze chrzescijaninowi nie wolno sluzye w wojsku i przelewae 
krwi, doznala w tej sytuacji zachwiania. Z czasem coraz bardziej 
wzrastalo przekonanie, ze Imperium Romanum, to nie tylko 
ostoja cywilizacji, ale i twierdza Boga, oblegana przez moce 
ciemnosci i chaosu. A dodajmy jeszcze, ze uchylanie si~ od sluzby 
w szeregach bylo dla "dziedzicznych zolnierzy" wielkim ryzy
kiem. Marcina jednak widzimy jako zdecydowanego objecteur 
de conscience. Odmowil udzialuw walce, natomiast mial powie
dziee dowodzqcemu armiq cesarzowi Konstancjuszowi: "Poniewaz 
uwazasz mnie za tchorza, ' kaz mi p6jse jutro samemu i bez broni 
przeciw calemu wojsku Frank6w. Pojd~ w imi~ Jezusa tylko ze 
znakiem krzyza". Nie mozna wqtpie, ze juz pierwszy i podsta
wowy biograf Marcina, Sulpicjusz Severus, kt6ry byl jego mlod
szym wsp6lczesnikiem, a ponadto czlowiekiem wielkiej kultury ' 
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i znal swego bohatera osobiscie, przyozdabia jego iyciorys legen
dami. Ale faktem bezspornym jest, ie miody Marcin przestal bye 
iolnierzem, co w owczesnych warunkach nie nalei alo do rzeczy 
latwych. W oczach jednak takich chrzescijan jak jego . biograf,• 
i wielu innych, bylo czyms nader zaszczytnym jako wiernose za
sadom pierwszych czasow. 

Swojq szkol~ chrzescijanskq mlody neofita przeszedlpod kie
runkiem bardzo dobrego mistrza, Hilarego, pOiniejszego biskupa 
Poitiers i Tours i swi~tego. Od niego to zapewne dowiedzial si~ 
o bujnym rozwoju iycia zakonnego na Wschodzie i 0 jego zasa
dacn. Stal si~ pierwszym wielkim, na szerokq skal~ pionierem 
monastycyzmu na Zachodzie. Nie stworzyl nowej reguly, ale byl 
praktycznym inicjatorem. Zasady byly proste: ubostwo, modlitwa, 
praca, male grupki ludzi z wszelkich stanow, zlqczone wspolnym 
celem, braterskq rownosciq, otwarte dla wszystkich przybyszow. 
Wokolo chatki, ktorq Marcin zbudowal sobie w Liguge, w pobliiu 
Poitiers, powstala pierwsza taka wspolnota. W swoim "pionier
stwie" Marcin zawsze umial zaczynae od rzeczy bardzo real
nych, a przez to malych, "oddolnych", praktycznych, prawdzi
wych i zywotnych. Przez dlugie lata swego zycia dzialal, jak 
powiedzielismy wyiej, "na wielkq skal~", lecz zawsze byl to 
organiczny rozwoj skromnych, raczej nie zaplanowanych z gory, 
trafnie dobranych i dobrze zorganizowanych, a przede wszystkim 
zywych wlasnym jego dynamizmem inicjatyw. Przypomina si~ tu 
ewangeliczne slowo, ze cisi posiqdq ziemi~. Liguge bylo pierw
szym klasztorem w GaliL A domem macierzystym calego roju 
dalszych wspolnot i osrodkiem misyjnym stal si~ wielki klasztor 
Marmoutier - pod Tours - ktory MarGin zaloiyl i mieszkal 
w nim nadal jako mnich-biskup, powracal do niego zawsze ze 
swych apostolskich w~drowek. W porownaniu ze wschodnim mo
nastycyzmem wielkq nowosciq - jedynq, ale za to donioslq 
jakq Marcin zaszczepil na Zachodzie, bylo swir:;cenie mnich6w na 
ksi~iy , polqczenie razem tych dwoch powolan . Powod byl prak
tyczny, apostolski. Marcin od pierwszych czasow w Liguge podjql 
dzielo ewangelizacji wsi. W Galii, jak i gdzie indziej na Zacho
dzie, ludnose wiejska byla jeszcze w IV wieku tak powszechnie 
poganska, ie slowo paganus etymologicznie utoisamialo si~ z chlo
pem (pay san). 

Niepodobna tu na paru kartkach streszczae dziela misyjnego 
Marcina - cichej epopei niewiarygodnego trudu i skutecznosci. 
Chodzi mi raczej 0 pewne jej cechy charakterystyczne i oblicze 
czlowieka wylaniajqce si~ w tym dzialaniu. Pomnikiem histo
rycznej skutecznosci stala si~ przede wszystkim siee parafii wiej
skich, pierwszych w ogole wiejskich parafii, ktora dzi~ki Marci-

Znak -- 7 
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nowi i jego mnichom okryla calq zachodniq Gali~ i schrystiani
zowala z czasem jej Iud. ' 

W 371 roku - w trzy lata po smiercl sw. Hilarego --,- miesz
kancy Tours obwolali Ma rcina swoim biskupem, przezwyci~zajqc 
jego op6r. Oponentem byl tu nie tylko sam wybraniec. Spor~ 

wysoko postawionych os6b, a wsr6d nich zwlaszcza biskup De
fensor z Angers, zdecydowanie krzywilo si~ - jak opowiada bio
graf - na prostactwo jego ubioru, zle strzyzone wlosy i nie
wykwintne obejscie, zupelnie nieodpowiednie dla biskupiego do
stojenstwa. R6wniez jego kultura w dziedzinie "litterarum" oraz 
teologii budzila zastrzezenia. SUlpicius Severus zapewnia, ze prze
zwyci~zylo te opory slowo .Psalmu: "Z ust dzieci i niemowlqt 
przy piersi doskonalq zgotowales Sobie chwal~" - mozliwe, ze 
tak si~ stalo, bo nieraz w tych czasach szukano rozstrzygni~c 

Ducha przez otwarcie na chybil trafil kt6rejs z swi~tych ksiqg. 
Retoryka w 6wczesnej, tak bardzo zromanizowanej Galii byla 

przez warstwy oswiecone nadal, jak w czasach swietnosci Rzyrnu, 
niezwykle ceniona. Sympatyczny biograf Marcina pisze: "Wiem, 
ze spotkam si~ z nieufnosciq, bo juz kilkakrotnie nie chciano rni 
wierzyc, ale swiadcz~ si~ J ezusem Chrystusem i zapewniarn, jak 
pragn~ zhawienia, ze nie spotkalem w niczyich rozmowach takiej 
wiedzy, wymowy i czystosci j~zyka". Niewqtpliwie wi~c nawet 
i wtenczas, gdy po smierci l.\1:prcina wielkosc jego dziel og6lnie 
byla uznawana, pochwala jego uczonosci i wymowy budzila scep
tycyzm. Jakq uczonosc mial na mysli biograf? "Moc ipot~g~, 

latwosc i pewnosc w objasnianiu Pisma Swi~tego". Co do swiec
kiej kultury, filozofii oraz teologii, Sulpicjusz specjalnie si~ nie 
upiera, by przekonac wsp6lczesnych, ze Marcin blyszczal, albo 
m6g1 blyszczec czymkolwiek w tych dziedzinach. 

Natomiast zdaje si~, ze wszyscy zgadzali si~ z biografem wspo
minajqcym najbardziej moze charakterystyczny jego rys, chociaz 
w tyc'" czasach nie wyjqtkowy: "Gdy objql urzqd biskupi , nie 
umiem wyrazic, jak okazal si~ wielkirn - poniewaz pozostal nie-, 
zmiennie takim, jakirn byl poprzednio. Ta sarna pokora w sercu, 
to sarno ub6stwo w ubraniu.. . ". Nie jest to goloslowne. Mn6stwo 
si~ zachowalo wspomnien i anegdot 0 wspanialej prostocie, natu- ' 
ralnosci, "autentycznosci", jak dzis powiedzielibysmy, biskupa 
Marcina. Bo jego pokora byla przede wszystkim wlasnie pro
stotq, spokojem i gl~bokq, naturalnq, nie wysilonq solidarnosciq 
z wszystkimi ludzmi; a jego czynne, prawdziwie niezmordowane 
zycie zetkn~lo go z olbrzymim kr~giem ludzi. 
Wi~kszosc tych bliznich byli to prostacy, poganie lub p61po

ganie, n~dzarze, cz~sto tulacze i wygnancy tej epoki zarn~tu . Ale 
stykal si~ takze z ,wyrafinowanymi intelektualistami, odosobni,o
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nymi u schylku swojego swiata. takimi jak jego wspolczesnik 
,z IV wiek u Auzoniusz, pozny. smutny poeta lacinskiegQ antyku 
w Galii, pi~knie przypomniany ostatnio przez Zygmunta Kubiaka 
w szkicu Poezja w historii. Auzoniusz opiewa krolestwo umar
lych: "Na polach owianych przestworzem, wslawionych Wergiliu
,sza wierszem, tam, gdzie mirtowy gaj ocienia nieszcz~snyc;1 ](0

chank6w - oto bohaterki dziejow dawnych odprawiajq s"';lo/e 
obrz~dy szalone, a kazda z nich n iesie pamiqtki smierci, ktora jq'. 
kiedys wchlon~la. W~drujq dnem lasow gl~bokich, w poswiacie 
przycmionej, posrod dlugowlosych trzcin i makow pochylonych 
.sennie, wsrod jezior, gdzie woda nie pluszcze, i bezszmernych 
strumien"i, na ktorych brzegu - w smutnej mgle - wi~dnq bez
'silne kwi-aty, niegdys imiona krolow i mlodzienc6w . pozegnane 
lzami: Narcyz w zapatrzeniu zmarly, i Hiacynt, syn EbalD. , Kro
kus 0 glowie zlocistej i purpurq zbroczony Adonis ... ". 

Czlowiekiem duzej kultury wdawnym stylu byl takZe sam 
biograf S1.1lpicjusz, i tym lepiej moze umial ocenic - z podzi
wem i ze wzruszeniem - skromny, ufny, pracowity zywot Mar
cina pomi~dzy tym pi~knym i beznadziejnym smutkiem starego 
swiata, a dzikimi, napierajqcymi hordami. Marcina nie przestra
szalo ani jedno ani drugie. Nieustannie mial przed sobq ludzi, 
zwycza jnych, przeci~tnych, kt6rzy w kazdej epoce przelomu zyjq 
bez zdziwienia , nie zapytujqC siebie czy przynalezq do przeszlosci 
ezy przyszlosci, czy cos si~ na nich konczy czy od nich zaczyna, 
k t6rzy przywykajq do wszelkich kl~sk i niepewnosci. A jesli 
czyms bywajq zaskoczeni - to dobrociq ; tak Jakby w zimowej 
nocnej pustce napotkali dom z ogniskiem. Szedl pomi~dzy nich, 
a i oni zbiegali si~ do .niego. On takze nie zastanawial si~, Czy 
czas dany mu to ostatnia godzina zmierzchu czy .pierwsza przed
switu: w kazdym razie trzeba bylo t~ godzin~ wyzyskae, "okupie" 
redimentes tempus; to ponaglenie apostolskie na pewno bylo przy
tomne myslom malo wyksztalconego eks-zolnierza, kt6ry w swej 
praktycznosci opartej na Bogu i w swej nieslabnqcej, zarliwej 
aktywnosci tak zywo przypomina nam Apostola Narod6w z Tarsu. 

Wierzyl co prawda w rychly koniec swiata (oraz uwazal pro
stodusznie Jowisza za jednego z diab16w, . bardzo zresztq, jego 
zdaniem. glupiego), niemniej szedl cale zycie przed siebie, po
mi~dzy ludzi, bo koniec swiata nie byl jego rzeczq (ani Jowisza), 
ale potrzeby ludzi jak najbardziej, wiesniak6w Galii nie wiedzq
cych dotychczas, ze, ;,na wolnose wykupil nas Chrystus". 

Byla to pi~kna historia i nie dziwimy si~, ze Sulpicjusz Severus 
napisal prawie poemat (choe zupelnie inny od piesni Auzoniusza). 
Zb~dne jest moze podkreslac latwowiernose ludzi owych cza

s6w, a wsr6d nich nie na ostatnim miejscu - poboznych hagio
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grafow. Niemniej "zlota legenda", osnuta wokol Marcina JUZ 

za jego zycia, rozni si~ od pozniejszych, sredniowiecznych OpO
wiesci o· niezliczonych i niezwykle nieraz fantastycznych i \1.;y
szukanych cudach roznych swi~tych - biblijnq, ewangelicznq 
prostotq, i jest bardzo charakterystyczna: tak wlasnie widziano, 
patrzqc na dawnego zoinierza z Pannonii, s w i ~ to s e, tak go za· 
pami~tano i takim - w jakims przynajmniej stopniu - Marcin 
musial bye. • 

W czasie jednej z pierwszych swoich podrozy misyjnych, przed
si~wzi~tych z klasztornej osady Liguge, przechodzil przez wlosci 
bogatego Lupiciriusa, po:i:niejszego konsula; uslyszal pIacz i za
wodzenie, wi~c zblizyl si~ do gromady sluzby. Co si~ staIo? Od
powiedziano mu, ze oplakujq mlodego niewolnika, ktory przed 
chwilq si~ powiesil. Marcin odsunql placzqcych - i jak Eliasz, 
jak Elizeusz zaklinajqc Boga poiozyl si~ na martwym ciele, pro
bowal dlugo tchnqc zycie z ust w usta, az - mowi biograf 
wskrzesil martwego chlopca. 

Z pozniejszych, biskupich juz jego lat, przyioczmy innq opo
wiesc. Gdy szedl, jak zwykle pieszo i w starym czarnym pIaszczu, 
spioszyly si~ na jego widok konie przy furgonie wojskowym, 
a zoinierze dotkliwie go za to pobili. Tciwarzysze, mnisi nadeszli 
iymczasem, wsadzili rannego na osia i oddalili si~ spiesznie, ale 
Marcin, odzyskawszy przytomnosc, zapewnil ich z humorem, ze 
owych zoinierzy jeszcze zobaczq i to wkrotce. Konie im si~ zna
rowily, nie mogli ruszye z miejsca - cz~sto konie w tych 
poboznych historiach Sq narz~dziem Opatrznosci - a w 'dodatku 
ktos z przechodniow powiedzial -im, ze wlocz~ga, ktorego skato
wali, to biskup z Tours, za co Pan Bog ich, ukarze. Biegnqc do
gonili Marcina i poprosili 0 przebaczenie; udzielil go ch~tnie, 

z usmiechem dodajqc - jak mowi Sulpicjusz - ze wprawdzie 
zniewazenie biskupa jest istotnie zlym uczynkiem, ale mylq si~, 
jesli sqdzq, ze pobicie jakiegokolwiek obc'ego biedaka byloby 
uczynkiem lepszym. 

Mniej cudowne, ale rownie charakterystyczne bywaly "proto
kolarne" klopoty z biskupem Marcinem. 

"Co to za ludzie i s~qd ta cala parada?" 
"To senatorowie miasta Clermont, ktorzy wyjechali naprzeciw, 

zeby miec zaszczyt powitae Waszq Milose". 
"Czyz wyobrazacie sobie, ze wejd~ do waszego miasta w takim 

orszaku?" - I tu biskup Marcin nie ufajqc argumentom zawro
cH swego osiolka, ale wspaniala kawalkada obskoczyla go, zakli
najqc i blagajqc, zeby nie pozbawial miasta zaszczytu swoich od
wiedzin. Nic nie pomoglo. Biskup uciekl. A nie tylko raz i nie 
tylko w Owernii mialy miejsce podobne konflikty. 
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CZE;sciej jednak zdarzaly mu siE; powitania bardzo niech~tne, 
lub wr~cz wrogie tam, gdzie istnialy jeszcze silne osrodki kultu 
poganskiego. Czytamy, ze biskup w wielu tych miejscach sciql 
swi~te drzewa, naklonil do zburzenia swiqtyni - czemu towa
rzyszq opisy wielu cudOw. A tabe licznych n~ebezpie

czenstw, bo Marcin nigdy nie korzystal z zadnej zbrojnej 
ochrony. Ale sposrod legend typo\vych dla tego okresu warto wy
dobyc fakt podkreslony przez pierwszego jego biografa, ten mia
nowicie, ze jako apostol Marcin odznaczal si~ ogromnq cierpli
wosciq, rozsqdki~m, taktem, wyrozumialosciq. Gdy ludnosc gdzies 
nie chciala dae si~ przekonac jego wymowie i trwala przy daw
nym kulcie, poprzestawal na zalozeniu malej , zaczqtkowej gminy 
chrzescijanskiej. 

Jak szeroko rozposcierala si~ ta jego dzialalnosc, do dzis jest 
przedmiotem sporow miE;dzy historykami, w kazdym razie si~

gala daleko ' poza ramy diecezji - czy juz pozniej metropolii 
w Tours. Czterysta dwadziescia pi~c wsi i miasteczek francuskich 
nosi do dzisiaj jego imi~. "Saint-Martin" ZWq slE; takze strumie
nie, gory, lasy rozrZllcone az po krance owczesnej Galii - ale 
w takq apostolskq wszechobecnosc historycy nie chcq juz zadnq 
miarq wierzyc , i zapewne slllsznie. Niemniej . ponad cztery tysiqce 
parafialnych kosciol6w pod wezwaniem sw. Marcina to wymowne 
swiadectwo i hold dia najwi~kszego z apostol6w GaliL 

Co do strllmieni zwiqzanych z jego imieniem, to stary hagiograf 
zapewnia, ze co najmniej jeden z nich narodzil si~ w cudowny 
spos6b. Gdy Marcin poprosil wiejskq kobiet~, by zechciala dac 
mu pic oraz napoic jego osla, a ta poszla po wod~ do odieglej 
studni - "Nie b~dziesz juz nigdy dzwigac dzban6w z daleka", 
zapewnil jq swiE;ty, i p6ty si~ modlil, az trysn~lo oMite zr6dlo. 

Mial niezlomnq zasad~ "nie przyjmowania niczego od niko
go" - poza wlasnie kubkiem wody lub chlebem - co go sku
tecznie uniezaleznialo jako biskupa, jako opata i jako czlowieka 
od moznych tego swiata i od wladz. Ale tez. osobiscie, zywiolowo 
nie cierpial wszelkich splendor6w, ceremonialnosci i wyroznien. 

Jesli zas chodzi 0 dialog, prowadzil go nawet z diablem - jak 
nas zapewnia Sulpicjusz Severus "za wiarygodnymi osobami". 
Zly duch wyrzucal Marcinowi, .ze przyjmuje do kIasztoru niegod
nych tego kandydat6w, grzesznik6w, na co opat zawolal ze wzbu
rzeniem: MyIisz si~, nawet tobie przyobiecalbym przebaczenie 
imieniem Pana naszego, gdybys m6gI zaprzestac czynic zle i kajal 
si~ przed dniem sqdu. 

Zdaje si~, ze metody 'pedagogiczne Marcina byly bardzo dobre, 
bo z jego szkoly, zwIaszcza z wielkiego klasztoru Marmoutier, 
wyszlo wielu wspanialych "przyjaci61 Boga", milosnik6w grzesz
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nikow, szeI'oko zarzucajqcych Slec. Jego bezposrednimi uczni'ami 
byli mi~dzy innymi swi~ty Patryk, apostol Irlandii, sw. Maurillo ,. 
sw. Wiktcr iusz, sw. Korentyn, biskupi-apostolowie Galii i wielu 
innych. l'vlarmoutier nie tylko stalo si~ domem macierzystym 
licznych klasztorow i centrum wysylajqcym misjonarzy w~drow
nych, ale wzorem, z ktorego monastycyzm zachodni czerpal az 
do czasow sw. Benedykta. A i sam wielki prawodawca z Ca
sinum przyjql niejedno z tych wczesnych tradycji, ktore w ciqgu 
swego dlugiego zycia uksztaltowal sw. Marcin. Wchodzi tuw gr~ 
na przyklad sprawa tak doniosla jak kopiowanie manuskryptow, 
dzi~ki cZemu mnisi sredniow~eczni . uratowali od ' zaglady ty}t;~ · 

skarbow antycznych. Wlasnie tworca i opat Marmoutier przezna
czyl swoim mnichom przepisywanie jako naczelnq pra~. Za
po,mniana wlasciwie zupelnie zasluga prostego eks-kawalerzysty... 

Prawie niewiarygodny, ale dobrze poswiadczony zasi~g wszech
stronr..ej dzialalnosci Marcina dowodzi j ~go talentow organi
zacyjnych; rownoczesnie jednak nie bylo dla niego chyba nigdy 
rzeczy zbyt drobnej i niewaznej, gdy chodzilo 0 czlowieka. Przy 
gallickim rozsqdku i trzezwosci zdarzalo mu si~ popelniac 
wi~ksze i mniejsze "szalenstwa" doraznego milosierdzia. Dla niego 
zresztq nie byly to chyba szalenstwa i nawet nie bylo to "milo
sierdzie" w tym sensie, w jakim si~ je nazbyt cz~sto pojmuje. Byla 
to gl~boka jednosc z bracmi, z rodzinq ludzkq. Raz, jako biskup juz 
idqc do kosciola zatrzymany zostal przez obdartego n~dzarza, i na
tychmiast kazal archidiakonowi dac prOSZqcemu cieple odzienie. 
Ale po chwili w przykoscielnej celi sluzqcej za zakrysti~ 

mial znow przed sobq tego samego biedaka, ,ktory obie
canego przyodziewku dotqd nie ot rzymal i widocznie nie mial 
zaufania do pami~ci archidiakona, a zresztq marzl, bo byl to zi
mowy poranek. Marcin szybko zsunql z siebie i oddal tunik~, 
ktorq mial pod pIaszczem, a gdy wnet potem nadszedl archidia
kon i oznajmil, ze Iud juz czeka w kosciele, biskup nie majqc 
ochoty si~ przyznac co zrobil, a w plaszczu nie mogqc celebro
wac, zapytal archidiaRona : czy przyniosles ubranie dla ubogiego?
Nie mialem czasu, a zresztq on gdzies juz sobie poszedl. - Przy
nies mi tylko ubranie, a ja go znajd~. - Mocno zirytowany dia
kon przyniosl z pobliskiego kramu cos rownie taniego jak kusego 
i marnego. Nie mogl juz przeszkodzic biskupowi, i;e w tym wlasnie 
poszedl do oltarza. 

"W caIej historii sw. Marcina, pisze nowoczesny biograf, ks. 
A. Regnier, uderza nas rys jego niezalei;nosci w stosunku do po
t~g tego swiata, ktorych pomocy nigdy nie wzywal, a nawet zda
wal si~ wi~cej obawiac ich dobrodziejstw i protekcji nii; grozb 
i przesladowan". . 
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Nawet kiedy chodzilo 0 bezinteresowny dar wdzi~cznosci, "nie 
pozwolil pieniqdzom przekroczyc klasztornych progow, bo. wiedzial 
zbyt dobrze, na jak niebezpieczne proby bogactwo wystawia.. . 
A przeciez jego Zgromadzenie bylo niezmiernie ubogie, cz~sto 
brakowalo najniezb~dniejszych rzeczy, totez kilku braci osmielilo 
si~ zwr6cic mu uwag~, ze moze byloby dobrze zatrzymac cZqstk~ 
tej sumy.. . - Pieniqdze pozostawmy tym, ktorzy ich wi~cej od 
nas potrzebujq - odpowiedzial biskup i postanowil, ze hojny dar 
Likoncjusza zostanie uzyty na wykup jencow". 

Unikal tez wszelkiej zazylosci z moznymi. Co innego mial do 
roboty. "Zresztq nie znajdowal upodobania w tym obcowaniu, 
a jego stosunki z moznymi i pot~znymi rnialy zawsze na celu 
obron~ ucisnionych". 

A co najbardziej rzadkie i godne pami~ci - wsrod owych ucisnio
nych, ktorych Marcin odwaznie i energicznie bronil, byli here
tycy - pryscylianie. Wstawial si~ za nimi wielokrotnie na dworze 
cesarza w Trewirze. Walczyl w ich obronie przeciwko innym bi
skupom. Potem zerwal wszelkie stosunki z biskupami przyklada
jqcymi r~k~ do przesladowan. 

Historyk przed chwilq cytowany, a piszqcy przed pol wiekiem, 
zdaje si~ temu mocno dziwic: "Nasuwa nam si~ pytanie, dlaczego 
sw. Marcin odczuwal takq niezwyklq niech~c zblizenia si~ do 
ludzi, ktorzy moze dzialali z przekonania, i to chociaz sarno zbli
zenie nie czyniloby go wspolnikiem ich dzialalnosci?" Po czym 
przytacza liczne argumenty na obron~ post~powania Kosciola 
"w scislyrn znaczeniu tego wyrazu" wobec heretykow na prze
strzeni historii. 0 tysiqc szescset lat wczesniejszy sw. Marcin wie-, 
dzial cos 0 tym lepiej ... 

Przekroczywszy osiemdziesiqlk~ Marcin, ktory "nie odpoczywal 
nigdy", dzialal nadal w miar~ sil i nie umarl w swojej celi kla
sztornej ale w podr6zy do odleglej parafii, gdzie udal si~, by po
jednac zwasnionych ·ksi~zy. Szedl z uczniami na piechot~, pi~knym 
brzegiem Loary, rozmawiajqc wesolo, jak zwykle, i cieszqc si~ 
pi~knem swiata. Jak wynika ze wspomnien jego uczniow, byl to 
staruszek nie tylko nie zgorzknialy, ale pelen uroku i humoru. 
Po czym znalazl si~ znowu w tlurnie, tak dobrze sobie znajomym. 
Mial wracac do Marmoutier, gdy Qpuscily go sily. Powiedzial 
bliskim, ze to juz koniec. Ale nie tylko bracia, lecz wszyscy, z ~im
kolwiek si~ zetknql, IWzywali go placzqc, by ich jeszcze nie opusz
czal. "Jezeli ty odejdziesz, kt6z nas b~dzie bronil?" 

Sulpicjusz nam przekazal takq ostatniq jego modlitw~: "Panie, 
jesli jeszcze potrzebny jestem Twemu ludowi, nie wymawiam si~ 
od pracy - non recuso laborem. Niechaj si~ wypelni wola Twoja... 
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WalczE; juZ dlugo , ale jesli zqdasz, bym sluzyl nadal w Twoich 
szeregach, got6w jestem... J esli jednakze przez wzglqd na moje SE;
dziwe lata zachowasz mnie, Panie, przed tym doswiadczeniem, 
zn6w blogoslawic bE;dE; wolE; Twojq, a tych wszystkich, kt6rych 
los mnie niepokoi, Ty weimiesz pod Twojq opiek~". 

Umarl 8 listopada 397 rok u. "Wiese 0 jego smierci rozeszla si~ 
szybko i daleko. Byla to zaloba publiczna". 

Sulpicjusz Severus pisal do przyjaciela: ... "Przyjedz. do mnie 
niezwlocznie, bysmy wsp61nie oplakali tego, kt6rego kochalismy 
zar6wno. \Viem, ze nie powinno si~ plakac czlowieka, kt6ry wy
szedl zwyci~sko z wszelldch niebezpieczeitstw swiata i pokus tego 
wieku i otrzymal obecnie nagrod~ swych zaslug, ale nie mog~ 
opanowac smutku... " 

Na szczE;scie biograf Marcina byl czlowiekiem ludzkim i pozo
stawil nam ludzki wizerunek tego, kt6rego nie tylko podziwial, ale 
i serdecznie kochal. 

Patron Francji uczczony tam w litl\rgii Kosciola na r6wni z Apo
stolami, czlowiek, kt6ry polozyl podwaliny pod cywilizacjE; chrze
scijaitskq Zachodu, zmieniajqc w ciqgu swojego zycia oblicze roz
leglego kraju, z punktu widzenia historii jest olbrzymem. Ale pa
l.rzqc na niego mozemy siE; jeszcze raz z radosciq przekonac, ze 
olbrzymami historii bywaj'l najprawdziwiej ludzcy ludzie. 

Hanna Malewska 
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sw. KATARZYNA SIENENSKA 
"Naturq mojq jest ogien." . 

Na wsp6lczesnym jej portrecie widzimy smuklq, mlodq kobiet~ 
w czarno-bialym, zakonnym stroju. W spokojnej twarzy 0 niezbyt 
pi~knych lecz subtelnych rysHch dominujq duze, lekko skosne oczy. 
Tw6rca tego fresku, Andrea Vanni, uczony teolog Rajmund z Capui 
i poeta Neri di Landoccio nalezeli do grona jej najblizszych przy
jaci61 i uczni6w. Papiez Grzegorz XI sluchal jej propozycji rozwiq
zania konflikt6w politycznych i korzystal z jej posrednictwa w spo
rze z Flo,encjq . Uczony humanista, Pius II Piccolomini, sprawil, iz 
wyniesiono jq na oltarze, a w bulli kanonizacyjnej mowil: Nemo 
ad eam accesit,' qui doctior meliorque abierit I. 

Kim byla ta kobieta, kt6ra zaslyn~la mqdrosciq i . swi~tosci"'l 
w wieku, gdy slawne byly jedynie awanturnicze metresy lub 
uwielbiane przez poet6w pi~kne arystokratki? 

Trudno dzisiaj dotrzec do calej prawdy 0 sw. Katarzynie Sie
nenskieJ. Wsr6d hagiograficznych opis6w i egzaltowanych pochwal 
zagubila si~ realna, dzialajqca kobieta. Z drugiej strony nie mozna 
zapominac, ze byla to kobieta niezwykla - wrazliwa mistyczka, 
popadajqca w dlugie ekstazy, zawsze przekonana (az do fanatyzmu) 
o slusznosci swoich poczynan i mysli. Zr6dlem jej sily byl na 
pewno mistyczny, bezposredni kontakt z Bogiem, ale nie byl to 
mistycyzm Eckhardta czy Joachima da Fiore. Jej pasjq bylo dzia
lanie i POPr;1:pz nie wyrazala cale l::ogactwo swych wewn~trznych 
przezyc. 

W niniejszym szkicu chcialabym zajqc si~ gl6wnie dzialaln,oscil\ 
publicznq Sienenki, a przede wszystkim jej akcjq dyplomatycznq. 
Nie znaczy to, jakobym deprecjonowala jej doktryn~. Sqdz~ jednak, 
ze omawianie tych dw6ch aspekt6w w pobieznym skr6cie nie przy
czynia siG do zrozumienia zadnego z nich. Tak bylo w dotychcza
sowej literaturze, w kt6rej przewaznie analizowano lqcznie dzia
lanie i mysl Katarzyny. Wskutek tego atmosfera zycia wewn~trz
nego swi~tej nutowala na przedstawianie i-co gorsza - ocen~ 

jej' dzialalnosci polityczn~j, oderwanej przez to od reali6w epoki 
i cz~sto nieprawdziwie wyolbrzymianej. Ten "metodyczny scepty
cyzm" nie rna na celu umniejs:zania roli wielkiej swi~tej, lecz tylko 
przyblizenie czytelnikowi te~ fascynujqcej do dzis postaci. 

1 Acta SanctoTum, t. III (Aprilis). Parisiis et Romae 1866, s. 983. 
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Katarzyna Benincasa uronzila si~ 25 marca 1347 r. w domu 
farbiarza Jaccopo przy jednej z wqskich, stromych uliczek Sieny 
via dei Tintori. Ojciec jej, choc niezbyt zamozny, byl og61riie sza
nowany, a jego synowie piastowali p6zniej liczne urz~dy w Si
gnorii. Natomiast matka, Lapa, nie grzeszyla malom6wnosciq i byla 
bardzo apodyktyczna. Rodzina Benincas6w byla bardzo liczna 
bylo tam 25 dzieci. 

W najwczesniejszym dzieciiIstwie duze wrazenie na subtelnej 
Katarzynie musiala wywrzec straszliwa epidemia dzumy. Wybuchla 
ona wprawdzie w rok po jej urodzeniu, lecz wygasala powoli, a jej 
skutki byly odczuwane przez dlugie lata. ~strzqsajqce obrazy 
i dramatyczne przezycia pchaly ludzi do epikureizmu lub prze
sadnej poboznosci. Moze dla Katarzyny byl to jeszcze jeden asumpt 
do gl~bokiej religijnosci, kt6rq wyr6zniala si~ od najmlodszych lat. 
W wieku szesciu lat miala pierwsze widzenie - Chrystus w tiarze 
w otoczeniu Apostolow Piotra i Pawla oraz licznych swi~tych. 2 

Na uksztaltowanie si~ religijnosci malej Katarzyny wplywaly 
r6wniez rozmowy z jej dalekim krewnym, Tommasso della Fonte. 3 

Ten kilkuhastoletni sierota przebywal wowczas w domu Benin
cas6w i przygotowywal si~ do nowicjatu u dominikanOw. Uzupel
niajqc swojq edukacj~ musial wiele przekazac Katarzynie , skoro 
jako kilkuletnia dziewczynka, nie umiejqca czytac i .przeby
wajqca w srodowisku prostych ludzi oraz ich dzieci, znala wiele 
zywot6w swi~tych , a szczeg6lnie sw. Dominika, kt6rego juz wtedy 
chciala nasladowac. Zafascynowana klasztornym zyciem, przeko
nana 0 niezwyklej misji zakon'nik6w sklada slub dziewictwa 

. w si6dmym roku zycia . Marzy 0 tym, by jak sw. Eufrozyna wejsc 
do klasztoru w m~skim przebraniu i tam pozostac. Tymczasem 
Tommasso zostaje przyj~ty do zakonu i coraz rzadziej kontaktuje 
si~ z Katarzynq, kt6ra zostaje sarna ze swoimi marzeniami w ha
lasliwym domu przy via dei Tintori. 

Energiczna Lapa mimo autentycznej milosci macierzynskiej nie 
dostrzegala innosci Katarzyny, a tym bardziej nie starala si~ Wnikac 
w jej najskrytsze pragnienia. Jej poglqd na przyszlosc c6rki byl 
prosty - skoro rna juz 11 lat, nalezy jak na jszybciej przygoto
wac jq do malzenstwa. Aby jednak znalazl si~ kandydat na m~za, 
nie wystarczal posag i zabiegi rodzic6w. Sarna dziewczyna musiala 
swojq urodq, ubiorem i zalotnosciq olsnic mloclzienca. Totez Lapa 

2 Vita a uctore Fr. Rai mundo Capuano, ibid. s. 870. T a wers j a, za n o towana 
przez wszystkich biografow, zosta la chyba stworzona pod wplywem p6zniejszej 
dzialalnosci Katarzyny. Sugerujq to przede wszystkim dwa jej momenty: 
umiejscowienie wizji nad kosciolem Dominlkanow i Chrystus przybrany w tiarE: 
jak papiez, na"ywany p6zniej przez swi~tq " Chrystusem na ziemi". 

3 Leggenda Minore, Roma 1898, S . 12. 
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zaczyna "edukacj~" corki od zapoznania jej Z tajnikami piel~gnacji 
urody. Katarzyna poczqtkowo opiera si~ w imi~ wiernosci swym 
dziecinnym planom zakonnym. W koiicu jednak ulega, glownie 
pod wplywem perswazji starszej siostry Bonawentury, ktorq bar
dzo kochala. I . 

Obok wyszukanego stroju - bardzo bogatego i bardzo ci~zkie
go 4 - glownq ozdobq mlodych dziewcz'lt byly wlosy upi~te mi
sternie i przybrane drogimi kamieniami, wstqzkami czy kwiatami. 
Idealem pi~kna byly wlosy jasne 0 lekko zlocistym odcieniu. Aby 
tab kolor uzyskae, trzeba bylo plukae wlosy w roztworze ziol 
z dodatkiem popiolu, a potem dlugo stae na sloiicu z odkrytq 
glow'l . Ale na piel~gnacji wlosow nie mozna bylo poprzestae. 
Makijaz zajmowal na pewno nie mniej czasu niz obecnie i byl 
chyba bardziej skomplikowany, zwazywszy prymitywne czernidla 
czy proszki do "pudrowania" twarzy. Tak wi~c starajqca si~ 

o wzgl~dy m~zczyzn kobieta wi~kszose dnia poswi~cala zabiegom 
kosmetycznym. . 

Katarzyna okazala si~ zdolnq uczennicq matki i siostry; juz 
wkrotce slyn~la z jasnych, bujnych wlos6w. Zaniedbujqc mo
dlitwy stroila si~, czesala wlosy i czernila brwi. Ta smukla 
dziewczyna 0 duzych oczach na pewno zwracala uwag~ sieneii
skich mlodzieiicow. 

Zanim jednak doszlo do, skutku malzeiislwo, w post~powaniu 
Katarzyny nastqpil nagly zwrot. W roku 1362 umiera przy po
rodzie Bonawentura, a wstrzqsni~ta Katarzyna czuje si~ nieja
ko wspolwinna za t~ smiere. Uwaza, i:i: jest to kara za jej proz
nose, za odejscie od poprzedniego trybu zycia. Totez porzuca 
wszystkie zabiegi kosmetyczne i postanawia oddae si~ pokucie. 
Aby uniemozliwie sobie drog~ odwrotu, scina swe pi~kne, dlu
gie wlosy i zeszpeconq glow~ okrywa prostq chustq. W takiej po
staci nie mogla wyjse na ulic~,. nie przedstawiala juz zadnej 
atrakcji dla m~zczyzn , byla niejako zhaiibiona w swym panieii
stwie. Rozwscieczona Lapa naklada na cork~ wszystkie obowiqz
ki sluzqcej i pozbawia jq nawet osobnego pokoju, w ktorym mo
glaby si~ spokojnie modlie. 
Decyzj~ obci~cia wlosow podsunql Katarzynie podobno Tom

masso della Fonte, juz wowczas wyswi~cony i pelniqcy funkcj~ 
jej spowiednika 5 . ~ydaje si~ jednak, ze silniejsza byla jej ch~e 
umartwiania si~ oraz przyklad Marii Magdaleny, nie zalujqcej 
swych pi~knych wlosow dla wytarcia stop Chrystusa. Uwielbie

4 Na dlug'l suknie: z trenem wkladalo siE: strojny plaszcz, bez kt6rego kobieta 
nie mog!a wyjsc na ulicE:, Gdy Benincasa - juz jako tercjarka - oddala sw6j 
plaszcz zebrakowi, spotkala siE: z oburzeniem wielu mantellatek . 

5 Acta... , s. 874 
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nie dla tej swi~tej pozostanie juz na zawsze zywe u Katarzyny. 
Cz~sto p6zniej zjawia si~ w jej listach ~a dolce innamorata Mad
dalena, jako przyklad pokory i ofiary. 

Benincasa milczqCo przyj~la wszystkie kary za sci~cie wlos6w 
i sprzeciwianie si~ woli maUd. Wykonywala najgorsze prace w do
mu, a wolne chwile sp~dzala w pokoju brata, Stefana, na mo
dlitwie. W tajemnicy przed domownikami biczuje si~ i stosuje 
bardzo scisly post, eliminujqc kolejno poszczegolne potrawy, tak 
ze po kilkunastu miesiqcach jadla juz tylko chleb, wod~ i ja
rzyny . o Jej dziecinne marzenia 0 ucieczce do klasztoru przybra
ly teraz ksztalty realnego postanowienia - zostanie tercjarkq 
.zakonu sw. Dominika. Zresztq jej owczesny tryb zycia nie odbie
gal zbytnio od najsurowszych regul zakonnych. Juz wif;C wow
czas wybrala drog~, z ktorej nigdy nie ·zboczyla. 

Tylko Lapa ludzila si~ jeszcze, ze jej corka b~dzie I)ormalnq 
mieszczkCj, zonq kupca lub farbiarza. Podejmuje wi~c jeszcze 
jednq pr6b~ oderwania Katarzyny od samotnosci i pokuty; wy
jezdza z niq do slynnego kqpieliska Vignone. Slynnego z leczni
czych wod i... flirtow. Bowiem zawieranie inajomosci "u w6d" 
nie bylo wymyslem XVIII czy XIX wieku. W Vignone zbierala 
si~ "zlota mlodziez" sienel1ska i bogata arystokracja. Wszyscy 
przescigali si~ w strojach, bawili si~ hucznie . Mloda Benincasa 
pozostawala jednak na uboczu tego barwnego, rozbawionego Hu
mu. Swoje umartwienia kontynuuje w ten spos6b, ze zostaje ce
lowo dIugo we wrzqcej solance, a powstale stqd otwarte rany 
ukrywa przed matkq. Wkrotce wycienczona Katarzyna zaczyna 
chorowac na osp~, ktora rna bardzo cif;zki przebieg. Dopiero te
raz Lapa przerazona, ze c6rka umrze, zgadza si~ na jej wstCjpie
nie do tercjarek. 

Ale sprawa nie byla prosta. Tercjarki, zwane popularnie man
tellatkami (od czarnego plaszcza - mantello - noszonego na 
bialCj szat~), byly to wdowy lub starsze, samotne kobiety i trud
no byto uzyskac ich zgod~ na przyj~cie do swego grona mlodej, 
dziewczyny. Dopiero widok nabrzmialej od strup6w twarzy Be
nincasy, upewnil je, iz mimo swych 17 lat nie jest to raczej kan
dydatka na m~zatk~. W marcu 1367 r. nast~pujq uroczyste za
slubiny Katarzyny, ktora sklada zakonne sluby i przywdziewa 
czarno-bialy stroj si6str de Poenitentia B. Dominici. 

Regula tercjarek nie przewidywala zycia wsp6lnego, wi~c Ka
tarzyna pozostaje przy via dei Tintori. Tam, w malym pokoiku, 
urzqdza sobie cel~, w kt6rej modIi si~, biczuje i spi kilkll. godzin 
na twardej desce. Nie byl to zapewne latwy dla niej okres. Prze
mysliwala w samotnosci SWq decyzj~ i musialy jq nieraz opano

6 Leg. Min., s. 20. 
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wywac wqtpliwosci, kt6re w postaci "zlych duch6w" przetrwa
ly w najstarszych biografiach. Mloda tercjarka nie mogla zapom
niec 0 radach i narzekaniach matki i moze sarna zacz~la si~ wa
hac, skoro w nocnych rozmyslaniach powraca pytanie: czy nie 
lepiej bylo zostac m~zatkq, czy swiE;te kobiety nie zyly w mal
zenstwie? A w jej widzeniach obok licznego zast~pu swi~tych 

i rozmow z samym Chrystusem pojawiajq si~ zmyslowe sceny 
milosne. 7 

Dopiero wyjscie z osamotnienia i przejscie do czynnego zycia 
przynioslo Katarzynie wyzwolenie od tych rozterek i wahan. 
Poczqtkowo koncentrowala si~ ona na dwoch formach dzialalno
sci uprawianych przez mantellatki - na jalmuznie i pielE;gnacji 
chorych. W licznych, oczywiscie . pMniejszych, relacjach zr6dlo
wych roi si~ od obrazowych opis6w "cudownych" poczynan Sie
nenki: rozmnozenie wina, brak zm~czenia, ubranie Chrystusa 
ukrytego w postaci zebraka itp.8 Cala ta fabularna strona wy
daje siE; bye normalnq cz~sciq kazdej tradycji hagiograficznej. 
Jest natomiast 0 tyle cenna, ze unaocznia jeden fenomen, miano
wicie niezwyklq popularnosc i autorytet dwudziestoletniej dOllli
nikanki i to popularnosc nie tylko wsr6d naboznych niewiast 
czy zglodnialych zebrak6w, lecz rowniez w kr~gach arystokra'
tycznych Sieny. 

Okolo 1368 r. zaczyna si~ skupiac wokol Benincasy grupa lu
dzi, zwana p6zniej la bella brigata lub po prostu "rodzinq". 
W tej grupie ol::ok kilku mantellatek wiclzimy rzeCZOWq monn~ 

Agness~ oraz jej m~za, florentynskiego kupca, mlodego poet~ 
Landoccio de Pagliaresi (Neri di Landoccio), arystokrat6w: Ga
briela di Davino Piccolomini i Francesca di Messer Vanni Ma
lavolta. Wraz ze wzrostem popularnosci Katarzyny powi~ksza-
1a si~ jej "rodzina". Przylqczyl si~ do niej Rajmund z Capui, 
Stefano Maconi (pozyskany w trakcie godzenia przez Katarzyn~ 
sporu mi~dzy najbogatszymi familiami Sieny: Maconich, Tolo
meich i Rinaldich), Bartolomeo Dominici oraz ·malarz Andrea 
Vanni. Wszyscy ci ludzie, bez wzgl~du na pochodzenie spole
czne i wyksztalcenie, jednakowo podziwiali mlodq mantellatk~, 
kt6rq nazywali "la nostra dolce Mamma". Wszyscy sluchali jej rad, 
wszyscy byli zafascynowani jej niezwyklq osobowosciq. Niekto- · 
rzy z nich towarzyszyli Katarzynie WE wszystkich jej podr6zach, 
uczestniczyli we wszystkich jej akcjach dyplomatycznych i pisa
Ii - a zapewne i pomagali redagowac ~ jej listy oraz Dialog. 
Katarzyna zas wszystkich czlonkow swej "rodziny" darzyla wiel
k q milosciq. Do konca zycia troszczyla si~ 0 ich najzwyklejsze, 

7 Ibid. s. 36 i Acta... s. 898-890. 

g I. Taurisano, Santa Caterina da Siena nei ricordi dei discepo!i , Roma 1957, s. G5. 
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sciej m6wilo si~ 0 projekcie nowej wyprawy krzyzowej . 12 Ale pod
czas kiedy sprawa ta zywo interesowala papieza (z racji jego 
urz~du) czy Ludwika Wtigierskiego (najbardziej zagrozonego przez 
Turk6w), Europa zachodnia, rozdarta francusko-angielskq rywali
zacjq i anarchiq wloskq, nie przej~la si~ zbytnio ideq wojny 
swi~tej. W latach siedemdziesiqtych inicjatyw~ krucjaty pod
jql Grzegorz XI. W lipcu 1:'175 r. wyznaczyl trzech mnich6w 
(w' tym r6wniez Rajmunda z Capui) jako swoich komisarzy, kt6rzy 
prowadziliby agitacj~ na rzecz krucjaty i sporzqdzali list~ ochotni
k6w. 13 Do tej akcji papieza wlqczyla si~ wkr6tce Katarzyna Sie
nenska. Bezposredniq inspiracjq jej wystqpienia byly zapewne 
rozmowy z dyplomatq cypryjskim oraz jej spowiednikiem, lecz 
nie te wplywy nadawaly kierunek jej dzialalnosci. Trudno oprzec 
si~ zdumieniu, widzqc, jak ta rozmodlona tercjarka podejmuje 
akcj~ dyplomatycznq na skal~ europejskq. Bez najmniejszego skr~
powania, a tym bardziej czyjegos kierownictwa, rozpisuje listy 
do papieza, kr6l6w, \4 kondotierow i wladc6w miast nawolujqc 
ich do wyzwolenia Grobu Chrystusowego. Odtqd w idei santo 
passagio Katarzyna widzi panaceum na wszelkie panOSZqce si~ 

zlo, a przede wszystkim na rozbicie polityczne Wloch oraz upa
dek autorytetu papieza. Sienenka bowiem kierowala si~ g16wnie 
troskq 0 dobro Kosciola, ale zmysl polityczriy kazal jej przypu
szczac, ze krucjata odwroci uwag~ wladcow pa6stewek wloskich 
od ich partykularnych ambicji, jednoczqc ich pod sztandarami 
wojny swi~tej.15 Poza tym Katarzyna liczyla na to, ze w trakcie 
wojny dojdzie do nawrocenia wielu Saracenow. Widac, jak malo 
wiedziala 0 smutnych doswiadczeniach poprzednich wypraw, 
w czasie ktorych "swi~ci rycerze" europejscy przewyzszyli nie 
ochrzczonych zdobywcow Grobu Chrystusa okrucienstwem i za
borczosciq. 

Gdy .atak zarazy oslabl, a projekt krucjaty daleki byl od rea
lizacji, Sienenka osiada w Vallombrozie pod Sienq, aby odpoczqc 
w otoczeniu najblizszych uczniow. Sciqgajq tam z okolicy ludzie 
z przeroznymi prosbami do otoczonej juz niezwyklq czciq i nim
bern swi~tosci tercjarki. Papiez Grzegorz XI doceniajqc wazkosc 

12 Przyczynila si~ do tego dwuletnia podr6i po Europie kr6la Cypru i Jero
zolimy, ·Piotra I , w czasie kt6rej odwiedzTI r6wniez Krak6w, gdzie odbylo si~ 
slynne spotkanie cz>terech kr6l6w i cesarza upami~tnione ucztq u Mikolaja 
Wierzynka. 

13 J. M. Perrin , Contemp!((zione e azione in Santa Cate1'ina da. Siena , Roma 
1966, s. 57. 

14 Katarzyna pisze w6wczas m. in. do' Elzbiety l-okietk6wny, matki Ludw.:k3 
W~gierskiego - zob. H. Polaczk6wna, .sw. Katarzyua Sienenska a E!zbi eta Lo
kietk6wna, Lw6w 1986. 

I~ Zob. let. 28 A messer Bernabo Visconti , signore di Milano, t. I , s. 551. 

http:swi~tej.15
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oddzialywania Sienenki wydal bullG, '"1adajqcq kilku otaczajqcym 
jq duchownym prawo udzielania pelnej absolucji in articulo mor
tis. Ie 

Z tego, sielankowego troch~ zycia wyrywa Benincas~ wlasciwa 
jej ch~ dzialania, sprowokowana tym razem nie rozpaczq ja
kiegos zbrodniarza czy chorobq biedaka, lecz politycznq sytuacjq 
6wczesnych Wloch. Bowiem Katarzyna nie zajmowala si~ juZ 
tylko piel~gnowaniem chorych i nie poswi~cala tyle czasu na eks
tatyczne modlitwy co przed dwoma laty, lecz interesowala si~ 

sprawami wykraczajqcymi poza granice rodzinnego miasta i ma
lej celL 

Zanim jednak zaczniemy sledzic dzialalnosc politycznq sw. 
Katarzyny. spr6bujmy naszkico~c pokr6tce skomplikowanq kon
£iguracj~ sit politycznych we Wloszech, w gmatwanin~ ktorych 
wkroczyla nagl~ wqtla, 27-1etnia kobieta. 

Od kilku juz wiek6w mapa polityczna P61wyspu Apeninskie
!o byla mozaikq roznorodnych, zwalcza jqcych siG nawzajem, two
row politycznych. Najwiqkszym panstwem bylo Krolestwo ea
poLu i Obojga Sycylii. W srodkowych Wloszech, obok Panstwa 
Koscielnego, lezaly samodzielne republiki, z ' kt6rych najpot~z

niejsza od konca XIII w, byla Florencja . Prawie calq Lombar
di~ zajmowalo ksi~stwo Mediolanu, a pozostale p61nocno-wschod
nie ksi~stwa nie odgrywaly prawie zaclnej roli w rozgrywkach 
politycznych. 
Rywalizacj~ poszczeg61nych republik 0 terytoria i wplywy kom

plikowaly permanentne pretensje cesarzy niemieckich do supre
macji na P61wyspie, pretensje popierane przez miejscowych gi
bellin6w. Trudno jest wyodr~bnic jaldes stale obozy polityczne, 
nawet jezeli przyjmie si~ jako kryterium stosunek do walki mi~
dzy cesarstwem a papiestwem. Bo oto na przyklad sztandarowy 
przyw6dca gwelf6w, Florencja, potrafi przeciwstawic' si~, nawet 
militarnie, papiestwu, a gibelldlska na og6l Siena walczy prze
ciwko inwazji Ludwika Bawarskiego (1329). Zresztq w polowie 
XIV w. ustaly interwencje cesarzy na poludniu, a koronacja Ka
rola IV (1354) przez jego wychowawc~, papieza Klemensa VI, 
jest gestem bez wi~kszego znaczenia politycznego. _ 

Sp6r cesarstwa i papiestwa 0 hegemoni~ nad chrzescijanskq 
Europq byl z gruntu sredniowieczny i jest rzeczq• 'naturalnq, iz 
wygasl w momencie, kiedy zacz~ly si~ dewaluowac sredniowie- ' 
czne idealy uniwersalizmu, zastqpione przez ide~ suwerennego 
panstwa i odr~bnosci naroclowej. Na wet w skloconych Wloszech 

1G Let. 57 A messer Matteo , rettore della ca s a della Mise ricordia, t . III , s. 500. 
Prawo to po twlerdzil Urban VI w swej buill z 1378. • 
Znak - 8 
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1'az pO 1'az pojawiajq si~ dqzenia do zjednoczenia calcgo Polwy
spu. Dante czy Petrarka bE;dCj je ~vidzieli pod bedem cesarzy. Tro
ch~ to paradoksalne zestawienie swiadomosci na1'odowej i po
sluszenstwa wobec obcego wladcy, lecz propozycja byla na pewno 
ba1'dziej 1'ealna, niz plany Viscontich czy Scalige1'ow podporzCjd
kowania sobie calej Halii. 

Nie nalezy zapominac, ze w tym czasie malal rowniez autory
tet papiezy, choc moze nie tak gwaltownie jak cesa1'zy i nie 
wszE;dzie. Oslabienie pozycji biskupow Rzymu zaczyna si~ juz 
kilka lat po wielkich uroczystosciach jubileuszowych, zo1'ganizo
wanych p1'zez Bonifacego VIII w 1300 r. Konflikt z krolem fran
cuskim Filipem IV PiE;knym, i proces templariuszy p1'zekreslil 
wszystkie ambicje papieza. Dumny Bonifacy VIII - zwany przez 
teolog6w Deus hum-anus - umiera w upokorzeniu , a jego nast~p
ca, Klemens V (1305- 1314), blCjka siE; po Francji ze swym szczu
plym dworem. Nawet pozniejsi, bardzo energiczni i utalentowa
ni papieze nie pot1'afili wyzwolic si~ spod wplyw6w F1'ancji 
i . uczynili ostatecznie sWCj siedzibq A winion. 

Niewola awinionska podwazyla auto1'ytet papiestwa w calym 
swiecie, lecz najbardziej odczuwana byla w Halii, a szczegolnie 
w Panstwie Koscielnym. Panstwo to za1'zqdzane bylo przez wi
ka1'iuszy papieskich, horzy nie potraIili zapanowac nad arysto
kratycznymi frakcjami, a tym ba1'dziej - nad spOl'ami mi~dzy 
poszczegolnymi panstew],ami. Sytuacja ulegla zmianie, gdy pa
piez Innocenty VI (1352-1362) mianowal w 1353 Idziego Albor
noza legatem i wika1'iuszem ziem papieskich. Ten ene1'gicztly 
Hiszpan skonsolidowal na nowo Panstwo Koscielne i dziE;ki swo
im mqd1'ym za1'zqdzeniom zaprowadzil porzqdek w administ1'a
cji. 17 Wzmacnianie si~ Panstwa Koscielnego wywolalo zaniepo
kojenie Flo1'encji, kto1'a nie liczyla siE; nigdy z mozliwosciq he
gemonii politycznej papiestwa we Wloszech . Jej gwelfickosc prze
jawiala siE; 1'aczej ,.'.' zdecydowanie antycesa1'skim nastawieniu, 
a nie w propapieskich sympatiach. Juz od lat czterdziestych 
stosunlci tej 1'epubliki z papiestwem ulegaly stopniowemu poga1'
szaniu. VI latach szescdziesiqtych dochodzilo kilkak1'otnie do 
zb1'ojnych konf1'ontacji, lecz w koncu w 1366 1'. p1'opapieskie st1'on
nictwo dop1'owadzilo do zawa1'cia ugody z papiestwem. 

W czasie pe1't1'aktac ji pokojowych p1'zywodca delegacji flo1'enc
kiej, Lapo di Castiglionchio, 18 wystEipuje z go1'Cjcq prosbq 0 po

17 Wprowadzone pr2lez niego przepisy, kt6rych zbi6r nosil nazw~ "Costituzioni 
egidiane", wazne byly do 1816 roku. 

18 Lapo di Castoglionchio (t 13B1) - kanonista, przyjaciel Petrarki , pelnil li czne 
urz~dy we Florencji. W czasie buntu Ciompich (137B) wygnany z miasta. Od 
t380 r. przebywa w Rzymie, najpierw jako obronca kr61 a Neapolu przed Urbanem 
tI, a potem - adwokat w konsystorzu. 
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wrot papieza do Rzymu. Glos tego humanisty nie pozostal od
0sobniony; listy 0 podobnej tresci wysyla do Awinionu florencka 
Signoria, do prosb tych dolqcza si~ w piE;lmych sonetach Petrar
ka, a w Rzymie rozwija swojq agitacj E; prekursorka Katarzyny 
Sienenskiej - Brygida Szwedzka. 

Papiez Urban V pod naciskiem tej kampanii, zapewniony 0 po
parciu Karola IV, opuszcza Awinion i w maju 1367 r. przyplywa 
do Corneto. W calej Italii panuje entuzjazm. We wszystkich obo
zach politycznych liczono na pozytywne skutki tego przedsi~
wzi~cia. Wyrazicielem powszechnej radosci byl m. in. wybitny 
humanista, owczesny kanclerz Todi, Coluccio Salutati, ktory w li
scie do Petrarki zapowiada odrodzenie antycznej swietnosci Rzy

19mu. 
Jednak powrot papieza nie usunql automatycznie wszystkich 

trudnosci. Przeciwnicy papiestwa nie ust~powali. W zarzqdza
nym przez Salutatiego Todi wybuchly antypapieskie rozruchy, 
ktore przeniosly si~ do Viterbo. 'ram powitano papieza okrzyka
mi: Smierc Kosciolowi! Niech zyje Iud! 20 Do opustoszalego, zra
bowanego przez bandy najemnikow, Rzymu wkraczal Urban V 
pod silnq eskortq wojskowq. Nie powiodly si~ proby wskrzesze
nia gwelfickiej Jigi pod egidq papieza, nie wzmocnila jego. pozy
cji osobista interwencja cesarza. Zniech~cony papiez, mimo bla
gaI'l i gro:i:b sw. Brygidy, wraca do Awinionu we wrzesniu 1370 r . 
i tam po miesiqcu umiera . 

We wszystkich tych wydarzeniach Katarzyna Sienenska nje 
brala udzialu i przypuszczalnie niewiele 0 nich wiedziala. Trud
no si~ temu dziwic, przeciez byly to jej pierwsze lr.'.ta w zako
nie - lata kontemplacji i ograniczonej aktywnosci. Dopiero 
w kilka lat po wyborze nastE;pcy Urbana . V nawiC)zuje pierwsze 
kontakty z papiezem i odtqd az do konca zycia zaangazowana 
jest we wszystkie sprawy papiestwa, a scislej mowiqc - Ko
sciola. 
Nast~pca Urbana V, Roger de Beaufort, a jako papiez - Grze

gorz XI, byl wytrawnym dyplomatq i czlowiekiem wielkiej kul
tury. ~1 Grzegorz XI rozumial doskonale koniecznosc przeniesie
nia Stolicy Apostolskiej do Rzymu i juz od poczqtku swego pon
tyfikatu przygotowY'Yal si~ do wyjazdu. Jeszcze w 1372 r. poin
formowal uroczyscie konsystorz 0 swym planowanym powrocie 
do Rzymu, a w nast~pnym roku zawiadamia 0 tym wladcow An
glii, Aragonii i Kastylii oraz Portugalii i Francji. W 1375 r. pa

'19 Epistole d i Colu cci o Salutati, ed. F. Novati, Roma I B91, t I, s . 61. 
20 G. MolIat, The popes a t A v ignon (1305-1378), Prince t 6 n Univ. Press, s. 158. 
21 Sa lutati , ktory umial oc eniac Iudzi, podnosil jego walory inteIektualne oraz 

rozs'!dek, dobro,; i wytrwalosc - Episto!ae ... t I, s. 143. 
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plez ustala stapy swo]eJ podrozy do Italii i prosi Joann~ Nea
politanskq 0 przyslanie £1oty do Marsylii we wrzesniu tegoz 
roku. 

Zanim do tego doszl<;>, papIez w czerwcu odklada termin swo
jego wyjazdu. Decyzja ta nie by1a podyktowana kaprysem czy 
wahaniem, lecz naglym zaostrzeniem si~ sytuacji na Polwyspie. 
Bylo w tym trochE; winy nowego papieza, I,tory mimo pokojowe
go nastawienia w polityce wloskiej nie poszedl 'po linii pajmniej
szego oporu i kontynuowal polityk~ Egidio d 'Albornoza. Tolez 
przygotowania papieza do wyjazdu odbywajq si~ przy akompa
niamencie szczEiku broni w srodkowych Wloszech. Do otwartego 
konfliktu dosz1o w 1375 r ., kiedy glowny clowodca wojsk papie
skich, siostrzeniec Grzegorza XI, Gerard de Fuy, oraz legat Bo
lonii zabronili transportu zboza z Pal1stwa Koscielnego do wyni
szczonej zaraZq Florencji. Sam papiez popad tE; decyzjE; i ganil 
publicznie Florentynczykow za ich obojqtnosc wobec jego wojny 
z :Mediolanem. 

ad tego momentu zaczyna si~ bezkompromisowa waIlea. Nad 
Arnem w1adz~ obejmuje grupa zwolennikow wojny i niezawislo
sci republiki, letora, jakby lepiqc z papieza, nazwala siE; "Otto 
Santi". Jej ideologicznym przywodcq, tworzqcym ad hoc teore- I 

tyCZl1q podstawE; zqdan republiki, by! kanclerz Florencji, Coluccio 
Salutati. Ten szczery dotqd gwelf, oburzony zakazem transportu 
zboza, ktory nazwal "nieludzkim okrucienstwem", w swoich li
stach czytanych w calej ,Italii krytykowal ostro politykE; papie
stwa. Zresztq nastroje antypapieskie byly wowczas we Florencji 
powszechne. Popiera1 je nawet leler. ~2 

Glownym celem politykow florenckich by10 stworzenie ligi do 
walki z papiestwem. Prowadzq wiE;C agitacj~ zarowno wsrod nie
zaleznych republile. jak i miast Panstwa Koscielnego. 

vV tym bardzo krytycznym dla papieza momencie nast~puje in
gerencja sw. Katarzyny. Wiaclomosc o' wybuchu wojny zastaje 
jq w Pizie i tam wlasnie rozpoczyna ozywionq akcjE; propagan
dowq, majqcq na celu utrzymanie jak najwi~kszej ilosci panste
wek w obozie papieskim. Katarzyna nie ogranicza swej akcji do 
Pizy. Wyjezdzana krotko do Lukki, a do grupy rzqdzqcej tym 
miastem aclresuje list, w ktorym czuje siE; ferwor walki i zaan
gazowanie w niq Katarzyny. Przekonuje ona Lukkanczykow, iz 

22 Przeciwko papiezowi wystE:puje np. ogOlnie szanowany pustelnik, Giovanni 
dalle Celie i slawny humanista, Luigi MarsigIi, kt6ry 'w jednym z list6w powo
Iywa/ siE: na antypapieskie sonety Petrarki: zob. G. Brucker, Florentine po/Hics 
anci soctefy 1343-1378, New York 1962, s. 301-302. 
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slusznosc jest po stronie papieia reprezentujqcego caly Kosci61, 
kt6rego i oni Sq czlonkami. Po stronie Kosciola zas jest nie tylko 
prawda, lecz r6wniei i sila, pozwalajqca odciqc zepsutq i slabq 
cz~sc jego ciala. Benincasa przestrzega przed polqczeniem si~ 
z Florencjq. "I wiedzcie - m6wi - ie gdybyscie nawet uczynili 
to dla zachowania pokoju, wpadlibyscie w jeszcze wi~kszq woj
n~ i ruin~." Nawet gdyby wi~kszosc panstw opowiedziala si~ 
przeciwko papieiowi, to warto pozostac przy nim, bo "jeieli oj
ciec rna wielu syn6w, a jeden tylko pozostanie rou wierny - te
mu wlasnie powierzy dziedzictwo". Poza tym Sienenka jest prze
konana, ie Sqsiedzi Lukki, .Pizanczycy, "zawsze jej pomogq i obro
niq jq". 23 Rzeczywiscie Piza odrzucila propozycj~ udzialu w an
typa.pieskiej koalicji. Pietro Gambacorti nie kierowal si~ zapew
ne wylqcznie radami Katarzyny, jednak jej agitacja nie byla bez 
znaczenia, chociaiby ella stworzenia odpowiedniej atmosfery 
w miescie, w kt6rym byla bardzo popularna. 

o swej dzialalnosci powiadamia Sienenka papieia, zach~cajqc 
go jednoczesnie do powrotu do Rzymu. 24 Zqdanie to b~dzie si~ 
odtqd przewijac przez wszystkie jej listy do Awinionu. BOvviem 
powr6t papieia mial bye - wedlug Benincasy . - najlepszym 
srodkiem uzdrowienia sytuacji we Wloszech. R6wnoczesnie, w wi
rze walki, widziala takie inne cele stojqce przed papieiem 
reform~ kleru i krucjat~ . 

Chwilowo akcia Katarzyny przynosi nikle rezultaty. Wp1'aw
dzie Piza i Lukka nie przystllpily do ligi antypapjeskiei, jednak 
polityka Florentynczyk6w przynosi lepsze efekty. Wybuchajq 1'oz
ruchy w papieskich posiadlosciach, Citta di Castello, Vite1'bo, Or
vieto, Bolonii i Perugii, skqd musi uciekac Gerard de I?uy. Pa
piez nie rezygnuje z dalszej walki; wysyla do Italii nowe wojska 
z kardynalem Robertem z Genewy na czele i przyjmuje na sw6j 
ioid oddziil.ly Bretonczyk6w. Wreszcie si~ga po najstraszniejszq 
bron, jakq dysponuje - rzuca na Florencj~ interdykt, zalecajqc 
konfiskat~ majqtku kupc6w-obywateli florenckich w calej Eu1'o
pie i zakazujqc prowadzenia handlu z nimi. Te restrykcje ekonomi
czne byly bardziej skuteczne , nii zakaz odprawiania nabozenstw: 
wy\volaly konsternacj~ i wzrost nastroj6w antywojennych w mie
scie. 

Od poczqtku 'zatargu Katarzyna Sienenska dqzyla do uspoko
jenia walczqcych, a gdy doszlo do ogloszenia inte1'dyktu, nie k1'Y
je przed papiezem swej dezaprobaty wobec takich metod post~

powania. "Najwyzsza i wieczna Mqdrosc nie chce tak post~po
; 

( 	 23 Let. 168 Agli anzlani della cittA'di Lucca, t. I, s. 431. 

24 Let. 185 A Gregorio XI, ibid., s. 40-46. 
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wac pisze do Grzegorza XI - ale znajduje lagodny spos6b".25 
Toczqca si~ wojna szkodzi autorytetowi Kosciola, a post~powanie 
papieza przyczynia si~ do utraty nie tylko miast, ale r6wniez 
"owieczek, kt6re sC) jedypym skarbem w Kosciele". Dlatego jedy
nym, radykalnym srodkiem odzyskania zagubionych owicczek jest 
pok6j. Wolanie 0 polc6j powraca w kazdym liscie Benincasy do 
papieza: "Pace, pace dunque, per l'amore di Cristo crocifisso!" 26; 

"Pace, pace, pace, babbo mio dolce, e non piu guerra!" 27 Prze
de wszystkim wi~c zaleca lagodnosc w post~powaniu, dzialanie 
,iper amore di Cristo". 

Jednak, przyznaje Katarzyna, wszystkic te zasady Sq mozliwe 
do realizacji dopicro po powrocie papieza do Rzymu. Dlatego naj
pilniejszym jej zadaniem jest przelamanie wahal1 papieza i zmu
szenie go do opuszczenia Awinionu. Powtarza wi~c uporczywie 
naglqcq prosb~: "Przybywaj, przybywaj i nie opieraj si~ woli 
Boga, kt6ry Ci~ wzywa . Zglodniale owieczki oczekujq, ze przy

' b~dziesz , by objqc. w posiadanie miejsce twego poprzednika, za
pasnika Apostola Piotra.. . PrzybC)dz wi~c, pTzybqdz i nie obawiaj 
si~ zadnej rzeczy, kt6ra moglaby si~ zdarzyc, poniewaz B6g bc:;
dzie z Tobq!" 2A Trzeba przyznac, ze dziwnie brzmiq te slowa 
surowej nag-any i trafnych pouczen skierowanych przez niewy
ksztalconq c6rk~ farbiarza do r,lowy Kosciola. Dyktowala je od
w aga oraz gorqce pragnienie nCiprawy sytuacji w rodzinnej Italii 
i troska 0 los Kosciohl. 

Nic dziwnego, ze taka postawa Katarzyny zwr6cila uwag~ flo
rentynskich polityk6w. 'l1l Priorzy florenccy zaprosili Benincas~ do 
swego miasta i po rozmowach w Palazzo Vecchio mianowali jq 
poslem republiki do Awinionu. Tak wi~c w maju 1376 r. Katarzy
na wraz z grupkq swych uczni6w i przyjaci61 udaje si~ do pa
pieza, jako 'ambasadorka zbuntowanej republiki. 

Przybycie mlodej, dziwnej kobiety stalo si~ sensacjq na wy
kwintnym dworze awinionskim, gdzie juz chyba 0 niej slysza
no. Obok ciekawosci wzbudzala zdziwienie. Kardynalowie zasy
pywali jq podchwytliwymi pytaniami, a siostrzenica papieza, 
Maria de Boulogne, nie wierzqc w szczerosc ekstaz Katarzyny 
wbila jej szpilk~ w stop~ w czasie modlitwy po Komunii SW.30 

~3 Let. 198 A Gregorio XI , ibid., s . 48. 
~6 Let. 209 A Gregorio XI, ibid., s. 57. 

27 Let. 218 A Gregorio Xl , ibid., s . 65. 
28 Let. 196 A Gregorio XI, ibid., s. 50. 
za. stosunek Benincasy do wykl~tych Florentynczykow nie by! t a k:i:e bezkry

tyczny. Krytykowala grup~ rZ'ldzqcq za liczne proskrypcj e oraz zbyt malo ener
gic zne d'l i enie do poko ju - zob. let. 377 Ai signori priori dell' a rti, e al gonfa loniere 
di gi usti zia d e l popol a e del comune di Firenze, t. I , s. 442. 

30 r. Taurisano, op. cit., s. 26. 

http:spos6b".25
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Na wszystko to Katarzyna reagowala ze spokojE?m i pokorq, czym 
zjednala sobie jednych, a drugim uniemozliwila oskarzenia. 

Ukladny, mqdry papiez podchodzil zapewne do niej z rezerwq, 
ale nie mogI nie docenic jej roli w rozgrywajqcych s i~ wydarze
niach, nie mogI odrzucic jej posrednictwa. W kilka dni po przy
jezdzie Benincasy Grzegorz XI przyjql jq na uroczystej audiencji. 
Sienenka, nie speszona Iicznym dworem i pierwszym zetkni~ciem 
si~ z samym papieiem, z wlasciwq sobie silq przekonywania i ja
snosciq argumentacji przedstawila tresc swej misji. M6wila oczy
w iscie sienenskq gwarq i papiei nie znajqcy wloskiego, korzy
sial z pomocy Rajmurida z Capui jako tlumacza. Obok pokoju 
z Florencjq Katarzyna poruszyla takie problem powrotu papie
ia do Wloch. Nie jest wykluczone, ie wysuni~cie tego postulatu 
wlasnie w tej rozmowie zasugerowali jej dyplomaci florenccy, 
Iiczqc moie na latwiejsze pozyskanie papieza. Jest to tym bar
ctzie j prawdopodobne, ze zyl jeszcze Lapo di Castiglionchio, kto
ry indagow al w tej sprawie Urbana V, a w czasie wojny "Osmiu 
Swi~tych" bronil papieia przed zarzulami Salutatiego. 

Wkrotce po auctiencji pacyfistyczne tendencje we Florencji zo
sta1:y stlumione, a nowy rzqd cofnql wszelkie pelnomocnictwa 
nadane Katarzynie. Takie posuni~c~e oburzylo jq do gh;bi. "Wy
daje mi si ~ , ze st r aciliscie rozsqdek i znajomosc rzeczy dobrych 
p isze do wladcow r epubliki z Awinionu. - Zrobiliscie mi wstyd 
i zniewag~. Teraz juz nil t nie uwierzy, ze chcecie pokoju. Pa
piei , ktory tak si~ ucieszyl, gdy m6wilam 0 w aszych intenc jach, 
oczekuje zmiany." ~1 J ednak wszelkie apele Katarzyny do Floren
cji pozostaly bez skutku. 

Fiasko misji pokojowej nie zniech~cilo Katarzyny; ze zdwojo
n'1 energiq poswi~ca siG teraz sp'rawie powrotu pa pieia do Rzy
mu. Grzegorz XI nie przyjql jui wi~cej Sienenki, totei: posluguje 
si~ ona listami, by wywrzec nacisk na wahajqcego si~ ciqgle pa
pieia. Jedynq tresciq kilku krotkich list6w pisanych · do papieia 
w Awinionie jest prosba, naleganie, czy wr~cz rozkaz opuszcze
nia Francji. 

Papiei - jak jui wspomnielismy - nosil si~ z tym zamiarem 
od dawna, ale jego plany pok.rzyiowala wojna z Florencjq, a te
raz, w 1376 r ., przeszkodq by1y trudnosci finansowe. Te ostatnie 
znilm~ly, 'gdy kr61 Navarry i ksiqi~ Anjou przyslali Grzegorzo
wi 90 tys. floren6w. 32 Trzeba bylo jeszcze pokonac opor dworzan 
i kardyna16w zainteresowanych w pozostaniu papieia w Awini<;l 
nie, to znaczy w zasiGgu wplyw6w Francji. Katarzyna byla wi
docznie zorientowana w tej sytuacji, skoro przekonuje papieia, 

'1 Let. 230 AgU- otto delle guerra .. . t. I, s. 451-2. 


32 G . Malia t, op. cit., s. 171. 
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by nie dbal 0 sprzeciwy "figliuoli bastardi", gdyz "figliuoli legitimi" 
pojdq i tak za jego wolq. Mozna zmylie dWDr - radzi Benincasa 
"naboznym klamstwem" (santo inganno), ukrywajqc do ostatniej 
chwili decyzj~ wyjazdu. "Przeto proszEi CiEi, w imieniu Chrystu
sa Ukrzyzowanego, nie bqdz lEikliwym dzieckiem, ale m~zem." sa 
Chcqc utwierdzie papieza w jego decyzji, relacjonuje' mu SWq 
mistycznq rozmow~ z Chrystusem, kt6rego wolq jest, by papiez 
wyjechal. 34 

Trzynastego wrzeSllla 1376 r. 35 Grzegorz XI z kardynalami 
°i dwutysi~cznym wojskiem (wbrew zaleceniom Katarzyny, by wy
ruszy]: nie z silq zolnierzy, lecz z krzyzem w n~ce jak "agnello 
mansueto") opuszcza Awinion i odplywa Rodanem w dol. P6zniej 
przez Marsyli~ plynie do Nicei i 18 pazdziernika jest juz w Ge
nui. PodrDz byla niezwykle trudna, ze wzglf;du na panujqce w6w
czas jesienne sztormy. W drodze uton~l jeden statek i zmarl 
jeden kardynal, co na dworze papieskim wywolalo minorowe na
stroje. Pogl~biala je sytuacja militarna, komplikowana dodatko
wo chaotycznymi dzialaniami rozjuszonych najemnik6w, zmie
niajqcych cz~sto obozy polityczne. . 

W czasie, gdy flota papies~a plyn~la cio Italii, Katarzyna Sie
nenska podqza drogq lqdowq i przybywa do Genui wczesniej niz 
papiez. Zatrzymuje si~ tam przez miesiqc, korzystajqc z goscin
nosci poboznej arystokratki, Orietty Scotta. W jej domu odwiedza 
KatarzynEi Grzegorz XI i odbywa z niq w tajemnicy dlugq roz
mow~. Nie wiemy, 0 czym wtedy rozmawiaJi. Bye moze papiez 
prosil Sienenk~ 0 poparcie i pomoc w niepewnej sytuacji. Z 'listu 
napisanego w kilka tygodni p6Zniei mozna przypuszczac, ze Be
nincasa zalecala papiezowi cierpli~ose i poblazliwose. 36 Trzeba 
przyznac, ze wobec zagmatwanej sytuacji i braku skrystalizo
wanych stronni~tw nie byla to najgorsza taktyka. 

Wkrotce po wkroczeniu papieza do Rzymu (styczen 1377) roz
poczEily siEi rokowania pokojowe w Sarzano. Dzi~ki posrednictwu 
Bernabo Viscontiego przyst~puje do obrad republika florencka, 
a jako wplywowi mediatorzy (przychylni papiezowi) wystElPujq 
przedstawiciele cesarza niemieckiego i wladcDw Francji, WElgier, 
Hiszpanii oraz Neapolu. Wobec taKich potE;g niewiele si~ ' liczyly 

33 Let. 239 A Gregorio XI, t. I, s. 83-84. 

34 Let. 238 A Gregorio XI, ibid., s. 77. 

3; W jednym Z wC:1iesniejszych !ist6w Katarzyna prosi papieia, by wyjechai 


"przed \vrzesniem, a jezeli okaze si~ to niemozliwe, to nie poiniej, jak z kOllcem 
wrzesnia" (let. 229 A Gregorio XI , t. I, s. 69). SqdzG jednak, ze to zwykly zbieg 
oko!iczn osci sprllwil, ze papiez wyjecha! wlasnie we wrzesnlU. 

3e "Non vi sara vergogna d'inchinavi per piacare il cattivo figliuoio", let. 252. 
/I. Gregorio XI, t . . 1, s, 89. 

,. 
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rady sienenskiej tercjarki. Grzegorz XI nie byl uleglym nego
cjatorem, wyst~powal z zqdaniami, ktore rozzioscily Florentyn

,czyk6w (wysoka kontrybucja, rozwiqzanie ligi, obietnica niewy
st~powania . przeciwko papiestwu w przyszlosci). Florencja od
rzucila te postulaty i uznala interdykt za nieobowiqzujqcy (paz
dziernik 1377). Papiez odpowiedzial ogloszeniem "Osmiu Swi~- ' 
tych" heretykami. Jego pozycja byla coraz silniejsza, dzi~ki suk
cesom militarnym Roberta z Genewy, sukcesom odnoszonym przy 
pomocy najemnych Bretonczyk6w i tak drastycznych metod jak 
wymordowanie polowy ludnosci zbuntowanej Ceseny. Poza tym 
do obozu papieskiego powr6cily niekt6re miasta np. Bolonia. 

Najtrudniejsza dla' papieza sytuacja byla nadal we Florencji. 
Widziala to doskonale Benincasa i niezrazona milczeniem papie
za w odpowiedzi na jej propozycje; przybycia do niego 37 wyst~
puje raz jeszcze w obronie jego interes6w. Opuszcza Sien~, gdzie 
przebywala po powrocie z Genui, i udaje si~ do wzburzonej Flo
rencji. W miescie nad Arnem dzialala grupa przychylnych jej po
lityk6w, dzi~ki kt6rym Katarzyna Pl'Z'.:z prawie rok mogla pro
wadzic ozywionq agitacje; propapieskq. Jednoczesnie rozsyla li
sty nawolujqce do pokoju i popierania papieza. Wskazuje 'na ne
gatywne skutki wojny, pogl~biane jeszcze przez zle slugi Ko
scioia (rna tutaj na mysli zar6wno kardynal6w, jak i najemni
k6w). Benincasa nie miala wprawdzie zadnego wpIywu na poli
tyk~ swego rodzinnego miasta, ale cieszy si~ bardzo, gdy Siena 
opowiedziala si~ za papiezem i interweniuje u papieza w spra
wie przyj~cia przez niego posl6w sienenskich. 38 

Tymczasem sprawy \ wojny i pokoju rozstrzygaly si~ bez zad
nego udzialu Katarzyny w Sarzano. Grzegorz XI nie dozyl zakon
czenia rokowan, kt6re nastqpilo w lipcu 1378 r., za pontyfikatu 
Urbana VI. 

Benincasa przebywala ciqgle we Florencji i po wyborze no
wego papieza, nie widzqc si~ jeszcze z nim, podj~la obron~ jego 
polityki. Sytuacja w miescie nie rokowala jednak zadnych na
dziei dla tej ambasadorki pokoju. Przewr6t Sylwestra de Me
dici, a p6zniej (czerwiec-lipiec 1378) bunt Ciompich (najuboz
szych pracownikow manufaktur wl6kienniczych) uniemozliwil jej 
wszelkq dzialalnosc. W czasie bunfu Hum, podburzony na pewno 
przez jej przeciwnik6w politycznych, wtargnql do domu, w kt6
rym mieszkala. Spokoj Benincasy i jej bezbronnosc zaskoczyly 
i unieszkodliwily napastnikow. Niemniej Katarzyna musiala 
opuscic FlorencjG. 

37 Let. 252, A Gre g orio XI, ibidem, s. 93 o.rnz let . 295 A frate Raimondo da 
Capua , t . III, S. 84. 

~ 8 Let. 285 A Gregorio XI, t. I, S. 101-102. 
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W niedlugim czasie potem porzucila znowu zacisze mistycznych 
rozmyslan, by rzucie si~ w wi r osta tniej juz walki, walki 0 jed- , 
nose Kosciola . 

Po smierci Grzegorza XI w marcu 1378 r. zebralo si~ po raz 
pierwszy od wielu lat konklawe w Rzymie. Trwala jeszcze wojna 
z Florencjq, niektorzy kardynalowie nie pogodzili si~ jeszcze z tym, 
ze nie powrocq juz nigdy do palacu w Awinionie. Lud rzymski 
angazowal si~ bardzo w spraw~ wyboru nowego papieza i wykrzy
kiwal pod oknami sali, gdzie odbywalo si ~ konklawc: "Hom ano 10 
volemno". vVybrano arcybiskupa Bari , Bartolomeo Prignano, ktory 
przybral imi~ Urbana VI. 

Nowy papiez znany byl ze swej surowej religijnosci i stanow
czosci. Przywdziawszy ti ar~, przystqpil natychmiast do bezwzgl~d
nej walki z niektorymi zwyczajami dworu papieskiego. Opowia
dano anegdot~, jak to w upalne let nie dni Urban VI nie poz\volil 
kardynalom wyjechac z Rzymu, lecz z\vo1ywa1 konsysto rze, na 
ktorych stateczny m ksiqz~tom Kosciola narzekajqcy m na upal 
kazal siedziee z nogami w baliach z zimnq wodq. Nie wiadomo, 
ile w tym prawdy, ale na pewno pap iez poza licznymi zaletami 
odznaczal s i~ okrucienstwem i uporem. Wszyscy, ktorzy si~ z nim 
stykali, nazywali go "czlowiekiem okrutnym, odstraszajqcym lu 
dzi swoimi czynami i mowq" . ~9 

Urban VI budzil pr zestrach wsr6d poslow i urz~dnikow kurial 
nych, a wsrod kardynalow po prostu niech~e i jaw nq wrogosc. 
N a czele opozycji stal kardynal Robert z Genewy. Wydaje si~, ze 
ten dumny Francuz, usuni~ty w cien po zawarciu pokoju, kierowal 
si~ nie tyle szkodliwosciq . post~powania papieza, ile swoimi nie
zaspokojonymi ambicjami. PewnCj role, odgr'ywaly takze stare ani
mozje w kolegium kardynalskim mi~dzy Francuzami (jedenastu) 
a Wlochami (trzech), animozje , ktore nie ustaly - a r aczej wzro
s ly - po przeniesieniu Stolicy Apostolskiej do Rzymu. Te wszyst
Ide nastroje doprowadzily do zwolania przez niech~tnych Urba
nowi VI kardynalow nowego konklawe w Fondi , gdzie we wrze
sniu 1378 wybrano papiezem Roberta jako Klemensa VII. 

Tak wi~c w momencie, ktory wydawal si~ najbardziej odpo
wiedni do radykalnej reformy Kosciola, stal si~ on slabszy niZ 
kiedykolwiek przedtem, rozbity na dwa zwalczajqce si~ obozy, 
na czele ktorych stali dwaj, pretenClujqcy do kierowania nim, pa
pieze. . 

Kardynalowie zebrani w Fondi nie mieli na celu wprowadzania 
zamieszania i schizmy. Po prostu przyj ~li , a moze byli 0 tym 
naprawd~ przekonani, ze takj czlowiek jak Urban VI nie moze bye 

39 Pisa! takze 0 paplezu B artolomeo da Jlavenna, ktory b y! u niego z misjq 

dypJom atyczn q: cyt. wg U. Meattini; S. Caterina , Epistotar i o, t . J, s. 38 ('.'.'stE;P)· 
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papiezem, ie jego wyb6r jest niewazny. Taka argumentacja, po
parta zachowaniem s-i~ Urbana, przekonywala wielu wsp61czes
nych. I zapewne ci, ktorzy opowiadali si~ za Klemensem VII, kie-· 
rowali si~ cz~sciej tym rozumowaniem, niz racjami politycznymi. 

Trudno dzis rozstrzygnqc spor 0 prawomocnosc wyboru Ur
bana VI. Interpretacje historyk6w niewiele nam w tym pomagajq, 
tym bardziej ie opierajq si~ przewaznie na p6iniejszych faktach. ~o 
Bowien; zar6wno wahania kardynal6w, jak i "niepoczytalne" czy
ny Urbana VI mialy miejsce kilka miesi~cy, a nawet kilka lat po 
konklawe. Natomiast w momencie ogloszenia wyboru wszyscy byli 
zgodni w obediencji arcybiskupowi Bari, 0 czym na pewno nie 
zadecydowala pre,sja rzymskiej ulicy. Dlatego naleialoby pytanie 
o wainosc wyboru zastqpic innym: czy moina usunqc z urz~du 

papieza, ktory swoim post~powaniem, wynikajqcym z choroby 
umyslowej , wzbudza zgorszenie i szkodzi calemu Kosciolowi. Przy 
tym naleiy dodatkowo zapytac, czy Urban VI byl naprawd~ nie
spelna rozumu. 

Katarzyna Sienel1ska poznala arycybiskupa Bari w czasie swego 
pobytu w Awinionie i podobnie jak wi~kszosc Wlochow, ucieszyla 
si~ bardzo z jego wyboru. Jej radose byla tym wi~ksza, ie znala 
dqzenie nowego papieia do reformy Kosciola, kt6ra tak bardzo 
leiaia jej na sercu. Nie zachwiala si~ w swym poparciu dla Ur
bana VI nawet po opuszczeniu go przez wi~kszose kardynal6w. 
Niewqtpliwie zdawala sobie spraw~ ze wszystkich jego wad, ale 
wainiejsza byia dla niei jednose Kosciola. Od poczqtku schizmy 
Katarzyna byla przekonana, ie tylko Urban VI jest prawowitym 
papieiem. To gl~bokie, osobiste przekonanie oraz apostolski duch 
kaza1.y jej podjqe natychmiastowq obron~ Urbana VI. Aby oddzia
lywac skuteczniej, a tabe aby wplywac na samego papieza, Be
nincasa zbiera cz~sc swojej "rodziny" i 28 listopada 1378 r. przy
bywa do Rzymu, "aby walczye z papieiem za prawd~ ai do 
smierci" .~' Urban VI Iqczyl z przybyciem Sienenki duie nadzieje, 
"widzial jq i sluchal ch~tnie".42 

Byl to okres, kiedy wahali si~ jeszcze wladcy niekt6rych panstw, 
za ktorym papieiem si~ opowiedziec. Totez Katarzyna do nich 
przede wszystkim pisze listy, w kt6rych jak refren powtar,za si~ 

40 Przyldadem takiej metody s,! peine erudycji, ale nic nie rozstrzygaj,!ce 
rozwazania A. Franrenca: zob. tenze: Sob6r konstancjm'!ski "Concilium" 1965/66, 
s. 510-512. Na poparcie swoich ambiwalentnych s,!d6w autor przytacza fakt, 
ii. zar6wl10 Urbana VI jak i Klemensa VII popierali ludzle swi~ci· (Katarzyna 
Siencnska i Wincenty Ferrier). S,!dz~, ze argument taki nie moie bye kryterium 
oceny wydarzcn historycznych. 

·11 Let. 305 A Urbano VI, t. r, S. 118. 


42 Pisal tak ambasador Sieny. Cyt. za J. M. Perrin, op. cit., S. 31. 


http:ch~tnie".42
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stwierdzenie: "Papa Urbano VI e veramente papa Sommo Ponti
fice, elleto con elezione ordinata, e non con fimOI·e". 

Gdy za Klemensem VII opowiedziala si~ Joanna Neapolitanska 
i Karol V francuski, Sienenka usiluje ich przekonac 0 bl~dnym 
post~powaniu. \¥szelkie bowiem· dzialanie przeciwko Urbanowi VI 
utozsamia z dzialaniem przeciwko prawdzie Bo:i:ej. Benincasa na
woluje surowo Joann~, aby popada Urbana VI, gdyz w przeciw
nym wypadku nie b~dzie jej mogla nazywac matklj, jal~ dotqd, 
lecz sluzebnicq i niewolniclj ciemnosci oraz szatana. 13 Przypomina 
krolowej, ze prawowity papiez jest nie tylko jej ojcem, ale row
niez synem i poddanym, jako ze pochodzi z Bari.41 

W dlugim Hsde do krola Francji €lw. Katarzyna argumentuje 
szeroko, ze herezjq jest popieranie Klemensa VII. Wyczuwa ona 
swietnie motywy post~powania Karola V, gdyz krytykuje glownie 
skorumpowanych kardynalow francuskich, ktorzy podsycali jego 
obawy 0 utrat~ wplywu na dwor papieski, gdyby na jego czele 
stal nieprzejednany Urban VI. "Nie sluchajcie tych zepsutych 
drzew" - wzywa krola .~;; 

Inny, lagodniejszy w tonie i pelen nadziei, jest list do krola 
W~gier i Polski, Ludwika Andegawenskiego, ktory nie opowie
dzial si~ jeszcze po zadnej ze stron. Katarzyna apeluje przede 
wszystkim do jego chrzescijanskiego poczucia milosci, czyniqcej 
"dusz~ poblazliwq i kochajqcq nieprzyjaciol, a raczej tych, ktorych 
swiat uwaza za nieprzyjaciol, oni zas nimi nie Slj". Chodzi jej 
oczywiscie 0 Urbana VI, wobec 'ktorego - wiedziala to dosko
nale - trzeba duzo wyrozumialosci, by nie uznac go za czlowieka 
nieprzyjaznego. Na t~ tolerancj~ nie stac bylo kardynal6w, "kt6
rzy nie majq milosci a raczej pelni Sq milosci wlasnej", b~dqcej 
wlasciwlj przyczynq schizmy. Zwracajqc si~ do Ludwika Benincasa 
wyraza nadziej~, ze "B6g oswieci rozum Twoj swiatlem swoim, 
abys poznal prawd~ i falsz 0 papiezu Urbanie". Nie wychwala wi~c 
wcale papieza, chce tylko, aby krol poznal obiektywnlj prawd~ 
i niq si~ kierowal. Nie ukrywa te:i: trudnego polozenia, w jakim 
znalazl si~ Urban VI i obok spokojnych rozwazan pojawia si~ 
peIne niepokoju 0 dalsze losy Koscioia pytanie: "Czy mozesz po
zwolic na to, zeby antychryst, syn czarta, i niewiasta [chodzi 
o Klemensa VII i krolowlj Joann~ Neapolitansklj] czynili spusto
szenia i zamieszanie w wierze naszej, pogrqzajqc jlj w ciemno€lci?" 

43 Let 317 Alla reina di Napoli, t. I, s. 334. 
H Let. 362 Alla reina, che fu di Napoli, Ibid., s . 348. Katarzyna zwraca siE: 

rowniez do jednej z arystokratek neapolitaJlskich z prosb1j, aby sprzeciwila 
siE: zdecydowanie postf;powaniu kr6lowej i sprowadZlla i1j na drog<: prawdy 
let. 361 A una donna napol e tana, t. II, s. ' 153. 

45 Let. 350 Al re di Francia, t . I, s. 285. 
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Gdy zas wyczerpuje juz wszystkie rozumowe i emocjonalne argu
menty, po prostu pokornie prosi: "Miej litose nad ojcem naszym, 
papiezem Urbanem VI". 46 

Cz~sciej niz do wladc6w Katarzyna zwraca si~ do ludzi, od kt6
rych bezposrednio zalezaia schizma, mianowicie do kardynal6w. 
Pisze gl6wnie do kardynal6w wloskich, z kt6rymi miala latwiejszy 
kontakt nie tylko ze wzgl~du na j~zyk, ale takze wsp61not~ inte
res6w. Bowiem w calym kolegium kardynalskim przede wszystkim 
Wlosi, z czysto patriotycznych powod6w, byli zainteresowani w tym, 
by na Stolicy Piotrowej zasiadal Wloch. Sienenka pisze najpierw 
do trzech kardynaI6w wloskich, kt6rzy nie brali udzialu w kon
klawe w Fondi, i usiluje sklonie ich do pozostania przy Urba
nie VI. "Bqdzcie zjednoczeni w wierze i w dosk:malej obediencji 
papiezowi Urbanowi VI, kt6rel11Jl posluszni Sq wszyscy swiatli lu
dzie" - apeluje Benincasa. Widzqc zas wahania kardynaI6w 
szydzi z nich, ze zastraszeni liczebriq przewagq klementyst6w' 
"bojq si~ wlasnego cienia" powtarzajqc za innymi, ze wybrali 
Urbana ze strachu. 47 Tymczasem wyb6r Urbana jest kanoniczny 
powtarza z naciskiem sw. Katarzyna. Natomiast wyb6r Kle
mensa VII charakteryzuje nast~pujqCo: "szatani wcieleni wybrali 
nie Chr'ystusa na ziemi, lecz antychrysta przeciwko... prawdzi
wemu namiestnikowi Chrystusa", 4R "wybrali czlowieka niegodzi
wego, szatana".49 Jednak Sienenka nie zwraca si~ nigdy bezpo
srednio do antypapieza, tego "membro del diavolo", jak go nazywa 
raczej z odrazq niz z nienawisciq. 

Bowiem przy calym swoim zaangaiowaniu w spraw~ schizmy 
Katarzyna nie tracila umiaru i naczelnq zasadq jej post~powania 
jest, jak zawsze, lagodna perswazja i milosc. Totei piszqc listy 
do zwolennik6w Klemensa, na przykiad do kardynaia Pietro di 
Luna nie gani ostro jego post~powania, apeluje jedynie do .jego 
wiary, rozumn i odpowiedzialnosci za Kosci61. Prosi go: "Przeto 
chc~, najdroiszy Ojcze, abyscie byli silnq i trwaIq kolumnq". ,,0 

Innym razem m6wi: "Pracujmy w ogrodzie swi~tego Kosciola, 
kaidy na swoim miejscu, na chwal~ Boga, dla zbawienia duszy 
i reformy Koscioia swi~tego oraz d I a pow i ~ k s zen i apr a w
d y pap i e i a U r ban a VI, prawdziwego, najwyzszego ka
plana". 51 

Nie znaczy to, jakoby byla zwolenniczkq biernego tylko popar
cia. W jej przekonaniu nalezy si~ calkowicie oddac Kosciolowi, 

4. Let. 357 Al re d'Ungheria, ibid., s. 298-302. 

47 Let. 310 A tre cardinali italiani, ibid., s. 193-196. 


48 Let. 306 A Urbano VI, ibid . , s. 120. 

4~ Zob. przypis 43. 

50 Let. 298 A Pietro cardinale di Luna, ibid., S. 177. 

51 Let. 334 A Bonawentura cardinale da Padova, ibid., s. 211. 


http:szatana".49
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a konsekwentnie walce 0 jego jednosc i dobro, w ktorej, jezeli 
zajdzie tego potrzeba, powinno si~ oddac nawet wlasne zycie. 
"Chc~, zebyscie byli jako lew", wola do jednego z kardyna16w. . , ;! 
Z tej racji oburzajq jq wszelkie objawy biernosci. Coraz cz~sciej 

przemawia przez niq zniecierpliwienie: "Dosyc nieczulosci i nie
dbalstwa, bo czas nie spi, ale gorliwie dokonuje swego biegu... 
nie trzeba si~ wi~cej bac".53 Czas juz "porzucic gnusnosc i slepot~ 
niewiedzy, a poslubic prawd~ pierscieniem wiary"..' .j 

Benincasa, surowa dla kardyna16w, nie jest bezkrytyczna nawet 
wobec swego najplizszego przyjaciela, Rajmunda z Capui. Ten 

"ostatni, napadni~ty przez korsarzy w drodze do Francji, dokqd 
wysial go Urban VI, przerywa podr6z i pozostaje w Genui. Kata
rzyna wyrzuca trw l~khw0sc nie pozwalajqcq mu kontynuowac 
misji papieskiej. "Jezeli nie mozesz isc prosto, idz na czworakach; 
jezeli nie mozesz iSc jako zakonnik, idz jako pielgrzym; jezeli nie 
masz pieni~dzy, korzystaj z jalmuzny".55 

Katarzyna czyni wszystko, by powstrzymywac Urbana VI od suro
wosci w sqdach i okrucienstwa w post~powaniu. Wprawdzie nie 
krytykuje go nigdy wprost ale jednak robi to sugerujqc mll, jakim 
powinien byc. Posrednio pokazywala, jakim byl w rzeczywistosci. 
"Nie jest tak, abym nie wierzyla, ze jestes pelen milosci - za
strzega si~ -,- poniewaz jednak mozemy doskonalic naszq milosc, 
chcialabym widziec u Ciebie milosc doskonalszq, to jest milosc 
ciqgIe podsycanq plomieniem swiqtobliwego pragnienia, by pano
wac jako dobry pasterz." 5f! Dobry zas pasterz "nie dba ani 0 oszczer
stwa sWiata, ani 0 obelgi, kpiny, grubianstwa, skandale czy 
szemranie poddanych swoich" ..;7 Katarzyna wzywa papieia do 
zachowania wszystkich tych zasad, chce go widziec cierpliwym 
w sluchaniu, uprzejmym oraz lagodnym dia otoczenia. 

Sienenka, zdajqc sobie spraw~ z niewielkiej skutecznosci swoich 
pr6sb -i rad, szuka innych sposob6w hamowania gwaltownego tem
peramentu papieza. Radzi mu, by odnowil kolegium kardynalskie 
i na miejsce zbimtowanych znaIazl sobie nowych pomocnik6w. 
Znajqc metody post~powania Urbana, prosi od razu, aby czynil to 
z wieIkq troskliwosciq i lagodnosciq, "w przeciwnym razie nie za
szczepisz prawdziwej cnoty wsr6d poddanych, ani nie zaprowadzisz 
porzqdku". a8 

Drugq, bardziej oryginalnq pr6bq wywarcia wplywu na Urba

52 Let. 177 A Pietro cardinale portuense, ibid ., S. 205. 

53 Let. 101 A Jacomo cardinale degli Orsini, ibid. S. 186. 

54 Let. 341 Ad Angelo eletto vescovo' castellano, ibid., S. 238. 

55 Let. 343 A irate Raimondo da Capua de'Predicatori in Genov a, t . lII, S. 95. 

5G L e t. 291 A Urbano VI, t. I, s. 109. 

57 Jw". s. 104. 

58 "Let. 305 A Urbano VI, ibid., S. 117. 
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na VI jest propozycja skupienia wok61 niego grupy ucz-onych 
i swiqtobliwych mnich6w. lVIieli oni -- wedlug Bei1incasy - "bye 
z papiezem w jego modlitwach" i (w domysle) przy jego decyzjach. 
Postul.at ten jest wi~c jakby zapowiedziq wsp61czesnej zasady 
kolegializmu w Kosciele. Urban VI zgodzil si~ na projekt tercjarki 
i w bulli z 13 grudnia 1378 r. zaprasza do Rzymu kilkunastu za
konnik6w. Wielu z nich to przyjaciele i znajomi Sienenki, ktora 
ich widocznie zaproponowala. W slad za bullq papieskq Katarzyna 
sle do nich serdeczne listy peIne gorqcych sl6w zach~ty i ener
gicznych . pouczeii. Zwraca siE; r6wniez do swego mistrza Williama 
Fleete'a i jego wspolbraci, wzywajqc ich, by porzucili pustelni~, 

"wyszli z lasu i przybyli na pole bitwy". Ona, mistyczka, ktora 
uczyla si~ u nich najgl~bszych tajemnic wiary, przekonuje ich 
teraz, ze minq1 czas samotnych rozmyslaii, a nadszedl· czas dzia
lania. Ona, zyjqca pomi~dzy jednq ekstazq a drugq, wzywa .ich, 
by nie tracili kontaktu z najbardziej istotnymi sprawami Ko
fciola - "non dormite pill". 59 

Zabiegi Sw. Katarzyny nie przynoszq jednak iadnych rezulta
tow; kolegium zakonnikow nigdy si~ nie zebralo, a Urban VI nie 
zmienial swego post~po\vania i prowadzil wojnG 0 swoje prawa 
za pomocq najemnych wojsk. Wkr6tce walki przeniosly siG do sa
mego Rzymu i gdy klementysci opanowali Zamek sw. Aniola , 
Urban VI musial: schronic siG do kosciola Santa Ma ria in Traste
vere. W6wczas udalo si~ przeciqgnqc na stron~ Urbana dw6ch 
kondotier6w: Anglika Hawkwooda i Alberica da Barbiano. Dzi~ki 
pomocy ich wojsk pokonane zostaly oddzialy Roberta z Genewy 
pod Marino (30 IV 1379 r.). 

Katarzyna Sieneiiska, rozentuzjazmowana zwyci~stwem papist6w, 
nazywa zolnierzy spod' Marino "pierwszymi m~czennikami nowych 
czas6w, kt6rzy zostali powolani do oddania iycia i krwi dla mi
losci krwi Chrystusa ukrzyzowanego".oo Widae, ie ludzie czynu, 
chocby 0 tak ciemnej przeszlosci jak angielski dow6dca rozb6j
niczyeh oddzia16w, impormjq swi~tej 0 wiele bardziej nii gnusni, 
njezdeGydowani kardynalowie. Co wi~cej, Katar-zyna stawia ich 
jako przyklad dla innych. Oczywiscie nie jako przyklad moral
nosci, ale przyld ad popierania papieza. Bowiem wszyscy opowia
dajqcy si~ za Urbanem VI w trudnych czasach schizmy zaslugujq 
na naj\vyzSZq pochwal~: "Ta sluzba jest tak mila Bogu, ze j~zyk 
nasz nie potrafi tego wypowiec:ziee, szczeg6lnie [cenne jest] gdy 
czlowiek s1uzy nie dla wlasnej przyjemnosci, czy pozytku, ale dla 

'~ Le t . . 326 A Irate Guglielmo d'Inghilterra e a frate Antonio da Nizza 
a Lecceto, t. III, s. 198-199. 

GO Let. 347 Al conte Alberico da Balbiano capitano generale della compania 
di San Giorgio e altri caporali, t. I, ). 385. 
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gorliwosci w sprawach swiE;tego Kosciola, to znaczy dla jego 
1'ozwoju i wywyzszenia". tit 

Zwyci~stwo pod Marino mial0 duze znaczenie dla dalszych 
losow Urbana VI - zadecydowalo 0 jego panowaniu nad calym 
Rzymem i nad calCj ItaliCj. Po bitwie pod Marino Urban stal si~ 
jedynym, niezagrozonym przez nikogo wladcCj Rzymu i mogi po
wrocic do swego palacu watykariskiego. Uczynil to w fonnie, 
ktora zadziwila wszystkich; wkroczyl do Watykanu na czele uro
czystej procesji boso i z pokorCj . Katarzyna byla zachwycona tym 
gestem dumnego papieza. Widocznie ludzila si~, ze nastCjpil zwrot 
\v post~powaniu pa pieza , zwrot zgodny z jej radami i pragnieniami. 
W radosnej euforii Benincasa pisze przepi~kny list do ludzi spra
wujqcych rzqdy w republice rzymskiej. Wychwalo. "akt unizenia 
s i~ papieza, akt, jakiego nie bylo od wielu wiekow", a jednoczesnie 
zobowiqzuje Rzymian do dalszego popierania Urbana i wyraza na
dziej~, ze uczyniq wszystko dla pokoju w miescie jako "Iudzie 
mqdrzy, dojrzali, skromni i znajCjcy si~ na rzeczach". Katarzyna 
dodaje przy tym: "mowi~ to wszystko dla dobra waszego miasta ... 
wiem ze docenicie uczucie i czystosc serca, z ktorym pisz~" . 6~ 
Benincasa nie wyst~puje ju:i: w imieniu papie:i:a, nie wyro:i:nia :i:ad
nego obozu polit.ycznego ; czuje si~ w tym liscie odpr~:i:eni~ po 
zwyci~sko zakoriczonej walce. Jednak okazalo si~, :i:e przeswiad
czenie 0 pomyslnym zakoriczeniu rozbicia w Kosciele bylo chwi
lowym zludzeniem. 

Bitwa pod Marino oznaczala bowiem nie tylko tryumf Urba
na VI, ale rownie:i: utrwalenie siEi schizmy, kto1'a p1'zez dlugie lata 
dzielic b~dzie chrzescijariski swiat zachodni na dwa obozy. Kle
mens VII nie rezygnuje ze swych pl'etensji do tiary i przenosi si~ 
ze swym dworem do Awinionu. Utrwalajq si~ teraz obozy zwo
lennikow poszczegolnych pnpie:i:y: za UrbCli1em VI opowiadajCj si~ 
prawie cale Wlochy oraz Niemcy, Poj1;ku, W~gry i Skandynawia, 
a za Klemensem VII i jego nast~pculni w Awinionie - Francja, 
Szkocja oraz Hiszpunia. , 

W takiej sytuacji nie rnogla milczec sieneriska mantellatka, wal
cZCjca zawsze 0 dobro Kosciola . Walka ta byla tresciq jej :i:ycia 
i jej przeznaczeniem, jak sama m5wila, gdy:i: Bog polo:i:yl na jej 
barki okr~t ("Ia navicella") Kosciola. J ednak slabnCj jej sily fizyczne . 
Wyczerpana postami i m~czCjcymi podrozami, ktore odbywala pie
szo lub na osiolku, nie jest juz zdolna do energicznego dzialania. 
Ofiarowuje tylko za Kosciol swoje cierpieni~i swojCj smierc.':. 

ut Let. 191 A Tommasso d' Alvivano, ibid ., s. 363-4. 
G2 Let . 349 A Signori Banderesi e quatro uomini mantenitol'i della republica 

di Roma, ibid., s. 465-7. 
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Przedtem, nawet w najci~zszych sytuacjach, ozywia1a jq nadzieja, 
P9jawia jqca si~ "jak zapach rozkwitajqcej r6zy wsr6d kolcow", 
teraz miast energicznych postanowien i zach~t do dzia1ania przez 
listy jej przewija si~ prosba: ,,0, Boze, przyjmij ofiar~ zycia mego 
za to mistyczne cia10 swi~tego Koscio1a" lub skarga: "Umieram 
i umrzec nie mog~ w pragnieniu odnowienia Koscio1a swi~tego 

dla chwaly Bozej i zbawienia wszelkiego stworzenia". Nawet do 
Urbana VI nie kieruje jui tak zdecydowanych zqdan, jak przed 
rokiem, tylko pisze z wyraznq rezygnacjq: "Pragn~ zakonczyc zy
cie za Was i za swi~ty Kosci61 w ciqglym placzu, czuwaniu i wier
nej, pokornej oraz nieustajqcej modlitwi€" . 0.1 

Idea smierci za Kosci61 nie byla jej obca. Cz~sto powtarza1a, ze 
gotowa jest umrzec za kosci61, by "skosztowac krwi m~czenskiej". 
Teraz jednak oddaje si~ tej idei w poczuciu niemoznosci dzialania 
oraz jego bezowocnosci. Pogl~biajqcy si~ kryzys Kosciola oznaczal 
dla niej kl~sk~ jej poczynan. Wsrod glos6w sprzeciwu wobec 
Urbana VI, podnoszonych w Rzymie, nie brakowalo takZe i kry
tyk skierowanych pod adresem jego obronczyni. 64 Od poczqtku 
1380 r. Katarzyna prawie nie podnosi si~ z 10zka. Trawi jq go
rqczka, nie moze przyjmowac zadnych pokarmow. 65 Umiera 
29 kwietnia 1380 r. w wieku zaledwie 33 lat. Pochowano jq w ko
sciele Santa Maria sopra Minerva, a serce jej przewieziono do 
rodzinnej Sieny. 

Dzialalnosc polityczna sw. Katarzyny Sienenskiej jest bez wqt
pienia naJbardziej zadziwiajqcq i oryginalnq formq jej aktywnosci. 
Dzi~ki niej Benincasa jest jednq z najciekawszych postaci nie 
tylko XIV-wiecznej ItaW; wsrod oficjalnie uznanych swi~tych 
katolickich rzadko zjawia si~ postac tak zywa, aktualna, a jedno
czesnie tak prosta. Sprawila to nie tylko jej gorqca wiara i swi~
tosc, ale rowniez niepospolita indywidualnosc, odwaga, ruchliwosc 
umyslu i wola dzia1ania. Te wszystkie cechy zadecydowaly 0 tym, 
ze w wieku zupelnej deprecjacji kobiety w zyciu spolecznym 
mloda corka sienenskiego farbiarza staje si~ partnerkq wytraw
nych dyplomat6w, znajqcych nie tylko arkana w1adzy, lecz row
niez (jak np. Salutati czy Castiglionchio) starozytne traktaty po
lityczne i kodeksy prawne. Katarzyna daleka by1a od politycznego 
wyrachowania czy dyplomatycznych dwuznacznosci. Nie znala 

6S Let. 364 A Urbano VI . ibid .• s. 135. 
64 L e t . 375 A maestro Raimondo da Capua. t. III. s. 105-107. 
65 Episto1a dl BaTducci de mOTte S . Ca~haTlna Senensis. Acta .... s. 967. 

Znak - 9 
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genezy gibellinsko-gwelfickich animozji ani wszystkich zawHosci 
gry na politycznej szachownicy Wioch. Jej dzialalnosc nie byla 
realizacjq okreslonej doktryny politycznej - inspirowala jq jej 
wlasna wizja wydarzen oraz ich rezultat6w. Sienenka kierowala 
si~ gl6wnie intuicjq i mHosciq (Caritas). Jej koncepcje nie byly 
pozbawione realizmu i slusznosci. Przede wszystkim zas uderza 
zelazna konsekwencja, a raczej up6r, z jakim je glosi. 

Cz~sto jest to wynikiem niewyrobienia politycznego czy nie
zrozumienia aktualnych nurt6w politycznych. Za przyklad moze 
posluzyc postulat zorganizowania wyprawy krzyzowej. OczywiScie 
nie ona jedna wysuwala to haslo w XIV wieku, ale podczas kiedy 
inni (np. papiez) rezygnowali z tego przedsi~wzi~cia na rzecz za
latwienia wazniejszych spraw, Katarzyna zupelnie obsesyjnie wraca 
do niego nawet w okresie najgor~tszych walk (1377 r .) czy w za
m~cie schizmy. Zafascynowana ideq swi~tej wojny, nie dostrzegala, 
jak obce bylo to haslo jej wsp6lczesnym i jak z g6ry skazane na 
niepowodzenie. Z drugiej strony trudno si~ dziwic tej prostej ko
biecie, skoro uczony Pius II mial za podobne dqzenie zaplacic 
dotkliwszq jeszcze kl~skq w Ankonie. Zresztq krucjata umieszczona 
w kontekscie politycznych koncepcji Benincasy nie jest utopijnq 
idee fixe. W jej bowiem planach miala to bye jeszcze jedna spr.a
wa lqczqca calq Itali~, prowadzqca do uspokojenia P6lwyspu 
i w dalszej perspektywie do jego zjednoczenia. Usprawiedliwia to 
ciqgle przypominanie walczqcym stronom 0 koniecznosci wyzwo
lenia Grobu Chrystusowego. Gl6wnej przyczyny niepowodzenia 
Sienenki nalezy szukac w fakcie, ze rozgrywki 0 supremacj~ po
litycznq w Italii byly chrzesci-janskim wladcom i rycerzom bli:isze 
niz zagrozenie swi~tych miejsc. . 

Natomiast up6r i konsekwencja Katarzyny w stosunku do za
wiklanych problem6w wloskich byl na pewno korzystny i po
trzebny. Dzi~ki niemu mogla odegrae swojq rol~ w burzliwych 
wydarzeniach lat siedemdziesiqtych XIV wieku. Na pewno nie byla 
bardzo wplywowq osobistosciq politycznq i - jak widzielismy. 
rzadko jej interwencja decydowala 0 rozwoju wydarzen. Kla
sycznym tego przykladem jest powrot papieza do Rzymu. Mocno 
przesadzajq niekt6rzy hagiografowie, a nawet historycy, przypi
sujqcy Sienence wylqcznq zaslug~ zakonczenia niewoli awinion
skiej. Sqdz~ jednak, ze obalenie tego mitu nie pomniejsza w niczym 
roIi swi~tej mistyczki. Chociaz Katarzyna nie byla jedynq, kt6ra 
dqzyla do powrotu papieza do Rzymu, podobnie jak nie byla 
jedynq glosicielkq idei wojny swi~tej czy reformy Kosciola, to 
jednak niepowtarzalny' i jedyny byl jej styl dzialania; jej entu
zjazm, bezkompromisowosc i odwaga. Nie jest wazne, jak wielki 
wywarla wplyw na rozgrywajqce si~ wydarzenia. Wazne natomiast 
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jest to, ze niewyksztalcona, mloda kobieta odwazyla siE: wyst~pic 
wobec papiez a, uczonych kardyna16w, ze nie wahala siE: ostro kry
tykowac post~powania glowy Kosciola. Wszystko to czynila nie 
z czyjejs inspiracji, 1ecz z wlasnej woli naprawienia stosunk6w 
w Koscie1e i we Wloszech. 

Nie nalezy zapominac 0 tym drugim aspekcie wszelkiej aktyw 
nosci Katarzyny. Jej troska 0 los Italii nie wynika .t mistycznych 
wizji czy wrazliwosci religijnej, lecz z glE:bokiego pat r i 0
t y z m u (nie waham siE: uzyc tego slowa w odniesieniu do 
XIV wieku, bo juz w6wczas poj~cie to nabralo we Wloszech wla
sciwej mu dzis tresci). Piszqc do kardynalow z roznych cZE:sci 
Wloch ape1uje do ich poczucia odrE:bnosci narodowej: "e voi 
I tal ian i, che non vi poteva muovere la passione dell a 
pat ria, come gli oltramontani" .66 Dodae nalezy, ze jej patrio
tyzm nie mial w sobie nic z partykularyzmu. Zawsze chodzi jej 
o dobra c a I e j ItaliL 67 Pragn~la, aby caly Polwysep zjednoczyl 
siE: pod jednym wladcq. Sugeruje, ze bylby nim papiez. Wydaje 
si~, ze chodzilo jej tylko 0 jego zwierzchnictwo moraIne, bo pa
piez wedlug niej mial bye "wladcq dusz a nie miast". Potwierdza 
to mniemanie fakt, ze Katarzyna n igdy nie m6wi 0 politycznym 
podporzqdkowaniu si~ poszczeg6lnych republik nastE:pcy Piotra. 
Moma wi~c zaryzykowac twierdzenie, ze wyobrazala sobie zjed
noczonq Itali~ jako konfederacj~ suwerennych panstewek, kt6re 
na zewnqtrz (np. w walce z Turkami) wystE:powalyby pod prze
wodnictwem papieza. Taka koncepcja zjednoczenia Halii stanowila 
zupelne novum w 6wczesneL mysli politycznej. Dopiero Juliusz II 
i Aleksander VI stworzyli podobny program, ale nie wykluczali 
juz (a raczej eksponowali) politycznego podporzqdkowania sobie 
poszczegolnych panstewek drogq militarnq. 

Szeroki krqg zainteresowan oraz ruchliwosc Katarzyny Sie
nenskiej powodowal jej wielkq popularnose w owczesnej ItaliL 
Na tym tIe zastanawia fakt, ze nie przekazali 0 niej zadnych in
formacji XIV-wieczni humanisci. Zastanawia to tym bardziej, ze 
Benincasa cz~sto przebywala we F10rencji, glownym osrodku 
wczesnego humanizmu, gdzie wokol kanclerza Salutatiego skupiali 
si~ tw6rcy nowego nurtu kulturalnego. Czyzby si~ nigdy z nimi 
nie zetkn~la? Czyzby nie dotarly do nich listy Katarzyny dykto
wane pi~knym sienenskim dialektem uwazanym do dzis za na j
pi~kniejszq form~ j ~zyka wloskiego? 

Benincasa na pewno spotkala si~ z Salutatim w czasie swoJeJ 
misji dyp10matycznej we Florencji. Nie nawiqzala jednak zadnych 

6G Let. 223 A tre ca rd in ali italiani , t. I, s. 200. 

67 "E n on dubito, che Sal'a pacificata t u t t a ltalia, Puno coll'altro", let. 285 
A Gregorio XI, t . I, s. 99. 

http:oltramontani".66
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kontakt6w z otaczajqcymi go humanistami. Przypuszczalnie ba
rierq dzielqq ieh byla egzaltowana reUgijnosc oraz brak wyksztal 
cenia Katarzyny. 

Listy humanist6w kqzyly, jak dzisiejsze gazety, wsr6d licznych 
kr~g6w przyjaei61 i sympatyk6w nowych poglqd6w. Zapewne takze 
listy Sienenki czytaly nie tylko osoby, do kt6rych byly adreso
wane. Jedna~ trudno si~ dziwic, ze nie zrobily zadnego wrazenia 
na humanistach. reh fascynowal antyk; w listaeh wymieniali . 
swoje uwagi 0 nowoznalezionyeh pismach Cyeerona, streszczali 
sobie nawzajem nowy traktat Peirarki. Nie mogly wi~c zaintere
sowac ich - sceptycznie nastawionych do religii - mistyczne prze 
zycia Katarzyny czy jej proste, spontaniczne refleksje 0 milosci 
blizniego i poznawaniu Boga w cierpieniu. SqdZE; jednak, ze listy 
Beninca sy przyczynily si~ do popularyzacji ojezystego jE;zyka 
w nie mniejszym stopniu, tylko ze w innych kr~gach, niz sonety 
Petrarki czy nowele Boccaccia. DZl~ki innego typu odbiorcy, bo
gatej tresci oraz pi~knej formie list6w Sienenki ich popularnosc 
i oddzialywanie nie zmalalo w6wczas, gdy humanisci porzucili 
tw6rczosc w j~zyku narodowym jako nieuczonq i blahq. Z bie
giem lat coraz cz~sciej powraca wspomnienie sw. Katarzyny; 
Savonarola podnosil jej zaslugi jako tej, ktora "sprawila, iz czy
niono pokoj", a jezuici widzieli w jej osobie wzor ignacjaiiskiego 
ducha. 68 

Tw6rczosc epistolograficzna w j~zyku wloskim oraz patriotyzm 
stawia Katarzyn~ Sieneiiskq w rz~dzie na jbardziej swiatlych ludzi 
epoki rodzqcego si~ humanizmu. Milczenie humanist6w wcale temu 
nie przeczy - tlumaczy je typ dzialalnosci i mentalnosci Kata-:
rzyny, prekusorki Teresy z Avila, a nie Vittorii Colonny. 

Totez bl~dem byloby oceniac t~ postac jedynie w kategoriach 
polityczno-kulturalnych. Dzialalnosc sw. Katarzyny tkwi w calej 
sferze jej mistycznych przezyc, nadajqcych jej czynom ten specy
ficzny charakter, ktory wymyka si~ wszelkim regulom dyplomacji 
ezy nauki. Co wi~cej, wydaje si~, ze mistycyzm byl pie r w 0 t n q 
inspiracjq jej poczynaii w zyciu publicznym. Przeciei rok 1375, 
rok wkroczenia Benincasy na drog~ dzialalnosci politycznej, jest 
kulminacyjnym punktem jej wizji (w tym roku otrzymuje styg
maty). Przeciei zawsze Katarzyna powoluje si~ na .wol~ Boga, 
ktory dyktuje jej sposob post~powania . Zawsze stanowcze 
i 0 v 0 g J i 0 (ja chc~) Sienenki znajduje afirmacj~ w "chceniu" 
samego Chrystusa. Nie zachodzi zadna kolizja nii~dzy ekstazami 
a dzialaniem. Bowiem istotq mistycyzmu nie jest oderwanie si~ 

68 utozsamiali np. doLce prudenza Katarzyny z cantas discreta Loyoli 
zob. H. Rahner, S.J. Geneza i duch po!>oznosci tgnacjansktej [w:J 1. Loyola , 

Pisma wy!>rane, Krak6w 1968, t . I , S. 658-9. 
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od konkretu, jakas analiza abstrakcji, lecz syntetyczne spojrzenie 
na c a I q rzeczywistosc (totum 69). Taki wlaSnie mistycyzm repre- . 
zentowala sw. Katarzyna , ktora wlqczala si~ tot a I n i e i two r
c z 0 W otaczajqcq jq r zeczywistosc, zyla niq i usilowala jq ulep
szyc. Zmysl polityczny, patriotyzm i apostolski duch, a przede 
wszystkim mistyczne doswiadczenia nie pozwalaly Sienence po
zostawac na uboczu rozgrywajqcych s i~ wydar zen. Mozna by nawet 
powiedziec, ze wszystkie wymienione cechy byly przejaw ami jej 
mistycyzmu integralnie zwiqzanego z dzialaniem. Z tego powodu 
mistycyzm sw. Katarzyny byl tym , co Bergson nazywa "Ie misti
cisme complet". 70 

Dzi~ki scislemu powiqzaniu gl~bokiej religijnosci z duZq ak tyw
nosciq spoleczl1q postac sw. Katarzyny Sienenskiej budzi podziw 
do dzis. Nietrudno bowiem dopatr zec si~ w nie j momen: ~w aktual
nych dla nasze j epoki posoborowej. 

Ludmila Grygiel 

• 


.. 

f9 D. Baum gardt, Gr eat w est qr n m.yst ics. T hl.lir lasting significance, New 

Yor k 196 1, s . 7. 
70 H. B e rgson, L es deux sources de f a moral e et de f a re ligion , P a ris 1967, 

s. 240-1. 
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H E L' D E R C A M A R A 


Helder Camara? ... Caly swiat go przeciez zna. To· biskup faveli 
w Rio de Janeiro, arcybiskup Recife, niestrudzony or~downik non
violence, przyjaciel papiezy , bete noire "reakcjonist6w"... Wszyst
kim si~ wydaje, ze go znajq, a przecieZ tych co wiedzq jak bogate, 
zlozone, pelne paradoks6w i rzeczy zdumiewajqcych jest jego zycie, 
jego dusza i dzielo - tych najblizszych jest ,bardzo niewielu. Ja 
sam, choc czytalem niejednq z jego prac i sporo z tego co 0 nim 
napisano, choc spotykalismy si~ i mielismy cz~sto ze sobq do czy
nienia , u progu tej ksiqzki zdalem sobie sprawt:, ze nie wiem nic, 
albo prawie nic 0 tych wszystkich latach, kt6re uplyn~ly przed 
rokiem 1964, kiedy jako arcybiskup Recife poprzez swe wypowie
qzi, podroze i kampanie znalazl si~ na proscenium historii Ko
sciola, Trzeciego .swiata i swiata w og6le... 

Tymi slowami rozpoczyna swojq biografi~ Helder Camary 1 

Jose de Bro1Xcker, znany dziennikarz francuski, do niedawna 
redaktor naczelny czasopisma Informations Catholiques Inter
nationales. Nosi ona podtytul La violence d'un padfique. Vio
lence - gwaltownosc, przemoc, ale i zwycit:ska sila. SHa ta 

. mieszka w cz!owieku, kt6rego istotnie trzeba nazwac "pacifique", 
czyniqcym pok6j, ale,j. zarazem poszukiwaczem sprawiedli
wosci. 
Arcybiskup Helder Camara jest znany takze i w Polsce. Przede 
wszystkim z repartazy soborowych 2, gdzie nie spos6b by!o po
minqc osoby obdarzonej tak wielkim urokiem i zarazem tak gl~
boko zwiqzanej z zasadniczym kierunkiem Soboru - ku Ewan
gelii na nowo odczytanej, ku Kosciolowi czystszego i pelniejszego 

1 Jos{) de Broucker, Dom Hetder Camara, ta violence d'un pacifique, Fayard, 
Paris 1969< Artykul niniejszy to, z nie:zm.acznymi skrotami, tekst pierwszych 
dwoch rozdzial6w tej ksi1\:!:k!. 

! Por. m. in. Jacek Wotniakowski, Laik w Rzymie 1 w Bombaju, Krak6w 1965, 
"Znak", s. 175-183. Halina Bortnowska, Powo!anie do niecierpLtwosci, "Znak" 
nr 1281129. W tym samym numerze zamiescUismy tekst konferncji Abpa Helder 
Camary Now: struktury .w Kosciete. P r oblemom Ameryki Lacil\skiej , a w szcze
g6lnosci Brazylii i jej obszar6w zaniedbanych gospodarczo poswi<:cilismy nu
mer 160 "Znaku". Tamze znajdll czytelnicy kr6tkll wypowiedt Helder Camary 
na tematy duszpaslerskie. Lektura tego numeru pozwoli gl<:biej zrozumiec 
wiele inf()rmacji zawartych w nlniejszym artykule, poka2lujllc tlo historyczne 

spoleczne na Jakim rozwija SiE: dzialalnosc tego n iezwyklego czlowieka. i 
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swiadectwa. Chcqc przyblizyc czytelnikom postac Helder .Camary 
zamieszczamy obszerne fragmenty zrodlowej i niezwykIe cie
kawe j ksiqzki de Brouckera. 

Dom Helder opowiada 0 sobie, bardzo milo, z wielkq prostotq, 
n ieledwie z zapaiem. Czy nie ma w tym troch~ proznosci? Nic tak 
czasem nie przypomina zarozumialstwa jak prawdziwa dzieci~ca 
bezposredniosc. Ale czy mozna w Dom Helderze widziec dziecko? 
Frzeciez to jest czlowiek dobrze zorientowany, czlowiek, ktory 
umie rozwaznie milczec, liczyc si~ ze slowami, kontrolowac swoje 
ge sty, kalkulowac ryzyko, przewidywac skutki? Coz jest z dziecka 
w tym polityku, ktory odbiera sen prezydentom, w kilka miesi~cy 
powoduje upadek genera16w i sam bywa przedmiotem sporow 
mi~dzy stronnictwami szukajqcymi dla siebie bdpowiedniego 
.sztandaru? Czyz jest dzieckiem ten trybun ludowy manipulujqcy 
tlumami? Ten dostojnik koscielny, ktory osiemnascie razy kon
ferowal z papiezem, byl jednym z filarow Soboru i umie lqczyc 
w sobie powolanie proroka z oddaniem Kosciolowi i znajomosciq 
dzialaJqcych w nim mechanizmow wladzy, ktorymi potrafi si~ 
poslugiwap? Ten TrJ,anager sprawnie rozkr~cajqcy rozne akcje, 
zdobywajqcy pieniqdze tam gdzie mozna je zdobyC? Czy wi~c bE;Z
posredniosc, serdecznosc, gotowosc do sluzby, oddanie i ubostwo 
to u niego dowod zdolnosci poZitycznych, wysokiej i subtelnej sztuki 
ri'klamy a ponadto znakomitego aktorstwa? Wiem, ie takie pytania 
bywajq stawiane w zwiqzku z Helder Camarq i innymi osobami 
tego typu. Odnioslem wrazenie, ze dom Helder sam je sobie sta
wia, bo cechuje go jasnosc i delikatnosc sumienia. Ale doswiad
.czylem przede wszystkim, ze pytania te znikajq przy osobistym 
z nim kontakcie, gdy si~ go slucha. Godziny i dni ktore z nim 
sp~dzilem nalezq do najcenniejszych, Jakie dane mi bylo przeiyc, 
sq pelne ludzkiej i duchowej prawdy. Jak przekazac to spot
kan.ie? 
Pomysl ksiqzki, ktory mu zakomunikowalem nie bardzo mu odpo
wiadal. Dlaczego - to z czasem mialem zrozumiec lepiej. Stalo 
si~ dlfL mnie jasne, ze zgodzil si~, poniewaz nie chcial 1J,arazic 
mnie nfL odmow~. Zresztq Dom Helder w ogole nigdy nie czuje 
si~ w porzqdku mowiqc "nie", jesli propozycja nie jest wyraznie 
zla. Moment wahania, odruch niedostrzegalnej prawie irytacji, cien 
niecierpliwosci w spojrzeniu, czego zaraz zaluje i juz gotow jest 
odiiac si~ na pastw~ ... Nawet jeSli nie wie dobrze, co z tego wy,.. 
niknie, nie chce sprzeciwic si~ jakims nieznanym sobie planom 
Opatrznosci. Bardziej niz swej wlasnej roztropnosci odruchowo ufa 
drugiemu czlowiekowi, ufa zyciu. Nigdy nie widzialem, by odeslal 
z kwitkiem dziennikarza czy fotografa, choc nie brakowaloby mu 
pretekstow a nawet powaznych racji, by tak postqpic. 
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DROGA DO RECIFE 

DOM HELDER M O W!; 

Urodzilem si~ 7 lutego 1909 roku, w szkole powszechnej w Forta
l~za, stolicy stanu Ceara . W szkole - poniewaz moja matka byla 
nauczycielkq. RZqd nie mial pieni~dzy na specjalne budynki szkol
ne, organizowano wi~c nauk~ w domach nauczycieli, ktorzy otrzy
mywali za to niewielkie wynagrodzenie. Mieszkalismy wi~c od 
tylu, a od frontu byla szkola. 

Gdybysmy wszyscy zyli do dzis, byloby nas trzynascior o. Ale 
moja matka w kilka tygodni stracila pi~cioro dzieci w czasie epi
demii dyfterytu. Nie bylo wtedy samolotow i nie bylo szczepionki 
w c'earze. Gdy jq wreszcie dostarczono, zaszczepion e dzieci oca
laly. Dzis mam juz tylko jednego brata, starszego 0 rok, jest on 
oficerem marynarki handlowej, i jednq siostr~, k tora nie vvyszla 
za l1l4z. 

Chyba ogromnie wiele zawdziftczam obojgu moim rodzicom. 
Moja matka nie byla osobq bardzo wyksztalconq, byla przeciez 
tylko nauczycielkq szkoly podstawowej, nie znala si~ na wielu 
r zeczach. Ale byla tak bardzo ludzka, ze jej otwartose dla kazdego 
uksztaltowala cale moje zycie. Umia1a przede wszystkim rozumiee 
ludzi, rozumiee ludzkq slabose. Matka zawsze byla przekonana. 
ze skoro istnieje zlo w sWiecie, zlo moraIne, zli ludzie - to przede 
wszystkim z powodu slabosci ludzkiej. MowHa mi CZftsto: "Synku, 
kiedy ktos nam sift wydaje zly, to trzeba si~ do niego najpierw 
zblizye, nie sqdzie. Kiedy poznamy tego czlowieka od wewnqtrz, 
n a' pewno przekonamy si~, ze to tylko ludzka slabose. Dlatego 
Chrystus na Kalwarii mowil: 'Ojcze, oni nie wiedz'l co czyniq' 
tak mowil 0 ludziach, ktorzy ze wszystkich najbardziej go skrzyw
dzili, obdarli, pobili". Moja matka tak widzia1a slabose ludzkq i to 
widzenie przekazala mi od dziecinstwa. 

Kiedy sift urodzilem, moj ojciec nie byl czlowiekiem religijnym. 
Mial wiellde wyczucie natury i sztuki. Byl dziennikarzem, po
dobnie jak jego ojciec a moj dziadek, i moj najstarszy brat. Ojciec 
zajmowal si~ przede wszystkim krytykq teatralnq... Lubi~ teatr. 
Wuj, moj. ojciec chrzestny, pisywal dla teatru. Ch<:tnie chodzilem 
na proby i na wszystkie przedstawienia. Lubi~ teatr... 

Moja pierwsza szkola... oczywiscie ta, gdzie uczyla moja matka. 
Dla mnie byla raczej surowa. "Masz dawae przyklad", mowila 

wymagala bardzo duzo. Pewnego razu zazqdala czegos ponad 
moje si1y. Zaczqlem plakae. Wzi~la mnie wtedy do domu, mysla
lem, ze po raz pierwszy w zyciu dostanft w skor~. Bo rodzice nigdy 
mnie nie bili. Ale k iedy bylismy juz sami, tylko we dwoje , matka 
powiedziala: "przebacz, synku, chcialam od ciebie za w·iele ". 

i 
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A wi~c matka mnie ,sarna przeprosila, bo doszla do wniosku, ze 
popelnila blqd. To bardzo wazne - przyznac, ze si~ nie mialo 
racji ... 

W malym seminarium mialem bardzo dobrych kolegow, dziel
nych, solidarnych. Jeden z nich byl przed tem prymusem, ja po
dzielilem z nim ten zaszczyt. On byl lepszy w naukach scislych, 
ja gdy chodzi 0 pisanie, literatur~ brazylijskq, portugalskq, nawet 
francuskq... Potem w duzym seminarium on bardziej interesow al 
si~ moralnq, a ja dogmatykq, on fizykq i ch emiq, ja filozofiq... 
W dui ym seminarium pr zekonalismy rektora - byl to Francuz, 
lazarysta1 bardzo wybitny czlowiek - ie lepiej uczyc si~ wspol
nie, niz samotnie sp~dzac godziny nad w kuw aniem... Odtqd moj 
przyjaciel Luis Br aga staral si~ pomagac kolegom w n aukach sci
slych , a ja robilem co mogiem gdy chodzi 0 filozo fi~ i dogmatyk~ . 

Nie mam wyi szych studi6w, tylko duze seminarium. Ale wlasn ie 
ten wysilek, by przekazac kolegom to, co w iem i co zrozumialem, 
dal mi szczegolnie wiele na p rzyszlosc. vVspomnialem 0 owym 
fra ncusk im rektorze... Przezylem z nim wiele zdumiewajqcych 
rzeczy ... 

Rek tor wiedzial na przyklad, ze lubi ~ czytac. Dostawal duzo 
fran cuskich ksiqzek od tamtejszych wydawcow. Pozwalal mi roz
pakowywac swoje ksiqiki i czytac je. To bylo dla mnie cos wspa 
nialego... Wpra\vialem si~ tei we francuskim. P ewnego' dnia rektor 
da! mi ksiqik~, w ktorej cz~sc stronnic byia spi~ta razem - "Tych 
nie czy taj", powiedzial. Odpowiedzialem mu wtedy: "Prosz~ wy
baczyc, m6j Ojcze, ale nie wezm~ tej ksiqiki, skoro Ojciec nie rna 
do mnie zaufania. Po pierwsze bylbym zdolny przeczytac t~ ksiqik~ 
opuszczajqc strony zakazane, nawet gdyby nie byly spi~te szpilkami... 
Ale przede wszystkim - jeszcze raz prosz~ wybaczyc, Ojciec jest 
przeciez moim wychowawcq - przede wszystkirn, czy to rna sens 
z psychologicznego punktu widzenia, pozwolic mi na czytanie tej 
ksiq±ki z wyjqtkiem niektorych fragmentow? Przeciei moja wy
obrEJ znia pojdzie 0 wiele dalej, niz to co tam napisane... ezy nie 
lepiej byloby dac mi jq do przeczytania w calosci. A potem przy
szedlbyrn porozmawiac z Ojcem, podzielic si~ wraieniami, a Ojciec 
wyj asnHby rni, czego w tej ksiqzce brakuje, co w nie j jest nie
pewne.. . " Moj rektor to byl naprawd~ niezwykly czlowiek. Na 
tychmiast dal mi t~ ksiqik~ do przeczytania bez zastrzezen . I od
tqd mialem pozwolenie czvtania wszystkiego co zechc~ i zawsze 
moglem przedyskutowac z nim swoje mysli. 

W tamtych czasach kazdy seminarzysta mial sw6j kuferek. Wol
no go byro zamykac na klucz, ale drugi klucz musial bye w posia
d~miu Rektora. Pewnego razu. otwieram m6j kuferek, a kolega 
rn6wi mi: "Ksiqdz Rektor powiedzial, ie jesli czegos nie znajdziesz, 
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masz si~ do niego zglosie, do jego pokoju". Od razu spostrzeglem, 
ze brakuje zeszyt6w i moich osobistych. notatek. Nie poszedlem 
do Rektora. MinCjl tydzien, dwa tygodnie, az wreszcie on sam mnie 
zahaczyl: "M6wilem, ze masz si~ do mnie zglosie" ... "Ksi~ze Rek
torze, nie mialem odwagi, nie chcialem narazae KsiE;dza na t~ przy
l{rosc... Bo mysl~, ze to musialo bye okropne. .. Szperae w moim 
kuferku po nocy, z latark'l jak zlodziej ... " Powiedzialem juz, ze 
byl to czlowiek niezwykly, bardzo wrazliwy, subtelny... I zamiast 
si~ rozgniewae powiedzial, ze mam racj~: "Tak, to prawda, ale 
w twoich rzeczach znalazlem poezje - a to jest rzecz niebezpiecz
na... Jesli rozpuscisz twoj'l wyobrazni~ piszCjc wiersze, kto wie 
czy twoje kaplallstwo nie znajdzie siE: w niebezpieczenstwie". "To 
dziwne", odpadem, "czyz Ksi'ldz Rektor sam nie jest poetCj?" 
"SkCjd 0 tym wiesz?" zapytal. "To si~ przeciez widzi, to jasne 
ta wrazliwose na pi~kno natury, sztuki..." "Odgadles. Ale wlasnie 
dlatego chcE: ciE: prze5trzec, uchr6nie. Bo wiem ile mnie kosztuje 
posiadanie wyobrazni' \ "Alez Ojcze, ja si~ nie bojE; wyobrazni. 
Wyobraznia jest jak dobra siostra, moze nam bardzo pomagae. 
Mnie pozwala ona widziec r6zne rzeczy, rozumiee stworzenie, 
Boga... ProszE: ode mnie nie wymagae, bym zerwal z wyobraz
ni'l !. .." "Prosz~ ci~ tylko 0 jedno - staraj si~ nie napisae juZ ani 
jednego wiersza az do twoich swiE:cen". "To bardzo trudne dla 
mnie zCjdanie. Nie zajmuj~ siE: poezjCj dla przyjemnosci. Dla mnie 
to jest jak sarno zycie, jak moiliwose m6wienia ... Czy mozna Zq
dac, bym tak wytrwal bez ruchu, bez slowa? .. " Ale on powtarzal 
z calym naciskiem i z calq szczerosciq: "M6wiE: ci, ze wiem co 
mnie kosztuje moja' wyobraznia... " A wiE:c obiecalem. I tak dotrzy
malem posluszenstwa memu rektorowi. Mialem dla niego ogromny 
szacunek, poniewaz dal mi moznosc dyskutowania ze sobq. To bylo 
przed soborem! Rektor, ktory pozwala mlodemu seminarzyscie na 
dialog i calkiem cz~sto godzi si~ przyznac, ze sam nie mial racji!... 
Dlatego wlasnie zdobylem si~ na t~ ofiar~. Myslalem: on jest 
wobec mnie szczery, sam jest poet'l , mowi z wlasnego d08wiad
czenia, a wi~c przyjmuj~ jego rad~ i polecenie. 

Zapytacie: a wiE:c KsiCjdz jest poet'l ? Ksiqdz pisze wiersze? Tak 
naPrawdE: to nie SCj wiersze, to raczej rozmyslania. Male kawalki, 
ktore sobie notujE: w czasie moich wigilii. Dawniej to chowalem, 
przyjaciele zbierali je w ksi'lzeczki s. Jest tych ksi'lzeczek moze ze 
trzydziesci. Ale ktoregos dnia powiedzialem sobie: trzeba dae temu 
spokoj. Dalej piszE: rozmyslania, ale wolE: je teraz niszczyc po na
pisaniu. 

Jeszcze jedna historia z czas6w seminary.jnych. 
Mam wrazenie - jest to moje osobiste przekonanie - ze pokora 

3 Kllka ..rozmyslan" Dom Heldera zamieszczamy w niniejszym numerze. 



283 HELDE R CAMAR.~ 

to na p raw d ~ bardzo konieczna cnota. Bez prawdziwej pokory 
nie mozna zrobie ani kroku w zyciu duchowym. Ale Ojciec zna 
naSZq slabose. Wie, ze wszyscy rnamy w sobie pych~, milose wla
snq ... A wic::c codziennie zsyla nam cztery do pi~ciu malych upo
korzen, a t akZe na cale zycie przydziela nam cztery czy pi~e wiel
kich upokorzen, upokorzen pierwszej klasy. Dobrze pami~tam 
pierwsze wielkie upokorzenie mOjego zycia. Bylem wtedy semi
narzystq i pewnego dnia dowiedzialem sic::, ze w seminarium na
uczycielskim w naszym miescie ktos z profesor6w szerzy mate
r ialistyczne bl~dy w psychologii... Chodzilo 0 behawioryzm. Dzis 
wiem, ze ta biedna nauczycielka nie zdawala sobie 'sprawy, nie 
rozumiala dobrze czego uczyla. Przestudiowalem notatki, i posze
dIem do Rektora: "Trzeba odpowiedziee, pom6c uczniom, rozglosie, 
ze w seminarium uczy si~ materializmu... " . 

Za zgodq Rektora i moich profesor6w napisalem artykul, pod 
pseudonimem Alceu da Silveira. W miescie pow.stala sensacja 
cale nasze miasteczko czytalo t~ gazet~. A ja bylem dumny. Ko
ledzy czytali m6j a"rtykul - a ja przeciez dopiero rozpoczynalem 
studium filozofii, nie mialem nawet jeszcze tonsury. Rozpocz~la si~ 
polemika w tejze gazecie, pisalem nast~pne artykuly, dwa, trzy, 
cztery, juz piqty... Wydawalo mi si~, ze wszyscy w miescie pasjo
nujq si~ tqsprawq. Arcybiskupa nie bylo w miescie. Byl tylko wi
kariusz generalny, jeden ze swi~tych, kt6rych B6g pozwolil mi 
spotkae. Mieszkal w seminar\um. Kiedy mnie wezwal, bylem prze
konany, ze chce mi pogl1atulowae, wyrazie swojq radose z czytania 
moich artykul6w. Tymczasem on zapytal: "Czy to naprawd~ ty 
napisales?" 

"Tak, prosz~ Ksi~dza, ja.. ." 
"A wi~c wiedz, ze wczoraj napisales ostatni artykul". 
"Alez to niemozliwe... ProszE: spojrzeC co za okropnosci ta ko

bieta wypisuje w dzisiejszym numerze. Przynajmniej jeszcze jeden, 
jutro, juz go napisalem, mogE: pokazac... " 

"Wczoraj n~pisales ostatni". 
Wyszedlem z pokoju. M6wi~ wam - co za burza szalala w mojej 

glowie. Bo diabel jest raczej nieglupi. Podszepnql mi zaraz, ze 
wi~ariusz generalny wprawdzie jest bardzo swi~tobliwy, ale na
wet. swi~ci dajq si~ usidlie, biorq si~ na lep zwiqzk6w przyja.Zni, 
pokrewienstwa.. . Trzeba powiedziee, ze nauczycielka, 0 kt6rq cho
dzilo, byla szwagierkq wikariusza generalnego. Wyobraicie sobie 
co za pokusa. Mialem osiemnascie lat. To dopiero byla bur.za .. Cos 
przerazajqcego. 

Szcz~sliwie przechodzilem obok ·kaplicy. Wszedlem. I powie
. dzialem sobie - twarzq w twarz z obrazem Matki Boskiej. 

- Nie wyjd~ stqd az si~ uspokok 

I 
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Dzis jestem przekonany; ze gdybym nie przyjql upoko1'zenia, 
ktore nie diabel lecz Ojciec postawTl na mojej d1'odze, ba1'dzo jest 
p1'awdopodobne, nawet pewne, ze opuscilbym semina1'ium, a moze 
wia1'~... 

Zostalem wyswi~cony 15 sie1'pnia 1931 roku. Mialem nie wiele 
ponad 22 lata. Wika1'iusz gene1'alny - ten sam co w pop1'zedniej 
historii - zdecydowal, ze mam zostac w Fortalezie. Sqdzil, ze obaj 
pierwsi uczni6wie powinni zostac w stolicy. Lecz moj kolega, 
kto1'Y byl tei p1'ymusem, natychmiast odmowil. Wolal pojsc do 
pracy w inte1'iorze. Odtqd i az do dzisiaj pozostal tam w parafii. 
J estesmy wciqi dobrymi przyjaci6lmi. 

J a wi~c zostalem w Fortalezie. To byl moment, kiedy przezylem 
d1'ugq wielkq polms~ - pokus~ faszyzmu. Byla to epoka Mussoli 
niego we Wloszech, Salazara w Portugalii, zaczynano juZ mowic · 
o Hitle1'ze w Niemczech. 

A1'cybiskup powierzyl mi duszpasterstwo intelektualistow i ro
botnikow. Dal mi r6wniez kaplic~, wokol ktorej mialem stopniowo 
rozbudowac parafi~. 

W Rio de Janeiro, stal si~ wtedy glosny pewien dzialacz kato
licki: J ackson de Figueiredo. Byl to czlowiek silny, odwazny, ale 
niewqtpliwie czlowiek prawicy. Pismo, ktore zaloiyl, nazywalo si~ 
A Ordern ("Porzqdek"), Zmarl smierciq tragicznq w 1928 roku, 
utopil si~. Jego nast~pcq byl niedawny konwe1'tyta, jeden z naj
wybitniejszych ludzi Brazylii, dla kto1'ego do dzis mam brate1'skq 
przyjazn: Alceu Amoroso Lima. Cz~sto mowi~ 0 nim - ze i we 
F1'ancji bylby jednym z wielkich ludzi.. . Bylem jeszcze wtedy 
w seminarium. Napisalem ba1'dzo mlodzienczy list do Alceu: "Nasz 
d1'ogi Jackson nie zyje. Szcz~sliwie Bog powolal ciebie... Jahe si~ 
ciesz~ majqc ciebie za wodza..." Alceu natychmiast odpowiedzial 

• 	mi bardzo serdecznym listem, w ktorym wyraiala si~ jego po
sta wa, skierowal mnie tez do mlodego porucznika Severino Somb1'a, 
ktory wlasnie przybyl do Ceary: "Odszukaj go i sta1'aj si~ z nim 
wspolpracowac, juz teraz w seminarium, a przede wszystkim p6z
niej, po swi~ceniach". Pisywalem nadal do Alceu i nawiqzalem 
kontakt z mlodym porucznikiem. Ten zas z kolei zapoznal mnie 
z innym mlodym oficerem. Nim spotkalem go osobiscie, przez caly 
rok korespondowalismy ze sobq, poniewai chcial on na nowo prze
myslec doktryn~ chrzescijanskCj. Po pierwszej komunii oddalil si~ 
bowiem od wiary, a teraz na nowo zainteresowal si~ gl~boko t q 
spraw Cj. Pisywalismy do siebie dwa razy w tygodniu. Pewnego 
dnia oswiadczyl, ze intelektualnie nie doswiadcza juz zadnych 
wqtpliwosci, ale jectnak nie posiada wiary. Po 1'az pie1'wszy prze
zylem wtedy fakt, ze i poza i ponad argumentami jest jeszcze 
cos - laska. Zastanawialem siG, rozmyslalem. Napisalem mu: 
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"Moze jest w tym cos z pychy. Ubierz si~ w mundur, idi do ko
sciola, ukl~knij na oczach wszystkich... " Ale i to bylo bez skutlm, 
wiara nie chciala przyjsc. Pewnego dnia przyszedl, aby mnie zo
baczyc. Bylo to nasze pierwsze spotkanie. Znalazl mnie z ksiqzkq 
w r~ku - czytalem wlasnie Dziennik duszy swi~tej Teresy. "Po
kaz mi t~ ksiqzk~" - poprosil. "Nie t eraz, to jeszcze nie dla ciebie, 
moze pozniej, gdy juz b~dziesz wierzyl" . Ale poniewaz bardzo 
prosil, pozwolilem mu zabrac ksiqzk~ ze sobq. Na drugi dzieiJ. 
n apisal do mnie karteczk~ "Swi~ta Teresa w kilka minut doko
nala tego, co tobie si~ nie udawalo". 

Czemu mowi~ 0 tych' dwoch mlodych oficerach? Bo wkr6tce za
inicjowalismy wspolnie nowy ruch wsrod intelektualistow i robot
nikow. Nazywal si~ "Legion Pazdziernika" i mielismy nosic 
brunatne koszule! Severino Sombra juz od dawna interesowal si~ 
zywo koncepcjami Salazara i byl zapatrzony w Portugali~, "paiJ.
stwo korporacyjne". Sqdzil, ze w ten sposob da si~ ocalic demo
kracj~... Niedlugo potem Plinio Salgado zaczql lansowac faszyzm 
brazylijski, zwany integralizmem. Napisal do Sombry zach~cajqc 
go, by stal: ~i~ zalozycielem integralizmu w Cearze. Mnie zapro
ponowal funkcj~ sekretarza ruchu do spraw wyksztalcenia w na
szym stanie. Poszedlem do biskupa, tak jak to zawsze robilem. 
Wytlumaczylem mu, ze chodzi 0 cos, co jest jeszcze bardzo m~tne 
i nie w iadomo dokqd to wszystko zaprowadzi, ale sqdz~, ' ze wielu 
mlodych i wielu robotnikow znajdzie si~ w tym ruchu. Z drugiej 
strony nic nie chc~ robic bez jego rady. - "Jezeli Ksiqdz Biskup 
powie tak, to przyjm~ t~ propozycj~. Jesli nie - to nie". Bis~up" 
przestudiowal pisma i listy i orzekl, ze powinienem przyjqc. I tak 
zostalem integralistq. Wydawalo mi si~ wtedy, ze swiat dzieH si~ 
na dwie polowy, na lewic~ i prawic~, na komunizm i faszyzm... 
W kolach integralistow wiele mowilo si~ 0 Bogu, 0 Ojczyznie, 
o Rodzinie. Bylismy wszyscy barazo szczerzy. Ruch przyciqgnql 
.swietnq mlodziez. Wielu wybitnych ludzi, z ktorymi zetknqlem si~ 
potem w zyciu publicznym, to dawni faszysci z tego okresu. Po
zostalem w ruchu integralistow przez mniej wi~cej dwa lata. 

W 1934 roku arcybiskup zorganizowa! wielkq akcj~ wyborczq. 
Mielismy wtedy otrzymac nOWq konsty~ucj~. Kosciol bardzo by! 
tym przej~ty i zaniepokojony. Kardynal Leme, arcybiskup Rio de 
J aneiro, wpadl na pomysl zorganizowania "Ligi wyborczej" w ca
lym kraju. Nie byla to partia polityczna w scislym sensie. Kosci61 
przedstawial kandydatom - z jakiejkolwiek partii - list~ swych 
zqdaiJ., rodzaj konstytucyjneg6 programu, domagajqc si~ poparcia 
dla tych postulat6w. Arcybiskup zlecil mi kampani~ na rzecz kan
dydatow, kt6rzy przyj~li program Ligi w Cearze. Sluchalem mego 
biskupa z zamkni~tymi oczami. Dzialalem w calym stanie. Wszyscy 
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kandydaci, kt6rzy podpisali program Ligi, zostali wybrani i tylko 
oni. Gubernator byl oczywiscie bardzo z tego zadowolony. Przeko
nal tez biskupa, ze powinienem zost~c stanowym sekretarzem dla 
spraw wychowania i szkolnictwa. Robilem wszystko, co tylko si~ 
dalo, by uniknqc tej oficjalnej nominacji. Tlumaczylem biskupowi, 
ze podczas calej kampanii wyborczej m6wiIem, ze nie walcz~ 
o swoje prawa, a teraz zmU13za si~ mnie, bym przyjql to stano
wisko. 

"Trzeba, trzeba koniecznie, bo to jest ogromnie wazny urzCld.. . " 
I tak, calkiem przeciez mlody, zostalem mianowallY sekretar zem 
do spraw szkolnictwa swego stanu. Udalem si~ do gubernatora 
i oswiadczylem: "Pan wie, ze nalez~ do ruchu integralist6w. Ale 
nie chc~ uprawiac polityki - mini-polityki - w ramach moich 
funkcji. Ale Pan takze powinien si~ od tego powstrzymac. To rn6j 
warunek". Gubernator warunek przyjql. Nawiqzalem wtedy ko
respondencj~ z wybitnym wychowawcq brazylijskim, czlowiekiem 
w moim wieku, Lourenzo Filho, kt6ry pra~owal nad reformq szkol
nictwa w Rio. Poprosilem go 0 pomoc. Udzieial mi jej. Ale pew
nego dnia gubernator zaczql mimo wszystko wprowadzac swojq 
minipolityk~ i w moj resort. Natychmiast powiedzialem arcybi
skupowi, ze z tym nie mog~ si~ pogodzic i ze podaj~ si~ do dy
misji. Napisalem tez do Lourenzo Filho, by go 0 tym uprzedzic. 
Odpowiedzial mt depeszq: "Skoro opuszczasz 0 becne stanowisko, 
zapraszam ci~ do Rio jako eksperta przy federalnym departa
mencie szkolnictwa". 

Arcybiskup byl raczej zadowolony z perspektywy mojego wy
jazdu, poniewaz dzi~ki temu mogi uniknqc trudnosci z lokalnymi 
wIadzami. Tak wi~c przybylem do Rio w roku 1936. Mialem wtedy 
27 lat. Mialem tam sp~dzic nast~pne 28 lat, czyli .wi~cej niz w moich 
rodzinnych stronach... Zostalem mianowany asystentem przy se
kretariacie do spraw szkolnictwa miasta Rio de Janeiro, stolky 
Brazylii... Potem zostalem powolany do wsp61pracy w Instytucie 
Pedagogicznym stajqc na czele wydzialu, kt6ry mial oprac5wac 
programy nauczania dla szk61 publicznych w Rio. Kardynal Leme 
ze swej strony powierzyl mi spraw~ organizacji nauczania religii 
i odnowy k atechezy. Juz przy naszym pierwszym spotkaniu k ardy
nal powiedzial mi, ze bardzo si~ cieszy, ze znalazlem si~ w jego 
diecezji, lecz skoro wszedlem do ruchu integralist6w na zyczenie 
biskupa Fortalezy, obecnie on, jako moj biskup w Rio, zyczy sobie, 
abym z niego wystClpil. 

Ministerstwo Oswiaty ustanowilo dyplom eksperta w zakresie 
wychowania. Trzeba bylo zdac egzamin konkursowy. Zdawalem 
sobie spraw~, ze przybylem do Rio nie wypr6bowawszy jeszcze 
swoich mozliwosci, a obecnie ciClzyla na mnie odpowiedzialnosc za 
programy i testy przeznaczone dla blisko 120 tysi~cy uczni6w szkill 
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publicznych naszego miasta, mialem kierowac pracq osiemnastu 
specjalist6w. A wi~c za pozwoleniem K ardynala Leme postano
wilem zdobyc ten dyplom, co si~ powiodlo. Wkr6tce potem zglosHem 
siE: zn6w do Kardynala i powied~ialem mu, ze mam wrazenie, iz 
mojq obecnq prac~ swietnie m6g1by wykonywac ktos ze swieckich, 
a mnie brakuje obo},?iqzk6w specyficznie kaplanskich. Nie pozwolil 
mi jednak opuscic tego stanowiska, twierdzqc, ze przez samq swojq 
obecnosc mog~ zdzialac wiele dobrego. Dopiero po jego smierci~ 
kardynal Jaime Barros Camara zrozumial moje racje i wreszcie 
podalem si~ do dymisji. Ale rzqd mianowal mnie wtedy czlonkiem 
Wysokiej Rady do spraw szkolnictwa i pozostatem nim az do 
wyjazdu do Recife w 1964 roku. 

W tym czasie byl w Rio nuncjusz, kt6ry mia l potem zostac kar
dynalem: Carl0 Chiarlo. Zrobil mnie swoim doradcq. Co tydzien 
udawalem si~ do nuncjatury, by omawiac z nim aktualne pro
blemy brazylijskie. Widzqc staly wzrost hierarchii w tym kraju 
wielkim jak kontynent i pozbawionym dobrej komunikacji, po
wziqlem pewnq ide~ i przedstawilem jq nuncjuszowi: "Potrzebna 
jest konferencja episkopatu w Bnlozylii. Musi ona miee na swoich 
uslugach specjalny sekretariat. Biskupi nie majq czasu czytac, 
studiowac. Sekretariat zatrudniajqcy ekspertow, kt6rzy by sta
wiali i studiowali pewne problemy, m6g1by bardzo pom6c bisku
porn w podejmowaniu decyzji". 

Naciskalem na t~ spraw~. W roku 1950 korzystajqc z Roku Swi~
tego i Kongresu Apostolstwa Swieckich udalem si~ do Rzymu. 
Byla to moja druga podroz. Wspolnie ze swieckimi i z ksiGzmi 
przygotowalem 18 tez na Kongres. Kazda z nkh konczyla siE: w ten 
sam spos6b : wszystko to nie bE:dzie mozliwe, p6ki lokalna hierarcbia 
nie z:lstanie zorgani'zowana. 

Nuncjusz wyslal mnie na Kongres, razem z moimi tezami i dal 
mi tez swojq poczt~ do Watykanu, abym mial okazj~ do rozmowy 
z Msgr. Montinim. Dolqczyl do tego list polecajqcy, zapewniajqcy, 
ze "Msgr Camara cieszy si~ zaufaniem Nuncjatury i biskup6w bra
zylijskich i rna do powiedzenia r zeczy, ktore mogq miee duzq wag~ 
na przyszlosc:·. 
Pami~tam m6j przyjazd do Rzymu. Odnioslem poczt~ do sekre

tariatu, zostawilem tez moje tezy, podkresla jqc pr zede wszystkim 
konkluzje. Msgr Montini powiedzial mi przyjaznie i calkiem nie
dwuznacznie "Wezw~ Ksi~dza ". A wiGc czekalem mieszkaj qc w ma
tym pensjonacie, gdzie nawet nie byto ' ogrzewania, a bylo to 
w grudniu. Pewnego ranka po obudzeniu spostrzeglem, ze cos wy
cieka z moich uszu. Byla to krew. Spostrzeglem tez, ze zupelnie 
nk nie slysz~. Kiedy odprawialem mszE: nadal nie slyszalem. 
Seminarzysta brazylijski sluzyl mi do mszy, m6wil do mnie, ale 
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go nie slyszalem. Powr6ciwszy ze mszy zastalem wiadomose z Se
kretariatu S tanu, wezwanie do Msgr Montiniego na godzin~ pierw
5Zq. M6j Boze - wlasnie dzis! Mialem juz i tak jeden problem 
moja francuzczyzna. Do dzis mam akeent polnocnobrazylijski, 
mozecie sobie wyobrazie, jak to byto dwadzieseia lat temu! Ale oso
biscie ufam mojemu aniolowi str6zowi. Nazywam go J6zefem, bo 
moja matka, kiedy byla bardzo ze mnie zadowolona, tez i1azywala 
mnie czasem J6zefem. A wi~c powiedzialem mu: "Sluehaj J6zefie, 
dzis musz~ dogadae si~ z Montinim. Jezeli ten pomysl z konferencjq 
episkopatu to tylko m6j wynalazek , jesli kryjq si~ za nim jakies 
moje osobiste pragnienia czy zyczenia, jesli tak, no to nieeh nic 
nie slysz~, niech moj franeuski nie funkejonuje ... Ale jesli w tym 
cos jest, to prosz~ 0 dwie laski: zebym slyszal Montiniego i zebym 
mu przekazal to, co mam do powiedzenia." 

Kiedy znalazlem si~ przy bramie 'Watykanu, nie ehciano mnie 
w puscie - bylem wprawdzie Monsignorem, ale nie nosilem nie 
czerwonego; powiedzieli mi: "Niemozliwe, to juz, prawie Boze 
Narodzenie, nie rna mowy 0 zadnej audiencji". 
Tlumacz~, ze Msgr Montini wezwal mnie telefonicznie. Nie chcieli 

wierzye. Sqdzilem juz, ze ktos sobie ze mnie zakpil. Ale byl to 
dzien sw. Tomasza. Zebralem wi~c resztki odwagi - bo jestem 
raczej niesmialy - i poprosilem: "Zadzwoncie chociaz, zeby spraw
dzie, przeeiez to nie takie trudne.. . Zrobcie to dla mnie". Okazalo 
si~, ze jestem oczekiwany. Uff... Momentalnie bylem w windzie. 
Po pol godzinie rozmowy Msgr Montini powiedzial: "Monseigneur, 
zostalem przekonany. Trzeba stworzye konferenej~ episkopatu 
w Brazylii. Ale mam jeszcze jednq wqtpliwose... " To jest wlasnie 
Montini, zawsze pozostaje dyplomatq, ktory w pewnym momeneie 
ucieka si~ do proby... Poddal mnie takiej probie: ".. .Jesli dobrze 
zrozumialem wasz projekt, chodzi 0 konferencj~ biskup6w. Jak 
wynika z tego co przeczytalem w tyeh sprawozdaniach, to wlasnie 
ksiqdz rna bye w niej kluczowq osobistosciq, lqcznikiem mi~dzy 
biskupami. Ale Ksiqdz sam nie jest biskupem... A wi~c? ... " 

Cheial si~ przekonae, czy mam ambicj~ zostania biskupem. Po
wiedzialem: - "Przepraszam, zgodzilbym si~, ze zachodzi tu trud
nose, gdyby jq wysunql kto inny. Ale przecie Ekscelencja takze 
nie jest biskupem. A jednak Bog posluguje si~ nim jako kluczowq 
osobistosciq i uczynil go lqcznikiem mi~dzy biskupami calego 
swiata... " 

Montini usmiechnql si~ i w tym momencie zrodzila si~ nasza 
przyjazn. - "Przestudiujemy to dossier i konfereneja zostanie po
wolana". 

W rok p6zniej konferencji jeszcze nie bylo. Nuncjusz znalazl 
sposob wyslania mnie do Rzymu. Kiedy zn6w znalazlem si~ w oto
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czeniuMontiniego, natychmiast mnie poznal: "Ach, mamy pewien 
dlug wobec Brazylii... Ale zapewniam Ksi~dza, ze w ciqgu dw6ch 
miesiEicy konferencja rozpocznie prac~". 

I rzeczywiscle, konferencja zostala zorganizowana, a mnie mia
nowano sekretarzem. Bylem nim przez dwanascie lat, przez dwa: 
szescioletnie okresy. P6zniej, po Kongresie Eucharystycinym w Rio, 
skoro konferencja brazylijska dobrze dzialala, Ojciec Swi~ty przy
czynil si~ do powstania nastEipnych, we wszystkich krajach Ame
ryki Lacinskiej. P6zniej przyszedl CELAM, Rada episkopatu dla 
calego kontynentu... 

Kardynal Camara bardzo mnie lubil i w roku 1952 poprosil, by 
mianowano mnie jego sufraganem, a potem arcybiskupem - gdy 
organizowalem mi~dzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Rio 
de Janeiro i pierwszq konferencj~ episkopatu Ameryki Lacinskiej. 
Nigdy wi~c nie prowadzilem duszpasterstwa parafialnego. Ale 
wciqz bylem odpowiedzialny za spraw~ nauczania religii. Glosilem 
kazania w kosciolach Rio i dawalem rekolekcje. Bylem gl6wnym 
kapelanem Akcji Katolickiej . Mialem sw6j konfesjonal, szczeg6lnie 
zajmowalem si~ pewnq grupq, gdzie spotkalem niezwykle dusze, 
moich najlepszych przyjaci61, kt6rych dotqd mam w Rio. 

Zdawalem sobie spraw~, ie kardynal naprawd~ jest do mnie 
przywiqzany jak do syna. Obawial siEi tylko, ze nazbyt wiele wo
k61 m.nie rozglosu, zbyt wiele pochwaL Troszczyl siEi 0 mnie jak 
ojciec. Obawial si~, ze ten caly halas moze mi zaszkodzie. 

Po Kongresie kardynal Gerlier z Lyonu przyszedl do mnie z wi
zytq. Zamknqwszy drzwi za sobq powiedzial mi w zaufaniu: "Mam 
pewne doswiadczenie organizacyjne. Uczestniczqc w tym Kongresie 
doszedlem do wniosku, ze ksiqdz biskup rna w tym kierunku wy
jqtkowy talent. To nie rna bye komplement - raczej chcEi Ksi~dza 
upomniee, przywolae do odpowiedzialnosci. Dlaczego Ksiqdz nie 
wykorzystuje swych zdolnosci, aby rozwiqzac problem faveli?" 

To on popchnql mnie w tym kierunku. Przedtem niby wiedzia
lem, ze istnieje kwestia miejskiej n~dzy, ale nie mieszalem si~ do 
tego. M6j kardynal byl przeciwny nowej inicjatywie, chcial abym 
pozostal w cieniu, zachowujqc pokor~. Pr6bowalem go uspokoie 
i przekonae. W dzien sw. Wincentego a Paulo kardynal odprawial 
uroczystq msz~, a ' ja mialem wyglosic kazanie ku czci swit:tego. 
\;V'ykorzystalem t~ okazj~, aby przedstawiC swojq wizj~ problem6w 
spolecznych i tego, co jest w tej dziedzinie do zrobienia. Powie
dzialem, ze wyliczanie dziel sw. Winc,entego nie jest dzis takie 
waine, to rzeczy znane, a swi~ty nie potrzebuje naszych panegiry
k6w. Spr6bujmy raczej zastanowie si~, co zrobilby swi~ty Wincenty 
dzisiaj? Jak dzis objawilaby siEi jego milose blizniego? M6wiqc 

Znak - 10 
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krotko: dzis czynic milosierdzie to zatroszczyc siG 0 sprawiedli
wosc. 

Po !ym kazaniu kardynal Camara zrozumial, ze od tej chwili 
wciqz b~dziemy si~ od siebie oddalac. Jestesmy z sobq w zgodzie 
gdy odmawiamy Credo. Lecz w kwestiach otwartych on zachowal: 
przekonanie, ze komunizm jest najwi~kszym problemem dzisiej
szego swiata, podczas gdy ja sqdzilem i sqdz~ nadal, ze najwiGk
szym problemem jest niesprawiedliwosc. 

W kilka lat pozniej kardynar powiedzial mi: "Synu, sqdz~ , ze 
jedynym sposobem, abysmy pozostali przyjaciolmi jest rozstac si~. 

Trzeba zrobic jak sw. Pawel i swi~ty Barnaba. Niech ka,idy z nas 
robi Co moze, ale trzeba si~ rozstac". "Eminencjo, jakzez jestem 
wdzi~czny za t~ lojalnq decyzj~. Wciqz przygniata mnie brak 
lojalnosci i szczerosci w stosunkach mi~dzy chrzescijanami, mi~dzy 
ksi~zmi, a nawet wsrod biskupow. Podziwiam odwag~ i prostot~ 
z jakq Eminencja przedstawia mi sw ojq decyzj~ . Dzi~kuj~, i nie 
b~d~ czynil zadnych trudnosci, mog~ si~ udac do ktorej bqdz 
diecezji". 

Nuncjusz, Msgr Lombardi zawsze traktowal mnie jak brata, 
rozU'mial tez, co to ' znaczy opuszczac Rio de Janeiro po 28 latach 
pracy na tym terenie. 

Mialem wlasnie zn6w jechac do Rzymu. Byl rok 1964, w przerwie 
mi~dzy sesjami Soboru mialo si~ odbyc posiedzenie komisji, do 
kt6rej nalezalem. Nuncjusz byr zmartwiony, poniewaz w tym mo
mencie mogrem otrzymac tylko marq diecezj~ Sao Luis de Ma
ranhao.. . Ojciec Swi~ty sam takze nie hardzo chcial mnie tam 
wyslac. Powiedzialem: "Jesli Kardynal z Rio de Janeiro przynagla, 
a jedyna wolna diecezja to wlasnie ta, trzeba w tym widziec palec 
Bozy. Ja ze swej strony przyjmuj~". 0 pierwszej po poludniu zo
starem wi~c mianowany arcybiskupem Sa~ Luis de Maranhao. Byr 
pi~kny pogodny dzien, czulem si~ szcz~sliwy, bo bylem przeko
nany, ze taka jest wola Boza. Ale 0 wpOl do piqtej otrzymal.:rn 
telegram od nuncjusza z wiadomosciq, ktora w innych okolicz
nosciach nie mialaby - takiej wymowy - tego dnia zmarl nagle 
arcybiskup Recife. 

NastGpnego dnia zostalem wezwany do Ojca swi~tego. On oczy
wi§Cje takze otrzymal tG wiadomosc. Byl niq zasmucony, ale widzial 
w niej znak Opatrznosci wzywajqcy mnie do Recife. Chcial, aby 
juz jutro oglosic mojq nominacjG, bez zadnej dalszej procedury. 
Powiedzialem: "Ojcze SwiGty, teraz i zawsze prosz~ dysponowac 
moim zyciem, nawet mnie nie pytajqc 0 zgod~ .. . Ale jeSIi mozna, 
prosz~ nie oglaszac nominacji juz jutro, to za wczesnie po smierei 
arcybiskupa". A wiGc w tydzien, ale tylko tydzieI'l p6zniej decyzja 
Ojca SwiGtego zostala podana do wiadomosci w szystkich. Bylo to 
w marcu 1964. Pierwszego kwietnia nastqpila "rewolucja" w Bra
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zylii. Dwunasfego kwietnia obejmowalem diecezj~. Skorzystalem 
z okazji, by powiedziee jasno co mysl~, widzqc, ze jesli w tym 
momencie z Bozq pomOCq nie zdob~d~ s:~ na t~ odwag~, p6zniej 
juz to nie bEidzie mozliwe... 

• 
SWIAT BEZ GRANIC I SEKRETOW 

D E BROUCKER PISZE : 

Kiedy wychodzilem z dworca lotniczego w Recife niosqc swoje 
bagaze i rozglqdajqc si~ za taks6wkq, widzialem juz, ze arcybi
skupa nie rna w miescie, inaczej bylby juz tutaj, zeby mnie przy
witae przy samolocie. Nie umie post~powac inaczej. Dla niego 
przyjqe wizyt~ to wyjsc gosciowi naprzeciw, rzucajqC wszystkie 
inne sprawy... Wiem, ze Dom Helder przeprowadzil si~ kilka 
miesi~cy temu, nie znam jego nowego adresu, jest to zwykly do
mek w jednej z parafii. Taks6wkarz tez nie wie. Jedziemy wi~c do 
"Palacu Bisk upiego". 

Palac... Dom Helder zawsze m6wi 0 nim z odrobinq smutnej 
i nieco wstydliwej ironii w glosie: "Tak zwany palac bisk1.1pi. .. " 

"Nie pozwalajmy, aby nasz dom byl nazywany palacem. Ale 
przede wszystkim czuwajmy nad tym, aby nim nie byl". Na rok 
przed przybyciem do Recife, w styczniu 1963 Dom Helder dzielil 
si~ ze swymi soborowymi kolegami trawiqcym go niecierpliwym 
pragnieniem, by Kosci6l wreszcie wyruszyl na poszukiwanie utra
conego ub6stwa 4. Bylo to w przededniu pierwszej sesji. On sam, 
w6wczas arcybiskup sufragan Rio de Janeiro, mieszkal wtedy 
w malym pokoiku 1.1 swojej siostry. 

"Mozna postawie tezE;, kt6rq daloby siE; 1.1dowodnie historycznie: 
ilekroe Kosci61 zabieral si~ do gl~bok:ej reformy, zawsze odnaj
dywal najpierw swe ub6stwo... Rozpocznijmy od siebie, porz1.1cmy 
nasze tyt1.11y eminencji, waszej .swiqtobliwosci, ekscelencji ... Uwol
nijmy si~ od manii uwazania si~ za arystokracjE;, zrezygnujmy 
z herb6w i dewiz... Uprosemy nasz spos6b ubierania si~. Niech 
nasza sila moralna i nasz autorytet przestanie si~ wiqzae z typem 
samochodu, jakiego uzywamy.. vVezmy powaznie kwesti~ naszego 
mieszkan:a... Wszystko to rzeczy wazne, ale jednak tylko ze
wn~trzne. Sprawa istotna to mentalnosc. Miejmy odwag~ rachunku 
sumienia, rewizji zycia. Czy nie przej~lismy mentalnosci kapitali
stycznej, metod i stylu, kt6ry przystoi dyrektorom bank6w, ale 
nie 'drugiem1.1 Chrystusowi'? Opatrznosc w yzwolila nas juz od 

t Echange d'idees avec des freres ev~ques, styczen 1963, rl:kopis. W swojej 
pracy de Broucker posluguje sil: osobistymi notatkami Bpa Helder Camary , co 
przyczynia sil: do autentycznosci i gl'lbi obrazu czlowieka, jaki ta ksiqzka d a je. 
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panstwa koscielnego. Kiedyz przyjdzie godzina Boza, gdy Kosci61 
odnajdzie swoj1t Paniq - ubostwo?" 

Dla nowego arcybiskupa Recife godzina ta nie nadeszla pr~dko . 
Przez cztery lata musial mieszkac w palacu biskupim. W apostro
fie, jakq wyglosil w Rzymie w grudniu 1965 z okazji zakoIl.czenia 
Sobonl, wyczuwa si~ hamowane ' zniecierpliwienia : "Dose juz Ko
sciola, ktory chce, aby mu sluzono, ktory wymaga wsz~dzie pierw
szenstwa, ktar-emu brak pokory i realizmu, by uznae religijny plu
ralizm, ktory - opportune, importune - wola, iz posiada mo
nopol prawdy.. . Dose biskupow-ksiqZqt, dalekich od ludu i nawet 
od wlasnego duchowienstwa... "" 

Dzis jeszcze poprzez wszystkie dzielnice Recife napisy kierujq 
szofera "do palacu biskupiego". Dom Helder wolalby zapewne , 
by wskazywaly, gdzie jest "Dom Ludu" czy tez po prostu Man
guinhos. 

Manguinhos to nazwa palacu. Jest to wielka budowla z kolumna
dami i kruzgankami, otoczona terenem przypominajqcym raczej 
zakurzony i zdeptany plac zabaw niz ogrod. Znajduje si~ przy 
ulicy Ruy Barbosa i dom Helder, ktory lubi symbole, widzi w tym 
znak przeznaczenia tego domu - Ruy Barbosa to jeden z dzie
wi~tnastowiecznych pionierow wyzwolenia afrykallskich niewolni
kaw w Brazylii. 

W palacu' takze nie jestem oczekiwany, co swiadczy" ze na
prawd~ nie jest on juz domem dom Heldera. Ale otwieraj'l mi 
pokoj i do konca pobytu b~d~ tu mieszkal, w tym domu pelnym 
przeciqgow - wszystkie drzwi i okna otwarte. Nie tylko po to, 
by zmniejszye ·tropikalnq duchot~, wpuszczajqc wiatr z niedalekich 
rozleglych przestrzeni - chodzi takze 0 to, by podkreslie, ze jest 
to dom nalezqcy do wszystkich. 

W wielkim holu wylozonym marmurem kazdego popoludnia 
gromadzi si~ Hum ludzi , najcz~sciej ubogich, cz~sto jeszcze po
wi~kszony 0 rozne delegacje - studentaw, ksi~zy, wiesniakow... 
Zaaferowani dziennikarze krqzq wokal tego wszystkiego. Wszyscy 
czekajq na pr.zyj~cie przez arcybiskupa. On sam jest do dyspozycji 
w sqsiedniej sali, za otwartymi drzwiami. Siedzi skulony na krze
sle przy koncu dlugiego stolu przykrytego zielonym suknem, przed 
nim stos biurowych teczek, do ktorych nie zaglqda. Slucha i mowi. 
Ma czas. 

Ze swymi kredensami i freskami przedstawiajqcymi Ostatniq 
Wieczerz~ sala ta musiala kiedys bye jadalniq arcybiskupiq. Dzis 
raczej przypomina korytarz. Przez wszystkie wciqz otwarte drzwi 
dolatujq glosy, dzwonki telefonow, stukanie maszyn do pisania. 

5 U n apres-concUe Ii la hatl tetlT de V a tican II, ConjeTence de presse, Rzym, 
1. 12. 1965. 
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Spiewa si~, dyskutuje pracuje nie robiqc jednak zapracowanej 
miny. Ze wszystkich stron wchodzq i wychodzq wspo1pracownicy, 
zatrzymujq si~ przy Dom Helderze, podajq mu jakies papiery, 
teczki, prOSZq 0 rad~, informacj~, decyzj~, ,podpis. 0 okreslonych 
godzinach po wszystkich kqtach tego ula roznosi si~ termosy 
z herbatq, szklanki oranzady, male ciasteczka. 0 szybko zapadajq
cym zmierzchu okiennice si~ zamykajq i Manguinhos pustoszeje. 
W nocy b~dG tu jedynym mieszkaricem. Swiatlo b~dzie si~ palic 
tylko w jednym miejscu, ktare w tym domu rna w sobie cos z domu 
Heldera - w kap~icy na pierwszym pi~trze, pe1nej prostoty i sku
pienia. 

Dom Helder cz§sto jeden z ostatnich opuszcza to, co nazywa si~ 
palacem biskupim. Piechotq, z wypchanq teczkq w r~ce wychodzi 
szybko, nie oglqdajqc si~. 

Jak to si~ sta1o, ze magI tu mieszkac przez cztery lata, az do 
12 marca 1968? Niewqtpllwie dlatego, ze nie chcia1 zadoscuczynic 
swoim . pragnieniom kosztem innych. Zwierzyl mi si~, ze cz~sto 
mysla1 0 tym, ze pragnq1by oddac ograd i pa1ac bezdomnym, ktarzy 
gniezdzq si~ w b10cie opodal Recife. Ale ten palac nie nalezy do 
niego, otrzyma1 go po swoim poprzedniku i musi oddac nast~pcy. 
Dom nalezy do diecezji i ona musi nim rozporzqdzie. Bye moze, 
jeszcze nie dojrza1a do tego, by zdecydowac zgodnie z jego w1a
snymi zyczeniami. Dom Helder jest cz10wiekiem Koscio1a, nie lubi 
isc sam, bez Kosciola 6. 

G W dyskusjaeh i sporach wewnqtrzkoscielnyeh Dom Helder zaeh owuje na 
ogo! wielk,! dyskree je - pisze na innym miejseu de B roue k er. - Moina by to 
wziqc za przejaw ostroinosei, ale n ie takiej jaka eeehuje tyell , co dbajq przede 
wszystkim 0 swoj,! kariere. To raczej kwestia strategii, wyb oru m omentu i terenu, 
ktiiry pozwoli. by eala armia uczynila krok n~.przod a nie sama tylko awangarda. 
Ch od zi 0 to, by pociqgnqc ealq mase Kosciola, a nie tylko wybr a ne grllpy. "Ko
leg ia lnosc w dzia lan iu to rzeez n a j w iekszej wagi" - pisze Dom H elder. Gdy spoj
r zee na os t a tnie 10 lat rozwojtl K oseio!a w Brazylli, natycllmiast r Zl.leaj'l sie 
w oczy pozytywne sk utki t.ej k o legialnosci w dziaianiu. Kiedys Dom Helder sta
nowil dose j a skrawy wyj ij lek na tie episkopa t u tlwaianego za konformistyczny 
i raezej bierny w swyeh postawaeh. Ale wkrotee przestaje bye sam . Obeenie 
w oezae h wielu obse rwatorow nie stanowi nawet postaci najbardziej reprezen
t a tywneJ wsr od biskupow, jakieh swiat i K oseiol przysz!osei be dq potrzebowae. 
Mowi sie 0 wielu bisktlpach, takich jak Valdir Calheiros, P ad im, Castro Pinto, 
P ires, Pieao, Loronha, FragOs;', Lorcheide r . Dom H elder nie Jest juz sam , gdy 
trzeba bronie wolnosci i sprawiedliwosci, nie wystE;puje teZ pierwszy , gdy chodzi 
o reformy wewn<jtrz K osc iol a . A ponadto e a I e kolegium bisk up ie - w jego 
duchll - potepi lo w roku 1963 porz'ldek spo!eczny niezgodny z m odel em, jaki 
przedstawil Jan XXIII w Pacem i n terris, eale k olegium biskup ie przyjE;!o 
w roku 1965 plan duszpasterski pod kaidym wzglE:dem. post~powy, cale koleg ium 
w roku 1967 w spnsiib zdecydowany angaztlje si~ po stronie sprawiedliwosci, 
a przeciw r Z'ldowi !a two widz'lcemu "dzialalnosc wywr o tow'l " we wszystk ich 
przejawach troski 0 sprawiedliwosc spolecznq ... Nie chCE; stwarzac wraienia, 
ze ca!y episkopat brazylijski jednomyslnie popiera postaw~, jakq reprezentuje 
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Oczywiscie to musi kosztowac. Szczegolne wspomnienia 
WiqZq si~z dwoma tronami biskupimi, jakie zastal przybywajqc 
do palacu. Jednego zdolal si~ pozbyc stosunkowo pr~dko. Z dru
gim nie poszlo tak latwo. 0 ile dobrze zrozumialem, znajdowal si~ 
on w wielkiej sali recepcyjnej, gdzie mialy miejsce liczniejsze ze
brania. Pewnego razu wszystkie miejsca byly zaj~te i ludzie cze
kali stojqc. Dom Helder musial zadac sobie du:io trudu, by prze
zwyci~zyc pelen szacunku l~k starego wiesniaka, ktory bal si~, 

ale wreszcie zgodzil si~ zasiqsc na tronie. "Tego dnia zrozumialem 
Chrystusa Krola" - powiedzial Dom Helder. 

Nie do zniesienia bylo dIan zwlaszcza wspomnienie biednych 
oczekujqcych pod drzwiami wielkiej budo'tvli zazdrosnie strzegq
cej swej pustki. Ten obraz pozostal mu w pami~ci jak koszmar: 
"Wszyscy ci ludzie, ktorzy patrzyli na mnie przez okna podczas 
jedzenia... Jak milczqce glodne zwierz~ta ... " Dwunastego marca 
1968 arcybiskup mogl wreszcie opuScie swoj palac. 

Skoro juz si~ tak zlozylo, ze Dom Helder nie mogI wyjse na moje 
spotkanie na lotnisko, mnie przypadla w udziale przyjemnose 
witania go tam. Nie jestem sam. Jego sufragan Dom Lamartine, 
wikariusz generalny, kilku wspolpracownikow i przyjaciol- wszys
cy oczekujq samolotu z Rio. Noc zapadla, lekki wiatr potrzqsa pal
mami. 

- "Czy Dom Helder nie b~dzie zbyt zm~czony? .." 
- "Prosz~ Pana, w tym czlowieku nie rna co si~ zm~czyc ... " 
Rzeczywiscie: 1,60 wzrostu, 60 kilo wagi, 60 lat - je tyle co 

ptaszek i nieustannie jest czynny - mozna sobie postawic pyta
nie, gdzie ten czlowiek znajduje sil~ do zycia. A jednak si~ trzy
rna. Owszem, widzialem go zm~czonego, wczesnym rankiem przed 
mSZq sw., kiedy jego twarz jeszcze nie odzyskala calej zywosci 
wyrazu, czy tez wieczorem, kiedy nagle jego glos przestaje prze
mawiac, juz tylko mowi, jakby przycmiony. Ale to tylko chwila. 
Wydaje si~, ze on nie znosi, aby ktos widzial czy odczul, ze jest 
zm~czony. Niewidzialny wysilek, aby znowu bye obecnym dla dru
giego czlowieka - kimkolwiek on jest - i oto znow zycie tryska 
z oczu, z ramion, rqk, palcow, ktore wciqz z nieslabnqcq energiq 
przywolujq na swiadkow cale otoczenie - rozmowc~, stol, drzewo, 
przestrzen... 

Dom Helder nie sypia. Lecz bez wqtpienia wlasnie w tym co 
nazywa swymi "wigiliami" trzeba szukae tajemnicy jego zywotno-

D om H e lder, skupiaj'lc sl~ wok61 niego czy jego idei. To byloby calkiem nie
zgodne z prawd'l. Rzeczywis tosc j e st 0 wiele mni e j wspaniala i b a rdziej zlo
zona. Ale wla sni e ona ilustruje najl e pie j koncepcj~ i praktyk f; kolegialnosc i 
bisk upiej i wspqlodpowiedzialnosci w Kosciele, wsp61odpowiedzialnosci, kt6ra 
dla tego , kto wierzy w Kosci61 , jest tak cenna, ze got6w jest dla niej zni e sc 
wiele. 
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sci i rozwagi. "Juz od czasow seminaryjnych przyzwyczailem si~ 
wstawac 0 drugiej w nocy. Nastawiam budzik i bywam wtedy 
bardzo zm~czony. Ale wlasnie w t~ch godzinach odtwarzam jed
nose siebie. W ciqgu dnia jestem wciqz rozrywany i rozlatuj~ si~ 
jedna r~ka tu, druga si~ga gdzie indziej, jedna noga w t~ stron~, 
druga w przeciwnq ... Trzeba odtworzyc jednosc, znow wszystko 
scalic. Zgromadzam wi~c z powrotem r~ce, jednq i drugq, potem 
nogi, jednq i drugq... Zrobic znow jednosc, w Chrystusie, przede 
wszystkim... " 

o tej godzinie Dom Helder odmawia brewiarz, modli si~ lub pi
sze swoje male rozmyslania w formie poematow. Z pewnosciq 0 tej 
wlasnie godzinie opowiada sobie te wszystkie historie z innego 
swiata , gdzie pelno wszelakich stworzen boskich od aniolow az do 
mrowek, historie, ktore czasem w zaufaniu opowiada przyjacio
10m, jakby si~ Humaczqc: "Dla mnie przejscie od tego co naturalne 
do tego co nadprzyrodzone, od konkretu do marzenia - to progi 
prawie niewyczuwalne... " 

o tej porze 130m Helder takze pracuje, przygotowuje poczt~, 

ktorq jutro powierzy sekretarce, sam odpowiada na niektore listy, 
pisze konferencje, czasem po francusku czy nawet po angielsku, 
podejmuje decyzje w tysiqcu spraw, co do ktorych ma glos 
czasem pierwszy, czasem ostatni. Sprawy Kosciola, diecezji, pro
wincji koscielnej, za ktorq jest odpowiedzialny wraz ze swymi 
sufraganami, regionu duszpasterskiego obejmujqcego -wszystkie 
diecezje polnocno-wschodniej Brazylii, problemy wydzialu akcji 
spolecznej brazylijskiego episkopatu, konferencji episkopatu Ame
ryki Lacinskiej . Sprawy ludzi: Bank Qpatrznosci, akcja "Nadzieja", 
akcja "Sprawiedliwosc i Pokoj", zagadnienia i potrzeby chlopow, 
robotnikow, studentow, wojskowych, wlascicieli i przedsi~bior
cow.. . "Wigilia" rozpoczyna si~ 0 drugiej nad ranem. Jak dlugo 
trwa? Mozna si~ domyslic, sqdzqc po tym co jq zajmuje. Niemniej 
Dom Helder ma sobie za punkt honoru, by jednak wrocic do snu 
przed mszq. Jesli nie jest oczekiwany w ktorejs z parafii, odpra
wia msz~ 0 6, 0 6.15 ... Jak on to wytrzymuje? 

"Mam wielki talent - umiem spac kiedy tylko zechc~ i w jakim
kolwiek miejscu. Kiedy mam zaufanie do kierowcy, swietnie spi~ 
w samochodzie a takze w samolocie". 
~najoma opowiadala mi, ze widziala go kiedys spiqcego tak spo

kojnie w zakrystii, na krzdle, . juz odzianego w kap~ w oczeki
waniu na narzeczonych, ktorym mial dac slub. 

Dom Helder wysiada z samolotu. Czy zdolam si~ do niegd do
cisnqc? Od razu zbiera si~ maly Hum, w ktorym niknie jego drob
na sylwetka . 

Dom Helder nie ma samochodu, wsiadamy do malego wozu dy
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rektora instytutu teologii. Trzeba powiedziec, ze nikt nigdy nie 
widzial Dom Heldera za kierownicq, a tym bardziej nie korzysta 
on z uslug szofera. W ogole samochod jest mu niepotrzebny ."Po 
co? Wychodz~ na u1ic~ i id~ w kierunku gdzie chc~ si~ udac. Nigdy 
nie przejd~ wi~cej niz dziesi~c metrow nim zatrzyma si~ jakis 
woz i ktos nie zawola 'czy mog~ ksi~dza podwiezc?' A wi~c wsia
dam i tak jest zawsze." Rzeczywiscie tak si~ to odbywa. We dnie 
i w nocy, z przodu, z tylu i z profilu - sylwetka tego malego 
czlowieczka wszystkim jest znana, podobnie jak jego beret plasko 
nalozony na lysin~, czarny plaszcz spod ktorego wystaje sutanna 
bez sladu fioletu i powolny chod czlowieka na przechadzce, co si~ 

nigdzie nie spieszy, a raczej wciqz przystaje - bo Dom Helder 
nie mowi idqc, on raczej idzie mowiqc: kroki i przystawania pod
kreslajq rytm konwersacji i jej przebieg. 

Kierowcy zatrzymujq si~, m~zczyzni i kobiety, taksowk:arze, 
ojcowie rodzin i finansiSci. Zatrzymujq si~ male Volkswageny, 
ktorymi jezdzi cale Recife, i wielkie wozy amerykanskie naj
swiezszej marki. Dom Helder wsiada nie dajqc si~· prosic - to dla 
niego wspaniala okazja do kODtaktqw z ludzmi, bez ktorych nie 
moze si~ obyc. Zadaje pytania, slucha uwaznie nachylony ku kie
rowcy. Uczy si~ jak zyjq ludzie, ich rodziny, poznaje male i wiel
kie problemy - b~dzie 0 nich myslal przygotowujqC swojq ju
trzejszq konferencj~. W tym celu inni czytajq gazety - on woli · 
jezdzic cudzymi samochodami. Tym razem po drodze z 10tnisk a' Dom 
Helder nie slucha - opowiada. Prawie kl~czy na przednim sie
dzeniu zwrocony ku tylowi, abysmy mogli go slyszec mimo szu
mu wiatru wdzierajqcego si~ przez otwarte okna samochodu. Mial 
konferencj~ w Belo Horizonte - "Jaka tam wspaniala mlodziez!" 
Uczestniczyl w promocji inzynierow w Sao Paulo - zn6w "Wspa
niali, nadzwyczajni!" Byl na obiedzie wydanym przez wielki dzien
nik 'Folha de Sao Paulo'. ,,1 dyrektor po wysluchaniu mega prze
mowienia powiedzial, ze mog~ na niego liczyc, gdy chodzi 0 akcj~ 
"Sprawiedliwosc i Pok6j". Czy to nie nadzwyczajne? Powiedzial, 
ze chocby go to mialo wiele kosztowac, . jego grupa udzieli nam 
poparcia". W Rio de J aneiro byl festiwal piosenki. Dom Helder 
nie opuscil ani jednego koncertu. Piosenka to rzecz bardzo wazna 
dla brazylijczyka z Nordeste. Dzis jak pr zed stu laty przez piesn 
i teatr .przychodzi powiew wyzwolenia i rewohl cji. "Pierwszq na
grod~ otrzymala klasyczna piosenka liryczna 'Sabia ' - tak si~ 
nazywa najpospolitszy ptaszek w naszym kraju. Ale druga na
groda to nowa piesn protestu, uczczona wielkq owacjq mlodziezy 
obecnej wsr6d publicznosci!" Jeden cien: Kardynal Rossi, arcy
biskup Sao Paulo a co wi~cej - przewodniczqcy konferencji epi
skopatu brazylijskiego zgodzil si~ przyjqc oficjalne odznaczenie 
z rqk szefa panstwa marszalka Costa e Silva, w dniu jego jubileu
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szu. A to jest wlasnie dzien kiedy - mniej wi~cej w calej Bra
zylii - rna zostae zainicjowany wielki ruch na rzecz Sprawiedli
wosci i Pokoju, ruch pokojowy, nie uciekajqcy si~ do zadnej prze
mocy, oparty na sile moralnej... A tymczasem cz~se aktywnego 
kleru i swieckich czuje si~ do gl~bi poruszona i zgorszona posta
Wq kardynala Rossi. Nie powinien on przyjmowae odznaczenia, 
a przeciwnie, zazqdae powrotu ks. Wauthier, francuskiego ksi~dza 
robotnika, ktory zostal wydalony z Brazylii za uczestnictwo w slusz
nym strajku. Dom Helder jest zatroskany - ci ksi~za chcll "zer
wac" z kardynalem. On zas, wspolnie zresztll z pewnym pastorem 
protestanckim, probowal jakos spraw~ zazegnae. "Nie tr;zeba palic 
mostow za sobll. Trzeba prowadzie dialog. Wlasnie teraz zmie
niajllc swoje decyzje i cofajqc sankcje podj~te w sprawie profe
sorow wydzialu filozoficznego i teologicznego kardynal pokazal, 
ze jest czlowiekiem dialogu. Trzeba mu pomoc, dodae odwagi... " 

W tej sprawie Dom Helder wydaje si~ bye raczej optymistq , ale 
w trzy dni pozniej historia dowiedzie, ie mial racj~. Cala prasa 
b~dzie si~ rozpisywae 0 tym, jak Kardynal Rossi w ostatniej chwili 
odmowil przyj~cia odznaczenia. . 

Ile czasu trwal przejazd z lotniska do domu? Pol godziny, trzy
dziesci minut? W kazdym razie dose dlugo, by na nowo poczue si~ 
obywatelem swiata bez sekretow i bez granic, w ktorym mieszka 
dom Helder. I tak zajechalismy przed dom, ktory nie rna w sobie 
nic z palacu. Ulica Enrique Diaz na pamiqtk~ czarnego przywodcy 
rewolty przeciw Holendrom w XVII-tym wieku. Na rogu Kosciol 
das Fronteiras. - "Fronteiras to po portugalsku granice, rogatki, 
ale takze barykady .. ..Prosz~, prosz~, witam w moim domu." 

Dom Helder wyciqga klucz z kieszeni i otwiera zielonq drewnia
nq furtk~, prezentuje swoj ogrod.· Ogrod? Trzy metry na cztery, 
moze pi~e, mi~dzy bialymi murami domu, kosciola i podworza 
sqsiadow. Ale to wiGcej niz ogrod, to caly swiatek. 

- ProszE; popatrzec na moj krzak rozy. Jest jeszcz~ maly, ale 
jak rosnie, b~dzie siE; wspinae po murze, pewnego dnia przechyli 
s i~ na drugq stron~ muru, b~dzie pelno kwiatow ' az na ulicy... 
I ruch ramienia demonstruje t~ przyszlC! powodz barw i zapachu. 

Z tym krzewem zwiqza na jest co najmniej jedna historia, a pew
Eie wiQccJ . 

- Pewnego ranka wychodzqc zobaczylem, ze mrowki objadajq 
liscie mojEj rozy. To byla powazna sprawa. Schylilem si~, wziqlem 
jednq mrowk~ do r<~ki, popatrzylem jej w oczy i powiedzialem 
bardzo surowo "Dlaczego zjadasz mOjq roz~? Dlaczego zjadasz 
mojq roz~?" Ale to mrowka dala mi lekcj~. Popatrzyla na mnie 
cala drzqca i powiedziala: "A dlaczego tylko ty mialbys prawo lu
bie roze?" To byla nauczka .. . Ta historia rna jeszcze dalszy ciqg -
Dom Helder opowiedzial mi go jednak dopiero pozniej . 
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" ... Bo to raczej przemawia przeciwko mnie. Tlumaczylem mr6w
ce - Dlaczego raczej nie jesz tego zielska, kt6re tam rosnie? Mozesz 
je sobie cale zjesc. · AI~ na drugi dzien kiedy chodzilem po ogrodku 
trawa wcale na mnie nie chciala patrzec. I wtedy zdalem sobie 
spraw~ "c6zes ty powiedzial najlepszego... " Przy kolacji Dom Hel
der ciqgnql dalej: "czemu tak jest, ze raze, mrowki, trawa i ludzie 
nie mogq dzielic si~ zyciem, tylko mUSZq si~ spierac, kto rna po
niesc smierc? ...To Sq problemy. B6g jest Ojcem, taki dobry, a musi 
budowac zycie na smierci. .. Nazywamy zwierz~ta hienami, bo je
dZq padlin~, a my sami? Co my teraz robimy? Jemy mi~so, ryby... 
Tylko ze to rna inne zabarwienie... Zycie zawsze zaklada smierc. 
Na to, zebym byl tutaj, w Recife, musial umrzec inny arcybiskup. 
To jest tajemnica. Zycie, samo tylko zycie, bez smierci, rodzqce si~ 
z zycia a nie ze smierci - tak jest tylko w Trojcy. Ale B6g ze
chcial jednak stworzyc cos jeszcze, aby rozprzestrzenic swoje bo
gactwo... Musial si~ zadowolic stworzeniami, tym co niedoskonale, 
slabe, niedonoszone... To naprawd~ wielka tajemnica.. ." 

To bylo innego wieczora. Teraz Dom Helder ,pokazuje nam swoje 
mieszkanie: trzy pokoje i lazienka. 

Szybkim krokiem przebiega pierwszq izb~, by otworzyc okien.
nice - za oknem palmy, to ogr6d szkoly piel~gniarek prowadzo
nej przez szarytki. Przez caly dzien. wraz ze sloncem, powietrzem 
i glosami ptakow dolatujq tu dzwi~ki klasztornych . dzwonkow, 
smiechy i spiewy dziewczqt. Maly okrqgly stolik przykryty dywa
nem, trzy krzesla, wielki hamak amazonski pod oknem. Lampa 
zwisa spod sufitu kolysana wiatrem, na bialej scianie obraz Matki . 
Boskiej z Guadalupe. Tu wczesnie ranD lub pozno wieczorem moz
na zobaczyc si~ z Dom Helderem, porozmawiac spokojnie. Ludzie 
wiedzq juz zresztq, ze mozna zapukac 0 kazdej porze do furtki od 
ulicy, Dom Helder rna dobry sluch i zawsze otworzy. Sqsiedni po
koj to biuro. Fotel, ogromny st61 caly zalozony papierami, ksiqzki, 
maszyna do pisania, plyty. Poznq nOCq - wczesnym rankiem Dom 
Helder modli siE; tutaj, po swojemu "odtwarza jednosc", czyta, pi
sze, pracuje. Za parawanem stoliczek na ktorym siostry zostawia
jq termos z herbatq na jego "wigili~". 

Spojrzenie zatrzymuje si~ na fotografii slojqcej po srodku stolu. 
"Ach, to Ojc'iec Michal. .. " To kardynal Suenens, arcybiskup Ma
lines z Brukseli. Zrljqcie jest pamiqtkCj soborowych "spisk6w". 
Kiedy przy stole rr.oderator6w kardynal zakladal okulary na czo
lo, wszyscy wtajemniczeni w ciCjgu dziesi~ciu minut zbierali si~ 

w kuluarach na narad~. A kiedy kardynal chcial si~ z kims sko
munikowac telefonujCjc na miasto, przedstawial si~ wtedy "Tu OJ
ciec MichaL" Pod r~kq na polce bibliotecznej album ze zdj~
ciami O. ~ebret, zalozyciela grupy Ekonomia i Humanizm, IRFED-u, 
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a takze ojca czy wuja encykliki PopulOTUm progressio, encykliki 
o rozwoju ludow, wszystkich ludzi i calego czlowieka. Jest cos 
wsp61nego mi~dzy tym Francuzem z Bretanii i tym Brazylijczy
kiem z Nordeste; zewn~trznie calkiem Sq r6zni ale dzielq t~ samq 
opanowanq i wytrwal'1 pasj~ sprawiedliwosci. 

Dom arcybiskupa Recife nie jest wlasciwie domem. Wolalby 
wynaiqc sqsiedni domek, Jdory byl takZe wolny. Ale irzeba bv
10by placic czynsz w wysokosci prawie 20 tysi~cy frankow mie
si~cznie, to za drogo. Robiloby wrazenie wi~kszego ubostwa, bo to 
typowa chatka, niska, z sieniq i dwoma oknami wprost na ulic~. 

Ale w rzeczywis tosci by1by to zbytek. A wi~c Dom Helder wybral 
rozwiqzanie mniej spektakularne, ale oszcz~dniejsze i jakos pra w
clziwsze. Zagospodarowal ogromn'1 zakrysti~ kosciola das Frontei
ras. Drewniana sciana odgradza jego pok6j od glownego oltarza: 
budzqc si~ moze slyszec msz~ siostr 0 wpol do szostej. Gabinet 1'1' 
czy si~ bezposrednio z obecn'1 zakrystiq. Kilka krokow i juz jest 
przy oltarzu zwr6conym do ludu. J...-ecz 0 szostej ranG w kosciele 
jest malo ludzi, tylko siostry, kt6re przedluzaj'1 dzi~kczynienie po 
poprzedniej mszy i przechodnie wst~puj'1cy na chwil~ w drodze po 
zakupy w pobliskim domu towarowym. Ale to nie wazne - gdy 
chodzi 0 msz~, 0 modlitw~, Dom Helder nie potrzebuje tlum6w. 
MSZE; odprawia powoli i bardzo "klasycznie", raczej jak ' pustelnik 
niz jak wiejski proboszcz. Jest ona nasycona radosciq - jak jeden 
wielki wszechogarniaj'1cy usmiech. -

Zaraz potem rozpoczyna si~ dzien pracy. Rzadko si~ zdarza, 
ze nikt nie przyjdzie na msz~, by potem spotkac si~ z Dom Helde
rem - w spos6b calkiem naturalny z zakrystii przechodzi si~ do 
domu. Tam siostry juz przygotowaly sniadanie, Dom Helder obej
rzy je, nie bez smakoszostwa komentujqc, co tez tam si~ na tacy 
znajduje, ale jesc nie b~dzie. Nieco pozniej w'yjdzie zamykaj'1c 
furtk~ na klucz, przejdzie z dziesi~c metr6w, wsiqdzie do czyje
gos samochodu, wysi'1dzie przed palacem biskupim, rozpocznie 
prac~ z sekretark'1... w po1udnie wyjdzie zn6w, przejdzie dziesi~c 
metrow, wsi'1dzie do innego wozu, wyslqdzie przed szkolq prowa
dzonq przez belgijskie zakonnice: "Tu jem w poludnie i w 15 minut 
jestem z tym got6w. Bo postawilem moje warunki. Z poczqtku 
przyjmowa1y mnie w wielkiej jadalni, a siostra z 15 r azy biegala 
tam i z pow rotem do kuchni. Kazalem im znalezc jakies pomie
szczenie niedaleko kuchni i zeby st awialy garnek na stole, wszyst 
ko od razu". ' 

"Garnek" to sliczny p6lmisek podgrzewany, z przedzia1kami na 
mi~so, ryb~, ryz, jarzyny, ziemniaki." Pi~tnascie minut to malo 
jak na obiad, ale jeszcze wystarcza by przyj<!c gosci . Dzis to ksiqdz 
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Paulo Santos... "Kaplan z jednej z diecezji mojej prowincji, z okolic 
gdzie sytuacja jest naprawd~ grozna. Przed dwoma miesiqcami mu
sial stamtqd wyjechac, opuscic parafi~, bo grozono mu smierciq. 
Przyjechal tutaj. Teraz jego biskup chce, zeby wrocil. On sam tez 
chce wrock. 0 trzeciej w Manguinhos b~dzie zebranie, b~dzie jego 
biskup, b~dzie przedstawiciel rolnikow, ktorych ksiCJdz Santos 
bronil, sekretarz do spraw rolnictwa i szef garnizonu wojskowego 
w Pernambuco - zastanowimy si~ wspolnie, jak wywrzec presj~ 
na t~ grup~ wielkich wlascicieli ziemskich." 

Po poludniu Dom Helder pracuje, jak to juz przedstawilismy. 
A wieczorem? Ksiqdz je kolacj~ w restauracji? 

- "Tak, czasem, albo u kogos w domu... Ale zdaje si~, ze m6j 
maly sekret zostal wykryty, bo siostryszarytki myslq, ze nie jem 
',-"cale i tez kupily garnek, codziennie zostawiajq dla mnie na
kryty stol." 

Co najmniej trzy wieczory sp~dzilem z Dom Helderem w Recife. 
Pierwszego wieczora mielismy ' wspolnie z ksi~zmi obecnymi na 
lotnisku zjesc cos W sqsiedniej restauracji . Wyszlismy okolo 8.30. 
Odleglosc - mniej wi~cej trzysta metrow. Ale zaszlismy tam do
brze po dziesiqtej. Bo po drodze spotkalismy mlodego czlowieka, 
ktory wlasnie szukal Dom Heldera. Chcial go poprosic 0 przybycie 
na posiedzenie uroczyscie zamykajqce trzeci tydziel1 profilaktyki 
dentystycznej - tu na wydziale, trzy krold stqd... Jak odm6wic, 
dlaczego? To tylko 5 minut. Wszyscy si~ zgadzajq - tylko 5 minut. 
Sala nabita studentami obojga plci. Stol prezydialny przybrany 
kwiatami. Owacja na czesc Dom Heldera. Posiedzenie trwa... Kil
ka przemowieii, rozdanie dyplom6w. Gorqce oklaski, gdy Dom 
Helder m6wi kilka slow. Tylko tu i tam kilku mlodych nie rea
guje. "Najbardziej radykalna mlodziez juz nie idzie za nim" - ktos 
szepcze mi od ucha . Czy mozemy juz wyjsc, Nie, jeszcze zdj~cia 

grupowe, Hum mlodych w ok61 ar cybiskupa. 5 minut zmienilo si~ 
'vV trzy kwadranse. Ale Dom Helder jest w swoim zywiole, szcz~sli
wy wsr6d mlodych, nie liczy si~ zm~czenie ani pozna godzina. ' 
Mysl~ 0 slowach, w jakich zawar! swoj program: "P6ki czas, daj
my wielki, nieograniczon y k redyt zaufania mlodziezy. Mlodziez 
nie pogodzi siE; z zau£aniem polowicznym. A wreszcie - moi bra
cia dorosli, zastanowcie si~ , czyz ci mlodzi nie Sq waszymi syna
mi? Skrajnosci? Ekscesy? 'Muszq one zdarzac si~ tLl i tam. W dniu 
kiedy nasza mlodziez stanie si~ umiarkowana, roztropna i zimna 
jak starosc, krajowi zacznie grozic smierc z obrzydzenia i wstr~
tu... '; I jeszcze: "Biada rodzicom, ktorzy probujq zlamac poryw 
mlodych, 'tym, kt6rzy nierozumnie nie chcq korzystac z krytyki 
tych s~dzi6w, nieublaganych lecz lojalnych... biada tym, co nie 
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stajq po stronie niecierpliwyeh sere, po stronie tyeh eo majq po
ezueie odpowiedzialnosei za swiat jaki zbudujemy... " 7 

W restauraeji Dom Helder witany jest jak sqsiad. Wlaseiciel py.o 
ta, .ezy areybiskup m6glby w najblizszyeh dniaeh poswi~cic jego 
nowy dom... 

- "Muito obrigado, serdeeznie dzi~kuj~ .... " 
To Dom Helder dzi~kuje. Bo dlaezego, jak odm6wic? .. 
Mi~dzy pizzq a eiastem z owoeami m6wi~ 0 fali pesymizmu, ja

ka ogarnia iriteligenej~ katoliekq w Europie w zwiqzku z hamowa
niem przez Stolie~ Apostolskq wielu inieja tyw soborowyeh. Mysl~ 
przede wszystkim 0 wizycie papieza w Bogoeie, 0 jego apelu do 
wspanialomyslnosei bogatyeh, 0 pot~pieniu ueiekania si~ do uzy
cia sily, "kt6ra api nie jest ewangeliezna, ani ehrzeseijanska". Wielu 
doznalo zawodu, niekt6rzy z tych, co po obu stronach Atlantyku 
zaangazowali si~ w walk~ 0 wyzwolenie ubogich doznalo zgorsze
nia. Ale nie Dom Helder. A raczej wydaje si~, ze on sobie po pro
stu nie pozwala na takie widzenie rzeczy. - "Czemu zatrzymy
wac si~ przy tym co hamuje, zamiast korzystac z tego, co nam 
sprzyja? W wypowiedziach Pawla VI bylo wiele rzeezy, kt6re 
pozwalajq wlasnie iSc naprz6d. A wi~c na przyklad nie pot~pil 

tych, co uciekajq si~ do uzycia sily, uznal:, ze mogq nimi kierowac 
szlaehetne motywy. Trzeba widziec ealosc, nie tylko jedno zdanie, 
jedno przemowienie. A przed Bogotq bylo Populorum Progressio, 
a to pozwala isc daleko._." Nie rna sposobu, by Helder zgodzil siG 
powiedziec 0 kims cos zlego, a zwlaszcza nie rna 0 tym mowy, 
gdy chodzi 0 papieza. Wszystko moze zawsze "wyjsc na dobre". 
Koscielna roztropnosc? Mqdrosc duchowa? Optymizm ponad wszyst
ko? Dom Helder rna wielkie zau£anie do Pawla VI. Jest zadowolo
ny, ze List do lud6w Trzeciego SWiata, kt6ry podpisal wraz z 18 
biskupami w lipcu 1967, nie zostal przez Rzym zdyskredytowany 
a list ten glosi, ze ubodzy wsr6d bogatyeh, narody, grupy i jednost
ki, majq prawo do slusznej obrony przed "podst~pnq wojnq pie
niqdza". A przeciez rna moralnq pewnosc, ze dokument ten nie 
uszedl uwagi papieza. Ma zaufanie do jasnosci sqdu Pawla VI, 
jego zdolnosci przewidywania, do wyczulenia na opini~ publicznq 
i prestiz stoliey Piotrowej. Zanotowalem zdanie: "Zobaezycie, ze 
nie dlugo wahadlo papieskie przechyli si~ w drugq stron~!" 8 

7 Konferencja w Instytucie Badan nad rzec"ywistosci'l brazyiijskq. Brasilia, 
21. 	 6. 1967, r<:kopis. 

8 Oto fragment jednej z najnowszych wypowiedzi Pawla VI na te tematy: 
"Kierujemy te siowa zwlaszcza do miodych... M6wiqc 0 pokoju nie - propagu

jemy immobilizmu, paraiizuj'lcego i egoistycznego. Pokoiu nie mozna zazywac, 
trzeba go tworzyc . Pok6j to nie usypiaj'lca ideoiogia, lecz koncepcja, kt6ra 
czyni nas wszystkich odpowiedziainymi za wsp6lne dobra ( ... ) Walka jest regul'l, 
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Innego wieczora Dom Helder zabiera mnie na kolacj~ do Drive in 
Derby. Jak sarna nazwa wskazuje, jest to restauracja, gdzie mozna 
zostac obsluzonym we wlasnym samochodzie. Lokal ten znajduje 
si~ naprzeciw placu Derby, ocienionego pi~knymi drzewami. Sie
dzimy na tarasie pod glosnikiem, z ktorego wydobywa si~ muzyka, 
niewqtpliw ie brazylijska, ale nie najlepsza. Zatrzymuje si~ samo
chod. Ktos podchodzi, wita si~ z Dom Helderem, zamienia z nim 
kilka slow, potem odjezdza w swojq drog~. 

- To czlowiek z sertiio. Poznal mnie i chcial mi powiedziec dzien 
dobry... 

- Jak ci wszyscy ludzie poznajq ksi~dza? KsiCldz nie nosi prze
ciez fiolet6w ani pierscienia biskupiego, a krzyz talc . zwyczajny, 
tak dyskretny. 

- To telewizja. Dopiero od dwoch miesi~cy nie mam juz mo
zliwosci kontynuowania audycji, bardzo prostych, bezposrednich, 
ktore mi przedtem powierzono... Dyrekcja zrozumiala, ze si~ nie 
nadaj~, ze to nie wypada Pan wie, ja jestem 'wywrotowcem'! 

Przechodzq mlodzi, studenci. Zatrzymujq si~, wymieniajq usci
ski dloni, dowiadujq siG co slychac nowego, opowiadajq 0 sobie... 
- Lubi~ usiqsc sobie tutaj... Obok jest dom akademicki, studenci 
cz~sto tu przychodzq, lubi~ bye z nimi. Tu widz~ ludzi ... 
- Ksiqdz tak sobH~ spaceruje po ulicy jakby byl lubiany przez 
wszystkich. A przeciez, jak wiadorno, wcale tak nie jest. Zdarzaly 

si~ juz konkretne pogrozki... 

- CZGsto dostajE; listy anonimowe, ale ich nie_ czytam. Niszcz~ 


bez pardonu. 

- W maju 1968 krqzyly pogloski 0 zamachu, ktory mogi byl miec 

miejsce, gdyby morderca mial mniej skrupulow... 

-- Tak, byl taki biedak. Wszystko sam mi opowiedzial. Ze jest 

przyjacielem M. Kogos, kto mu oddal wielkie uslugi. Ten M. ka

zal mu pojechac do Recife, pojsc do biskupa i poprosic 0 pomoc. 

Ale biskup na pewno odmowi i wtedy trzeba 'zareagowac ostro'. 

Ale ten biedny czlowiek nie rozumial co to znaczy 'zareagowac 


tak jak jest zazwyczaj podstaw'l sukcesu, a nawet rzec mozna, iz sprawiedli 
wose opiera si~ na walce. Jest to niezmienne prawo, ktore WCi'lZ od nowa ,do
chodzi do glosu na kazdym etapie post~pu ludzkosci. Nawet dzis, po stras2lnych 
dos:wiadczeniach ostatnich \vojen narzuca si~ zn6w koniecznosc walki a nie 
pokoj ( .. . ) Nie przeczymy, ze w a lka moze bye konieczna, moze bye narz~dziem 
sprawiedliwosci, moze stae si~ heroicznym i wielkodusznym obowi'lzkiem. Nikt 
nie przecz.y tez, ze walka moze przyniesc sukces. Lecz stwierdzamy, ze nie maze 
ona stanowic idei przewodniej - dla ludzkosci. Stwierdzamy, ze nadszedl czos, 
by cywilizacja znalazla inne zr6dlo natchnienia niz idea walki, przemocy, wojny 
i ucisku - pora, by Swiat zmierzal naprawd~ ku sprawiedliwosci prawdziwej 
i wszystkim dostE;pnej. Glosimy, ze pokej nie polega na oboj<:tnosci, lenistwie 
ezy slabosci. Pokej powinien stopniowo, lub gdy to mozliwe, natychmiast zast'lpic 
brutaln'l s!l~, sil'l moralnq... " 

. (z OT'ldzia nowoTocznego na Tok H70, cyt. wg Le Monde. Pr:oyp. t1um.). 
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ostro'. Wi~c M. powiedzial jasno 'wyeliminowae go'. Biedak po
wiedzial mi: 'Ksiqdz nie musi mi wierzye. M6wi~ to wszystko tyl
ko dlatego, ze ksiqdz nic nie zrobi przeciw M. Ale prosz~ strzec si~ 
biednych... Bo inny n~dzarz bye moze zrobi to, do czego mnie za
braklo odwagi.. .' Ale jak mam si~ strzec biednych? Nie mam pra
wa tak post~powae, jesli widz~ w nich Chrystusa. To jest niewyko
nalne. A ponadto sqdz~, ze na razie nie rna rzeczywistego niebez
pieczenstwa. Za dwa- trzy lata, bye moze ... To zalezy od rozwoju 
naszej Akc ji Sprawiedliwose i Pok6j. A ponadto prezydent i Ro
bert K ennedy ze wszystkimi swymi obstawami nie unikn~li ... 
- Czy ksiqd~ nie, boi si~ smierci? 
- Nie, i ten fakt wlasnie powinien mnie niepokoie. Bo moje do
swiadczenie kaplanskie m6wi mi, ze wlasnie ci, kt6rzy zawczasu 
bardzo bojq si~ smierci, ci umierajq spokojnie... Ale wie p an, sta
rose pozwala na ja kqs bardziej poetyckq wizj~ smierci. Mysl~ 0 Ko
lumbie na pelnym morzu, kiedy marynarze. buntowali si~ przeciw 
niemu. A potem pierwsze oznaki zblizajqcego si~ lqdu! Talc, sta
rose daje nadziej~, ze niedlugo znajdziemy s~~ na stalym lqdzie." 

Trzeciego wieczora idziemy do teatru. Przedstawienie grupy ama
torskiej, kt6rej Dom Helder udziela schronienia w jednym z bu
dynk6w nalezqcych do palacu biskupiego. W programie Chory 
z urojenia. Dom Helder zna wszystkich obecnych, zajmuje swoje 
miejsce bez zadnych ceremonii. W teatrze jest u siebie w domu. 
Wspomina spotkanie z Jean Louis Barrault, kt6ry w Rio gral 
w Krzysztofie Kolumbie Claudela. Jest w nastroju wesolych zwie
rzen. Dowiaduj~ si~ w koncu szczeg6i.owo, jakiej "presji ml)ral
nej" musial uzye, by wyzwolie si~ od drugiego tronu biskupiego... 
Ale to niestety "off the record". Przedstawienie konczy si~ prawie 
o p61nocy, m6j sarnolot odlatuje 0 drugiej w nocy, a wlasciwie 
o trzeciej, z godzinnym op6zI\ieniem. Dom Helder koniecznie musi 
mnie odprowadzie i "calkiem przypadkiem" znajomy samoch6d 
udaje sip' w t~ stron~. To byly najkr6tsze godziny, jalcie kiedykol
wlek sp~dzilem na lotnisku. Cienia zm~czenia w glosie c'!y w spoj
rzeniu mega gospodarza. Rozmowa taka sobie, zwykla, jakbysmy 

• mieli spotkac si~ zn6w jutro. M6wimy 0 wszystkim i 0 niczym, 
o tym "wszystkim i niczym", co stanowi tkank~ ludzkiego losu, 
i w ostatecznym rozrachunku - chrzescijanskiego powolania. Mo
i e wlasnie wtedy, w godzinie rozstania zaczqlem naprawd~ rozu
mlee prostq i promiennq jednosc wewn~trznq tego dziwnego bi
skupa , kt6ry nie miesci si~ w zadnych kategoriach? U podloza 
tego, k im jest Helder Camara, lezy pewien spos6b widzenia .. prze
zywania calego stworzenia, wszystkiego co jest zyciem. Jest to cos 
wi~cej, niz sarno widzenie oczyma serca - to widzenie przesycone 
niewyczerpanq nadziejq zakorzenionq w wierze. 

Jose' de Broucker 
tlum. H. Bortnowska 
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z R o z M y s L A N 


Drzewa litujll silt nad ludzmi, 

ktorzy idlj drogll. 

Drzewa SlIdzlj, zc to wiatr nas unosi, 

bo nie mamy korzcni. 

Biedne rosliny, jakze silt ludzll, 

my ludzie do ziemi az nadto przyrastamy 

i rzadko zdarzy silt spotkac czlowieka, 

ktorego zdola uniesc 

tchnienie Ducha. 


- 0 

Wei muie do twojej szkoly, 

gdzie niezbyt zdoluym uczniom 

otwierasz oczy. 

Nancz mnie, jeduego z nich, 

jak czeka6; 

wraz z Tobll czekac ua Pltkniltcie ziarna, 

na przyjscic deszczu; 

jak znosic 

powolnosc kropli rzezbiljcych skaly. 

Wysoki spokoj gwiazd -

Ilieskonczone odkladanie 

Illdzkich decyzji. 


-0

Mogles uakazac 
- hylhys w swoim prawie 
by pozostaly uieodmienne 
twoje najwazniejsze slowa 
"bye' i "milowa6". 
Podziwiam 
szczodrobliwos6, 
ze godzisz si~, 
by bezokoliczniki twojcj Istoty 
odmieniauo 
przez czasy, tryby, osoby 
jak wszystkie iune. 
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-0

Lubi~ na nic nie zdatne klueze 
pasujqee do nieistniejqeych zamkow 
lub do zamkow, ktore nie dzialajq 
lub staly 8i~ bezuzyteezne. 

Niepokojq mnie klueze 

niezb~dne i pozyteeznt". 

ktore otwierajq i zamykajll, . 

wyznaezajll granice, 

strzegll wlasnosei, 

sq znakami rozstania. 


-0

We snie 
smialem si~ z glupstwa. 
Oto drzewo, 
prohowalo z wysilkiem 
zapllseic korzenie 
w sohie samym. 


Na jawie 

zobaezylem, 

ze to ja jestem tym drzewem. 


-0

Nikt nie uwierzyl, 
ze dziecko 
eheialo lIseisnqc motyla . 
Wiem dobrze, 
ze ludzka n~ka, 
tak ei~zka, 
zgniata, eheqe piescic, 
rani, zamiast sluzyc os)onq. 

-0

Wszysey patrzll z podziwem na 
Oto w)asnie nas mija 
pehany potQznym motorem, 
a mo]e seree 
seisn!!) niepokoj. 
Czy to roztropnie 
tak calkiem wyzbyc si~ zagIi 
i odtl\-d nie moe 
zye tehnieniem Boga? 

okr~t. 

Helder Camara 
przel. Halina Bortnowska 

Znak - 11 
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WSPOMN E N A 


Na wakacje, jak zwykle, pojechalem do Jasla. Byl rok 1910; 
moje siostry pewnego letniego wieczoru powrocily z Gorajowic 
i opisaly mi dziwne zjawisko fioletowego nieba w stronie pol
nocnej; nast~pnego dnia gazety doniosly 0 przerwach w mi~dzy
miastowej komunikacji telefonicznej, co upewnilo mnie, ze siostry 
widzialy zorz~ polarnq. Zanotowalem dzien i godzin~ a w jesieni, 
w Getyndze, opowiedzialem 0 tym Wiechertowi; zdziwil si~ bardzo, 
ze zorza polarna dociera do takiej niskiej szerokosci geograficznej. 

Ostatni okres pobytu w Getyndze byl bardzo dla mnie uroz
maicony. W tym czasie, tj. w roku akademickim 1910/11, prze
bywal tam, na zaproszenie uniwersytetu przez par~ letnich mie
si~cy, Albert A. Michelson, slawny z doswiadczen okazujqcych, ZE' 
ruch Ziemi dookola SlOl1ca nie daje zadnego efektu optycznego, 
ktory nalezaloby oczekiwac, gdyby osrodek (eter) prowadzqcy 
swiatlo byl nieruchamy wzgl~dem Slonca. A. Lorenz i A. Einstein 
niezaleznie od siebie postaw~1i teorie dotyczqce zwiqzku mi~dzy 
ruchem materii a biegiem swiatla. Michelson zamieszkal u p. Ge
ricke, wi~c mialem sposobnosc go dosyc dobrze poznac. Urodzil 
si~ w Strzelnie, w poznanskiem. Jego ojciec, karczmarz, wyw~
drowal -- z kilkuletnim synem - do Stanow Zjednoczonych, 
w szostym dziesi~cioleciu XIX wieku. Albert ukonczywszy inzy
nieri~ wstqpil do marynarki wojennej. Bardzo lubil rysowac~ opo
wiadal mi, ze podczas zeglugi cwiczebnej wysiadl z innymi kade
tami majqc pozwolenie pozostania na lqdzie do zmroku; koledzy 
poszli do miasta, upili si~ i przekroczyli godzin~ powrotu, ale on 
wynalazl samotne, pi~kne miejsce i zaczql szk icowac - zaj~lo go 
to do tego stopnia, ze takze si~ spoznil. Koledzy usprawiedliwiali 
si~ tym, ze byli pijani; kapitan uznal to tlumaczenie za zrozumiale, 
ale Michelsona usprawiedliwienie, ze przy rysawaniu zapomnial 
spojrzec na zegurek, wydalo si~ kapitanowi niedorzeczne... skutek 
byl taki, ze Albertowi nie bylo wolno opuszczac statku przez dwa 
tygodnie. Niedlugo potem pozegnal marynark~ i zaczql studjowac 
fizyk~ jako sarno uk. Wktotce zaslynql jako wytworca siatek dyfrak
cyjnych, to znaczy lusterek metalowych, kreskowanych bruzdami 
rownoleglymi, nieslychanie precy,zyjnemi i g~stymi, tak, ze na 
pasemku 0 szerokosci jednego milimetra przypadalo kilkaset takich 

cz~sc pierwsza wspomnien ukazala si~ w poprzednim numerze Znaku . 
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bruzd. Michelson poswi~cil si~ budowaniu takich wlasnie narz~dzi 
optycznych. Jego aparat do robienia siatek byl automatem, soch~, 
w ktorej rol~ rylca odgrywal ulamek czarnego diamentu; wyszu
kano go wsrod innych pod lupq tak, by naturalne naroze krysta
liczne tworzylo idealne ostrze; ta okruszynka przyciskala metal 
swoim ci~zarem , ale juz ta sila byla za duza i trzeba bylo j .. 
zmniejszyc przeciwwagq. Ten plug oral blaszk~ metalowq Gluto
matycznie, a byl ustawiony' w piwnicy na podstawie plywajqce j 
(dla usuni~cia wstrzqsow), a reostaty utrzymywaly stalq tempe
ratur~, swiecqc i gaszqc lampy zarowe przy kazdym zaburzeniu ter
micznym. Aparat dostarczal w koncu blaszk~ pokrytq bruzdami, 
ktorych na milimetrze bylo kilka tysi~cy; Michelson przywi6z1 
par~ takich plytek ze sobq do Getyngi. Swiatlo sloneczne odbite 
od takiej blaszki dawalo widmo 0 rozciqglosci kilku metrow; bez 
zadnych kolimator6w i soczewek mozna bylo patrzqc w takie me
talowe lusterko zobaczyc w czerwieni ciemne prqzki znamionuj..ce 
obecnosc zelaza na sloncu. Zanim Michelson zbudowal aparat pro
dukujqcy cudowne lusterka, musial skonstruowac interferometr; 
tak nazywajCj fizycy przyrzqd optyczny, kt6ry pozwala stwierdzac 
wzajemne przesuni~cia przedmiot6w; interferometr Michelsona 
konstatowal przesuni~cia 0 milionowe cz~sci milimetra. Kiedy po
znalem Michelsona, byl profesorem fizyki doswiadczalnej w "Uni
versity of Chicago" - mial tam stanowisko uprzywilejowane ja
ko laureat Nobla. Opowiadal mi, ze umieszczajCjc lusterko inter
ferometru na olbrzymim glazie wmurowanym w scian~ piwnicy 
i przyciskajqc palcem glaz, w odleglosci metra od lusterka, mogl 
stwierdzic przesuni~cie prqzk6w interferencyjnych, swiadczqce 
o cofni~ciu si~ lusterka! Precyzja aparatury wywolala raz nieocze
kiwane zdarzenie: Studentka miala zmierzyc jakis efekt magne
tyczny w jego laboratorium i jakos pomiary si~ nieudawaly; Mi
chelson przestrzegl, zeby nie miala przy sobie przedmiot6w me
talowych; studentka zapewnila go, ze nie rna zadnych kluczy, 
obrCjczek ani zegarkow, ale pomiary nie chcialy si~ poprawic! 
W koncu profesor; domyslil si~, ze studentka miala sznurowk«: 
z drutami metalowymi, do czego wielce zmieszana panienka mu
siala si~ przyznac... 

Michelson uzyl swojego interfe rometru do slynnego ekspery
mentu por6wnania szybkosci swiatla w kierunku biegu ziemi 
z szybkosciq w kierunku przeciwnym. Okazalo si~, ze te szybkosci 
SCj r6wne, co mialo niezmiernie doniosle znaczenie dla wiedzy 
o przestrzeni fizycznej i dalo poczqtek teorii wzgl~dnosci. To od': 
krycie dalo Michelsonowi nagrod~ Nobla. Opowiadal m i, ze to
czenie precyzyjnej sruby do interferometru wy.magalo pol roku 
czasu ; mial mechanika Szweda, specjalist~ w tym kunszcie. S~wed 
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razu pewn~go niosl juz gotOWq srub~ i upuscil jq na kamienne 
schody; trzeba bylo sporz'ldzic now'l, chociaz sruba ogl'ldana pod 
lup'l nie wykazala zadnych zadrasnit::c. 

Do Getyngi przyjechal z zon'l i trzema coreczkami. Mial wtedy 
jui: 58 lat, ale gral jeszcze doskonale w tenisa. W towarzystwie 
byl bardzo naturalny. W Chicago mial wykladac dwie godziny 
tygodniowo ,,0 ile deszcz nie pada". Zachwycal si~ ksiqzkq Haeckla 
FOTmen deT NatuT i opowiadal, ze inial raz kursp6lroczny, w kt6
rym caly czas pokazywal rysunki i fotografie swiadcz'lce 0 zdumie
wajqcej analogii mi~dzy geometriami przyrody zywej i martwej. 
Pokazal mi pi~kne i latwe doswiadczenie: do szklanki wody ustalej 
wpuszcza sit:: kropelk~ atramentu; z kropli powstaje nitka zakon
czona kulkq, ta kulka zamienia si~ w pierscien, kt6ry wypuszcza 
dwie nitki w d61, na ich koncach powstaj'l znowu kulki tworzqce 
pierscienie itd. tak, ze w sekundzie widzimy w szklance cale 
drzewo atramentowe zwr6cone koron'l w d61. Stawial pytanie, dla
czego tak jest, ale nikt nie m6g1 odpowiedziec - po dzis dzien 
nie wiem, co m6wi'l fizycy. Ale Michelson byl raczej przyrodni
kiem niz matematykiem, a osi'lgni~cie wyksztalcenia matematycz
nego wyday.ralo mu si~ takie trudne, jak mnie sklecenie jakiego
kolwiek przyrz'ldu. Wtedy wlasnie uzyskalem getyngenski doktorat 
i M. zaproponowal mi, zebym z nim pojechal do Chicago w cha
rakterze jego matematycznego asystenta. Nie zrobilem tego - do
syc mialem pobytu na obczyznie podczas studi6w. Z okazji mojego 
rygorozum pani Gericke wydala wiecz6r, podczas kt6rego jeden ze 
student6w zaproszonych poprosil 0 bial'l chusteczk~, zawi'lzal na 
niej w~zel i postawil jecinym rogiem na podlodze, w~zlem do g6ry; 
po chwili chusteczka podniosla si~ wyzej i zawisla w powietrzu... 
mozna bylo stwierdzic, machaj'lc lask'l ponad chustk'l, ze nie wisi 
na nitce. Ten popis robi wrazenie na wszystkich, z wyj'ltkiem tych, 
kt6rzy wiedz'l, ze mozna powiesic chusteczk~ na czarnej nitce po
ziomej, przyszytej koncami do kolan demonstrauta ubranego na 
czarno i siedz'lcego na fotelu; wystarczy, ze demonstrat rozstawi 
kolana tak, zeby napi'lc nitk~. Michelson widzial t~ sztuczk~; po
wiedzial, ze nigdy nie wydaje opinii 0 zjawiskach pokazywanych 
przez magik6w lub spirytyst6w; istot'l badan fizykalnych jest 
powtarzanie eksperymelltu w warunkach coraz to innych, do
wolnie zmienianych przez badacza, tymczasem magicy nie zga
dzaj'l si~ nigdy na powt6rzenie pokaz6w w narzuconych im wa
runkach. . 

W Getyndze byla pokazna kolonia japonska; utrzymywalismy 
z niq dobre stosunki. Zaprosilismy ich raz i dalismy im w prezen.cie 
album "Sztuka polska" - malo im si~ ta sztuka spodobala: orzekli, 
ze tylko Wyspianski llimie rysowac. Zaspiewali sw6j hymn naro
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dowy - trudno nam bylo zachowac powag~, - ale kiedy zrewan
zowalismy si~ "Warszawiankq", 0 malo nie pospadali z krzesel 
ze smiechu. Fotografia: Banachiewicz, St. Loria z zonq, Przeborski, 
Jantzem, Stock, Kroo, dwaj ktorych nazwisk nie mog~ odtworzyc 
i ja - japonskich nazwlsk zadnych sobie nie przypominam, z wy
jqtkiem markiza Ochoczi. 

W pensjonacie pani G. mieszkal w r . 1910 profesor Porter z Austin 
w stanie Texas. Tym sposobem mialem wiele okazji poznania 
Amerykanow. Glownq roznic~ mi~dzy nimi a Europejczykami wi
dz~ w czynnym stosunku do i:)"cia. Wszelka filozofia pesymistyczna 
jest im obca . Uwai:ajq, i:e lepiej jest robic nii: mowic. Zabawy ich 
Sq dziecinne. Rzucanie poduszkami na siebie jest ulubionq zabawll 
doroslych ludzi. Mlodzi ludzie bojq si~ kobiet. Lubiq pic i po pi
janemu Huc przedmioty - przy okazji ich Swi~ta NienQdleglosci 
Amerykanie wytlukli cale urzqdzenie restauracji Rohns za miastem. 
Ubiera jq si~ w rzeczy nowe i ladne. Do pieni~dzy Sq mniej przy
wiqzani niz Europejczycy. Nie bQjq si~ utraty majqtku. Sq muzy
kalniejsi od Anglikow i dobrze tanczq. rVllodziei: od 15 roku zycia 
uwaza si~ za doroslych, wobec starszych zachowujq si~ grzecznie, 
ale bez unii:onosci. Sq sUbtelniejsi od Niemcow; rozumiejq ironi~, 

Nienicom niedost~pnq. Stwierdzilem, ze niemieccy konduktorzy 
przyznawali zawsze racj~ pasazerom, ktorzy po chamsku i hala
sliwie obstawali przy swoich pretensjach; uwazali, ze pasazer, 
ktory mowi spokojnie, najwidoczniej si~ boi. Przeci~tny Niemiec 
nie lubi logicznego rozumowania - jest one niezgodne z german
skim poglqdem na swiat. Dla Anglosasow mieli niezmierny respekt, 
a berliilskie gazety opisujqce zachowanie si~ zalogi "Titanic'a" pod
czas katastrofy w r. 1911 stwierdzily, ze "Anglicy Sq lepszymi 
ludzmi nii: my". 

Byl tez w pensjonacie mlody Francuz, pan Mourier, germanista 
zajmujqcy si~ E. T. A. Hoffmannem. Gral na fortepianie Debussy'ego 
i jezdzil co tydzieil do Hamburga, do swojej kochan)d, Niemki. 
Francuzi Sq podobni do kotow; Sq skoncentrawani w sobie, chcie
liby miec swoj cieply kqt, kominek, moi:nosc myslenia, dobry ty
ton i nie 1ubiq, zeby si~ ktos 0 nich troszczyl, ani sami .nie chCll 
si~ troszczyc 0 nikogo, a bliznich uwazajq za cos takiego, jak koty 
1udzi. 

Ostatnie (i pierwsze) rygorozum zdalem 10 maja 1911, u Hil
berta, Rungego i Hartmanna. Po tym zakoilczeniu studiow poje
chalem nad jezioro Lugano, do wloskiej Szwajcarii. Hotel du Lac, 
w ktorym mieszkalem dwa tygodnie , byl polozony pi~knie i bardzo 
spokojny ; goscmi byli przewazne ludzie starzy. Byly to malzen
stwa; postanowily uzyc n a starosc ma jqtku zdobytego praca 
i oszcz~dnosciq dlugich 1at. Siedzie-li parami przy malych stolikach 
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i nudzili si~. Juz ich ni~ciqgn~ly ani Alpy, ani luganskie jezioro. 
Najciekawsze w Lugano Sq m3"n!- wioski nad jeziorem, np. Oria -
SCl zbudowane z kamienia i pi~trzq si~ kolo schodow wykutych 
w skalach. Stamtqd pojechalem do Mediolanu. Jadqc dorozkCl 
z dworca przez Piazza di Duomo zobaczylem Maxa Abrahama, 
ktory przedtem byl docentem w Getyndze; musial jq opuscic z po
wodu ostrego j~zyka . Kiedy wyglosil odczyt 0 swojej teorii elektro
magnetyzmu, F. Klein powiedzial, ze on, Abraham, b~dzie oskar
iony, wyznaczyl prokuratora i obronc~, a sobie z innymi profeso
rami dal rol~ jury. Ci~ty Abraham wstal i zaproponowal, zeby ta 
rozprawa odbyla si~ w srod~ karnawalowq. Wielki bonz K lein, 
kt6ry najwidoczniej uwazal, ze przywilej dowcip6w przysluguje 

. tylko profesorom zwyczajnym, zmusil Abrahama do opuszczenia 
Getyngi. Kiedy koledzy zapytali Abrahama kilka miesi~cy ' potem, 
czy juz zdClzyl narazic si~ mediolanskim kolegom, Abraham odpo
wiedzial, ze nie, bo jeszcze nie umie po wlosku. e 

Gotyk katedry mediolanskiej 0 t ysiqcu malych wiezyczek, 0 tyluz 
schodkach, 0 balustradach na dachu, gdzie kazdy filar por~czy 
rna w kapitelu plaskorzezbione glowy, wykonane tak starannie, 
jak gdyby byly na pierwszym planie, kaze si~ domyslac rownie 
bogatego wn~trza. Tymczasem jest one surowe i mroczne. Impo
nuje tylko olbrzymiemi kolumnami i przestrzeniq "clair-obscur'u" 
kolorowanego stlumionC! grq witrazy. W scianie poludniowej wysoko 
przebito otwor, a na posadzce w kierunku poludnika lezy mosi~zna 
wst~ga - wskutek tego pojawia si~ w chwili lokalnego prawdzi
wego poludnia slonecznego momeritalny blysk na scianie polnocnej. 
Mialem ochot~ kupic sobie borsalino, tj . popularny kapelusz wloski 
z szerokimi kresami. Poszedlem do najwi~kszego sklepu kape
luszy - spojrzano na mnie z lekcewazeniem i oswiadczono mi, ze 
takich kapeluszy nie majq... po dzis dzien nie rozumiem tego zda
rzenia ... Kolo Piazza del Duomo, w pustej ulicy, idqc wieczorem 
ze znajomq . z pensjonatu, zauwazylismy Wlocha 0 wyglqdzie sce
nicznego bandyty, ktory skradal si~ ku nam rozglqdajqc si~ do
okola. Przyspieszylismy kroku, on ocenil widocznie dystans do 
oswietlonej Piazza jako zbyt krotki i nie scigal nas. 

Z Mediolanu pojechalismy do Wenecji, ktorej nie b~d~ opisywal, 
bo musialbym jak Bukacki z Rodziny Polanieckich powiedziec, 
ze "widzialem pod Ponte Rialto skorupk~ z jajka plynqcq obok 
lupiny pomaranczowej. Fala uniosla nagle skorupk~ do lupiny 
i poplyn~ly razem" - ale nikt by mi nie uwierzyl mimo autory
tetu Sienkiewicza. Dla mnie najciekawsza byla architektura. Pa
lace weneckie majq swoisty styl. Marlmur czernieje od wody miej
scami, zachawujqc swojq bialosc w innych; to podkresla dostojny 
rysunek tych gmach6w odbijajqcych si~ w czarnej wodzie kanalu. 
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Koscio! Sw. Marka,. to najdziwniejszy kosciol na swiecie; tylko 
w tym miejscu mi~dzy lqdem a morzem, mi~dzy Wschodem i Za
chodem, mog! powstac tum zarazem w!oski i bizantyilski, ktorego 

·sciana boczna od strony Palacu Dozow rna w swoich marmurach 
wszystkie pastelowe kolory muszelek znajdowanych na plazy Lido. 
Jego fasada niesie slynne konie zabrane przez Napoleona, a pozniej 
zwrocone. Wn~trze ozdobione mozaikami na zlotym tIe rna nie tylko 
hieratyczny prymitywizm, ale i perwersj~ Wschodu. Zbudowany 
na relikwii Sw. Marka przywiezionej z Bizancjum jest ten kosciol 
symbolem Wenecji, miasta, w ktorego herbie lew trzyma Ewan
ge1i~, mak Sw. Marka. 

Wracaj~c zatrzymalem si~ w Wiedniu, aby odwiedzic swoich ku
zynow. Portier wspanialego palacu przyzwyczajony do roznych la
zikow, ktorzy majq "prywatnq spraw~ do p. barona" nie chcial 
mnie wpuscic bez wytlumaczenia, a ja nie chcialem si~ tlumaczyc. 
W koilcu dostalem si~ do mieszkania mojej kuzynki, ktora z m~zem 
zajmowala osobne pi~tro palacu. Po obiedzie przystojny sportsman, 
ow mqz, wziql mnie na przejaidzk~ auteql. Przez drog~ rozmawial 
z szoferem 0 l:aprysach motoru, czego zupelnie nie rozumialem, 
a na postoju gral z nim w karty na stopniu wozu. Byl niezmierni~ 
bogaty. J ako oficer rezerwy musial uczestniczyc czasem w ma
newrach; gdy zakwaterowano go z ko1egami-oficerami w jakiejs 

. wsi na Morawach, dowiedzial si~ od zarzqdcy folwarku, ie jest 
u siebie. Jego zona byla pi~kna, od wczesnych lat chowana na dam~ 
i zon~ milionera. Dzi~ki ojcu miala duze wyksztalcenie literackie; 
byla sklonna do melancholii i popadala cz~sto w depresj~. Wtedy 
zrozumialem, ze ludzie, ktorym olbrzymi majqtek odbiera trosk~ 
o jadlo, ubranie i dach nad glowq, nie wiedzq co majq robic z wol
nosci'l, ktorq dajq pieniqdze - blqkajq si~ po swiecie z uczuciem 
bezcelowosci, zwlaszcza jeieli majqtek odziedziczyli i nie majq 
nawet .wspomnieil walki i ryzyka. Siostry pana W. G. odnosily si~ 
lekcewazqco do mlodych ludzi, pewne, ze kazdy z nich marzy 
o zdobyciu milionowych posagow. Gdy bylem w ich towarzystwie 
na ko1acji w Praterze, pokazano mi ksi~in~ Paulin~ Metternich, 
wdow~ po kanclerzu, z domu Szandor. Bardzo si~ dziwiono, ie mnie 
to zupelnie nie zainteresowalo. Ale wtedy przede wszystkim cho
dzilo mi 0 to, by nie dac sobie nikim i niczym zaimponowac (jak 
ow chevalier d'Orsay, kory cale swoje zycie tak pokierowal, zeby 
mogl powiedziec "Henriette de Bourbon, 6tez-moi mes bottes!", · 
albo Brummel proponujqcy ksi~ciu Walii, zeby zadzwonil na 10
kaja... ). Ta postawa nie byla u mnie naturalna, ale wywolana 
lekturq Wilde'a i Barbey'a d'Aurevilly. Prawdopodobnie zrobilem 
wrazenie zarozumialego i zle wychowanego, ale panny G. nie 
mogly mnie posqdzic 0 to, ze ich miliony obroniq od arogancji. 
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Wracajqc natrafilem w Krakowie na I Polski Zjazd Przyrod
nikow i Lekarzy. Mialem tam referat w sekc;ji matematycznej. 
Nieprzywykly do kongres6w sluchalem pilnie r6inych referatow
najlepszym wsrod og6lnych byl Romera 0 krajobrazie w geografii · 
i w sztuce. Z St. Zarembq seniorem mialem dlugq dyskusj~ doty
CZqCq aksjomatu zupelnosci, wprowadzonego przez Hilberta do 
geometrii; Zaremba chcial mu nadac nast~pujqCq form~: zaliczamy 
do geometrii wszystkie i tylko takie przedmioty, kt6re . spelniajq 

.poprzednie aksjomaty. Widzqc, ie nie moze odeprzec mojej argu
mentacji, zaproponowal rozejm "jako ze ani on moich, ani ja jego 
zdan, nie mozemy obalic"; dyskusja odbyla si~ w · kawiarni Bi~ 
sanza, a wywolala jCj moja nota w "Mathematische Annalen" 0 po
j~ciu granicy. 

Przyjechawszy do Jasla w r. 1911 spotkalem na zbiegu ulic 
Trzeciego Maja i Kosciuszki poet~ Ludwika Eminowicza, k tory 
mnie zapytal, co widzialem w Niemczech. VlTskazujCjc miejsce, gdzie 
stalismy odpowiedzialem: "Niemcy przyjdq tu". Wr6zba spelnila 
si~· doslownie po trzech latach... Ale w rodzinie naszej lokalne 
"zdarzenie, jakim byla np. kandydatura mojego stryja ria posla dC! 
parlamentu z okr~gu belzkiego, sprawiala wi~ksze poruszenie, niz 
n·adciqgajqce chmury 0 dymenzji mi~dzynarodowej. W Galicji za
rysowal si~ rozlam w partii konserwatywnej na .rrakcj~ krakowskll 
i podolskq. Chcqc powstrzymac rozbicie parlamentu wiedenskiego 
na liczne grupy nacjonalistyczne, zwalczajqce si~ wzajemnie, 
i umozliwic normalnq prac~ Izby poslow, rZCjd z inicjatywy cesarza 
przeprowadzil ustaw~ 0 powszechnym, rownym i tajnym gloso
wariiu, z ktorego mieli wyjsc poslowie reprezentujqcy Iud. Zamie
·rzano tez w Galicji zastC!pic kurialne glosowanie do Sejll1lu, przez 
rowne. Namiestnik, Michal Bobrzynski, byl zwolennikiem tych 
planow. On i Leopold Jaworski, m6zg konserwatystow krakow
skich, nie bali si~ powszechnego prawa glosowania, natomiast 
podolacy - tak zwano wlascicieli obszarow dworskich na wschod 
od Sanu - mieli wszelkie powody bac si~ 0 swojq egzystencj~ po
litycznq, kt6ra bylaby zachwiana przez dopuszczenie mas ruskich 
do urn wyborczych. Stryj Ignacy mial poparcie krakowskiej frakcji, 
a co zatem szlo i rzqdu i namiestnika. Ale Podolacy nie podpo
rzqdkowali si~ wskaz6wkom krakowskim i postawili jako kandy
data w okr~gu belzkim tamtejszego ziemianina hr. Starzynskiego, 
profesora prawa uniwersytetu Iwowskiego. W miasteczkach takich, 
jak Belz, Rawa Ruska, Sokal itd., niemalo bylo wyborcow zydow
skich, ktorych glosy mogly miec znaczenie wobec rozdwojenia kon
serwatyst6w. W Belzie rezydowal slynny rabin-cudotw6rca i stryj 
musial mu zloiyc wizyt~. Zapytany, co sCjdzi 0 tradycyjnych zwy
czajach zydowskich (rabin wiedzial, ze gosc ich nie przestrzega), 
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stryj odpowiedzia1 dyplomatycznie "nie znam si~ na nich, przeto 
pozostawiam i zamierzam pozostawie ludziom bieglym w Pismie, 
a wi~c takim jak Pan, rozstrzygajqcy glos w takich kwestiach". 
To wystarczylo m~zowi swiqtobliwemu. Ale mial on powazniejsze 
wqtpliwosci: hr. Starzynski, homo regius, dotychczasowy kandydat 
stanczyk6w, liczyl jak zawsze, na poparcie rabina. Wprawdzie sta
rosta zapewni1 go po cichu, ze prawdziwym kandydatem namiest
nika Bobrzynskiego jest dr J. S., ale to nie wystarczy10 - rabin 
podejrzewa1, ze po prostu panowie polscy pokl6cili si~ mi~dzy 

sobq, i ze ani w Belzie, ani nawet we Lwowie nie dowie si~ prawdy. 
Wobec tego wysIa1 swojego sekretarza do cesarza, do Wiednia. Co 
dziwniejsze, sekretarz w chalacie trafil qo kancelarii gabinetowej 
i otrzyma1 informacje; oczywiscie k ancelaria zwr6cila si~ bezpo
srednio do namiestnika we Lwowie, kt6ry poufnie potwierdzil, ze 
rzqd zyczy sobie miee poslem J. S . 

W Jasle juz od paru lat wychodzi1 "GIos Jasielski", tygodnik za1o
zony przez inzyniera Kostkiewicza. Bylo to pisemko, 0 tendencjach 
narodowo-demokratycznych, upi~kszone oczywiScie korespondencjq 
lokalnq, w kt6rej moglem nieraz znaleze nazwisko, jakie mam 

• zaszczyt nosie: 	m6j ojciec i stryj byli tam przedstawieni jako ty
rani, robiqcy, co im si~ podoba. Zarzuty te nie byly obrazliwe, 
a niezbyt szczwany publij2ysta nie orientowa1 si~, ze tego rodzaju 
ataki byly bezplatnq reklamq, zwi~kszajqcq wpIywy prolWincjonaI
nych dyplomat6w. Ale m10dziez w duzej cz~sci uznala za sw6 j 
obowiqzek narodowy urzqdzie demonstracj~ na dworcu podczas 
przyjazdu z Sokala stryja, kt6ry zdobyl mandat - awantura ogra
niczyla si~ do nielicznych okrzyk6w... Trzeba przyznae, ze stryj 
byl dyplomatq; gdy np. osoba starosty byla mu niedogodna, nigdy 
nie wyrazal si~ 0 nim zle wo~c jego szef6w lwowskich; przeciwnie: 
stara1 si~, zeby przeniesiono starost~ z awansem na lepsze stano
wisko, "sil~, kt6ra na prowincji si~ marnuje". 

W jesieni r. 1911 musialem ise do wojska . Koszary kadry pulku 
artylerii fortecznej nr 5, imienia "Freiherr von Rouvroy", miescily 
si~ w Krakowie; tam byla tez i szkola jednorocznych. 
C:wiczenia gimnastyczne, biegi, przysiady i ca1a musztra 
("egzecyrka" w j~zyku niemiecko-czesko-polskim pochodzi z fran
cuskiego) malo mnie m~czyly. Ale przymus wstawania rano, czysz
czenie but6w i guzik6w, rozbieranie i skladanie karabin6w, scie
lenie 16zek i zwijanie p1aszczy, koniecznosc sluchania idiotycznych 
pouczen feldfebla i znoszenie szykan - to wszystko obrzydzilo 
mi wojsko do ostatecznych granic. Kasarnia jest zarazem wi~

zieniem, szpitalem, internatem dla malych dzieci, karczmq i szkolq. 
Kapral uczqcy nas celowac z dzial ci~zkich oswiadczyl mi, ze 
nigdy nie zrozumiem, co to jest noniusz. Mielismy kapitana, kt6
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ry uczyl fortyfikacji. Byl to niezrownany talent dydaktyczny: wy
kladal t~ nauk~ sposobem sokratycznym, za pomOCq pytan -:- po
dziwialem go, bo ta metoda wy!maga naprawdE: zupelnego opano
wania przedmiotu. Ale ja mialem juz dosyc praktyki i teorii woj
skowej - pisalem 0 tym listy do' domu. Okazalo si~, ze nabycie 
choroby serca kosztuje znacznie wi~cej niz wyleczenie z niej, ale 
ze mozna si~ 0 niq postarac i ze Sq dostawcy takze tego towaru. 
Oddano mnie do szpitala. Dostalem si~ do ceH 0 dwoch lozkach, 
drugie zajmowal kadet z Lobzowa. Dowiedziawszy si~, ze jestem 
doktorem matematyki, kadet powiedzial lekcewazqco: "Chyba nie 
zechce pan twierdzic, ze umiesz wi~cej niz nasz profe~or mate
matyki w szkole kadecktej?" W szpitalu spotkalem talcZe ulana 
gluchego na jedno ucho; ogluchl od policzka, ktory dal mu wach
mistrz za to, ze nie doslyszal rozkazu "kleine Tour" tak jak na 
ujezdzalni i wykonal "grosse Tour". Ulan nie poskarzyl si~ bo 
jak mi mowil - wachmistrz byl poza tym dobry. Ulan wiedzial, 
ze kiedy przyjdzie zwykly zolnierz, oficerowie w kancelarii dy
wizjonu pytajq, co sluchac w szwadronie, i ze chcq si~ dowiedziec, 
jak si~ zachowujq podoficerQwie, ale on i tak nie powiedziaL. 
Mialem lektur~: Don Kichota w wersji francuskiej z drzeworyta- • 
mi. Kiedy Oberstabsarzt przyszedl z wizytq w asystencji nizszych 
lekarzy, oglqdal z zainteresowaniem Don. Kichota, a obaj asysten
ci udawali, ze ich to nie interesuje. Gdy lekarz ·stwierdzil inny 
rytm pulsu: w lewej r~ce, a in~y w prawej, oni stwierdzili tez 
ten zadziwiajqcy fenomen. Wrocilem do kasarni ze swiadectwerp., 
ktore otwieralo drog~ "do cywila" - pi~kne czako paradne zosta
wilem kapralowi Korbulakowi. Zalatwiwszy t~ spniw~ pojecha
lem do Lwowa na par~ miesi~cy. Tam moje siostry mieszkaly 
w pensjonacie "Litwinka" i studiowaly ria uniwersytecie. Ja mie
szkalem w "Polonii"; w tym pensjonacie mieszkal Stefan Mazur
kiewicz,ktory doktoryzowal si~ u Puzyny. Opowiadano 0 nim, ze 
chodzi po pokoju wprzod i wstecz calymi godzinami. Palil ciqgle 
papierosy i nie lubil otwierania okien. Stolowal si~ tamze profe
sor Weyberg, wyglqdajqcy raczej na" aktora niz na uczonego. Je
den z synow pani domu byl urz~dnikiem namiestnictwa w dziale 
koncesyj przemyslowych. Zapewnial mnie, ze w Warszawie wodo
ciqgi czerpiq wod~ z kanalow i dzi~ki znakomitym filtrom che
micznym jest czysta jak zrodlana. Nie chcialem mu wierzyc, wi~c 
powiedzial wobec wszystkich, ze "jezeli sobie pan wyobraza, ze 
b~dzie si~ habilitowal we Lwowie, to jest to iluzja". Poznalem 
wtedy u W: Sierpinskiego mlodego doktora, Stanislawa Ruziewi
cza. Sam dopierci zaczynalem prac~ wlasciwq: czytalem Lebesgue'a 
Series t~igonometriques, a moje wlasne zaslugi redukowaly si~ do 
noty, ktorq zredagowal Sierpinski w swoim stylll i umiescil 
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w "Sprawozdaniach Towarzystwa Nauk0wego Warszawskiego". 
Bylem prywatnym uczonym bez okreslonego zaj~cia. Towarzyszy
lem siostrom na bale, odwiedzalem rodzin~ mojego kuzyna i stry
ja we Lwowie, a w Jasle gralem w tenisa. 

W nast~pnym roku mieszkalem przez pewien czas w Krakowie 
w pensjonacie, a raczej przy rodzinie ' p. Lepszego, na granicy Kra
kowa i Lobzowa: kilka dam6w dalej mieszkaly moje siostry u prof. 
Ciechanowskiego. Pan Lepszy byl specjalistq-ikonografem, ale po 
dzis dzien nie wiem, co to znaczy. 

Byl rok 1913 - nic nie zwiastowalo konca swiata - nawet 
wojna balkanska, pierwsza i druga, skonczyla si~. Stryj mawial, 
ze dusimy si~; to znaczylo, ze coraz trudniej 0 lokat~ kapitalu. Ale 
o kredyt nie bylo tak trudno; konsorcjum, zlozone z ojca i stryja 
oraz Loewensteina, Gorayskiego, Stojowskiego, Macudzinskiego 
i Wiktorowej, zakupilo Polank~, obszar rolniczy z duzq cegielniq 

. parOWq 	- pieniqdze w wysokosci miliona koron pozyczyly banki. 
Poprzedni wlasciciel, hr. Goetzendorf-Grabowski, p6lniemiec, mu
s ial po szerokim zyciu galicyjskiego pana ujezdzae konie w cyrku 
Renza. Do kompleksu nalezal dw6r, kt6ry oddano drugiemu ban
krutowi, Stanislawowi Klobassie, za czynszem 1 ko'rony miesi~cznie. 
Cegielniq kierowal z ramienia konsorcjum Kazimierz Macudzinski, 
najrnlodszy uczestnik. Zdarzylo mu si~, co nast~puje. Mas'zynista 
upil si~ i zapomnial napelnie oliwiarki duzego kola zamachowego 
maszyny parowej. Kolo wytopilo lozyska i przechylilo si~ tak, 
ze moglo lada chwila przewr6cie scian~ budynku. Pan Macudzitiski 
zatrzymal maszyn~, kazal jq rozebrae, a maszyniscie polecil na
tychmiast opuscie cegielni~ - znajqc swoich ludzi, wiedzial, ze 
maszynisty nie mozna wpuscic do fabryki po wypowiedzeniu. Sam 
zatelefonowal do Berna po montera; ten przyjechal i zabral siEi! 
do skladania maszyny. Byla dwucylindrowa: pierwszy cylinder 
pracowal na wysokim cisnieniu i wpychal po ekspansji par~ do 
drugiego, szerszego i wykorzystujqcego reszt~ cisnienia. Po zmon
towaniu bernenczyk patrzyl na gr~ wentylacji biegnqcej maszyny 
przez par~ sekund i nagle kazal jq zatrzymae!... Trzeba bye starym 
majstrem, aby zobaczye po takim czasie cos niezwyklego w grze 
wentylJ dwucylindrowej maszyny... jeszcze chwila, a cylinder 
niskiego cisnienia zostalby rozsadzony, bo wentyl wypuszczajqcy 
par~ zamykal si~ wlasnie wtedy, kiedy si~ mial otwierae, a pie!:.wszy 
cylinder tloczyl bezustannie p~r~ w drugi. Monter rozebral maszyn~ 
i pokazal panu Macudzinskiemu wal sterujqcy weI'ltylami. Kazdy 
monter kieruje si~, przy skladaniu k61 z~batych, karbem Wyci~
tym na plaszczyznie k61ka. Ot6z msciwy wydalony maszynista 
zdqzyl - po rozebraniu maszyny - zamazae grafitem karb i wy
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ciCjc inny paroma ruchami pilnika. Ten wyrafmowany sposob mial 
spowodowac katastrof~, kt6rej przyczyn nikt by si~ nie domyslil. 

W tym roku napisalem cztery noty z teorii szeregow Fouriera. 
Zaremba przedstawil je Akademii - wyszly w r. 1913. Dlugo 
przechowywalem list Zaremby, w ktorym wyraia "rzyczenie", ieby 
moja francuzczyzna byla lepsza. B~dCjc w Krakowie zapisalem si~ 
do sekcji wioslarskiej AZS i nauczylem si~ wioslowac, tak ie kilka 
razy jeidzilem osemkCj wyscigow<l. Ton w tej sekcji byl specjalny. 
Naleialy tam p. Bujwid6wne, mlody Zol1, Jentysowie itd. I:..odzie 
trzeba bylo znosic do przystani z remizy poloionej na wysokim 
brzegu i z powrotem. Przebieranie si~ dwukrotne, marsz z miasta 
i do mias ta, mycie si~ itd., zajmowalo wi~cej czasu nii wlasciwy 
sport wodny na Wisle; taka wycieczka pochlaniala pol dnia co
najmniej i niemalo sit Kto chce bye sportsmanem, musi zrezygno
w ac z pracy. Ja nie chcialem i nie moglem wyjsc poza szar<l 
trzeciq klas~, totei wkrotce ograniczylem si~ do kortu tenisowe
go. Cz~sto kierowalem turniejami. Zamiast systemu puharowego 
wprowadzilem w Jasle brunszwi.cki: po rozegr~niu turnieju pu
harowego i wr~czeniu pierwszej nagrody, dopuszcza si~ do walk i 
o drug<l nagrod~ tych graczy, ktorzy zostali pokonani przez na
grodzonego puharem - iakich graczy jest tyle, ile rund byro wte
dy. Graj<l teraz 0 II miejsce systemem puharowym. Analogicznie 
gra si~ 0 III miejsce po rozegraniu II miejsca. Ten system nie 
o wiele przedluza turniej; stary system moze pomin<lc gracza, 
ktory niemal dorownuje mistrzowi, jeieli szampion pokonal go 
w pierwszej rundzie. Jeden z moich uczniow, J. Schreier z Dro
hobycza, udowodnil, ie system brunszwicki jest najkrotszy ze 
sprawiedliwych, jezeli ograniczymy si~ do nagrody I i II. To twier
dzenie z zakresu machistyki bylo na pewno nieznane wielu tenisi
stom; takze tablice handicapowe - przynajmniej te, ktore wydal 
Polski ZwiCjzek Tenisowy - byly bl~dne. Rachunek prawdopodo
bienstwa moze dae poprawne tablice, ale wCjtpi~, zeby ktos kwa
lifikowany podjCjl si~ takiej pracy. 

W roku 1913 rodzice moi zabrali moje siostry i mnie do Wloch. 
Pojechalismy do Wenecji i zamieszkalismy w hotelu Bauer. Kuchnia 
tam byla wiedeilska .' Przez okno dolatywal zapach ryb - to jakE 
biedak piekl na ulicy w poblizu na oliwie - wolalbym jesc t~ sma
zelinq zamiast sznycli przyrzqdzonych na masle przez pana Bauera. 
Jezdzilismy na Lido stateczkiem parowym. Raz, wracajqc, zauwa
zylismy pana w eleganckim, popielatym· stroju, z lornetkq na r ze
mieniu. Usiadl na dziobie statku, a gdy parowiec zwrocil si~ ku 
Riva degli Schiavoni, on i jego towarzyszka, blondynka modna 
jak w ,,,Vogue", rzucili si~ ku przodowi, podajqc sobie lornetk~ 
po kolei z wyrazem zachwytu. Moje siostry i ja obejrzelismy si ~ : 
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parE) obserwowal jakis zazdrosny czarny charakter, a opodal stal 
fotograf krE)cqcy calq scenE). Gdy jui dobilismy do brzegu, cala 
trupa poszla na pI. Sw. Marka karmic golE)bie i dac siE) z nimi 
krE)cic na tIe Campanilli (n. b. swiezo odbudowanej). Musial wyjsc 
z tego potem niemaly kicz! Ta scena nasunE)la mi refleksjE) 0 auto
nomizmie zjawisk zyciowych: Gdy wynaleziono "cinema", myslano 
z poczCjtku, ze bE)dzie sluzylo zdejmowaniu zjawisk ruchomy_ch. 
Okazalo siE) rychlo, ze tego rodzaju zdjE)cia bE)dq znikomCj cZE)sciq 
kinematografii. Jej przedmiotem gl6wnym Sq zdjE)cia ruch6w za
planowanych i wyuczonych. Kinematografisci nie pozwalajq ludz

. kosci oglqdac tego, co siE) dzieje, bo stanowiq potE)znq klikE), zmusza
jqCq miliony do oglqdania rzeczy wymyslonych przez agent6w 
handlowych, kt6rzy na dobitek kazali siE) tytulowac kompozyto
rami, autorami i artystami. 

Podobnym zjawiskiem jest radio; nie inna jest prasa, kt6ra 
zupelnie wyzwolila siE) z roli obserwatora i stala siE) mocarstwem; 
oczywiscie nie in~czej niz przez aktywny udzial w konstruowaniu 
faktow. 

Czasy, 0 ktorych piszE), byly kolebkq awiacji. Pierwszy raz wi
dzialem wzlot w Monachium. Przy lqdowaniu strzaskal siE) aparat 
Lindpaintnera - jednq drzazgEl drewnianq dlugo przechowywalem 
na pamiqtkEl. Nikt nie przewidywal, ze trud, pot i krew milionow 
ludzi zostanie wchloniE)ta przez stada stalowych potworow pod
niebnych, a inne obrocq' w gruzy setki miast, palace i tysiqcletnie 
katedry, zmuszajqc ludzi mieszkac w piwnicach i jaskiniach. Za 
tych czas6w jednak samoloty byly dzielem stolarzy i slusarzy; my

. sIano. ze przyszlosc awiacji pozwoli ludziom podrozowac bez pasz
port6w i wiz, a kazdy naprawdEl bE)dzie "wolny jak ptak.... . 

Z Wenecji pojechalismy do Rzymu - po drodze zwiedziIismy 
FlorencjEl. Hotel "des Americains" polecila mlm p. Cecile de Tour
nay. z kt6rq poznalismy siE) po drodze. Ta mloda wE)gierska po
wiesc' opisarka zapalala do nas sympatiCj - potem przyznala siE), 
ze widzqc nasze twarze, pokryte czerwonymi pryszczami, myslala 
ze wsp6lczuciem 0 jakiejs strasznej chorobie, ktora nawiedzila 
calq rodzinE). UspokoiIismy jq, ze to po prostu Sq slady moskit6w 
weneckich. Siedzqc przy stoliku w hotelu slyszelismy obok nas 
rozmowE), kt6rq prowadzila elegancka pani z jakims arystokratq 
austriackim. Gdy ten zapowiedzial, ze wkr6tce przyjedzie do Flo
rencji, jakas pani 0 bardzo historycznym nazwisku , wloszka , powie
dziala ..Sie stinkt aber!" Wloszka , byla potomkiniq dozy Moce
nigo; nie przeszkodzilo jej to uzyc przeciw innej kobiecie argu
mentu najbardziej przekonywujqcego. 

W Rzymie zwiedzilismy. duzo kosciol6w muze6w, ale nic nie 
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zrobilo tam na mnie takiego wrazenia, jak Wenus medycejska we 
Florencji i "Zapasnicy". Bylismy na zbiorO'wej audiencji u pa
pieza. Na podw6rzu wewn~trznym staly setki pielgrzym6w. Ojciec 
Swi~ty pojawil si~ na balkonie w towarzystwie kanonika. Dzieci 
wloskie zacz~ly krzyczec glosno "Eviva il Papa!" nie kl~kajqc 
wcale; ... papiez pogrozil im palcem... Wychodzqc kupilismy pocz
towki w sklepiku na obszarze watykanskim. Byly tam tez i podo
bizny hr. Sampero, pi~knego Wlocha 0 bladej twarzy i czarnych 
oczach; to wlasnie towarzysz papieza. Sprzedawczyni widzqc, ze 
podoba si~ nam ta poczt6wka, z zachwytem przytakn~la lamanq 
francuzczyznq: "C'est joli Ie comte Sampero!"; obok stojqcy ksiqdz, . 
zapewne pielgrzym, spojrzal na niq i na nas groznie.. . 

Z Rzymu pojechalismy kolejq nadbrzeznq do NiceL Tam za
mieszkalismy. Mimo jesieni, jeszcze mozna bylo kqpac si~ w morzu. 
Raz topilem si~ przy samym brzegu, bo fala przyplywu spodem 
wracala i plywanie stylem zwyklym nie posuwalo mnie naprz6d, 
lecz nioslo na slupek zelazny. Obok plynqcy Anglik zastosowal 
przy brzegu psi spos6b, nie dajqcy niebezpiecznyc;h pauz.. . naslado
walem go i przyplynqlem. Moja Matka patrzyla na mnie z brzegu, 
ale nawet nie przypuszczala, ze mialem jakies trudnosci. 

Naturalnie zwiedzilismy Monte Carlo. Duzo chodzilem z siostra
mi, Irenq i Olgq, pieszo. Bylismy w La Grasse, gdzie hodu jq 
gozdziki na perfumy, a raz idqc przez podmiejskie dzielnice Nicei 
zobaczylismy przez okno w murze zakratowanq kom6rk~, w ktorej 
siedzial zywy niedzwiedz. Na podw6rzu byl stragan z papierow ymi 
kielbasami i szynkami. Min~lo par; minut, zanim zrozumielismy, 
ze widzimy "depot" firmy Pathe; jeszcze jedno potwierdzenie tezy, 
ze kinamo wytwarza najnieprawdopodobniejsze zespoly przedmio
t6w - papierowe kielbasy zapewne sluzYlY do jakiejs komedii 
z wywracaniem stragan6w. 

Z Nicei pojechalismy do Paryza i za mieszkalismy w hotelu 
Cambon, rue Cambon. Prowadzilismy zycie turyst6w cudzoziem
skich. Po pewnym czasie siostry przeniosly si~ do pensjonatu, a ro
dzice wyjechali ze mnq do domu; gdy wr6cilem na wiosn~, zna
lazlem sobie pens jonat na rue Gay-Lussac 36. Wtedy zapoznalem 
si~ z Lebesgue'em i chodzilem na wyklady Borela i'Picarda . Byl 
wtedy w Paryzu Henryk Lauer i Aleksander Rajchman, oba j 
z Warszawy - Ra,ichman dowiedzial si~ w J ardin du Luxembourg 
ode mnie, co to Sq szeregi trygonometryczne, a takze 0 slynnej 
pracy Riemanna sprzed 60 lat - nb. jeszcze dzis mozna czyt ac 
w Polsce zwrot "Riemanna zasada lokalizacji", jak gdyby Rie
mann uzywal te j n azwy; to Rajchman uslyszal jq ode mn ie i nie 
wiedzial, ze nazw~ wymyslilem. 
Ch~tnie chodzilem do herbaciarni tuz przy Ogrodzie Luksem
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burskim, czasem wl6czylem si~ bez celu i pr6bowalem kolo gieldy 
zbozowej jesc ostrygi, slimaki i inne dziwne maIze. Najdziwniej
sia byla rue MouUetard. N a tej wqskiej uIicy sklepy byly sze
roko otwarte, a okna byly polqczeniem dom6w z ulicq, . bo kosze 
ryb, jarzyn, poicie mi~sa, opalki pomarailcz i jablek, lezaly w skle
pie, na oknach i na ulicy przed oknami. Ta masa wiktua16w, ta 
morena pchana przez niewidoczny lodowiec, nie powodowala bru
du ani smieda. . 

Lud paryski wl6czyl si~ srodkiem, zyjqC naulicy, jak Wlosi. 
Paryzanie maj q swoisty spos6b utrzymywania porzqdku, niezro
zumialy i niewidoczny dla cuc\zoziemc6w. Ulice paryskie, udeptane 
od wiek6w, stanowiq zriakomity podklad pod asfalt. Mechaniczne 
zamiatarki usuwajq rotacyjnymi szczotkami bloto i smiecie ku 
kraw~znikom, a strumieil wody z hydrarr~6w zabiera je do otwar
tych sciek6w kanalowych. 

Paryz lqczy w sobie wiele miast. Na lewym brzegu Sekwany 
lezq Szkoly: Sorbona, Fakultet Prawniczy i Medyczny, ale tuz 
obok stoi Opactwo Cluny, kt6rego cz~sc mur6w i sklepieil pami~ta 
Juliana Apostat~. W muzeum Cluny widac w gablotce koron~ 

Pepina. Renesansowe skrzynie z czarnego d~bu, jakby rzezbione 
przez Colas Breugnon, niosq na wiekach szkatulki z kosci slonio
wej, emaliowane relikwiarze i puhary rycerzy sredniowiecznych 
kt6rych zbroje, miecze i szyszaki zdobiq powazne sciany, a w ga
blotach wiszq szaty Templariuszy. 

Przez otwarte okna widac ogr6d i zielonq muraw~, odgrodzonq 
sztachetami od bulwaru St. Michel, po kt6rego gladkirn i lepkim 
asfalcie sunq auta. Ulica pachnie wiosnq, benzynq i rozgrzanq 
ziemiq. Najprzyjemniej zwiedzac to muzeum bez postanowienia, 
przechodzqc obok. Nigdy nie rna tam tloku, chociaz cz~ste Sq dni 
g ratisowe. Przeszedlszy przez bulwar mozna usiqse w Jardin du 
Luxembourg, grzac si~ w sloilcu i patrzee jak nad sadZaWKq prze
skakujq przez sznurek urocze dzieci, pelnegracji. Niedaleko Pala c 
Senatu przypomin;'. ze jest poza t erytorium prefekta Sekwany, h ) 
pa rac i ogr6d podlegajq wojskowemu komendantowi Senatu. Musi 
to bye doskonala synekura: tu mozna zwiedzie bez trudu muzeum 
luxemburskie, nieduzy budynek, w kt6rym mieszczq si~ pi ~kne 

rzezby marmurowe, a obrazy Degasa, Poussina i impresjonist6w 
przypominajq, ze ci mala rze nalezqcy do generac ji naszych r odzi
c6w wciqz jeszcze Sq uwazani za rewolucjonist6w, wi~c nie maj'l 
sa l w Luwrze , lecz n a lewym brzegu Sekwany, gdzie panuje mlo
dziez od wiek6w. Idqc ogrodem w g6r~ dochodzi si~ do obserwa
~rium. -

Idqc bulwarem w d6l doszloby si~ do Sekwany, a skr~cajqc nad
brzezem w kierunku jej biegu, mija si~ oficyn~ Gauthier-Villars 
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i staje si~ przed ciemnq fasadq Akademii Frimcuskiej. Przed niq 
pomnik Voltaire'a, sp6zniony hold Akademii - po dzis dzien m6
wiq paryzanie, ze akademicy postanowili wielkiego racjonalist~ 

umiescic po smierci za drzwiami - tak, jak za zycia... 
Wzdluz Sekwany, na kamiennych obramowaniach brzegu, lezq 

pudla bukinist6w peine starych ksiqzek, sztych6w, rycin, angiel
skich ilustracji itd. Znalezlismy raz tam pami~tniki Stendhala. 
Chcialem je kupic, ale przekupienprosil mnie, zebym przyszedl 
za par~ dni, bo on teraz sam je czyta. N a lewym brzegu, kolo St. 
Suplice, kosciola pami~tnego z pOWleSCl Lei-bas Huysmans'a, 
ciqgnie si~ ulica klerykalna: w sklepach Sq tam dewocjonalia, 
obrazy swi~te, literatura teologiczna i pobozna. Kolo Panteonu 
jest biblioteka St. Genevieve i pi~kny kosci61ek St. Etienne du 
Mont 0 slawnym "jube"; jest to kamienny w~zel, niczym ni~ 
wsparty, kt6ry jest wsp6lnym koncem lukOw podtrzymujqcych 
kopul~. W tej dzielnicy jest dom, gdzie mieszkal Kalwin. Przewa
zajq tam domy stare, czteropi~trowe; koty na podw6rzach zazywajq 
czci niemal egipskiej, zresztq jak w calym Paryzu. Bloto jakos 
wysycha pr~dko; kanalizacja jest doskonala. Stopy ludzkie, kt6re 
juz za czas6w Juliusza Cezara szly ulicq St. Jacques, powstal<!, 
z dawnej via romana, tak ubily ziemi~, ze bruk rna dzis twardy 
podklad i nie ust~puje. Ulica na wiosn~ pachnie sloncem, wilgo
ciq, benzynq aut i kwiatami, kt6rych pelno na straganach. DuZo 
mlodych dziewczqt w tej dzielnicy, skromnie ubranych, studentek 
i midinetek, manekin6w i modelek. Sq tu restauracje polskie i ro
syjskie, a w jednej z nich podobno slyszano: "kolezanko Szapiro, 
pozalujstia minia a sztikele von diesen farszirte puasq!". 

Latwo tam pr6znowac. Sam lagodny spadek zaniesie kroki ku 
Sekwanie, gdzie ulice nazywajq si~ Monge, Ampere lub Ecole 
Poly-technique, ku czci matematyk6w; najnizej na Quai de Suede, 
skqd widac Notre Dame. Oparlszy si~ balustrad~ kamiennq mozna 
zobaczyc statki stojqce tygodniami przy bulwarze. Na nich rodzina 
flisaka zyje izolowana, pierze bielizn~, smazy ~yby i nie troszczy 
si~ 0 huczqce morze dookola, zwane Paryzem. 

Mosty nad Sekwanq prowadzCj na wysp~ St. Louis i na Quai 
d'Orleans, gdzie jest Biblioteka Polska, gdzie mieszkali Czarto
ryscy, a potem Wladyslaw Miokiewicz, syn Adama. Ale mnie naj
bardziej interesowaly zielone papuiki w licznych klatkach wy
stawianych na ulic~, z61wie, kanarki i inne cuda zoologiczne, kto
rych sprzedawcy mieszczq si~ tam wlasnie, nie wiadomo czemu. 
Idqc jeszcze dalej dochodzi si~ do Hal. Pod olbrzymimi hangarami 
pi~trzCj si~ tam stosy mi~sa, ryb, jarzyn, jablek, lezq k!pami 
ostrygi, homary, winogrona, oliwki, karczochy, pomarancze i setki 
innych rzeczy jadalnych, znanych i nieznanych; banany, ananasy, 
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swieze figi, orzechy kokosowe i wszystko, co rosnie i dojrzewa nad 
Sekwanq, we Francji, w Algerze, a moze i w Indochinach. Z naj
blizszych okolic przywozq jarzyny i owoce wozy dwukolowe za
prz~zone w ci~zkie konie, ozdobione kapelusikami slomkowymi. 
Osobna jest gielda zboza; tam kupcy sprzedajq wagonami, rowno
czesnie jedzqc ostrygi i tajemnicze smaki... 

Chcqc zwiedzic Paryz muzeow i ambasad, teatrow i kawian't, 
trzeba wsiqsc do kolei podziemnej, ktora jest osmym cudem swia
tao W kasie u wejscia kupuje si~ bilet nic nie mowiqc, chyba, ze 
si~ chce jechac pierwszq klasq. Przez kolowrot i po schodach w riol 
osiqgamy podziemny dworzec, ktory pod halq wykladanq kaflami 
miesci dwa tory normalne i dwa bulwary. Schody rozgal~zi ajq si~ 

i dwa tunele zaopatrzone w napisy prowadzq na bulwar odpo
wiadajqcy kierunkowi jazdy. Co dwie minuty przechodzi pociqg 
o pi~ciu normalnych wagonach. Staje na 10 sekund, w kazdym 
wagonie jednym ruchem r~ki konduktor otwiera r6wnoczesnie 
troje drzwi, pasazerowie wysiadajq, inni wsiadajq latwym kro
kiem, bo wagony stojq na poziomie peronu. Drzwi zatrzaskujq siE: 
i pociqg rusza bez sygnalow i nawolywail. W chwili nadejscia 
pociqgu drzwi' prowadzqce na peron zamykajq si~ tak, ze wska
kiwariie opoznionych jest niemozliwe. Automatyczne urzqdzenie za
myka prqd na odcinku poza pociqgiem tak, ze katastrofa wskutek 
doscigni~cia naszego pociqgu przez pociqg nast~pny jest wylqczona. 
Pociqgi idq po linii zamkni~tej bez skrzyzowan i zwrotnic. Krzy
zowanie szlakow jest konieczne: widzimy na planie kolei krzy
zowanie, ale tam Sq dwa osobne dworce, jeden pod drugim, tak, 
ze tory si~ nie przecinajq. W niektorych miejscach Sq trzy dworce, 
polqczone ze sobq korytarzami podziemnymi dla pasazerow; nie
kt6re dworce majq schody ruchome, przenOSZqce pasazerow z po
ziomu na inny poziom; sluzq do tego takze windy. Podziemie jest 
wentylowane, a powietrze odswiezane rozpylaczami nadajqcymi 
metropolitence specyficznq atmosfer~. Linij bylo wtedy 10, stacji 
ze sto, liczba dzienna pasazerow kolo pol miliona. Zwlaszcza w po
ludnie podczas przerwy obiadowej natlok w metro byl kolosalny, 
bo Kazda midinetka, kazdy subjekt, kupiec, rzemieslnik pracujqcy 
w centrum, chce zjesc dejeuner w domu i 0 tej samej porze: 
12.30. 

Francuzi nie znajq barbarzynskiej swobody w rozkladzie 
czasu: wszystkie sfery jedzq sniadanie nie pozniej niz 0 13.30, 
a obiad nie pMniej nil: 0 19.30. Teatry grajq 0 20h i konczq 0 22h 
po polnocy juz tylko cudzoziemcy wloczq si~ po Paryzu. Bajeczki 
o zyciu nocnym paryskim polegajq na tym, ze w okolicy Wielkich 
Bulwarow jest kilkanascie lokali otwartych w nocy i zwiedzanych 
pilnie przez turystow. Ale metro po polnocy nie chodzi, nie ma 

Znak - 12 
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dorozek, autobusow ani taksowek, wystawy Sq zamkni~te role
tami, a Paryzanie spiq, bo 0 godzinie 8 lub 9 rano muszq bye przy 
pracy, ktora trwa osiem godzin dziennie. Rozklad godzin jest 
przestrzegany wsz~dzie: kto przyjdzie do restauracji 0 godzinie 
trzeciej po poludniu, moze si~ spotkae z tym, ze skierujq go do 
wlasciciela w przekonaniu, iz przybysz jest dostawcq, ktory chce 
m6wie 0 interesach. 

Wsrod ludnosci mozna wyroznie elementy polnocny i polud
dniowy. Pierwsi powsciqgliwi, w zachowaniu zblizeni do Niem
cow, Sq ksenofobami, lubiq zacisze domowe - to f)ni dostarczajq 
Francji administratorow i ofice row. Drudzy, bruneci zwawo gesty
kulujqcy i niedbali, to kadra parlamentarzystow i dziennikarzy. 
Podobno wojsko pobrane na poludniu jest 0 wiele gorsze. 

W tym czasie zapoznalem si~ w Krakowie z profesorem Janem 
Sleszynskim. Pisal si~ przez S bez kreski - ta dziwna ortografia, 
odpowiadajqca kresowej fonetyce, nie byla jego jedynq oryginal
nosciq. St. Zaremba mial dla niego kult jako dla swojego nauczy
ciela i dlatego wprowadzil tego emerytowanego profesora z Odessy 
do Uniwersytetu Jagiellonskiego. Sleszynski byl urodzonym logi
kiem. Szatunowski, Kagan i inni rosyjscy badacze pryncypiow 
matematyki, byli mu blii:si niz tworcy matematyki zachodniej. 
Z rosyjskq bezwzgl~dnosciq tlumaczyl, ze produkcja, ktora nie 
jest zrozumiala bez reszty, jest bez wartosci dla nauki. Powiedzial 
mi raz: "Nieszcz~scia i krzywdy ludzkie biorq si~ z tego, ze ludzie 
nie mowiq prawdy". Bylem na jego popularnym odczycie 0 licz
bach niewymiernych. Rzeczywiscie, wszystko tam powiedziano 
z niezwykIq jasnosciq. Dowody niewprost uwazal za objaw nie
znajomosci zasady odwracania. Z jego mieszkania na skraju mia
sta mogi widziec ogrody i drzewa - malowal je i dziwil si~, ze 
siec galqzek drzewnych, niby dowolnie splqtana, wymaga od ma
larza przestrzegania regul trudnych do sformulowania, a jednak 
bez nich rysunek nie da obrazu korony. Z moich pomyslow podo
balo mu si~ zagadnienie maszyny bez rozumowego kierowania; 
ktora daje po kolei cyfry rozwini~cia drugiego pierwiastka z dwoch 
(to jest If'!:) w nieograniczonej ilosci, a wi~c wszystkie. Jego 
siwa patriarchalna broda, czulosc na przyrod~, sokratyczna bez
wzgl~dnosc w rozumowaniu, wymowa kresowa - to wszystko, 
wraz z symplifikacjq spraw ludzkich i bezkompromisowym ateiz
mem, czynilo z niego postac jedynq w swoim rodzaju. Rachunek 
prawdopodobienstwa uwazal za nonsens. Nieznajomosc swiata 
ulatwiala mu argumentacj~; np. pa pytanie, dlaczego Bank w Monte 
Carlo niezawodnie prosperuje, odpowiedzial, ze nie zna regul 
gry w ruletk~. '(Dzisiaj widz~, ze Sleszynski mial racj~.) Podczas 
dyskusji nad nUmerus clausus na wydziale filozoficznym Uniwer
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sytetu Jagielloiiskiego zapytal: Czy, gdyby Chrystus zglosil si~ na 
ten wyd'ial, a procent Zydow byl juz pelny, zostalby przyj~ty? 
Lew Tolstoj musial bye do niego podobny. W galerii racjonalistow 
portret naprawd~ charakterystyczny. 

W r. 1913 wysz!o w "Biuletynie Akademii Umiej~tnosci" kilka 
moich not 0 szeregach trygonometrycznych. Przedstawil je Za
remba. (By! to matematyk duzej miary, specjalista w teorji poten
cjalu, pod wplywem szko!y francuskiej. Zycie francuskie, formy 
polityczne Republiki, francuskq kuchni~ i francuskie obyczaje, 
ceni! tak wysoko, mowil po francusku i pisa! 0 tyle lepiej niz 
po polsku, ze trzeba bylo si~ dziwie, dlaczego nie pozostal w przy
branej ojczyznie, lecz wrocil do prawdziwej). 

Byl niezmiernie wymaga jqcy i zdanie egzaminu nauczycielskie
gi bylo u niego niemalq sztukq. Nieslychanie uparty i bezkompro
misowy, wszczql zatarg, ktory trwal cale zycie, z Natansonem; 
takze Banachiewicz byl jego przeciwnikiem. Totez w czasie dy
skusji ze mnq, dotyczqcej mojej noty 0 poj~ciu granicy, zapropo
nowal mi zawieszenie broni na tej podstawie, ze jego argumenty 
nie wystarczajq do obalenia mojej tezy, ale mQje tez nie wystar
czajq do wykazania, ze on, Zaremba, jest w b!~dzie... Uwazalem 
to za duzy sukces. 

2ycie prywatnegb uczonego, przeplatane tenisem i wioslowa
niem po Wisle, byloby nudne, gdyby nie . historia po
wszechna. Turniej mi~dzynarodowy, pierwszy tenisowy turniej 
tego rodzaju w Krakowie, odbyl si~ w r. 1913 - bylem 
na nim s~dziq gl6wnym, ale ]uz ' nast~pny turniej na 
wiosn~ 1914 r . doznal przerwy: oficerom zakazano grac z po
wodu zamordowania Ferdynanda d'Este w Sarajewie. W Ja
sle jednak m6j brat stryjeczny, Wladek, zorganizowal turniej 
lokalny, a poniewaz mial 17 lat, uwazal, ze historia nie odwazy 
sj~ przeszkadzae takiej waznej imprezie. Moj stryj, jego ojciec, 
twierdzil, ze wojna jest konieczna. Tak bylo, bo gielda czula 
wojn~ w powietrzu. Stryj byl pewny austriackiego zwyci~stw:i 

i przepowiadal raj po wojnie. "Tak jest" - odpowiadal mu ojciec, 
"b~dzie raj, bo b~dz;emy chodzili nago". Stalo si~! Ultimatum 
austro-w~gierskie (dualizm znaczy tutaj wi~cej niz dwuglowose 
oria cesarskiego i krolewskiego, bo magnaci w~gierscy parli do 
wojny przeciw Serbii, ktora byla ich konkurentem w dostarczaniu 
Austrii wieprz6w) 0 wyzywajacej formie i tresci; poparcie Berlina, 
ktory odrzucil mediacj~ angielskq, i wypowiedzenie wojny Serbii
oto zdarzenia nast~pujqce blyskawicznie po sobie... Ludom c. i k. 
Monarchii wojn~ oglosily slowa cesarskie: "Ich habe diesen Krieg 
nicht gewollt". I1ustracjq do nich byly zolte plakaty mobilizacyjne. 

Pierwszego sierpnia 1914 wojna niemiecko-rosyjska stala si~ 



324 HUGO STEINHAUS 

faktem.W obronie Rosji wystqpil natychmiast jej francuski sojusz
nik, a wojna angielsko-niemiecka i rosyjsko-austriacka wybuchla 
jeszcze w tym samym tygodniu: umowy i alianse funkcYonowalyl 
Pozar swiata dal si~ widziee i z naszego okna w Rynku. Nawet 
przekupki gromadzily si~, zamiast siedziee przy straganach, i sta
raly si~ zrozumiee zdarzenia nie mieszczqce si~ w ramach doswiad
czen calego zycia. Na J:aweczce przed aptekq "Pod Gwiazdq" za
siadali starsi panowie i omawiali zagadkowq sytuacj~: palqcym 
pytaniem byla sprawa polska. Naczelny Komitet Narodowy wydal 

. odezw~, w ktorej byla przestroga: "Nie wygra, kto konca gry 
ostroznie wyczekuje". Latwo bylo Komitetowi namawiae db wstq
pienia do legionow Pilsudskiego - tu patriotyzm nie narazal 1:>0
lityk6w na wi~zienie i sqd wojenny, gdy stali przy boku "szla
chetnego monarchy". Ten szlachetny monarcha, ten sam Francisz~k, 
J6zef I, kt6ry w gl~bi serca radowal si~ ze smierci znienawidzo
nego Ferdynanda, on, kt6ry nie oszcz~dzil zwlokom zamordowanej 
zony Ferdynanda ponizen, jakimi dysponowal ceremonial pogrze
bowy, mial zostae kr6lem polskim, a najsmielszym marzeniem 
N.K.N. 	 byla trialistyczna austro-w~giersko-polska monarchia... 

Ciosy nie daJ:y na siebie czekae. Lw6w znalazl si~ w obr~bie 
frontu - wycofano stamtqd tzw. Legion Wschodni, ktory znalazl 
si~ w Jasle z tysiqcami uchodzc6w. NapeJ:niali ulice miasta lwow
skim akcentem i humorem - byJ:o lato i wojna jeszcze wydawala 
si~ wycieczkc;. Na wagonach zolnierze pisali "Schnellzug nach 
Petersburg". R6zne komitety znosily na dworzec sterty kanapek 
i ciastek, cz~stowaly herbatq i kawq, a pociqgi szly i szly na 
Wsch6d i na P6lnoc, niosqc w wagonach bydl~cych po 40 wojak6w 
zaprzysi~zonych dziwnemu tworowi 0 skrzydlach oda i dw6ch 
ukoronowanych orlich dziobach, ktory to tw6r kazal im bye wier
nymi monarsze i nast~pcom "z jego dostojnej krwi" i "tak w og6le 
zye i umierae, jak to dzielnemu zolnierzowi przystalo". Zjechal 
i hr. Skarbek, polityczny opiekun Legionu Wschodniego; nalezal 
do obozu "podolak6w", kt6rzy wraz z narodowq demokracjq chcieli 
powstrzymae Polsk~ od angazowania si~ po stronie mocarstw cen
tralnych. Przewidywali ich kl~sk~. Ale Polska znalazla si~ w ta
kiej sytuacji, ze nie bylo wystarczajqce rozumowanie oparte na 
zasadzie exclusi tertii "albo wygrajq Niemcy, alba Rosja·'. Skarbek 
zamieszkal u mojego stryja Ignacego, swego politycznego prze
ciwnika. Dzialal tak, by Legion si~ rozwiqzal, co tez si~ stalo. 
Cz~se poszla do formacji Pilsudskiego, do Krakowa; tej akcji pa
tronowal N.K.N. i wszyscy niemal politycy polscy w Wiedniu. 
Ale sarna osoba Pilsudskiego nie budzila w nich niepodzielnego 
zachwytu. Kt6z to byl wlasciwie? Nie bylo go w zadnym schema
tyzmie urz~dowym, nie byl oficerem rezerwy, nie mial okreslonego 



WSPOMNIENIA 325 

zawodu, nikt nie znal jego rodziny, pie slyszal 0 nim zaden gali
cyjski hrabia, a dziennikarskie kartoteki malo 0 nim m6wily. Do 
uczucia oba wy, ze kupuje si~ kart~ na oslep, przylqczalo si~ jui; 
wyrazne zjawisko austriackiej kl~ski: Auffenberg pod Lwowem 
i Dankl pod Krasnikiem przekonali si~, ze artyleria rosyjska 
strzela prawdziwymi granatami, ze brudno-brqzowe plaszcze ro
syjskiej piechoty Sq praktyczniejsze W polu od czerwonych portek 
austriackich ulan6w, i ze kawaleria szarzujqca na rowy sirzeleckie 
moze wprawdzie zginqc "jak dzielnym zolnierzom przystalo" (jak 
to wypi6bowala pod Satanowem), ale ma male szanse dojechania 
do pierwszych drut6w kolczastych. 

Gdy iniwa si~ skonczyly, zacz~ly si~ zjawiac jask6lki kl~ski. 
Landszturmista niemiecki z korpusu Woyrscha, odrzuconego na 
Rzesz6w, glosno zapewnial na rynku kazdego, kto chcial sluchac, 
ze wszystko jest skonczone i ze on wraca "nach Kattowitz". Potem 
nastqpila cisza, a potem sznur aut z wysokimi oficerami przeje
chal w kierunku zachodnim, eskortowany przez zandarmeri~ 
byla to g16wna komenda, kt6ra uciekala do Nowego Sqcza. U nas 
zakwaterowal si~ major z adjutantem; mieli oddzial karabin6w 
maszynowych i piechoty ·dla oslony tej komendy. Poradzili nam, 
zebysmy wyjechali. Dali · nam nawet konie, zebysmy mogli ·prze
wiezc rzeczy na dworzec, wzi~lismy tych rzeczy niewiele; meble, 
dywany, wi~ksza cz!':sc ubran i r6zne przedmioty gospodarskie, 
jak uprzqz, strzelby, naczynia, posciel itd. - to wszystko zostalo: 
Ojciec wziql ksi~gi Towarzystwa Kredytowego, sepecik z w6d
kami, spirytusem, wodq kolonskq, kawal salami i sera szwajcarskie
go, ulokowal si~ z nami w trzeciej klasie i pojechalismy przez SqCZ 
do Preszowa na W~gry. Tam siedzielismy niedlugo i przenieslismy 
si~ do Budapesztu, gdzie Ojciec mial krewnych. Tam tez schronil si~ 
m6j dziadek tarnowski z c6rkq. Zazi~bil si~ po drodze i umarl 
wkr6tce - mial 81 lat. PrzeniesIismy si~ do Wiednia. Ojciec . 
w)rnajql pok6j na Wipplingerstrasse 12 i tam prowadzil dalej 
"Towarzyst wo Kredytowe", wyplacajqc klientom drobne sumy na 
poczet ich wkladek. 

Mieszkanie .wybralismy naprz6d na Wahringer Cottage; w tym 
domu mieszkal dr Froschels, uczen Freuda, kt6ry uczyl niemych 
m6wic. Smutna to byla jesien; chodzilem z siostrami do niedale
kiego parku w Schonbrunn, do tego przytulku wynioslej melan
choW, do tego mauzoleum, . gdzie chwial si~ monarcha strupieszaly 
jak jego panstwo, 'sam bliski smierci, a jednak majqcy jeszcze 
sil~ wysylania innych na smierc. Ta grozba odnosila si~ i do mnie. 
Pojechalem do Krakowa i zamieszkalem u Bolka R, zandarma 
Legion6w - radzil mi isc do tej formacji, ale jakos nie byla 
mi w smak ta godnosc. Poszedlem do biura werbunkowego Legio
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n6w, a tam przydzielono mnie do Departamentu Wojskbwego NKN 
(NKN = Naczelny Komitet Narodowy). Ale wkr6tce Krak6w zna
lazl si~ blisko frontu, a raczej front blisko Krakowa. Depart-ament, 
na kt6rego czele stal Wladyslaw Sikorski, pojechal do Wiednia, 
a ja z nim. Moja rodzina rnieszkala wtedy juz na Wiihringer
str. 33 - tarnze rnieszkal tez prezes N.K.N., Wladyslaw L. Ja
worski. Byl to profesor prawa Uniwersytetu Jagiellonskiego, ostat
nio szef konserwatywnej frakcji w Kole Polskirn i og6lnie uznany 
na gruncie wiedenskim za najrn~drszego polityka polskieg.o. Przy
dzielono rnnie do biura prezydialnego N.K.N. jako tlumacza j~zyk6w 
obcych. Szefern biura byl hr. WI. Michalowski. Jaworski byl w po
lityce wyznawcq Macchiavellego. Uwazal ludzi za glupc6w lub nie
uczciwych i sqdzil, ze prawdziwa poIityka polega na wyzyskaniu 
defekt6w ludzkich do swoich cel6w. Jego wlasne, osobiste cele 
nie byly wcaie egoistyczne. Byl z pewnosciq patriotq i to uczucie 
bylo u niego nawet silniejsze od doktryny konserwatywnej. Nie 
byl ciasny i doskonale rozumial, ze tacy ludzie, jak Pilsudski, 
przemawiajq do wyobrazni i do serc silniej niz najbardziej kute • 
rnqdrale z Kola Polskiego. Sam byl racjonalistq, chociaz w swoich 
pismach powoluje si~ na nadprzyrodzone sHy. Przypuszczarn, ze 
byl dostatecznie inteligentny, by wiedziee, iz w Polsce racjo
nalizrn jest niepopularny i ze rn~drzec calq prawd~ rn6wi tylko 
Bobrzynskiernu lub Wojciechowi Dzieduszyckiemu... ale juz nie 
Abrahamowiczowi, ani Rupce. To byla szachownica, po kt6rej 
przesuwaly si~ figury jego swiata. M6wil glosern chrapliwyrn, 
bo mial w gardle srebrnq rurk~. Codziennie jechal autem z Wahrin
gerstrasse 33 na Neutorgasse 9, gdzie miescil si~ N.K.N. Przycho
dzili tam r6zni ludzie. Politycy z Kola Polskiego, aferzysci, dzien
nikarze, legionisci szukajqcy wsparcia, galicyjscy wsz~dobylscy, 
filantropijne panie, p6lpolscy p6larystokraci, ale przede wszystkirn 
ci, kt6rzy chcieli uniknqe zaladowania w wagony bydl~ce i wy
slania na front. 

Widzialem raz Pilsudskiego, kilka razy Slawka. Ale oni nie 
uwazali N.K.N. za instytucj~, kt6rq nalezy brae serio. Wiedzieli 
dobrze, ze Polski nie mozna wypolitykowac od Austrii, kt6rej sa
mejbyt byl zagrozony nie tylko przez wschodniego wroga, ale i przez 
p6lnocnego przyjaciela. Nastr6j na Neuthorgasse nie byl wesoly. 
Spoleczenstwo w Kr6lestwie w wi~kszosci, a w Galicji co najmniej 
w polowie, bylo zorientowane przeciw mocarstwom centralnym. 
Zwlaszcza brutalne wystqpienie Niernc6w w Kaliszu odepchn~lo 
Polak6w, a naoczny widok cofajqcej si~ w Galicji atmii austriac
kiej zrobil takze swoje. Wiedenczycy znowu widzieli w uchodzcach 
galicyjskich gro:ib~ dla swojej bialej kawy i buleczek, a dyplo
maci, kt6rzy - (jak m6wi Karol Kraus - "wieczorami oklamujq 

• 
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dziennikarzy a rano wierzq w te klamstwa, gdy zobaczq je w dru
ku"), uwazali Slowian za nieszcz~scie Austrii, jak gdyby Wieden 
by! samowystarczalny bez Czech6w, Polak6w i Kroat6w. Od nich 
wyszedl glupawy dowcip, ze "wojna z Rosjq toczy si~ 0 Galicj~, 
a kto przegra, b~dzie musial jq sobie zabrac". Komendy ~ojskowe 
w Wiedniu zwr6cily uwag~ na duZq liczb~ mlodych ludzi w biu
rach N.K.N., a poniewaz Daszyiiski zrobil Jaworskiemu zarzut 
z tego samego powodu, w szyscy wsp61pracownicy wnieSli p osb~ 
o wyslanie na front. Naturalnie Jaworski, kt6remu ta prosba byla 
potrzebna jako atut, odm6wil. Atmosfera stala si~ przykra i kilku 
biuralist6w postanowilo indywidualnie przeniesc si~ do formacji 
legionowych liniowych. Nie mozna tez powiedziec, ze pensjonat 
"Atlanta" pana Brandta by! wesoly. Grali tam w bridge'a starsi 
panowie (Jaworski, Hupka, m6j stryj, mieszkala p. Aszkenazowa 
z c6rkami, kortsul amer¥kaiiski, jedyny, kt6rego wzruszyl m6j od
jazd - nie m6wiqc 0 rodzinie). Bywal mlody Graer, kt6rego na
rzeczona, Irlandka, tez mieszkala w Atlancie; niejaki pan Maliniak 
z Warszawy byl jedynym wesolym lokatorem starszego pokole
nia. By! Ci~glewicz, filolog z Krakowa, znany z przeklad6w Ary
stofanesa; gral ze mnq w szachy i irytowal si~, gdy przegrywal 
(co si~ rzadko zdarzalo). Na obiady przychodzil takze fizyk Hevesy 
(p6zniejszy odkrywca pierwiastka daphnium), a sekretarz alban
skiego ministerstwa poczt, kt6ry przed wojnq przyjechal do 

Wiednia, by zam6wic znaczki pocztowe w drukarni panstwowej, 
juz tam pozostal (dowiedzia!em si~ od niego, ze w Tiranie, stolicy 
albaiiskiej, jest tylko jedna skrzynka pocztowa.. .). Pan Wolyn
ski, urz~dnik rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, inzynier, za
imponowal mi swojq wiedzq teoretycznq. 

Z tego towarzystwa duza cz~sc, mianowicie obywatele wrogich 
panstw, musieli zglaszac si~ co tydzien · nn policj~, ale poza tym 
nie mieli zadnych powazniejszych przykrosci. 

Siostry, Irena i Olga, odprowadzily mnie na dworzec i poje
chalem w ubraniu cywilnym do Piotrkowa. Tam siedzialem jakichS 
10 dni, korzystajqc z tego, ze Jez6w byl oblozony kwarantannq 
z powodu tyfusu. Przedzierzgnqlem si~ tam w artylerzyst~ i przy
pasalem ci~zkq szabl~ 0 specjalnym kroju, zapewne pochodzqcq 
z teatralnego lamusa. Chodzilem do cukierni i tam spotkalem siE: 
z moimbratem stryjecznym Wladkiem S. Mia! specjalnq misj~: 
Rosjanie pozostawili w Piotrkowie rotmistrza zandarmerii ; za
pewne polecili mu dla szpiegostwa wstqpic do Legion6w; zglosil 
si~ i zostal oddany pod nadz6r, a Wladek mial obowiqzek towarzy
szenia mu wsz~dzie. Rotmistrz byl typowym rosyjskim zandar
mem, t~gim of ice rem; mial doskonale buty z cholewami i rajtuzy, 
a na legionowe wojsko patrzyl z politowaniem. Wojsko ochotnicze, 

• 
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nieliczne, 0 duzym procencie wyrostkow w wieku niemal dziecin
nym, bez fachowych podoficerow, bez kasarnianej tresury, musialo 
si~ carskiemu rotmistrzowi wydawae czyms operetkowym; piotr
kowscy rejenci, adwokaci i wi~kszose miejscowego mieszczanstwa 
nie inaczej spoglqdala na t~ imprez~. Byla jednak wsrod piotrko
wian partia, ktora poslala swoich syn6w do tego niewiarogodnego 
woj~a, a jednq armat~ w nowej baterii obsadzono samymi 
piotrkowiakami. Kadra pierwszego pulku artylerii L. P . (Legiony 
Polskie) stala w Jezowie tam przyw~drowalem i sta
nqIem do raportu przed majorem Jelowickim. 0 tym ofi
cerze opowiadano, ze organizowal powstanie w Albanii na 
rzecz ksi~cia Wieda i wiele innych rzeczy. Mial bialy mun
dur ze srebrnymi guzikarni i jezdzil z adjutantem dywi
zjonu, chorqzym Beckiem (p6zniejszym ministrem spraw zagra- . 
nicznych) w asystencji lekarza dywizjonowego, tr~b~cza i konnych, 
do tego jeszcze prowadzqcych luzaki. Komendantem formujqcej si~ 
baterii byl Jan Maciej Bold, p6zniej inspektor artylerii. Of ice rami 
byli: chorq:i:y Mazurkiewicz, chorqzy Guminski (p6zniejszy woje
woda krakowski) i artysta malarz Sichulski (kt6ry chcial koniecznie 
kupie ode mnie mojq teatralnq szabl~, ale mu nie sprzedalem). 
Ten caly sztab siedzial przewaznie w Rozprzy, we dworze pp. Za
krzewskich. Nie mozna twierdzie, ze ci oficerowie znali si~ na 
rzemiosle artyleryjskim - wyjqtkiem byl mlody podporucznik 
Frank, kt6ry przyszedl z austriackiego wojska, gdzie posiadl znajo
mose jazdy konnej; to on prowadzil rajtszul~. Ale koni bylo malo 
i rzadko dochodzilo si~ do tej przyjemnosci. Austriacy przyslali 
nam swego lejtnanta Bur~, jako instruktora fachowego. Byl to po
prawny wychowanek sz!:~ly kadeckiej, zawodowy oficer, patrzqcy 
z lekcewazeniem na dyletant6w legionowych. Mielismy tez pod
oficera austriackiego nazwiskiem Cejnar, czeskiego rodu, i tak 
zwanych konnowodnych, W~gr6w, bieglych w sztuce powozenia 
z siodla sz6stkq ciqgnqcq armat~. 

2ycie w kadrze bylo IJczywiscie dosye monotonne. Spalo si~ 
w wielkiej stodole. Miejsce obok mnie mial Zygmunt Janiszewski 
(kt6ry juz wtedy mial tytul doktora Sorbony). Jego teza Sur les 
continus irreductibles zwr6ciht uwag~ nasiebie Henryka Poincare, 
ktorego slusznie miano za najwi~kszego matematyka w pierwszej 
dekadzie XX wieku; Janiszewski poswi~cil swojq tez~Markowi 
Sangnier, przyw6dcy francuskich socjalist6w chrzescijanskich. 
Niestety nie byl dlugo ze mnq; kiedy Niemcy wzi~li Warszaw~, 
zostal odkomenderowany do komendy placu tamze. Pozniej 
po kilku latach - opowiadal mi, ze niemieckim szoferem wojsko
wym, kt6ry go wi6zI z dworca warszawskiego do komendy, byl 
Max Dehn, wybitny geometra (Hilbert ceni! go ... ). Wyobrazalem. 
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sobie, jak obydwaj si~ ucieszyli, i dziwi~ si~, ze auto bez wypadku 
dojechalo na miejsce. - Wyzywienie w kadrze bylo znakomite: 
ryz, ser szwajcarski, czekolad~ i wino hojnie rozdawano pomi~dzy 
zolnierzy. Wsrod nich bylo niemalo tak zwanych inteligentow: 
medyk Studencki, najweselszy w baterii, Slobodzki (jako Kozar
-Slobodzki, znany pozniej autor piosenek), chemik Zwislocki (oze
nil si~ pozniej z corkq prezydenta Moscickiego), Zi~borak, ktorego 
spotkalem par~ lat pozniej w roli asystenta chemii uniwersytetu 
lwowskiego, i mlody Sarnecki spod Piotrkowa. Ludnosci okolicznej 
nie powodzilo si~ tak jak wojsku. Byl glod - d~iewcz~ta z po
bliskich wsi przychodzily do lasku sqsiadujqcego z kadrq, w kto
rym niby szukaly grzybow, liczqc na zolnierzy zaopatrzonych 
w chleb, czekolad~ i konserwy. Mlodzieiicy miejscowi nie garn~li 
si~ do Legionow, ale zdarzali si~ takze tacy, co szukali u nas 
szcz~scia. Byl np. chlopak z miasteczka, pi~kny blondyn nie
bieskooki, urodzony bandyta, ktory zapisal si~ do nas. Karnosc 
mu nie dogadzala, wi~c cz~sto .musial "siedziec w pace". Byla to 
komorka na podworku jednego z domow chlopskich, ktorej roz
walenie bylo latwe dla naszego aresztanta, gdyby nie wartownik 
stojqcy w dzieii i w nocy. Ta sluzba przypadla raz takze i mnie, 
a ze obejmowala godziny poludniowe, musialem chlopaka wypro
wadzac na pol godziny spaceru. Szedl na moj rozkaz przede mnq, 
a ja bylem mu wdzi~czny za to, ze mi nie wyrwal karabinu i nie 
uciekL. widac bylo, ze jest posluszny tylko ze wzgl~du na uczu
cia kolezeiiskie. Stryj Ignacy byl raz w Piotrkowie i wtedy foto
grafowa~ismy si~ w trojk~: stryj, ja i Wladek, ktory sluzyl 
w Rozprzy, gdzie stala kadra VI-ego pulku piechoty. 

Po paru miesiqcach przyjechaly armaty. Bylo ich cztery, 9-cen
tymetrowe, wiercone w bronzie wedlug starej recepty austriac
kiego generala Uchatiusa. Lufy nie cofaly si~, bo byly trwale 
zlqczone z lawetq, wi~c po kazdym strzale armaty podskakiwaly 
i trzeba byro celowac na nowo. Cwiczenia w ostrym strzelaniu byly 
poprzedzone dwudziestukilkukilometrowq "promenade miLitaire". 
W moim jaszczyku byl przedzial na worki z prochem, na szrapnele, 
na granaty i jeden wolny, gdzie umiescilem pudelko metalowe 
z zapalami. Po ukoiiczeniu promenady otworzylem jaszczyk i zo
baczylem, ze zapaly wstrzqsane dlugq jazdq otworzyly pudelko 
i wszystkie eksplodowaly. Gdyby choc jeden worek z prochem lezal 
w tej samej przegrodce, bateri~ by diabli wzi~li. To wszystko 
bylo skutkiem niedokladnego przeszkolenia, ale strzelanie poszlo 
dobrze. 

Wkrotce .przyszlo jechac. Dostalismy caly pcciqg: armaty na 
lorach, konie w ci~zarowych, a my w osobowych wagonach. Czu
lismy si~ doskonale; z Piotrkowa do Kowla jechalismy pi~c dni. 
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Mielismy CO jesc, woda gorqca z lokomotywy sluzyla do herbaty 
i do golenia; we wrzesniu 1915 nie bylo jeszcze zimno. W Kowlu 
zaj~lismy will~ jakiegos generala rosyjskiego; walaly si~ tam 
mapy Port-Artura i Mandzurii, ksiqzki zdolano wczesniej spalic 
w piecach z nielicznymi wyjqtkami; poza tym will~ wyrabowano 
juz wczesniej. Zaznajomilem si~ ze stolarzem zydowskim miesz
kajqcym niedaleko i tam chodzilem si~ myc, golit i gotowac czeko
lad~, co bylo latwo, bo w gorqcym mleku rozpuszczalo si~ lask.~ 
"Suchard'a". Miasto bylo porzqdnie spustoszone. Bateria stala na 
lqce; obok mieszkala Polka, pani Dqbrowska. Caly dzien smazyla 
sznyc1e, ktore kupowalismy u niej masQwo - nierzadko zjadalem 
cztery mi~dzy sniadaniem a obiadem. Na ulicach widnialy troj
j~zyczne napisy nakazujqce ludnosci miejscowej "panam oficeraI]2 
ust~powac z drogi i se poklaniac... " - ten tekst uwazano za 
polski. 

Pojechalismy wkrotce dalej . W Maniewiczach zobaczylismy wy
wiadowczy aeroplan rosyjski. StojqC w lasku przy drodze patrzylem 
na pulk niemieckiej piechoty, maszerujqcej ci~zko po piaszczysJej 
drodze. Nic ich nie interesowalo. Poznalem, ze byl to 82-gi pulk, 
stale stacjonowany w Getyndze; zawolalem "Weenderstrasse ist 
schoner!"... wtedy wszyscy popatrzyli na mnie w prawo, jak gdy
bym byl generalem odbierajqcym defilad~ - widac bylo, ze to 
dla nich niepoj~te zdarzenie. Poszlismy dalej i znaleilismy si~ 
w nocy w lesie. Noc byla pi~kna, niebo gwiaidziste; za nami pod
niosla si~ luna i po kilku godzinach marszu nie wiedzielismy, gdzie 
jestesmy. Oficerowie pytali mnie, w jakim kierunku idziemy 
wiedzieli, ze mam busol~ i patrz~ na niq. Luna byla podejrzana. 
Wyslali plutonowego Fyd~ i drugiego podoficera... niech~tnie po
jechali naprzod. Stalismy na polanie czekajqc, az wrocq. Zamiast 
nich wylaniajq si~ z czarnej sciany lesnej dwa kaski blyszczqce 
pi~knie w ksi~zycowym swietle. Byli to dwaj zolnierze niemieccy. 
Zobaczywszy nas, zapytali: "Wo geht man hier nach Homburg von 
der Hohe?" Mieli urlop i chcieIi si~ najpr~dzej dostac do ojczystego 
Homburg v.d.H... Wyjasnili mi, ze luna pochodzi z pozaru, kt6ry 
fizylierzy niemieccy przypadkiem wzniecili we wsi. Na wojnie 
wiele wsi gorzeje od przypadku - zolnierzom nie chce si~ gasic 
ognisk rozpalonych pod kuchniami; glownie wypadajq z pieca 
par~ godzin po wyjsciu wojska i pozar gotow. Przenocowalismy 
w lesie; 'obudzilem si~ rano z nogq zupelnie sztywnq od mroinej 
ziemi, pomimo podeslanego koca. Rano wjechalismy w stref~ 

wojny - poznac jq bylo po bezustannym grzmocie i po zupelnej 
pustce. Wlasciwie nie jechalismy, lecz szlismy swobopnie - -bo 
jechac nie bylo wolno - obok dzial obsadzonych konnowodnymi. 
Droga, zagl~biona mi~dzy wzgorzami, w pewnym miejscu odsla
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niala si~... widz~ nagle, ze bateria zaczyna klusowac biegn~ za 
niq w moich ci~zkich butach, a tu obok mnie na piasku wykwita 
czarny krzak dymu i gwizd konczy si~ hukiem. Biegn~ coraz szybciej, 
bateria si~ oddala - to ja jeden wziqlem serio zakaz i nie wsiadlem 
na dzialo - jeszcze par~ granatow weszlo w piasek, a bateria zna
lazla si~ poza tym talerzem, na ktorym widzial jq rosyjski obser
wat~r. Zajechalismy na pozycj~. Wies nazywala si~ Bolszoje Mied
wieze, czyli Niedzwiedzie Wi~ksze; tam strzelalismy pierwszy raz. 
Przed nami stal major Rylski z szostego pulku piechoty, z nim 
stryjeczny jako "meldunkowy jezdziec" i oficerowie ufajqcy w ele
wacj~ naszych dzial. Bylo ciemnawo, latark~ zapomnialem wziqc 
biegnqc za bateriq i wlozylem do lufy szrapnel, jaki lezal w jasz
czyku, a wi~c temperowany na bliski dystans, po pierwszym 
strzale cale towarzystwo sztabOv,re rozpierzchlo si~: slychac bylo 
swist szrapnelowych kulek i brz~k p~kajqcego w powietrzu cze
repu. To bylo moje dzielo: moj szrapnel byl "V", to znaczy "vor
tempiert" w j~zyku austriackiej artylerii... zaczCjl si~ poploch. 
Chorqzy Mazurkiewicz krzyknql "Wymacal,i nas!", ale moi koledzy 
spostrzegli si~, ze szrapnel byl wlasny, nie rosyjski. Zameldowa
lem 0 tym chorqzemu, wsiadl: "Milczec!", na mnie. - Zrozumia
lem: nie chcial wobec of ice row piechoty i reszty towarzystwa szta
bowego kompromitowac baterii. Wobec tego zmienilismy pozycj~ 
jako niebezpiecznq. Takich zdarzen niezgodnych z oficjalnq historiq 
naszej baterii bylo wi~cej. Byl przystanek kolejowy, w ktorym sie
dzieli Rosjanie; mapa byla bl~dna i strzelajqc wedlug niej tra
filismy w jakqs budk~, kolo ktorej rozlozyli si~ austriaccy dra
goni - zagrzani naszymi pociskami, chcqc-nie-chcqc poszli naprzod 
i zdobyli przystanek. Za par~ dni zaj~lismy nowq pozycj~ Podcze
rewicze. Stamtqd strzelalismy w wiez~ koscielnq, z ktorej obser
wat~r rosyjski kierowal owym plutonem lekkich dzial, ktorego 
komendant si~ nami specjalnie zajmowal. Juz przy naszym zajez
dzaniu na pozycj~ bil w nas. Obok nas stal oddzial piechoty legio
nowej, ktory w ogniu wykonywal zwroty na komend~ jak na 
musztrze - z nas si~ smiali, zesmy chowali glowy za tarcze dzial, 
gdy p~kaly szrapnele. Przy tej akcji stal za nami major Rylski, 
jego adjutantka przebrana za adjutanta, oraz zandarm legiono'wy, 
Leon Zielony (ktorego siostrzenic~ poslubilem dwa lata pozniej) . 
Naturalnie, po jednej i drugiej salwie, "kozaczoje orudie" dobralo 
si~ do nas. Jaszczyki i konie staly bezpiecznie przeszlo sto metrow 
dalej. Granat uderzyl 0 kilkadziesiqt metrow od nas; konie podje
chaly, ale kiedy ;nialem zarzucic lawet~ na czop jaszczyka, uderzyl 
granat tuz kolo koni (na szcz~scie w piasek tak, ze eksplozja po
szla z lejka w gor~, nie w bold). Konie ruszyly i moja armata zo
stala na pozycji! Obejrzalem si~: bylismy sami... Sztab odjechal, 
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adjutantka spazmowala, a my (tj. dzialo nr 4 mnie podlegle) 
odeszlismy w dol, ku baterii. Musialem z pi~cioma chlopcami isc 
jeszcze raz po dzialo, w gor~. Zajechal z jaszczykiem porucznik 
Maciejowski. Moskale mieli wstrzelany punkt i tylko czekali 
na t~ scen~... Ale tym razem zarzucilismy lawet~ w mig i ru
szylismy, a gd~ pocisk uderzyl w krytyczne miejsce, jui: bylismy 
kilkadziesiqt krokow nizej . Wrocilismy jeszcze zbierac pudelka 
z granatami i przyrzqdy celownicze. Przy tej czynnosci podjechal 
brygadier Grzesicki; urzqdzilem sobie zlosliwq przyjemnosc: wbrew 
etykiecie bitewnej zasalutowalem formalnie i zameldowalem, ze 
wszystko jest zabrane. Na pozycji zostala tylko ksiqzka przys!ana 
mi przez matk~: Romain Rolland'a Jean Christophe - nigdy jej 
nie przeczytalem do kOl1ca. Byla 10 rano; zasn~lismy w dolinie 
na trawie - na chwilk~. Kiedy ·si~ obudzilem, slonce zachodzilo. 

Innym razem pozycja byla za wqska na trzy dziala i moje zo
stalo bezczynne w lesie. Poszedlem na pozycj~, ale wkr6tce ode
sIano mnie z powrotem z jakims rozkazem, konno. Nic nie "fr}Y

slqc jad~ sobie przez pustq lqk~, az tu cos chwyta mnie pod gar
dlo "- przechylilem glow~ wstecz i drut telefonu polowego zerwal 
mi czapk~ z glowy, zanim zrozumialem, co si~ stalo. Przyjechawszy 
pod lasek zastaj~ tam oficera legionowego. Jego kon stoi obok, 
a on zaczyna ze mnq rozmow~ po niemiecku i wypytuje 0 sy
tuacj~. Wiedzial wi~cej niz ja - wiedzial, ze idzie na nas atak 
i ze rezerwa korpusu idzie nam na pomoc. Nigdy nie dowiedzialem 
si~, kto to byl. M6wiono, ze to Anglik, ksiqz~ Sutherland, sluzqcy 
na ochotnika w Legionach; zdaje mi si~, ze to byl rosyjski szpieg. 
P6zniej nastqpil odwrot, podczas kt6rego nasza bateria ostrzeliwala 
grobl~ pod Wolczeckiem bardzo skutecznie. Odwr6t trwal calq 
noc a po drodze mozna bylo zbieroc koce, plecaki, manierki, plasz
cze, co kto chcial, calymi setkami - to cofajqca si~ wczesniej 
piechota rozsiewala to wszystko. Dopiero rano stan~lismy. Tejze 
nocy baleria skrzyzowala si~ z kolumnq austriackq, ktorej general 
przeklinal glosno naszq bateri~ - pMniej porucznik Bold robH 
nam wymowki, zesmy go nie skl~li po naszemu: - "bylo ciemno 
i nic by nie mogl nam zrobic". 

Raz bateria odpoczywala na polanie, pod lasem; bylo cieplo 
i cicho. Komendant poruczyl mi sluzb~ nocnq; wiedzial, ze nie 
usn~ . Niedaleko byla stodola, w kt6rej Austriacy umiescili patrol; 
bylo ich kilku, dragoni i konie - nie podlegali nam. Raczej pod
legala mi pachnqca, letnia noc i slowiki, kt6re staraly si~ spiewac 
jak najpi~kniej. Ta przyjemnosc trwala do rana - komendant byl 
zadowolony. Mniej zadowoleni byli Austriacy, kt6rzy doskonale 
spali, ale musieli stwierdzic brak trzech koni; to kozacy gwizdali, 
aby utrzymac lqcznosc i wziqc ich konie w nocy... 
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Dojechalismy w koncu znowu do Kowla i tam mielismy par~ 
tygodni wypoczynku. Po paru dniach komendant zawiadomil mnie, 
ze w szpitillu lezy moj brat stryjeczny, Wladek, smiertelnie ranny. 
Pod Kuklami, jadqc z meldunkiem, dostal dwie kulki szrapnelo
we - jedna przebila pluco, druga uszkodzila kr~goslup. Przyjechal 
stryj Ignacy i zastal syna jeszcze przy zyciu. Uzyskal dla mnie 
urlop i razem wrocilismy do Krakowa, gdzie odbyl si~ pogrzeq. 
Mi~dzy innymi mial zalobnq mow~ p. Srokowski, redaktor demo
kratycznej "Nowej Reformy" - nasza rodzina uznala t~ mow~ za 
obrai liwq. Wladek pozostawil po sobie Pami~tnik legionisty 
z komentarzy wydawcow dowiedzialem si~, ze mial zostac chorq
zym, a Niemcy uczcili go Krzyzem Zelaznym ~ gdy w Kowlu ma
jaczyl w szpitalu, slyszalem jego slowa "Tu nie jest miejsce dla 
oficera! Moje mle]SCe jest na froncie! ... ". Wladyslaw Steinha us 
zmarl 31. XI. 1915 r., po wojnie nadano Jego imi~ jednej z ulic 
lwowskich. 

Nie wr6cilem do wojska. Nic by nie wyszlo z roznych reklamacji 
miIl\o poparcia starosty, gdyby nie' Matka, kt6ra udala s : ~ bez 
niczyjej wiedzy i protekcji do referenta w min:sterstwie obrony 
krajowej w Wiedniu - sarna byla zdziwiona, gdy oficer po wy
sluchaniu jej prosby rozstrzygnql spraw~ slowem "enthoben ". 

W J asle zastalem gospodarstwo kawalerskie. Ojciec wrocil 
z Wiednia w roku 1916 po przelamaniu "linii Gorlice" przez 
Austriak6w dzi~ki pomocy Niemcow pod komendq Mackensena 
kobiety zostaly w Wiedniu: Matka i moje dwie siostry. Zastalem' 
moich przyjaciol: Janka Adamskiego i Ludwika Oberlendera. Woj
sko rosyjskie pozostawilo duzo konserw, a zakazany bialy chleb 
i rozne smakolyki mozna byto dostac w szynku. Czasy byly takie, 
ze spacerujqc wieczorem w lecie po rynku jasielskim slyszelismy 
detonacje ci~zkich dzial pod Podhajcami: to artyleria japonska 
po stronie rosyjskiej atakowala piechot~ tureckq walczqcq po stro
nie austriackiej ... ! 

To "Farewell to arms" nie dalo si~ przedluzyc w Jasle. Dzi~ki 
protekcji stryja przyj~to mnie do Centrali Odbudowy Kraju. Byl< 
to oddzial Namiestnictwa, kt6ry mial przeprowadzic najpotrzeb
niejszy remont gospodarstw rolnych, warsztatow r~kodzielniczych 
i fabryk. W lipcu 1916 zamieszkalem w Krakowie, w pensjonacie 
przy ulicy Karmelickiej nr 9. Przydzielono mnie do sekcji tech
nicznej CentraIi Odbudowy - ta sekcja podlegala radcy Ingarde
nowi. Pr6cz urz~dnikow Namiestnictwa przez duze N, czyli etato
wych, poznalem kontraktowych, przewaznie inzynierow. Mialem 
sposobnosc poznac takze znaczenie takich wyrazow jak ekshibit, 
przypomnienie urz~dowe (czyli p. u.), mundowac, kolacjono,wac, 
videat, reproducator - i wiele innych, skladajqcych si~ na esencjE: 
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mysli biurokratycznej. Nie wiedzialem jednak, ze to "ostatni, 
ktory tak poloneza wodzi"; dwa lata pozniej miala c. i k. Monarchia 
austriacko-w~gierska zniknC}c wraz z jej slownictwem. Byli tam 
koneserzy i milosnicy tej sztuki, jak np. starosta Gaspary, esteta 
zielonego stolika, ktory na biurku mial calC} kolekcj~ pieczqtek 
i olowkow czarnych, czerwonych i niebieskich, idealnie wyostrzo
nych - akt wygotowany wedlug regul sztuki przez starost~ G. byl 
taki pi~kny pod wzgl~dem graficznym, ze petent, ktoremu odma
wiano udzielenia zapomogi, bylby wzruszony, gdyby widzial, He 
pracy stylistycznej, graficznej i kolorystycznej wlozono w jego 
spraw~: ". ..w mysl okolnika c. k. Namiestnictwa z dnia 3. III. 1916. 
L. COK 1947/ 16, gdyz powolany okolnik przewiduje udzielenie za
pomog tylko takim poszkodowanym, ktorych warsztat pracy znaj
duje si~ w cz~sci kraju zaj~tej przez c. i Ie. wojska, a wi~c a con
trario nie zezwala na udzielenie zapomogi tym obywatelom c. i k. 
Monarchii, ktorzy wprawdzie znajdujq si~ na terenach uwolnio
nych kraju Galicji, lecz ktorych stale miejsce zamieszkania znaj
duje si~ w strefie okupowanej przez wojska rosyjskie... "; petent 
z Buczacza z pewnosciq czul si~ zaszczycony. 

,Chociaz Krakow byl wciqz formalnie twierdzq, mozna bylo cho
dzic wieczorami po plantach. Podczas takiego spaceru uslyszalem 
slowa: " ... miara Lebesgue'a... " - podszedlem do lawki i przed
stawilem si~ dwum mlodym adeptom matematyki. Powiedzieli mi, 
ze do ich kompanii nalezy jeszcze Witold Wilkosz, ktorego bardzo 
chwalili. ByE to Stefan Banach i Otto Nikodym. 

Odtqd sp,otykalismy si~ regularnie, a ze wtedy byl w Krakowie 
Wladyslaw Slebodzinski, Leon Chwistek, Jan Kroo i WI. Stozek. 
posianowilismy zalozyc towarzystwo matematyczne. Jako inicjator 
dalem swoj pokoj na te zebrania. Ceratowq tablice. przybilem 
gwozdziami do sciany. Gdy to zobaczyla Francuzka, wlascicielka 
pensjonatu, przerazila si~: co powie wlasciciel kamienicy?! Uspo
koilem jq, ze wlasciciel jest szwagrem mojego stryja, wi~c wy
baczy mi uszkodzenie sciany. Omylilem si~: pan L ..... d zajql sta
nowisko kamienicznika, a cel, jakiemu miala sluzyc tablica, byl 
mu oboj~tny. Towarzystwo rozwin~lo si~ - bylo pierwszym tego 
rodzaju swiatelkiem w Polsce. Pan L. otrzymal po kilku latach 
order - zapewne nie zdawal sobie sprawy z tego, ze najwi~kszq 
jego zaslugq nie byly sciany, ale dziury w nich przeze mnie wy
bite wbrew jego wolL.. W tym czasie odwiedzil mnie Puzyna, 
profesor matematyki na lwowskim uniwersytecie. W marcu 1917 
pojechalem do Lwowa na wyklad habilitacyjny zwany "inaugu
racyjnym" a potem uzyskalem przeniesienie z Centrali krakowskiej 
do oddzialu lwowskiego, to znaczy "Ekspozytury". W lecie 
w sierpniu 1917 - odbyl si~ w Krakowie moj slub. Wyjechalismy 
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na par~ tygodni do Zakopanego. (Niejaki p. Muttermilch, krako
wianin, dowiedzial si~, ze szukamy mieszkania w Zakopanem i za
proponowal swojq wiII~ tamze; na pytanie iIe mamy zaplacic za 
miesiqc, odpowiedzial "zero, bo nie mam z tej chalupy nic i sam 
z niej nie korzystam"... Poniewaz absolutnie nie chcial przyjqc 
zadnego wynagrodzenia, musialem zrezygnowac z tego milego, 
drewnianego goralskiego domku... Potem dowiedzialem si~, 

ze p. M. nalezal do cyganerii warszawskiej. 
Chodzilismy duzo po gorach, ktore od czasu wojny byly zupelnie 

samotne. Nocowalisrny w szalasach, kqpalismy si~ w stawach 
gcirskich. Na jednej z wycieczek spotkaIisrny dwoch profe
sorow lwowskich: ToUoczk~ i Weyberga, ktorzy rni doniesli, ze na
dana ,rni veniam legendi. W jesieni przenieslismy si~ do Lwowa. 
Poniewaz matka mojego kuzyna Dyka przeniosla si~ ze Lwowa 
do Jasla na czas wojny, rnogla nam swoje umeblowane mieszkanie 
przy ulicy Golqba nr 10 (Lyczakow) odstqpic na nieokreslony czas. 
Zacz~lo si~ zycie mOje rozdwojone mi~dzy nudnym, m~czqcym 
i bezcelowym wysiadywaniem w Ekspozyturze Odbudowy Kraju 
a funkcjami docenta i asystenta. Mialem kiIku sluchaczy, ktorym 
wykladalem teori~ calkowania Lebesgue'a, ale cala niernal mlo
dziez byla w wojsku. Na wiosn~, w marcu 1918, odbyla si~ masowa 
demonstracja przeciw pokojowi brzeskiemu i za zakonczeniem 
wojny. Kilkadziesiqt tysi~cy ludzi maszerowalo przez miasto 
mimo, ze cale ulice byly puste, zaden zlodziej z tego . nie sko
rzystaL. Bylismy w pochodzie - wtedy spotkalem si~ z W. Sier
pinskim, ktory wrocil z Syberii przez Szwecj~. 

Ekspozytura byla ze mnie niezadowolona. Radca Rozwadowski 
napisal w sprawozdaniu 0 mnie, ze "nic nie robi, zaslaniajqc si~ 
obowiqzkami uniwersyteckimi". - Rzeczywiscie tak bylo, ale 
z pewnosciq nie lekcewazylem moich czynnosci uniwersyteckich: 
profesor J. Puzyna byl chory i ja sam jeden bylem reprezentan
tern matematyki na uniwersytecie. Wojsko uwzgl~dnilo ten fakt 
i wkrotr.e nadeszla reklamacja z wlasciwego biura "Ministerstwa 
Obrony Krajowej" (bylo takie, rozne od Min. Wojny), wi~c bez 
zalu zrezygnowalem z godnosci urz~dnika. 

Wypadki toczyly si~ szybko. W kwietniu urodzila mi si~ corka 
skoro tylko moina bylo, wyslalem jq z zonq do Jasla, do tesciow. 
Sam zostalem we Lwowie, rzeczy wszystkie dalem do przechowa
nia i przenioslem si~ do pensjonatu "Anuta" przy ulicy Koper
nika - wlasciciel p. Pieniqzek, byl stryjem jednego z moich ko
legow bateryjnych. Tam zaskoczyl mnie koniec wojny swiatowej I 
i nowa wojna polsko-ruska, 1 listopada 1918 r. Miasto przez jeden 
dzien bylo w bezsprzecznym posiadaniu Rusinow; strzelanina 
i rozbrajanie ruskich patroli rozpocz~ly sj~ w cz~sci miasta polo
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zonej ku dworcowi - pierwszego zolnierza rozbroil matematyk 
i legionista Felsztyn. Wkr6tce ustalila si~ linia dzielqca Lw6w 
na cz~sc polskq i ruskq; granica biegla ulicq OssoIinskich i 810
wackiego, przecinala Ogr6d Jezuicki. "Anuta" znajdowala si~ po 
ruskiej stronie. Bezustannie terkotaly karabiny maszynowe; pr6cz 
tego Rusini mieli bateri~ polowq na Wysokim Zamku. Miasto wy
marlo, sklepy mialy zapuszczone rolety, bramy byly zamkni~te 
z rozkazu gradonaczalnika ruskiego, elektrownia miejska nie dzia
fala, a kule od rana do nocy spadaly na bIaszane dachy z potwor
nym grzechotem, przypominajqc w kazdej sekundzie, ze jest wojna, 
i to wojna natychmiast po wojnie! 

W "Anucie" mieszkalo niewiele os6b; byl mi~dzy niemi kapi
tan J ., kt6ry swego czasu jako oficer rosyjski uczestniczyl w wojnie 
przeciw Japonii w roku 1905 - teraz codziennie z narazeniem 
zycia przechodzil przez lini~ frontu, nie dla cel6w wojennych, ale 
dlatego, ze po stronie polskiej mieszkala pani, kt6rq musial widy
wac. Kapitan J. opowiadal nam ciekawe rzeczy 0 Koreanczykach 
i ludziach dalekiej Azji. Byl nafciarz, hr. Komorowski, kt6ry 
z p. Linhardtowq (siostrq Tadeusza Rittnera) i gospodarze'm grali 
codziennie w karty. Byl takze p. Decykiewicz, wysoki urz~dnik 
austriacki, Rusin z typu ugodowc6w, czlowiek bardzo inteligentny 
i obiektywny - czytywal w oryginale Anatola France'a i co
dziennie chodzil do Namiestnictwa, gdzie otrzymal wysokie sta
nowisko w cywilnym ruskim rzqdzie. 8kariyl si~ nam, ze r6zni 
"atamanowie" - tak ich nazywal - z tej i z tamtej strony Lwowa 
Sq zupelnie nieczuli na glos zdrowego rozsqdku i ze bezsensowna 
wojna zniszczy do reszty kraj juz i tak zniszczony; jego zdaniem, 
gdyby nie Zydzi, cala Galicja nie bylaby warta zlamanego sze
lqga... 

Ta sytuacja nie wr6zyla nic dobrego i po trzech tygodniach 
postanowilem jechac do Jasla. Dzi~ki p. Decykiewiczowi uzyska
lem przepustk~ z lwem jako pieczqtkq i porozumialem si~ ze zna
nym aktorem Dante-Baranowskim, kt6ry z zonq i dzieckiem tez 
chcial jechac na zach6d. 8korzystalismy z dnia zawieszenia broni 
i okolo 21 listopada ruszylismy chlopskq, a raczej zydowsk'l fur'l 
do Z6lkwi. Po drodze :spotkalismy na stacji kolejowej w Z6lkwi 
kup~ zolnierzy i kilku oficer6w czekajqcych na odjazd pociqgu. 
Oficerowie chcieli zaprowadzic jakis lad, ale zolnierze patrzyli 
na nich spade lba. Bylo vacuum polityczne: ani Austrii, ani Polski, 
ani Ukrainy. Ale ta ostatnia juz zaczynala si~ formowac. Nasz 
balagula, kt6ry wziql pieniqdze z g6ry, oswiadczyl nagle, ze nie 
pojedzie dalej. Moi wsp61pasazerowie odwolali si~ do milicjanta 
ruskiego, kt6ry znizyl "gwer" do ataku na bagnety na balagul~. 
Ten chwycil bagnet r~kq i bez objaw6w wzruszenia dyskutowal 
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z Hryciem; w koncu zgodzil si~ jechac. Po drodze zatrzymala nas 
placowka ruska. Obskoczyli nas znienacka; zacz~li od wywijania 
bagnetami a La Rinaldo-Rinaldini, zabrali termos, jako przedmiot 
wojskowy, i zbadawszy, czy na przepustce widnieje "kit" (czyli 
kot, czyli lew), puscili nas w drog~. Dotarlismy do Rawy Ruskiej, 
gdzie sklepy byly zamkni~te a ulice puste. Nocowalismy w Jary
czowie. W tym miasteczku mieszkali 2ydzi. Rano 0 piqtej wszyscy 
byli w boznicy - trudno bylo zgadnqc, co (oprocz tego) mieli przez 
caly dzien do roboty? W ko-ncu dojechalismy do mostu na Sanie 
pod Jaroslawiem. Tam spotkalismy polskq placowk~. Od Jarosla: 
wia jechalismy pociqgiem. W Rzeszowie na dworcu bezustannie 
slyszelismy strzaly karabinowe: to rozmaite wyrostki, kolejarze, 
zolnierze i cywile opanowali magazyny broni i strzelali w niebo 
dla przyjemnosci. W koncu znalazlem si~ w Jasle, niegolony od 
czterech dni, brudny i glodny - zona i jej rodzice ledwie mnie 
poznali. 

Od tej chwili do 1920 roku przebywalem w J asle; powolanie do 
wojska nie obj~lo mojego rocznika, 0 wykladach we Lwowie nie 
byto mowy, wi~c postaralem si~ 0- zaj~cie przy gazociqgu firm 
Gartenberg, Waterkeyn i Karpaty, ktory lqczyl kopalnie z M~
cinki kolo Krosna przez Jaslo z rafineriq w Glinniku Mariampol
skim kolo Gorlic i zaopatrywal w metan, dostarczany przez szyby 
w M~cince, zarowno rafinerie, jak miasteczka lezqce wzdlliZ kolei 
transwersalnej, ktore dzi~ki temu mialy wysokokaloryczny i bez
wonny gaz w duzej ilosci za niskq cen~; w tej okoHcy trudno bylo 
znalezc dom opalany wf;glem, drzewem lub koksem. 

Koniecznie trzeba bylo kogos, kto by mogl opanowac z inzynier
skiej strony spraw~ gazociqgu; nie bylo to latwe: szyby gazowe 
nie Sq zabawq ... Dyrektor rafinerii z Nieglowic kolo Jasla nie
pokoil si~ 0 swojego przyjaciela, ktorego nazywal "Lex"; Lex juz 
przed rokiem 1914 byl swietnym inzynierem; jako niemiecki zol
nierz poszedl na I Wojn~ w roku 1915 i znikl do r. 1918 ... o-kazalo 
si~, ze przetrzymal losy niewoli. Dyrektor nie wiedzial czy plakac, 
czy smiac si~, gdy w dyrekcji zobaczyl chlopa w buciskach, w ru
skim kozuchu, z czapq na glowie... Jaslanie widzieli w Lexie bol
szewika, inni Niemca. Ja go podziwialem; mialem do tego okazj~, • 
bo kilka firm, wiedeiiska Garten-Schreier (do niej nalezala rafi
neria w Nieglowicach), Waterkeyn w Brukseli, Mariampol, Mia·sto 
Jaslo - wszystko to wymagalo po m i a rum eta n u. 

Dietzius ch~tnie przyjql to zadanie polegajqce na ustawicznym 
pomiarze metanu od Krosna do Mariampolu; to on przyjql mnie 
jako matematyka. Nauczylem sif; tam niemalo od Lexa. (Na Syberii 
powierzono mu kolejk~, umieszczajqc na przednim wagoniku wia
trak). Latwo mu bylo zrozumiec niealgebraiczny, praktyczny spo-

Znak - 13 
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sob, a ja ch~tnie na to patrzylem; nauczylem go nomografii i uzy
wal jej latwo. 

Powstala po roku trudnos~: firmy zachodnie zqdaly wyboru 
osoby innej niz matematyka (a Lex tez by~ pod ich ogniem). Co do 
Dietziusa, rzecz byla jasna: nie mogl pilnowac rurociqgu, bo mu
sial pracowac w rafinerii, a takze budowac w~asnq "chalupa" 
(niedaleko od rafinerii). Co do mnie, czekalem, dopoki nie wyst'l
pita firma '"Karpaty" w osobie Mac Garvey'a, ktory chcial miec 
wplyw na neutralne biuro ~... skorzystalem z tego, bo mialem po

10dwojny pretekst wrocic do Lwowa: wolna katedra uniwersy
20tecka we Lwowie; listy blagalne Mac Garvey'a, wiedenskiego 

miIionera, ktory nie mogl zrozumiec, ze mozna pracowac bezplatnie, 
skoro u niego mozna pobierac wysokie pensje... 

Hugo Steinhaus 

8 Okazalo siE: na pewnyrn zebraniu, ze 80% obecnych glosuje za mn'!. Nl~ 

przyJ,!lem mandatu, Mac Garvey byl przeciw mnie. Wtedy Mac Garvey prosil 
rnnie, m6wi,!c, ze nigdy nie rna 100% glos6w, ale ja nie zmienilern decyzj1. 



2:: REF L E K S JEW Z A W I E S ZEN I U (2) 

Co musi przyjse, powinno przyjse. Wi~e 
w granieaeh tego, co bye musi - nie ei~ zranic 
nie moze. 

Dag Hammarskjold 

Co ezlowiek zawdzi~eza sam sobie? Talent, zdolnosci, pami~c 
nikt nie rna wqtpIiwosci, ze Sq wrodzone. To sarno ze zdrowiem, 
urodq, milym obejsciem. Zamilowanie do pracy, pracowitosc? Po
wiadajq, ze brak talentu nadrobic mozna pracowitosciq. Co to jed
nak znaczy? Na praeowitosc sklada si~ wiele warunk6w, z kt6rych 
kazdy jest dany. Ch~c do pracy, "silna wola" ~ tak, ale trzeba 
juz miec t~ wol~, by byla "silna". Tu moze jest jakis margines 
wlasnej aktywnosci i wlasnej zaslugi czlowieka. Lecz jesli ktos 
nie potrafi przelamac inercji, rna, jak si~ to m6wi, zbyt slabq wol~, 
to na ile jest w stanie jq wzmocnic? G6rna granica mozIiwoSci 
ukazuje si~ rychlo, a potem nie moze juz nic. Gdy przelamuje sam 
swe lenistwo, przelamuje je wolq, kt6rej ostatecznie sam sobie nie 
dal. Gdy pracuje dla jakiegos celu, kt6ry dostrzegl i uznal za war
tosciowy - pracuje dla czegos, co istnieje niezaleznie od niego. 
Gdy do pracy zmusil go w mlodosci ktos inny, ojciec albo matka 
albo nauczyciel w szkole i to tak nawet, ze nabyl zdolnosci i auten
tycznego zamilowania do pracy - zawdzi~cza to ojcu, matce czy 
nauczycielowi. Co wi~c zalezy od nas samych, od kazdego z nas 
z osobna? Czy nie jestesmy tylko kukielkami w wielkiej grze sil 
swiata, pionkami, 0 kt6rych losie decyduje LOS, wypadkowa tych 
sil - alba B6g? Moze na tym polega tajemnica laski, wielorakiej 
i wieloplaszczyznowej, ale zawsze danej - i zawsze bez zadnej 
zaslugi? 

Gdzie nasza wolnosc, nasza inicjatywa? Gdzie chocby autode
terminizm, skoro nasze wlasne autos nie zalezy od nas? Gdzie 
miejsce na zaslug~ - alba na grzech? Chyba tylko w intencjach, 
w wyobrazeniach, w planach i marzeniach. W tej calej sferze rojeii. 
o sobie i 0 swiecie - w relacji do nas. Marzymy - gdy ziszczq si~ 
marzenia, jestesmy pewni, ze stalo sip' to dzi~ki naszej zasludze, pod
czas gdy naprawd~ jest to tylko szcz~sliwy traf, kt6ry dokonalby si~ 
tak sarno dobrze i wtedy, gdybysmy nie przewidywali go w naszych 
marzeniach i wcale go nie "chcieli". Bieg swiata toczy si~ nieza
leznie od nas, od naszych marzeii., planjw i chceii.. Jestesmy w grun
cie rzeczy bezsilni, absoh.itnie zdeterminowani i zdani bez reszty 



340 SIGMA 

na uczestnictwo w tym, CO przynosi los. Los - czyli spartykula
ryzowana koniecznose - na miar~ kazc1ego z nas. 

A jednak buntujemy si~ przeciw przyj~ciu takiej koncepcji. 
Jestesmy sklonni szukae za wszelkq cen~ prawdziwych zr6del 
prawdziwej wolnosci ludzkiej. Lecz dokqd prowadzq drogi poszu
kiwaiJ.? Opis fenomenu wolnosci nie zalatwia sprawy: fenomen 
jest tylko fenomenem. Podobnie to, ze czujemy si~ odpowiedzialni, 
nie stanowi 0 fakcie, ze ·jestesmy odpowiedzialni naprawd~ . Tak 
sarno poczucie winy nie dowodzi, ze istotnie jestesmy winni. Pro
blem wolnosci jest w gruncie rzeczy problemem metafizycznym 
i nie rozwiqzemy go bez odwolania si~ do metafizycznych zalozen 
dotyczqcych struktury rzeczy'wistosci. Bye moze · wszystko zalezy 
od odpowiedzi na pytanie, czy jestesmy w stanie tworzye ex nihilo. 
Zaklada to, ze nie istnieje absolutnie zdeterminowa~y ciqg przy
czyn i skutk6w, lecz ze istniejq w nim "dziury" i prierwy - nie
byty, jako szczeg61ne "poczqtki", zawierajqce w sobie nieskoiJ.
czonq ilose mozliwych realizacji, kt6rych jeszcze nie rna. Lecz 
czy kazdy ze sposob6w realizacji nie jest zdeterminowany przez 
nas - a my przez cos od nas r6znego? Czyz wi~c i wyb6r nie jest 
okreslony koniecznosciq? 

Gdyby kazdy z nas byl wlasnq projekcjq wlasnego zamierzenia! 
Ale wtedy sami stwarzalibysmy siebie z nicosci . Mielibysmy moc, 
kt6rej nie rnamy i ktbrej nawet nie czujemy w sobie. Minimum 
warunk6w tw6rczosci sprowadza . si~ do postulatu istnienia pod
miotu. A to stawia od razu pytanie: skqd i jak? 

Fragment listu sw. Pawla do Koryntian (I, r . 12) 0 darach Du
cha Swi~tego: "Wszystkim zas objawia si~ Duch dla wsp61nego 
dobra. Jednemu dany jest przez Ducha Swi~tego dar mqdrosci 
slowa, drugiemu umiej~tnose poznawania wedlug tego samego 
Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymze Duchu, innemu laska 
uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cu
d6w, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duch6w, innemu 
dar j~zyk6w i wreszcie innemu laska tlumaczenia j~zyk6w. Wszyst
ko zas sprawia jeden i ten sam Duch, udzielajqc kazdemu tak, 
jak chce" . A ci, kt6rym nie dostalo si~ nic? Zdeterminowani tylko 
przez sHy "tego swiata", na co mogq liczye? 

Determihizm sil natury i determinizm laski. Tak mogloby bye 
w perspektywie wiary. Tak widzial to przede wszystkim Luter. 
Ani jednego ani drugiego czlowiek nie zawdzi~cza sobie. Z jednej 
strony slepa przyroda, z drugiej wolnose - ale wolnose Boga. 
Wyb6r nalezy tylko do Niego. Laska potrafi przelamae nawet 
bunt. "Nie b~ziesz wierzgal przeciw oscieniowi" . 

Absolutny determinizm albo absolutny indeterminizm. Drugi wy
daje si~ absurdalny, jego bezwzgl~dnose jest niemozliwa, uwarun
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kowania zbyt widoczne, poczynajqc od pierwszego najwazniej
szego faktu zaistnienia. 

Absolutny determinizm jest wielkq pokus~ (obie skrajne kon
cepcje Sq zresztq teoretycznie "latwe"). Ale gdyby bylo tak, 
wszystko traci sens. Wtedy w ogole jest pod kazdym wzgl~dem 
wszystko jedno. Jes!i czynimy cokolwiek, wybieramy, chcemy 
nie zalezy to od nas. Pokusa konsekwencji idzie dalej: przypomina 
si~ arabska koncepcja jednego intelektu, wsp6lnego wszystkim, 
w ktorym partycypujemy bezwiednie. A gdyby tak w ten sposob 
zinterpretowac slowa sw. Pawla 0 "wsp6lnym dobru"? 

Gdzie wi~c jest miejsce na wolnosc? Jakie jest pozytywne roz
wiqzanie? Fenomenologia nic tu nie pomoze, bo chodzi 0 to wla
snie, by wyjsc poza fp.nomeny, pl)za dane wlasnego doswiadczenia . 
Na razie pozostaje argumentacja nie wprost. Jesliby.. . to naprawd~ 
nie nie rna sensu. Zakazy ani nakazy. W gruncie rzeczy takze reli
gia . W tym: modlitwy, ,rosby, wysilek doskonalenia siebie i swiata. 
Nic nie zalezy od nas: ani sam wysilek ani jego rezultat. 

Gdziez wi~c jest wolnosc? W wyborze? Jesii staj~ w obliczu 
alternatywy, oboj~tnie iloczlonowej, i jesli wybieram jedno wyj
scie, zawsze mog~ powiedziec, ze moje dyspozycje do takiego a nie 
innego wyboru byly juz wielostronnie zdeterminowane. Nawet, 
jak u Vercorsa (Oczy i swiatlo), gdy wydaje mi si~, ze w ostatnim 
momencie post~puj~ na przekor sobie, na przekor wszystkiemu, 
co mnie dotqd "ciqgn~lo" i co uznalem za sluszne. 

Kto wie jednak, czy - mimo wszystko - tu wlasnie nie kryje 
si~ tajemnica wolnosci. Przyjmijmy,' ze jestem absolutnie zdeter
minowany. Sq jednak sytuacje, w ktorych uswiadamiam sobie 

.ponad wszeIkq wqtpliwosc, ze mog~ postqpic tak alba tak. Wynika 
z tego, ze jestem zdeterminowany jak gdyby podwojnie. Pominmy 
kwalifikacj~ wartosciujqcq, odpowiedz na pytanie, kt6re wyjscie 
jawi si~ jako dobre, ktore jako zle. Faktem jest, ze ustawiam si~ 
wobec nich jak gdyby ponad. Powiem: do tego tez jestem zdeter
minowany, to nalezy do mojej istoty. Dobrze wi~c, ale wobec tego 
musz~ przyznac, ze do mojej istoty nalezy moznosc dokonania wy
baru. A to juz, od strony formalnej, otwiera perspektyw~ wol
nosci. Teraz pojawia si~ jednak nowa trudnose, dotyczqca tresci 
wyboru. Jesli wybior~ A, a nie B, to znaczy, ze bylem zdetermi
nuwany do wyboru A. Jednak mog~ wyobrazie sobie sytuacj~ tak 
granicZllq, ze A i B calkowicie si~ rownowazq. Moglbym dokonae 
wyboru na zasadzie rzutu monetq: orzel czy reszka. Smieszna wol
nose, ktora decyduje si~ na decyzj~ przypadku. Lecz jesii bym 
tilk si~ wlasnie zachowal, jesli bym w y bra I przypadek, swiad
czyloby to potwierdzajqco 0 mojej wolnosci. Mog~ i to, a wi~c 
juz trzecie moZliwe wyjscie. Ale i tu powiem: wybrales przypa
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dek, bo tak wlasnie zdeterminowala ci~ twoja natura. Nie jestes 
zdolny do podj~cia decyzji. rnni, zdeterminowani inaczej, posia
dajq zdolnosc jej podejmowania. 

A przeciez nie! Rzut monetq byl takze wynikiem decyzji! Chocby 
nie wiem co determinowalo mnie w przeszlosci i terazniejszosci, 
takie rozstrzygni~cie i takie poddanie si~ wynikowi jest m 0 j e. 
W tym momencie dochodz~ do glosu ja, zdeterminowany wpraw
dzie, ale i determinujqcy - bo decydujqcy. Ja, zdeterminowany 
autodeterminacjq. 

J esli w tym wywodzie nie rna dziur - trzymamy w r~ku koniec 
nitki Ariadny. Autodeterminizm jest przejawem naszej wolnosci. 
W tym wszystkim najwazniejsza jest jednak rzecz inna. W do
swiadczeniu, kt6rego wyrazem jest zdanie "mog~ wybierac", akcent 
przesuwa si~ z w y b i era c na m 0 g~. Tu zdaje si~ ukrywac 
tajemnica wolnosci. 

Przeciwienstwem mogft jest nie mog~. Zachodzi wielka r6znica 
mi~dzy tymi dwoma doswiadczenia~i. Mog~ przezywam jako cos 
najbardziej wlasnego, nalezqcego do mej indywidualnej istoty, 
mego ja. To przeciez ja mog~ to lub tamto, niezaleznie od tego, 
czy tego chc~ czy nie chc~. Dialektyka chcenia - i nie-chcenia 
jest warunkowana faktem mojej moznosci. Nie mog~ przedstawia 
mi si~ zawsze jako ograniczone, najcz~sciej narzucone z zewnqtrz, 
zdeterminowane calym szeregiem warunk6w, na kt6re nie mam 
wplywu. '\Yskutek tego oczywiscie ograniczona zostaje strefa mego 
mog~. Omnis negatio est determinatio. Nie mog~ si~gnqc r~kq 
ksi~zyca, nie mog~ wstrzymac uplywu czasu, nie mog~ uwolnic 
si~ od szeregu cech, umyslowych i fizycznych, kt6re przynioslem 
z sobq na swiat, nie mog~ ... - liczba ograniczen jest nieskonczona. 
Jesli mog~ jest, jak si~ zdaje, fundamentem wolnosci, uSwiado
mienie sobie uwarunkowan zamYkajqcych jak w kleszczach sfer~ 
mej "mocy", jest tej WOhlOSci koniecznym warunkiem. Ogranicze
nie wolnosci nie r6wna si~ jej przekresleniu. Z faktu bycia czlo
wiekiem wynikajq okreslone konsekwencje. Ludzka moc nie jest 
wszechmocq. A przeciez mimo to mozliwosci mej mocy Sq prze
razajqco rozlegle. Nie zawsze zdajemy sobie z tego spraw~: gqSZCZ 
ograniczen, kt6re nas oplatajq, jest na co dzieri. zbyt dokuczliwy, 
bysmy mogli zapomniec 0 borykaniu si~ z nim i wgl~bic si~ w siebie 
az do czystego Zr6dla naszej niezdeterminowanej w swej istocie 
mocy. A wlasnie takq wydaje si~ ona "sarna· w sobie", niezaleznie 
od czynnik6w, ograniczajqcych jq od. zewnqtrz. Bo zaden z nich 
nie jest w stanie dotknqc jej jqdra. Wtedy, gdy i "nie mog~" 
odczuwam jako wylqcznie wlasne, wyrazajqce w okreslonej sytuacji 
gl~bi~ mego ja, cofam si~ w istocie 0 krok do podstawowego mog~. 
"Nie mog~" zmienia wtedy od razu sW6j sens: w gruncie rzeczy 
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znaczy teraz "nie chcE:;" czy "nie akceptujE:;", "nie zgadzam siE:;" 
lub "nie jestem w stanie". Rozpatrzmy przypadek skrajny i bardzo 
drastyczny. MogE:; zabie czlowieka. Taka mozliwose kryje siE:; prze
ciez w ramach mej ludzkiej moznosci. Tak, ale wzdrygam siE:; na 
samq mysl 0 niej (nie tylko 0 jej realizacji) - i od razu wykluczam 
jq z pola mego mog~: nie mogE:; zabie czIowieka. Jesli odwolujE:; 
siE:; przy tym do kategorii wolno - nie wolno, albo do jakiejkol
wiek hierarchii wartosci, zwracam siE:; bqdz do czegos zewnE:;trz
nego, bqdz do czegos, co wszczepilem juz w siebie jako moje wla
sne, co wiE:;c uznalem za swojq wIasnq perspektywE:; aksjologicznq. 
Chodzi jednak 0 to, ze w wyborze takiej czy innej mozliwosci 
odniesienia siE:; do wartosci, znow ingeruje fakt czystego mog~. 
Jego aksjologiczne, zewnE:;trzne czy wewnE:;trzne uwarunkowanie 
jest wtorne. Moznose, czysta moznose, domaga siE:; wielorakich 
aktualizacji, zawsze pozostaje jednak wobec nich czymS r6znym. 
Jest glE:;bsza i bardziej- fundamentalna, niz - mowiqc jE:;zykiem 
ks. J. Tischnera - moje aksjologiczne ja . Albowiem ono jest 
juz wynikiem zrealizowanej moznosci przyjE:;cia takiej a nie innej 
perspektywy (choeby jeszcze nie w pelni zaktualizowanej) wartosci. 
Dlaczego jq wybralem - to juz inna sprawa, angazujqca m. in. 
nieIatwq problematykE:; aksjologicznej motywacji. Wazne jest to, 
ze wybrae moglem. Czyste mog~ jest aksjologicznie neutralne. 

Temu co cary czas okreslam tu przez "mogE:;" odpowiada najdo
kladni¢ j grecki termin 06vap.t.;. Zawiera siE:; w nim zarowno moment 
moznosci jak i mocy, potencjalnosci jak i dzialania. Koniecznosc' 
wyboru 'j e d n e j z mozliwosci, prezentowanych przez rzeczywi
stose swiata, w kt6rym zyjemy, moze bye uznana za ograniczenie, 
nawet za ograniczenie tragiczne. Gdyby jednak tej wielorakiej 
mozliwosci nie odpowiadalo po stronie podmiotowej nasze mog~, 
zycie ludzkie w.swiecie byloby w ogole niemozliwe. 

To swiat jest taki ze stanowi wyzwanie, na ktore odpowiedziee 
mozemy tylko dZiE:;ki temu, ze zawieramy w sobie konieczny wa
runek wolnosci. Swiat odkrywa przed nami nie tylko konieczne 
"tak", ale i rozmaite "nie" a takze - co jest tu szczegolnie 
wazne - niemniej rozmaite "moze". \Vszystko to nalezy do struk
tury rzeczywistosci, tak, jak jej doswiadczamy, jak jest nam z ko
niecznosci dana. Chodzi teraz 0 to, by fakt ten sobie uswiadomie. 
Wolnose jest istotnie uswiadomionq koniecznosciq - ale uswiado
mionq koniecznosciq w y b 0 r u. MogE:; wybierae. Gdy sobie to 
uswiadamiam, uswiadamiam sobie takze, iz jak dlugo znajdujE:; 
siE:; w swiecie i w obliczu swiata - wybierae m u s z E:;. Oto ko
niecznose. Nie zawsze widzE:; jq rownie dokladnie i ostro. W zwy
czajnym biegu rzeczy dzialam bardziej odruchowo niz swiadomie. 
Przyzwyczajenie zastE:;puje wybor i jest to, bye moze, jakas natu
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raIna, odtuchowa samoobrona przed m~kq swiadomego wybierania. 
Ile mozliwosci zawiera w sobie najzwyklejsza czynnosc! W ilu 
miejscach mog~ postawic szklank~ herbaty, ktorq z kolei mog~ 
pic, alba wypic do polowy, albo wylac... Mog~, mog~ - az do samo
bojstwa wlqcznie. Bo przeciez i one jawi si~ na horyzoncie mozli 
wosci. 

Jednakze nawet rzeczywistosc sWiata, w ktorym zyj~ , rzeczy
wistosc zmuszajqca mnie do niemltannego wyboru,. nie przekresla 
ostatecznego i najbardziej podsiawowego faktu indeterminacji 
mog~. W koncll,. mog~ i nie wybierac. Czy to si~ uda w praktyce, 
czy przez to nie skaz~ si~ na gr~ sil przypadku i nie popadn~ 
w prawdziwq niewol~ przedmiotowosci - to znow inna sprawa. 
Na koniecznosc ograniczen zgodzilismy si~ przeciez, ale widzimy, 
ze nie Sq one w stanie dotknqc samej istoty mej o6'n.!1~~ . 

Jakakolwiek aktualizacja o6Yc£!1~~ jest rownowazna dokonaniu wy
boru. Nawet gdy nie chc~ wybierac - wybieraIl?-, aktualizujqc 
jednq z mozliwosci mego mog~. Zaczyna si~ caly ciqg kolejnych 
nast~pstw, ktory moze przybrac takq na przyklad postac: 

mog~ - nie mog~

/ '" 

/ - '" wybierac nie wybierac

/ "'" 
/ '" chciec - nie chciec

/"'" 
// "'"'" 

chciec tego oto - chciec czegos innego 

Wszystko, oprocz nie mog~, zalezy w jakiejs mierze ode mnie. 
Chocby w kazdym przypadku ingerowalo nieskonczenie wiele 
czynnik6w przypadkowych,. zewn~trznych, mog~ · przenika kazdy 
nast~pny krok. Warunkuje zarowno kolejne tak jak i nie , albowiem 
jedno jak i drugie jest w rownym stopniu zawisle od mog~, w kto
rym znajduje swe zr6dlo i SWq najgl~bszq, koniecznq, jakkolwiek 
na pewno nie jedynq rack Mog~ myslec i nie mysIec (w tym 
aspekcie nawet kartezjanskie , cogito okazuje si~ wtorne wobec 
possum) mog~ chciec i mog~ nie chciec, mog~ wybierac i nie wy
bierac, ale gdybym powiedzial "mog~ nie m6c" (stawiajqc jeszcze 
jedno mog~ nad alternatywq mog~ - nie mog~) zmienilbym istotny 
sens mog~ albo powiedzialbym falsz. Wiele tzw. "paradoksOw" 
wolnosci wynika stqd, ze miesza si~ moznosc z chceniem, a uwa
runkowania pierwotne z wtornymi. Absolutnie konieczne granice 



, REFLEKSJE W ZAWIESZENIU - 2 345 

oUyafL~<;, a wi~c i granice wolnosci, pojawlaJq si~ tam, gdzie dopel
nieniem mog~ staje si~ nie mog~. Ale tam takze - i dopiero tam 
koncz~ si~ niejako ja sam, jako podmiot, i moja wlasna, wy~i
kajqca z mego ja, aktywnose. Ograniczenia, nawet te, kt6re narzu
cam sam sobie, nie Sq juz tak zr6dlowo moje, jak sarno mog~ 
jesli Sq w og6le moje. Konczy si~ s£era mej autentycznej pQdmio
towosci; zaczyna si~ przedmiotowose, w kt6rej zawiera si~ 

i uprzedmiotowione ja i to wszystko co zostalo przeze mnie sa
mego dopuszczone i uznane za moje: ale co - mimo to - prze
ciwstawia si~ mnie - jako najglE;bszej istocie mej podmiotowosci. 
"Mog~" - to przejaw najgl~bszego j a, sfera tego co moje. "Nie mo
g~" przynalezy do nie-ja i do nie-moje. Przedmiotowose ogranicza 
"zr6dlowose" podmiotu, czyni to jednak zawsze jak gdyby z ze
wnqtrz - jak kamienie kt6re otaczajq zr6dlo, nie majqc jednak 
wplywu na jego istot~ . Gdyby wszakZe doszlo do takiej sytuacji, 
w kt6rej nie mog~ ogarn~loby mnie bez reszty, calkowicie utoz
samiajqc si~ ze mnq i wypierajqc wszelkie mog~ - przestalbym 
bye podmiotem, stajqc si~ jednym z przedmiot6w - jednq z rze
C?:.y poddanych wylqcznie dzialaniu sil zewn~trznego swiata. 

Co wi~c czlowiek zawdzi~cza sam sobie? To, co zdola wybrae 
i wypracowae w oparciu 0 podstawowq moznosc, kt6ra jest mu 
dana. Rezultat jest tu zalezny od uSwiadomienia sobie jej granic 
i od nieustannej walki 0 ich rozszerzenie, od swiadomosci towarzy
sZqcej kazdemu z kolejnych akt6w wyboru i od swiadomosci wy
nikajqcych z ich konsekwencji. Na kazdym kroku czyhajq niebez
pieczenstwa pomylki. Perspektywa drogi wyznaczona jest w r6w
nym stopniu niepewnosciq, co nadziejq. Dialektyka nadziei i roz
paczy... Ale zostawmy ten temat do kt6rejs z nast~pnych "refleksji 
w zawieszeFliu". 

Sigma 

• 



ZDARZENIA KSIAZKI LUDZIE 


WSZYSTK 0 0 ATEIZMlE 
c 

Wiemy wszyscy, ze tez~ 0 wielkim znaczeniu ateizmu dla wsp6l:czes
nego swiata nalezy zaliczye do komunal6w. Ateizm jest niewqtpliwie 
obecnie jednq z postaw wiodqcych. Gdy jednak przyjdzie blizej okreslic 
jego charakter - stajemy bezradni. Statystyki m6wiq niewiele: suche 
cyfry schematycznie tylko odzwiercledlajq zlozony stan rzeczy. Kiedy 
wyniki ankiety, 0publikowanej przez socjolog6w francuskich w 1958 r., 
okreslily ilose zdeklarowanych ateist6w we Francji na 14010, mozna bylo 
powiedziee, ze nie jest to liczba duza. Ale ateizm jest zjawiskiem bar
dziej zlozonym, nie wyst~puje tylko w postaci czystej ideologii, jest 
cz~sciej atmosferq stwarzajqcq klimat epoki i jej style myslenia wply
wajqce na nas wszystkich... Rysuje si~ wi~c szereg pytan 0 podstawo
wyrn znaczeniu: czy ateizm jest tylko zjawiskiem przejsciowym czy 
tez rnamy do czynienia z ruchem gl~boko osadzonym w terazniejszosci 
i zwr6conyrn ku przyszlosci? Czy jest ograniczony do okreslonych re
jon6w i grup spolecznych, czy tez jest zjawiskiem powszechnym? 

Dawniej m6wiono 0 ateizmie tylko w kontekscie filozoficznym, okre
§lano go jako poglqd negujqcy istnienie Boga. Dzisiaj lepiej potrafimy 
zobaczye zwiqzek ateizmu z pewnymi cechami charakterystycznymi dla 
kultury naszej epoki: rozwojem nauki' bqdi to typu fizyczno-matema
tycznego bqdi tez psychologii i socjologii; zwiqzek z rozwojem technicz
nym zmieniajqcym stosunek czlowieka do przyrody; przemianami we
wnqtrz spoleczenstw<l - intelektualnymi, polityczn5'mi, spolecznymi, 
ekonomicznymi, religijnymi (np. laicyzacja panstwa i instytucji). Ateizm 
wydaje si~ dobrze tlumaczye te zjawiska, a co wi~cej, wydaje si~ bye 
jedynym sposobem myslenia naprawd~ solidarnego z epokq. 

Dlatego powstaje wymaganie uczciwego i gl~bokiego rozeznania sy
tuacji: "Kosci6L. swiadomy wagi zagadnieil, jakie ateizm wznieca, oraz 
wiedziony milosciq ku ludziom uwaia, ze nalezy poddat je powaznemu 
i gl~bokiemu zbadaniu". (Gaudium et Spes 1). Podstawq i punktem 
wyjscia dla tych badan ma stat si~ wlasnie encyklopedia ateizmu·, wy
dawana przez mj~dzynarodowe grono specjalist6w, pod redakcjq pro
fesor6w wydzialu filozo~ii Uniwersytetu Salezjanum w Rzymie - Giu

• L'Ateismo contemporaneo, vol. I : L'Ateismo neLLa vita e nelLa cultura con
temporanea; vol. II : L'Ateismo nella filosofia contemporanea. Correnti e pensa
tori. Torino 1968, Societa Editrice Internazionale. 
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lio Girardiego, Josepha Gervaerta i Vinzenzo Miano, kt6rzy jedno
czesnie Sq wsp61pracownikami Sekretariatu dla Niewierzqcycho 

o zamierzeniach tego dziela najlepiej informuje schemat rozlozenia 
zagadnien i tytu16wo 

Tom I. Ateizm w zyciu i kulturze wsp61czesnej 

CZo 1. Socjologia wobec problemu ateizmu 

CZo 20 Psychologia wobec problemu ateizmu 


1. Analiza psychologiczna zjawiska ateizmu (A. Vergote) 

20 Psychoanaliza a ateizm (Lo Biernard) 

30 Rozw6j psychologiczny a pokusa ateizmu (A. Godin) 

40 Ateizm mlodziezowy (Go Milanesi) 

50 Ateizm wierzqcych (R. Johann) 

50 "Nawr6cenie" z chrzescijanstwa na ateizm (Go Hourdin) 

70 Interpretacja psychologiczna zjawiska religijnosci w ate

izmie wsp61czesnym (A. Vergote) 

CZo 30 Nauki przyrodnicze wobec ateizmu 

CZo 40 Historia religii wobec ateizmu 

CZo 50 Ateizm w sztuce 


1. 	 Aspekty ateistyczne w literaturze wsp6lczesnej (Cho Moel
ler) 

20 Ateizm we wsp61czesnej literaturze radzieckiej (Po Mo
desto) 

30 Ateizm we wsp61czesnej literaturze wloskiej (Eo Bal
ducci) 

40 Ateizm we wsp6lczesnej kinematografii (Ao Ayfre) 
CZo 60 Ateizm wojujqcy 

Tom IIo Ateizm w filozofii wsp61czesnej : prqdy i mysliciele 
1. 	 Historyczna geneza ateizmu wsp61czesnego (Co Fabro) 
2-110 	 Ateizm a idealizm, marksizm, witalizm, egzystencja

lizm, fenomenologia, historyzm, naturalizm, neopozyty
wizm, filozofia analityczna, ateizm we filozofii wloskiej 

Tom III. Ateizm w filozofii wsp6lczesnej: wielkie problemy 


CZo 1. Perspektywy og6lne 

1. Motyw y inspirujqce ateizm (Go Girardi) 

20 Filozofia ,chrzescijanska wobec ateizmu (Vo Miano) 

30 Dostojewski wobec ateizmu (Po Evdokimov) 

40 Problem moZliwosci ateizmu (Lo Schuwer, E. Nicoletti) 

50 Pozytywne odczytanie ateizmu wsp61czesnego (A. Don

deyne) 


CZo 20 Ateizm a problem poznania Boga 

1. "Chrzescijanska" teologia naturalna (Co Cantone) 
20 Problem poznania Boga wobec ateizmu (Wo Brugger) 
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3. 	 Doswiadczenie Boga wobec ateizmu (J. de Einance) 
4. Problem pochodzenia swiata i zycia wobec ateizmu (zb.) 

Cz. 3. Ateizm a problem wartosci 
1. 	 Humanizm a religia (G. Girardi) 
2. 	 Ateizm a problem moralny (C. Ferreira da Silva) 
3. 	 Ateizm a solidarnosc ludzka (R. Simon) 
4. 	 Ateizm a problem seksualizmu i rodziny (R. Simon) 
5. 	 Ateizm a zycie polityczne, ekonomiczne spo!eczne 

(J. Y. 	 Calvez) 
6. 	 Ateizm a filozofia prawa (D. Composta) 
7. 	 Ateizm a problem gwaHu, wojny i rewolucji (R. Simon) 
8. 	 Ateizm a problemy sztuki (U. Viglino) 
9. 	 Ateizm a problem zla (H. Pfeil) 

10. 	 Ateizm a problem smierci i niesm ;ertelnosci (J. Ge~ 

vaert) 
11. 	 Ateizm a sens historii (J. Moller, J. Y. Jolif) 

Tom IV. Chrystianizm wobec ateizmu 


Cz. 1. Ateizm jako problem teologiczny 

1. 	 Ateizm a Biblia (J. M. Gonzales~Ruiz) 

2. 	 Ateizm a OJ cowie Koscio!a (A. Javierre) 
3. 	 Ateizm a Magisterium Kosciola (V. Miano) 
4. 	 Teologia ateizmu (M. Schmaus) 
5. 	 Ateizm a chrzescijanstwo anonimowe (K. Rahner) 
6. 	 Niewiara wierzqcych (J. B. Metz) 
7. 	 Ateizm a wolnosc religijna (J. Courtney~Murray) 

Cz. 	 2. Dialog z ateizmem wyzwaniem do przemyslenia problem6w 
teologicznych 

1. 	 Rozum a wiara (W. Kasper) 
2. 	 Historycznosc a niezmiennosc prawdy, moralnosci, 

i rzeczywistosci chrzescijanskiej (M. D. Chenu) 
3. 	 Problem pochodzenia swiata i zycia (H. Dolch) 
4. 	 Chwala Boza a wielkosc cz!owieka (Y. Congar) 
5. 	 Wymiar religijny i wymiar swiecki w e~ystencji 

chrzescijanskiej (P. A. Liege) 
6. 	 Moralnosc a religia w perspektywie chrzescijanskiej 

(B. 	Haring) 
7. 	 Teologia seksualnosci (V. Heylen) 
8. 	 Chrystianizm a zycie ekonomiczno~spoleczne (J. M. 

Diez-Alegria) 
9. 	 Teologia pracy (M. D. Chenu) 

10. 	 Chrystianizm a zycie polityczne (J. M. Diez-Alegria) 
11. 	 Teologia zla (J. Danielou) 
12. 	 Teologia historii (C. Duquoc) 
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Cz. 3. Chrzescijanska teologia niekatolicka wobec ateizmu. Om6
wienie stosunku do ateizmu: prawoslawia (P. Evdokimov, 
protestantyzmu (H. Ott, K. Barth, R. Bultmann), anglika
nizmu (E. R. Fairweather), metodyst6w (W. Muelder) 

Cz. 4. Religie niechrzescijanskie wobec ateizmu 
Ateizm a judaizm, islam, buddyzm, hinduizm, konfucjonizm 

Cz. 5. Zbli:i:enie chrzescijanstwa do swiata naznaczonego ateizmem 
1. 	 Teologia dialogu (J. B. Metz) 
2. 	 Problem nawr6cenia (zb) 
3. 	 Znaczenie instytucji w spotkaniu Kosciola- ze swiatem 

wsp6lczesnym (F. Houtart) 
4. 	 Humanizacja a ewangelizacja (L. J . Suenens) 
5. 	 Wsp6lpraca chrzescijan i ateist6w (D. Dubarle) 
6. 	 Chrzescij anie i ateisci w swiecie socjalistycznym (zb) 
7. 	 Katechetyka · chrzescijanska wobec ateizmu (E. Feifel , 

F. 	 X. Arnold) 
8. 	 Obecnose Kosciola w swiecie zdechrystianizowanym 

formula nowej nadziei (zb) 
9. 	 Ateizm a ekumenizm (J. Guitton, M. J. Ie Guillou) 

10. Duchowosc chrzescijanska a ateizm (A. M. Henry) 
11. Pedagogik.a chrzescijanska a ateizm (P. Gianola) 
12. Przygotowanie kaplan6w do pracy w swiecie ateistycz

nym (J. F. Six) 


Konkluzje i perspektywy - G. Girardi 


Naturalnie realizacja tak szeroko zakrojonego dziela nie mo:i:e bye na
tychmiastowa. Dotychczas ukazaly si~ dwa tomy wydania wloskiego. 
W oczekiwaniu na dalsze zapoznajmy si~, choe pobie:i:nie, z niekt6rymi 
dzialami encyklopedii, by w ten spos6b zorientowae si~ w metodzie 
pracy, jaka zostala przyj~ta przez redakcj~. 

SOCJOLOGIA 

Socjologia i- psychologia Sq dziedzinami szczeg6lnie uprawnibnymi 
i usprawnionymi do chwytania rzeczywistosci ludzkiej "na gorqco", 
w trakcie jej stawania si~. Dlatego nie dziwnego, :i:e od nich rozpoczyna 
si~ ankieta, dotyczqca rozmiar6w zjawiska ateizmu w swiecie wsp6lczes
nym. Uderza przy tym dysproporcja - tylko dwa rozdzialy poswi~cone 
Sq socjologii, za to az siedem psychologii. Wydaje si~ to slusznym roz
wiqzaniem. Socjologia religii jest dziedzinq bardzo rozwini~tq, jej wy
niki ukazaly si~ w wielu publikacjach i w du:i:ej mierze dotarly do wia
domosci szerokiej publicznosci. Dlatego obydwa rozdzialy og6lnie tylko 
informujq 0 aktualnym stanie zagadnien. 
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"'-
Autor pierwszego S. A. Aquaviva ("Analiza socjologiczna zjawiska 

ateizmu") daje podsumowanie badan szczeg61owych, prowadzonych nad 
zjawiskiem religijnoSci w wielu krajach. Podaje tei szereg ciekawych 
statystyk i wykres6w, kt6rych nie spos6b tutaj omawiac. 

Drugi rozdzial sekcji socjologicznej poswiEo; cony jest interpretacji 
uprzednio stwierdzonych fakt6w. E. D. Vogt, norweski socjolog z Ber
gen, widzi zasadniczo dwie propozycje, powainie si~ liczqce na gruncie 
socjologicznym, wytlumaczenia wyst~pujqcych zjawisk - propozycj~ 

Marksa i Durkheima. Fakt ciekawy i godny zanotowania, ie marksizm 
jest tu traktowany jako doktryna socjologiczna, a nie tyIko jako ideolo
gia. Dyskusja, podj~ta przez Vogta, z o.mawianymi koncepcjami idzie 
w kierunku wskazania pozytywnych stron kaidego z omawianych sta
nowisk a jednoczesnie okresleniu jego niepelnosci. 

PSYCHOLOGIA 

W sekcji psychologicznej do najciekawszych naleiy rozdzial sioomy, 
opracowany przez Antoine Vergote, profesora psychologii i filozofii re
Ugii na Uniwersytecie w Louvain, kt6ry to rozdzial nosi tytul: "Psycho
logiczna interpretacja zjawiska religijnosci we wsp61czesnym swiecie". 

Autor rysuje najpierw znaczenie psychologii dla nurtu myslowego 
i kulturowego koncentrujqcego s i ~ na czlowieku, kt6ry w ciqgu XIX 
wieku doprowadzil do powstania antropologii. Badania prowadzone przez 
antropolog:~, nie mogly pominqc religii, ale w perspektywie antropolo
gicznej nie tyle chodzilo 0 metafizyczne uzasadnienie Bytu Najwyiszego, 
co 0 opis postawy czlowieka religijnego. W tej perspektywie doniosla 
rola przypadla psychologii - i to zar6wno dla opisu zjawiska religij
nosci, jak i dla poszukiwania motyw6w, zachowan i postaw religijnych. 

Kr6tki przeglqd historyczny Vergote zaczyna od Feuerbacha, kt6rego 
pisma wytyczyly kierunek rozwoju wsp61czesnej refleksji. Feuerbach 
wyszedl z zaloienia calkowitej immanencji zjawisk religijnych i sto
sownie do tego zaloienia opisal i pr6bowal wyjasnic teologi~. Byla to 
w gruncie rzeczy pierwsza pr6ba ukazania psychologicznych motyw6w 
zjawiska religijnosci. "Zagadnienie istnienia czy nie-istniE!nia Boga jest 
dla mnie zagadnieniem istnienia czy nie-istniesn ia czlowielta" pisal Feuer
bach w Istocie chrzeScijanstwa. 

Dalszy rozw6j psychologii religii poszedl w tym wlasnie kierunkU 
i dalej pr6bowano ukazywac immanentne przyczyny, kt6re dostatecz
nie tlumaczylyby zjawisko religijnosci. Postaw~ takq w pelni repre
zentowal Freud, kt6rego nie ma potrzeby omawiac na tym miejscu, 
gdyz pisano jui 0 nim na lamach "Znaku" (art. Ricoeura, nr 151), jak 
r6wniez mamy polskie tlumaczenie jego g16wnych prac 0 religii (Czlo
wiek, religia; kultura, Warszawa 1967, KiW). 

Mniej natomiast znane Sq poglqdy wielkiego C. Junga. Dla Junga 
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istnieje tylko B6g wewnE:trzny, odrzuca on Boga zewnE:trznego. B6g 
jest istotq utkanq z psychiki ludzkiej. Religia jest ogromnie donioslym 
czynnikiem dla czlowieka, ale cala wyczerpuje siE: w immanencji. Nie 
mozna Junga nazwac ateistq, ale nie jest tez on z pewnosciq teistq. 
Jung uwaza, ze ludzie prymitywni i dzieci nie majq jasnej swiadomosci 
r6znicy przedmiotu i podmiotu. W tych warunkach nastE:puje projekcja, 
czyli "umieszczanie subiektywnego procesu na przedmiocie". Oto ':0 

pisze Jung: "Projekcja bog6w, demon6w itp. nie jest przez nich (tj. lu
dzi prymitywnych - JK) rozumiana jako funkcja psychologiczna; s=\ 
to dla nich postacie rzeczywiste, a ich charakter projekcyjny nie jest 
rozpoznany. Dopiero w wieku Oswiecenia odkryto" ze bogowie nie 
istn:ejq, Iecz Sq tylko projekcjami". Projekcja jest funkcjq nieswiado
mosci , humanizacja przeciwnie, jest rozwojem swiadomoSci. Rozw6j 
inteIektualny czlowieka, bE:dqcy warunkiem i przejawem humanizacji. 
prowadzi do odkrywania w sobie projekcji, oraz do ich redukcji. Ale 
odpowiadajqca im funkcja psychiczna nie zostaje zniszczona i sytuacja 
grozi psychozq. Dlatego Jung podkresia wielkie znaczenie wsp61czesnej 
psychologii (rna tu chyba g16wnie na mysli siebie), kt6ra rna ulatwic 
czlowiekowi uswiadomienie sobie ukrytych dynamizm6w i napiE:c. B6g 
jest funkcjq irracjonaInej natury psychicznej, kt6rej czlowiek nie moze 
siE: pozbyc, ale kt6ra n ie rna zadnego zwiqzku z zagadnieniem obiektyw
nego istnienia Boga. Religie Sq systemami symboli, kt6re Sq przejawem 
uzewnE:trznienia siE: Iudzkiej psyche. 

Dla sprawiedliwosci trzeba dodac, ze Vergote prezentuje tylko je
dno z mozliwych stanowisk wobec zlozonego systemu Junga. Autorka 
znanej i u nas monografii wielkiego psychologa - Jolande Jacobi (Psy
chologia C. G. Junga, Warszawa 1968) uwaza, ze Jung nie przekresla 
transcendencji Boga, lecz nie chce siE: na ten temat wypowiadac, by 
nie przekroczyc kompetencji empirycznej nauki, jakq jest psycholo
'ia. 

Vergote podejmuje pr6bE: dyskusji z Jungiem, a szerzej z wszefkimi 
pr6bami psychologicznej redukcji religii do element6w czysto wewnE:
trznych. Psychologia jest naukq empirycznq, badajqcq fakty. Tutaj 
wiele ohserwacji JUnga wnosi do psychologii cenny wklad. Ale fakty 
te wiqze on w pewien system, a przy jego budowie nie moze siE: obyc 
bez refleksji filozoiicznej. Wydaje s'E: , ze to wlasnie narzE:dzie zawio
dlo Junga. Nie zdawal on sobie dostatecznie sprawy z oczywistego, 
po badaniach i opisach fenomenologicznych, iaktu intencjonalnosci 
IudzkieJ swiadomosci, zawsze odnoszqcej siE: do przedm'otu. Nie wy
starczy 'zresztq epistemologiczna krytyka projekcji. Trzeba szukac on
tologicznego uwarunkowania podmiotu, jako z istoty swej ekstatycz
nego, otwartego na poznanie rzeczywistosci poza-subiektywnej. 
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LITERATURA 

Dzielo literackie jest przede wszystkim dzielem sztuki, powstaje wiC';c 
pytanie 0 mozl.iwose badania go tylko od strony tresciowej, 0 to jak 
dalece mozna wyrywae z zywej struktury pojedyncze wqtki? Moeller 
uwaza, ze w literaturze opisujqcej postawy ludzi czy ich egzystencj~ 

wiele powiedziano 0 ludzkim losie. Trzeba tylko dokonae odpowiednie
go zabiegu hermeneutycznego, odnaleze tresci, gl~boko nieraz zaszyfro
wane. Takie pr6by "gl~bokiego odczytania" mogq miee r6zne stop
nie. Jezeli chodzi 0 niewiar~, to: 

1° mozna napotkae jasnq deklaracj~ niewiary', jak w sztuce Sar
tre's. Diabel i Pan Bog - slowa Goetza: "Radose. Lzy radosci. Nie rna 
Boga. Niebo jest puste." (Slowa te zresztq Sq odwr6ceniem slynnej 
"pamiqtki" Pascala, zapisu jego doswiadczenia mistycznego). 

2° 9zasami trzeba szukae motywacJj podstawowego dla danego pi
sarza odczucia iycia, np. dla Marcela wygnania, dla Pirandella pustki. 

3° Wreszcie moina dqiye do rozszyfrowania symboli zloionych 
w dziele. Moeller daje tu przyklad ksiqiki, ostatnio bardzo u nas 
glosnej - ULissesa Joyce·a, b~dqcej wedlug niego swiadectwem po
szukiwania ojca, z kt6rym zostala zerwana wi~z, co staje si~ z kolei 
zr6dlem chaosu, podstawowego non-sensu, w jakim iyje Bloom i inni. 

Poczyniwszy te wst~pne zalozenia Moeller maluje panoram~ ate
izmu w literaturze wsp6lczesnej. Postaciami wiodCjcymi, kt6re nadajq 
kierunek wsp6lczesnej wrailiwosci Sq: Nietzsche, Dostojewski, Nerval, 
Thomas Hardy oraz Henry James. 

Dokladniejszy opis pozwoli wydzielie r6zne aspekty i odcienie ateiz
mu w literaturze. I tak b~dzie to najpierw postawa oboj~tnosci: "B6g? 
nigdy 0 nim nie mysl~!" jak miala ' si~ wyrazic Fran!;oise Sagan. Moze 
to tez bye ateizm negatywny, b~dqcy "kontestacjq" nie-istnienia Boga. 
B~dzie tu si~ miescil agnostycyzm Valt§ry'ego, nostalgia za Bogiem, co 
jest 'postawq tYPOWq dla Duham.ela czy tez R. Martina du Gard, kt6
rego Jean Barois miota si~ pomi~dzy racjonalizmem a mistykq niezu
pelnie laickq. 

Inny nieco odcien przybiera ateizm M, de Unamuno i Camusa, roz
patrujqcych podstawowe rysy i warunki doli ludzkiej. Unamuno tra
gicznie przeiywa napi~cie pomi~dzy potrzebq wiary, jako swiaUa i woli 
zycia, a nie-moinosciq (wg niego) racjonalnej weryfikacji istnienia 
Boga., 

Camus jest pisarzem bardzo u nas popularnym, warto wi~c zajCjc 
si~ nim nieco blizej. Ateizm Camusa nie byl poglqdem "wymyslonym·'. 
U jego podstaw lezaly konkretne doswiadczenia. Bye moze jedno z nich 
bylo takie; przechodzil wraz ze swym przyjacielem ulicq w Algierze 
i dostrzegli grup~ ludzi otaczajqcych zwloki mlodego chlopca arabskie
go, zabitego przez autobus, nad kt6rymi rozpaczala jego matka. Ojciec 
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chlopca stal w zaciE:tym milczeniu. Camus wskazal przyjacielowi naj
pierw nil tE: grup~ potem na blE:kitne niebo : "Widzisz, niebo nie od
powiada". Camus mial wtedy 16 lat. Moeller uwaza, ze bylo tD do
swiadczenie podstawowe dla dalszego zycia Camusa i wytyczylo glow
ne temat.y jego l}1yslenia 0 czlowieku i jego losie. 

Bylo to myslenie na wskros humanistyczne i mozna je zawrzee 
w trzech poj ~ciach-haslach: dialogu, wrazliwosci i buntu. 

D i a log jest szacunkiem dla drugiego, dla jego niepowtarzalnosci 
i autonomicznosci. Jest to najbardziej podstawowa zasada kazdego 
zywego humanizmu. Wartose ta jest - zdaniem Camusa - zagrozona 
przez dwa potwory: demona historii i przez chrzescijaitstwo. Historia 
jest tu rozumiana po heglowsku, jak'o zespol czynnikow determinujq
cych czlowieka i odbierajqcych mu wolnose. Zarowno chrystianizm, 
jak i tak rozumiana histor,ia (ktora jest tylko zeswiecczeniem chry
stianizmu) odbierajq czlowieka jemu samemu, wytrqcajq go z jego or
bity. Camus proponuje powr6t do przed-chrzescijanskiej mqdrosci grec
kiej, do sokratesowskiej refleksji, kt6ra si~ obywala bez zbawienia, 
koncentrujqc si~ na samym czlowieku. W intuicji Camusa g6ruje tro
ska 0 obron~ czlowieka przed wszelkimi totalizmami, nawet tymi naj
pobozniejszymi. 

To wlasnie peIne szacunku pochylenie si~ nad czlowiekiem jest 
w r a z 1 i w 0 sci q (kt6rq Slownik j~zyka polskiego definiuje jako 
"zdolnosc precyzyjnego reagowania na bodice zewn~trzne"). Coz ma
jq innego robie ludzie, dotkni~ci zbiorowym nieszcz~sciem , jak nie 
kochac si~ wzajemnie? Jest to gl6wny temat Diumy, najpi~kniejszej 

ksiqzki Camusa. Tak rozumiana wrazliwose byla motywem post~po

wania dra Rieux. 

Ale ludzka dola jest absurdalna , rodzi- wi~c bun t . "Kim jest czlo
wiek zbuntowany? Czlowiekiem, ktory mowi 'nie'. Niewolnik, kt6ry 
przez cale zycie otrzymywal rozkazy, uznaje nagle nowy rozkaz za nie
mozliwy do przyj~cia" - pisze Camus w Czlowieku zbuntowanym. 
Buntem jest opisane wyzej wyzwanie rzucone niebu, przy jednocze
snym wskazaniu niewinnie zabitego chlopca. Jest to pytanie Dostoje
wskiego 0 sens cierpienia malych dzieci, podj~te i przetworzone na 
bunt. Buntem jest sprzeciw w stosunku do absurdalnej sytuacji, w jakq 
wplqtany jest czlowiek.-

Ateizm Camusa jest Wi~c ateizmem specjalnego rodzaju, jest bun
tern przeciw Temu, Kt6remu odmawia si~ jednoczesnie istnienia! 

Mauriac nazwal Camusa anima naturaliter christiana. Sam Camus 
powiedzial w wywiadzie dla "Monde'u" (sierpieit 1957 r.): "Nie wierz~ 
w Boga, to prawda. Ale nie jestem tez ateistq. Zgadzam si~ tu z Ben
jaminem Constant, kt6ry uwazal bezreligijnosc za cos wulgarnego i... 
zuzytego". 

Zna k - l4 
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W tym samym rol{u 1957 Camus mowil w wywiadzie udzielonym 
szwedzkiemu dziennikarzowi z okazji otrzymania nagrody Nobla: "Marn 
swiadomos( sacrum i tajemnicy tkwiqcej w czlowieku, nie wiem dla
czego mialbym ukrywae uczucia, jakich doznaj~ w stosunku do Chry
stusa i jego nauczania... Mam jedynie szacunek i pod~iw wobec osoby 
Chrystusa i jego historii - nie wierz~ jednakie w jego zmartwych
wstanie". 

Nasuwa si~ pytanie 0 to, czy iycie i myslenie Camusa nie Sq jed
nq wielkq epopeq zagubionej miloSci. A zresztq czy tak na pewno 
zagubionej? 

Jan Andrze j Kloczowski OP 

NOW A POSTAC RACJONALIZMU 

N A MARGINESIE LEKTURY: ROBERT BLANCHE, WIEDZA WSPOLCZESNA 
A RACJONALIZM. ·Warsza wa 1969. Wiedza Powszechna, seria "Omega". t. 137, 
str . 110, cena zl 10. 

Do dzis W niektorych kr~gach filozof6w piel~gnuj e si~ twierdzenie 
o wzajemnej niezaleinosci tzw. autentycznej filozofii i nauk przyrod
niczych. Wedlug zwolennik6w tego poglqdu moina m6wie co najwy
iej 0 jakichs "wplywach ubocznych" zachodzqcych mi~dzy naukami 
a filozofi q, ale w gruncie rzeczy obydwa te rodzaje ludzkiego poznania 
"leiq" na calkiem r6inych "plaszczyznach".. Kr6tkie studium Roberta 
Blanche 0 przemianach racjonalizmu pod wplywem naukowych osiqg
ni~e ostatnich czas6w stawia tego typu przekonania pod duiym zna
kiem zapytania. Okazuje · si~, ie nauki matematyczno-przyrodnicze de 
facto w istotny spos6b wp!ywajq na koleje typowo filozofi cznych 
sporow. 

Gwaltowny rozw6j nauk na poczqtku czas6w nowoiytnych w r6w
nym stopniu przyczynil si~ do "zeswiecczenia" obrazu materialnej rze
czywistosci, co i do "ubostwienia" ludzkiego rozumu. W cywilizacji za
chodniej zapanowala "wiara w rozum powszechny i niezmienny, b~dqcy 
udzialem ca!ego gatunku ludzkiego i nie poddajqcy si~ zmiennym ko
lejom historii." (s. 5). Nawet skrajni empirysci nie pr6bowali tej wiary 
podwaiae. "Trese doswiadczenia jest. oczywiSc.ie, u r6inych osobni
k6w roina, ale struktura doswiadczenia jest dla wszystkich ta sama 
i dlatego struktura umys!u, ktora odzwierciedla struktur~ rzeczy, jest 
rowniei ta sarna dla wszystkich" (tamie). 

Wiara w rozum znalazla odbicie w owczesnych systemach filozoficz
nych. Leibniz pierwszy rzucil haslo, aby "pojmowae rozum jui nie jako 
zbiornik wiadomosci, lecz jako system formalnych regul, kt6rym pod
porzqdkowujemy si~ spontanicznie, zanim jeszcz€ je sobie uswiadomi

http:oczywiSc.ie
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my."(s. 5-6). W filozofii Kanta rozum z bierneg o narz~dzia sluzqcego 
do poznawania rzeczywistoSci staje si~ dynamicznq silq czynnie ingeru
jqCq w sam proces poznawania. Przy pomocy zmys16w "zbieramy dane 
o przedmiotach", intelekt dane te "uog6lnia w formie mysli". "Ale zmy
slowosci owe dane ukazujq si~ jedynie w pewnych apriorycznych ra
mach. Ramy te, to przestrzen i czas, kt6re nie Sq wlasciwosciq samych 
rzeczy, lecz Sq okreslone przez prawa naszego postrzegania zjawisk." 
(s. 6). Intelekt funkcjonuje "przy pomocy" zasad analitycznych. Zasady 
te uznaje si~ bez jakiegokolwiek doswiadczenia. Sarna analiza termin6w 
wyst~pujqcych w zdaniu, kt6re takq zasad~ wyraza, zmusza do jej przy
j~cia . <?pr6cz zasad analitycznych rozumowi potrzebne Sq zasady syn
tetyczne (np. zasada przyczynowoSci , zachowania materii) . Do ich uzna
nia nie wystarczy juz tylko analiza termin6w, konieczne jest jakid 
uzasadnienie z zewnqtrz. Tego uzasadnienia dostarcza struktura nasze
go umyslowego poznania. Dzi~ki zasadom syntetycznym intelekt orga
nizuje "nasze wrazenia zmyslowe i dopiero w ten spos6b czyni z nich 
wlasciwe doswiadczenie, wznoszqce je do stanu poznania obiektywnego. 
(...) To, 'co w umysle apl"ioryczne, a wi~c powszechne i niezmienne, roz
klada si~ tedy u Kanta na trzy poziomy, albo, jeSIi kto woli, na dwie 
koncentryczne _warstwy otaczajqce wsp6lne jqdro, kt6re jest najtrwal
szym skladnikiem rozumu. Jqdro to stanowiq zasady logiczne, abso
lutnie nieodzowne, bez nich bowiem zadne myslenie w og61e nie by
loby mozliwe. Wok61 nich, jak gdyby nieco bardziej na zewnqtrz, mamy 
zasady zachowania materii i przyczynowego nast~pstwa zjawisk, juz 
nie tak istotne, bez nich bowiem nie moglibysmy wprawdzie niczego 
pozna<\ przedmiotowosc swiata zniklaby, ale przynajmniej moglibysmy 
jeszcze myslec. I wres7.cie trzecia warstwa, niejako bardziej jeszcze 
zewn~trzna, nie nalezqca bowiem do samego intelektu, to formy prze
strzenno-czasowe" (s. 6-7). 

W filozofii Kanta szczeg6lnie uwydatnia si~ wyzszosc czynnika ra
cjonalnego nad poznaniem empirycznym. Niezaleznie od tego, co kiedy
kolwiek stwierdzq nauki szczeg6lowe, pewne prawdy muszq pozostac 
niezmienne. Do prawd takich nalezq przede wszystkim zasady logiki 
i matematyki, a ponadto: euklidesowosc i ciqglosc przestrzeni, jedno
rodnosc i ciqglosc czasu, zasada przyczynowosci, zasada zachowania 
materii (tak za czas6w Kanta nazywano zasad~ zachowania energil
-masy), substancjalne uj~cie materii, i inne. Prawdy te Sq niezmienne 
i ponadhistoryczne, bo ich uzasadnieniem jest struktura ludzkiego po
znania, a jest ona i niezmienna i ponadhistoryczna. 

Tak wi~c filozofia wyznaczyla teren dzialania naukom przyrodni
czym - post~p jest dopuszczalny, ale w zasadzie sprowadza si~ do 
wypelniania niezmiennych ram nowymi szczeg6lami. W rzeczywistosci 
stalo si~ dokladnie przeci~nie . Nowe "szczeg6Iy" w og6le nie chcialy 
si~ miescic w obowiqzujqcych ramach. Historia ludzkiej wiedzy po
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czqwszy od r. 1900 w pelni zasluiyla sobie na miano okresu rewolucyj. 

"Post~p nauki wsp61czesnej polega nie tylko na pomnaianiu naszej 

wiedzy, na nieustannym kroczeniu naprz6d, lecz takie na rozrachunku 

z przeszlosciq, na spojrzeniu wstecz, w stron~ zasad, kt6re dotqd ucho

. dzily za podstawowe i absolutnie konieczne, a kt6re dzis ukazujq si~ 


nam jako szczeg61ne i pozbawione pi~tna koniecznosci konsekwencje 

zasad bardziej abstrakcyjnych i bardziej og6lnych" (5. 10). 

Moina to nazwae ironiq losu, ie wlasnie przestrzen i czas - kanto
wskie "wrodzone katego;-ie" porzqdkujqce calose naszych zmyslowych 
doswiadczen - pierwsze ulegly atakom rewolucyjnych idei. Jeszcze 
w XIX w., dzi~ki pracom Lobaczewskiego, Bolyai, Gaussa i Riemanna, 
dowiedzielismy si~, ie opr6cz euklidesowej geometrii istnieje nieskon
czenie wiele innych system6w geometrycznych. 1 Scisla aksjomatyzacja 
zastqpila poglqdowq intuicj~. "Uj~cie aksjomatyczne mianowicie uwy
datnilo dwoistq natur~ zwyklych sposob6w przedstawiania geometrii 
i pozwolilo wyrainie rozdzielie abstrakcyjnq struktur~ logicznq i in
tuicyjny ,model' geometryczny. Kantowskie poj~cie syntezy a pr"iori po
trzebne bylo dlatego, ie geometria tradycyjna mieszala te dwie strony 
zagadnienia. Teraz, gdy synteza intuicyjna zostala oddzielona od logi- ' 
cznego a priori, wspomniane poj~cie utracilo racj~ bytu. Nie musimy 
jui traktowae intuicji geometrycznej jako intuicji czystej, tzn. jako 
pewnej formy apriorycznej . Jedyna ,przestrzen' a priori, tzn. taka, kt6
ra nie zapoiycza niczego od doswiadczenia, to przestrzen uog6lniona 
i analityczna czystych matematyk6w. Przestrzen intuicyjna zostaje prze
suni~ta do sfery empirii" (s. 14). 

Podobnej ewolucii uleglo poj~cie czasu. Jak dlugo kierowalismy si~ 

poczuciem oczywistosci i intuicjq, nieodwracalnosc trwania czasowego 
wydawala si~ niepodwaialnym dogmatem. Ale gdy naukowcy (Boltz
mann, Gibbs i inni) zacz~li poszukiwac jakiegos fizycznego wyznaczni
ka "strzalki czasu" i gdy doszli do przekonania, ie moze nim bye tylko 
pewna funkcja zwana entropiq, to bardzo szybko okazal.o si~, ie nie
odwracalnosc czasu nie jest zjawiskiem "absolutnym" , lecz rna wyrai
nie charakter statystyczny: "...odwr6cenia czasu nie wyklucza iadI}e 
prawo przyczynowe, lecz tylko pewne prawo statystyczne czyni je nie
prawdopodobnym. Podobnie, iadne prawo przyczynowe nie wyklucza 
tego, ie po przetasowaniu talii kart otrzymamy zn6w uklad poczqtko
wy, choc racz.ej nie powinnismy tego oczekiwac. Skoro nieodwracalnose 
jest regulq jedynie statystycznq, stosuje si~ ona tylko do zbior6w: ta
sowae moina tali~ kart, lecz nie samego asa pikowego. Dla indywiduum 
izolowanego - w fizycznym, nie biologicznym sensie tego slowa - ' 
czas nie rna strzalki, ani nawet ,nie jest przeplywem. Aby poj~cie strzal
ki mozna bylo dostosowae do zbioru indywidu6w, trzeba jeszcze, aby 

I Pisalem 0 tym obszernlej wart.: Geometria Wszechswiata , Znak 171 (1968), 
s . 1232-1239. 
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OW zbior posiadal pewien stopien organizacji, ktorq by mogl traclc; 
gdy organizacja zostaje calkowicie rozbita, gdy entropia osiqga ma
ksimum, poj~eie strzalki czasu traci sens. Zauwaimy, ie 0 He na po
ziomie makroskopowym nic si~ jui wowczas nie dzieje, 0 tyle na po
ziomie mikroskopowym trwa nadal bezladny ruch cZqsteczek; dziejq 
si~ tu zdarzenia, a wi~c istnieje czas, ale czas pozbawiony strzalki, 
zjawiska czysto mechaniczne Sq bowiem odwracalne. Wskazuje to 
wyrainie, ie nieodwracalnosc czasu naleiy odroinic od porzqdku czaso
wego" (s. 20-21) . 

Dalszego przewrotu w rozumieniu czasu i przestrzeni dokonala teoria 
wzgl~dnosci. Nie rna absolutnego czasu i absolutnej przestrzeni. Za
rowno przestrzen, jak i czas Sq mierzalnymi "wielkoseiami" seisle 
zwiqzanymi z konkretnym ukladem odniesienia. Matematycznie rzecz 
biorqc moiliwych jest dowolnie wiele roinych rodzajow przestrzeni 
i dowolnie wiele roinych sposob6w uplywania czasu, ktora z tych prze
strzeni i ktory z tych czas6w odpowiada rzeczywistosei - to zadanie 
do rozstrzygni~eia dla nauk empirycznych. 

"Gdy Bohr oglosil w 1913 r. SWq kwantowq teori~ atomu, wi~kszo~c 
fizykow, przesiqkni~ta ideami tradycyjnymi, wyobraiala sobie przej
seia kwantowe jako wyjqtkowo szybkie przejseia od jednego stanu sta
cjonarnego do innego. Bohr natychmiast sprzeeiwil si~ takiej interpre
tacji. Przejseia te nalezal6 wedle niego pojmowac jako prawdziwie mo
mentalne, wprowadzajqce do poj~cia stawania si~ pewnq nieciqglosc, 
ktora z natury nie daje si~ przedstawic jako trwanie. A same stany 
stacjonarne, wlasnie jako stacjonarne, nie podlegajq stawaniu si~. Atom 
funkcjonuje niejako ,poza czasem'; czas przejawia si~ tu jedynie jako 
nieciqgle nast~pstwo momentalnych przejsc. I tak sarno przeskok kwan
towy z jednej orbity na innq nie dokonuje si~ jako przejscie eiqg~e. 

przez poloienia posrednie; nie posiada on trajektorii, dokonuje si~ jak
by ,poza przestrzeniq', jako zmiana jednego miejsca na inne bez prze
bywania drogi pomi~dzy nimi. W mikrofizyce, powiada Bohr, musimy 
,wyjsc poza' zwykle ramy przestrzeni i czasu. Przestrzen i czas ,wyla
niajq si~' dopiero na okreslonym poziomie zjawisk, poniiej ktorego 
mikrofizyk musi nauczyc si~ stosowac nowe sposoby myslenia, wolne 
od ograniczen, jakie narzuca nam nasza zmyslowosc" (s. 41). 

Wyglqda wi~c na to, "ie nasza przestrzen intuicyjna "i nasz intuicyj
ny . czas nie majq wcale charakteru apriorycznego, lecz uwarunkowane 
Sq przypadkowymi wlasciwosciami swiata naszego doswiadczenia i nie 
naleiy ich uwaiac za konieczne, a wi~c bezwzgl~dnie stale elementy 
struktury naszego umyslu" (s. 23). 

Kwantowe pojmowanie CZI!SU i przestrzeni pociqgn~lo " za sobq dalsze 
rewolucJe. Heisenberg wykazal, ie poloienie czqstki w przestrzeni 
i p~d cZqstki oraz poloienie jakiegos zdarzenia w czasie i energia za
angaiowana w to zdarzenie Sq wielkosciami komplementarnymi. Nie 
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mozna ich wyznaczyc r6wnoczesnie i z dowolnq dokladnosciq. Jezeli 
dokladniej okreslimy polozvnie w przestrzeni (polozenie w czasie), wzro
snie niedokladnosc w okresleniu p~du (energii), i odwrotnie - doklad
niejsza informacja 0 p~dzie (energii) powoduje wzrost niewiedzy 0 po
lozeniu w przestrzeni (0 polozeniu w czasie). Nieokreslonosc Heisen
berga podwaza zasad~ przyczynowoscl, a w kaidym razie jej stosowal
no8(: w swieeie mikrozjawisk. 

Dalsze przewroty byly juz tylko prostq konsekwencjq. Zakwestiono
wanie zasady przyczynowosci musialo doprowadzic do zachwiania si~ 

sUbstancjalnego ujmowania materii. "W poj~ciu sUbstancji ' splatajq 
si~ seisle dwie idee: idea substratu, kt6ry podtrzymuje zj awiska i kto
ry bylby, na najnizszym poziomie bytu, rzeczywistosciq ostatecznq 
(sub), oraz idea trwalosci tego substratu, ktory nie zmienia si~ mimo 
nieustannej zmienriosci zjawisk (stare). Ta zasada zachowania sUbstan
cji wiqze si~ bezposrednio z ~asadq przyczynowosei: nic nie moie po
wstawac z niczego, kreacja ex nihilo, jako fakt bez przyczyny, jest nie
moZliwa; i jeSli nic nie powstaje, nic tez, gwoli symetrii, nie ginie. 
( ...) W polowie XIX w., gdy CIo zasady zachowania masy dolqczono za
sad~ zachowania energii, zdawalo si~, ze postulat trwalosci zostal w pel
ni zrealizowany. Dotarlismy, pisal Taine, do niezmiennego podloza by
tu, do trwalej substancji" (s. 61-62). 

"Desubstancjalizacja" swiata fizycznego byla dzielem mechaniki kwan
towej. "Jakze bowiem jedna i ta sarna substancja moglaby lqczyc w so
bie dwa zbiory przeeiwstawnych wlasnosci - rozciqgac si~ w przestrze
.ni jak fala i umiejscawiac si~ w jakims punkcie jak cZqstka - choc
by przybierac jednq lub drug4 postac, zaleznie od aparatury doswiad
czalnej, arbitralnie wybranej przez eksperymentatora?" (s. 62). Poj~eie 
substancji rozplywa si~ jeszcze bardziej przy uwzgl~dnieniu obowiqzu
jqce] dziS niemal powszechnie tzw.probabilistycznej interpretacji fal 
materii. "Fala nie jest realnosciq fizycznq, wyraza jedynie stan naszej 
wiedzy 0 cZqstce, kt6rej jq przyporzqdkowujemy. Istnieje ona nie bar
dziej niz fala lenistwa, 0 ktorej powiedzielibysmy, iZ ogarn~la kraj, 
majqc, na mysli to po prostu, ze zwi~kszylo si~, w odniesieniu do kazdego 
mieszkanca, prawdopodobienstwo oslabienia jego wysilk6w. (...) Czqstki 
zatem nie tylko utracily wszystkie swe cechy konkretne, sprowadzajqc 
si~ do struktur matematycznych; utracily zarazem SWq indywidualnosc" 
(s. 	62-65). 

Syfuacje kryzysowe w fizyce Sq jeszcze do pomyslenia. Ostatecznie 
rzeczywistosc rna prawo do wymykania si~ naszym eksperymentom. 
Ale gdy symptomy nadchodzqcych rewolucji zacz~ly si~ pojawiac na 
terenie matematyki i logiki, sytuacja wydawala si~ naprawd~ grozna. 
Zagrozenie praw rozumowania staje si~ zagrozeniem wszystkiego. 

"Przechodzqc do praw logiki wkraczamy, rzee mozna, do nietykal
nego sanktuarium rozumo. Prawa te sprowadza si~. tradycyjnie do 
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trzech wielkich zasad traktowanych jako fundamentalne: zasady toz
samosci (A jest A), zasady niesprzecznosci lub kr6cej: sprzecznosci 
(nigdy zarazem A i nie-A) i zasady wylqczonego srodka (A lub nie-A). 
Zasady te nie regulujq juz doswiadczenfa, lecz sam bieg naszej mySli" 
(s. 72). Cala tradycyjna logika opierala si~ na nienaruszalnym szacunku 
dla tych trzech zasad. Ale gdy r6zne logiczne systemy zacz~to budowae, 
tak jak przedtem geometrie, w spos6b aksjomatyczny, stalo si~ zupel
nie jasne, ze trzy "wielkie zasady" wcale nie muszq odgrywae roll 
aksjomat6w. Tak np. w logicznym systemie Russela nie znajdziemy ich 
w sr6d pi~ciu zdan pierwotnych , zostaly one zdegradowane do roli zwy
klych twierdzen, kt6rych prawdziwosci dowodzi s i~ przy pomocy innych 
aksjomat6w. "Zwiqzek mi~dzy aksjomatem a intuicyjnq oczywistosciq 
zostaje tedy przeci~ty. Rozdzial ten mial si~ nast~pnie bardziej jeszcze po
gl~bie, zwlaszcza gdy Nicod oparl system na poj edynczym aksjomacie, 
tak dalekim od bezposredniej oczywistosci, ze sarno uchwycenie jego 
sensu wymaga niemalego wysilku" (s. 75). 

W r. 1920 Lukasiewicz zbudowal logik~ tr6jwartosciowq. Opr6cz war
tosci logicznych "prawda" (1) i "fa1sz" (0) przyjql on wartose posred
niq (1/2). "Pol6wkowa" wartose logiczna przysluguje riewnym zdaniom 
o przyszlosci, co do kt6rych nie wiadomo, czy Sq prawdziwe czy nie 
(np. zdanie: "W r. 1975 ludzie wylqdujq na Marsie."). W logice Lukasie- . 
wicza nie obowiqzuje zasada wylqczonego srodka - srodek nie zostaje 
"wylqczony", istnieje przeciei trzecia, w1asnie "srodkowa", wartose. 
Zdanie, kt6remll przysluguje "srodkowa" wartose logiczna, jest r6wno
waine swojemu zaprzeczeniu. Zasada sprzecznosci jest niewaina. 

Lukasiewicz utorowal drog~ , kt6rq natychmiast poszli inni. Jak grzy
by po deszczu, zacz~ly powstawae r6zne logiki, juz nie tr6j lecz wielo
wartosciowe (n-wartosciowe). Reichenbach stworzyl nawet system 0 nie
skonczonej ilosci logicznych wartosci. 

Aksjomatyzacja stworzyla naturalne warunki do "reprodukowania 
si~" logik. Wystarczylo przeciez tylko odrzucie lub zmienic chocby je
den aksjomat, aby natychmiast, niejako mechanicznie, uzyskac nowy 
system logiczny. "Przyklad geometrii byl zarazliwy ." (s. 87) Jednakze 
"niepokojqce wydaje si~ , z punktu widzenia wartosci rozumu, postawie
nie praw logiki w jednym rz~dzie z postlliatem 0 r6wnoleglych, alba 
co gorsza, z regu1ami mowy zaleinej" (s . 88). 

W dodatku jeszcze na grllncie tradycyjnej logiki - i coraz cz~sciej 
w nowoczesnej matematyce - zacz~ly pojawiac si~ antynomie - rozu
mowania pozornie zupelnie scisle, prowadzqce do absurdalnych wnio
sk6w. "Wedle Brouw era antynomie matematyczne biorq si~ stqd, ii 

bezzasadnie rozciqgamy na rozwazania dotyczqce zbior6w nieskonczonych, 
reguly naszej zwyklej logiki, kt6re wyabstrahowane zosta1y w wyniku 
analizy rozumowan dotyczqcych zbior6w skonczonych." (s. 79) Czy ist
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meJe jakas, zupelnie inna od naszej, logika dla zbior6w niesk0l1CZO
nych? 

Na domiar zlego pojawiajq si~ poszlaki, iz materialna rzeczywistose 
"woli" inne, nietradycyjne logiki, Wedle niekt6rych autor6w (Reichen
bach, Birkhoff, Neuman, Weizsiicker) w fizyce :twantowej nalezy sto
sowae logik~ tr6j lub wi~cejwartosciowq . Dodatkowe - opr6cz prawdy 
i falszu - wartosci logiczne bylyby odpowiedzialne za kwantowy in
determinizm w swiecie mikrozjawisk. 

Niekt6rzy idq jeszcze dalej. Na przyklad "P. Fevrier nie waha si~ 

twierdzic, ze reguly rozumowania zmieniajq si~ wraz z przedmiotem roz
wazafl, ze nie istnieje jakas jedna logika, niezalezna od wszelkich tre
sci: w kazdej dziedzinie badafl musimy stosowae logik~ dla tej dziedziny 
odpowiedniq, kazda teoria rna swojq wlasnq logik~" (s. 89). 

Czyz wi~c rzeczywiscie koniec racjonalizmu, ostateczny kryzys ludz
kiego rozumu? 

Przede wszystkim 'wprowadzmy pozyteczne rozr6znienie : logika 
pewna zdolnose czlowieka, dzi~ki kt6rej potrafi on przeprowadzie po
prawne rozumowania, i r6zne logiki - pewne systemy rachunkowe. 
"Logika w liczbie pojedynczej, jest to organon, kt6ry kieruje wszelkll 
fabrykacjq i wszelkirri uzyciem narz~dzi intelektualnych. Logiki w licz

. bie mnogiej, Sq to niekt6re sposr6d owych narz~dzi, podobnie jak roz
maite teorie matematyczne, od kt6rych trudno je zresztq oddzielie wy
raznie zarysowanq granicq" (s. 90). 

Powstanie wielu logik nie oznacza kl'Yzysu jednej logiki. Przeciwnie, 
mysl ludzka stala si~ teraz bogatsza, bardziej r6znorodna i bardziej 
precyzyjna, niz kiedykolwiek przedtem mozna bylo w og6le przypusz
czae. Wi~cej nawet, kazdy nowy system logiczny musi bye seisle ' pod
porzqdkowany og61nej ludzkiej logice. "Stosunek wzajemny mi~dzy 

og61nq logikq, wedle kt6rej faktycznie rozumujemy, a rachunkami spe
cjalnymi stanie si~ jasny, jesli zauwazymy, ze konstruujqc te rachun
ki i operujqc nimi, ich tw6rcy w pelni przestrzegajq regul owej zwy
klej logiki, od kt6rej rzekomo odst~pujq. W rachunku , kt6ry nie uznaje 
prawa wylqczonego srodka, dana formula uzyskuje jednak ocen~ cal
kiem okreslonq: alba przysluguje jej np. wartose 1I:l, albo nie przyslu
guje - trzeciej moZliwosci nie rna, ,srodek' jest wylqczony. Budujqc 
rachunek, kt6ry nie uznaje prawa sprzecznosci, wystrzegamy si~ uwi
klania w sprzecznosci: dbamy 0 to, by rachunek nasz nie umozliwial 
dowodu zadnej formuly, kt6rej zaprzeczenie mogloby r6wniez bye do
wiedzione w tym rachunku; w przeeiwnym razie rachunek odrzueili
bysmy jako bezwartosciowy. Kr6tko m6wiqc, reguly metaj~zykowe, 

kt6re sluzq konstrukcji j~zyk6w (rachunk6w) nieklasycznych, Sq to 
w dalszym ciqgu reguly logiki klasycznej" (s. 92-93). 

Zapewne daloby si~ zbudowae nowq nieklasycznq logik~ caly czas 
operujqc, jako metaj~zykiem, jakqS innq, r6wniez nieklasycznq logikq. 
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Bylaby to z pewnosciq bardzo ciekawa konstrukeja, ale i ona nie do
wodzilaby kryzysu "ludzkiej logiki". W takiej podwojnie nieklasyeznej 
logiee meta-meta-j~zyk . musialby bye jednak j~zykiem klasyeznym. 
Powstaje tu ciekawe zagadnienie: ezy da si~ zbudowae taki system 
logiezny, kt6ry na zadnym pi~trze (w zadnym swoim meta-meta-... - me
ta-j~zyku) nie odwolalby si~ do logiki klasyeznej . Odpowiedz na to py
tanie nie jest mi znana. Ale nawet gdyby to bylo mozliwe, ta n0wa, 
ealkiem-nie-klasyezna logikc; i ~ak bylaby dzieekiem "og6lnej ludzkiej 
logiki" (tj. zdolnoSci do logieznego myslenia), potwierdzeniem jej pre
eY7ji i tworezyc"il mo:i:liwosei. 

Dawny raejonalizm nie umarl. Pod wplywem nauk przyrodniezyeh 
i dyseyplin formalnyeh przyjql tylko nowq postae. "Kiedy uprzytom
niamy sobie, ze nauka bynajmniej nie niszezqe dorobku poprzednich 
stuleei, zdolala, przeciwnie, rozszerzye go na nowe dziedziny, przezwy
ei~zajqe przeszkody, kt6re stawialy jej zakorzenione nawyki myslo
we - sklonni jestesmy raezej wpisac do aktywow rozumu owe prze
ksztalcenia, kt6rym poddal on swe zasady, i widziec w nieh nie kl~ski 
rozumu, ale jeg\\ zwyci~stwa odniesione nad sobq samym. W konse
kweneji zatem powinnismy poddae odpowiedniej modyfikaeji r6wniez 
sam raejonalizm zasad. Zuehwalstwl'm byloby twierdzic, ze formy, 
wedle kt6ryeh dotqd organizowalismy nasze poznanie odpowiadajq 
wszelkim tresciom, kt6re kiedykolwiek moglibysmy w nie wlozyc" 
(s. 	 99). 

Dawniej raejonalizm przeciwstawia·no empiryzmowi, dziS przeeiwsta
wian.ie trzeba zastqpie koegzystenejq. "Nowy racjonalizm musi przy
jqC, ze same zasa,dy Sq w pewnej mlerze uzaleznione od doswiadczenia. 
Jakkolwiek interpretaeja doswiadezenia wymaga odwolania si~ do pew
nyeh regul, to wlasnie doswiadezenie rozstrzyga, ezy reguly, ktore do
tqd zwyklismy don stosowae, pozostajq adekwatne, gdy zmieniamy po
le ich zastosowania. I wlasnie doswiadezenie powinno nam podsunqe 
kierunki ieh ewentualnej modyfikaeji." (s. 99) Bye moze, ze kiedys 
okaze .si~, ii jakas nowa nieeuklidesowa i nieriemannowska geometria 
wzbogaeona -0 nowe aksjomaty "kwantowania przestrzeni" rozwiqze 
tak bardzo dzis dyskutowane w fizyce zagadnienie geometryzaeji pol 
(unitarna teoria pola). Bye moze, ze jakis nowy raehunek matematyez
ny, zbudowany na kt6rejs z wielowartosciowyeh logik, okaze si~ szeze
g61nie uzyteeznym narz~dziem na terenie meeharflki kwantowej. "Tak 
ezy owak, historia nauki, i w szezeg6lnosei jej historia najnowsza do
wodzi tego przynajmniej, ze przeksztalcenia naszego aparatu intelek
tualnego idq w kierunku jego uszezuplenia, przenoszqe na zmiennq ma
teri~ doswiadezenia coraz wi~ksZq ez~se tego, co poprzedni o uehodzilo 
za aprioryezne i niezmienne zalozenia rozumu. Ale to uszczuplanie nie 
jest zubozaniem; przeciwnie, wznoszqe nas na wyzsze szczeble abstrak
eji formalnej, rozszerza one zarazem pole mozliwyeh zastosowan, od
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slania przecl nami ukryte mozliwosci, nowe w porownaniu z tq, ktora zo· 
stala urzeczywistniona. Przestrzen euklidesowa i czas newtonowski, de
terminizm mechanistyczny i zasada substancji - wszystkie te idee uka
zujq nam si~ dzis jako idee na wp61 konkretne, dostosowane do okre
slonugo poziomu doswiadczenia; ·Sq to pewne uszczegolowienia zasad 
bardziej og61nych i bardziej 'abstrakcyjnych, zasad, ktore formulowane 
w postaci absolutnie czystej, w oderwaniu od jakiejkolwiek interpreta
cji materialnej, bylyby niemal nieokreslone; ale tez zasady te, jako og61
ne i abstrakcyjne, dopuszczajq r6wnoczesnie inne konkretyzacje, ktore 
mogq odpowiadac innym poziomom doswiadczenia" (s. 103). 

Co wi~c ostatecznie stanowi racjonalny element naszego poznania? 
"Jak slusznie pisze J. UIlmo, 'to nie jakiS jeden system regul okresla 
rozum, ale jego zdolnosc ustanawiania dowolnie wielu system6w regul'. 
W tym samym sensie Einstein powiadal, ze zadna kategoria nie jest 
nieodzowna, nieodzowne jest natomiast, aby jakies kategorie istnialy" 
(s. 103). Umysl ludzki i jego logika polega na nieslychanie plastycznej 
zdolnosci tworzenia nowych struktur. 1m tych struktur wi~cej i im 
ba rdziej roznorodne, tym obszerniejsze dziedziny rzeczywistosci - i .ma
terialnej i te"j, kt6rq zajmujq si~ nauki formalne - ulegajq poznawczej 
pasji cz!owieka. 

Michal Heller 

CZESI ROZMAWIAJJ\ Z KARLEM RAHNEREM 

Profesor Karl Rahner, w czasie sw ej wizyty w Pradze w i osnq 
zeszlego roku, spotkal si~ z grupq intelektualist6w chrzesci 
janskich z r 6znych kosciol6w Czech. Fragmenty odbytej roz
mowy, kt6re zanotowal Ludek Droz, redaktor naczelny pras
k i ego czasopisma COMMUNIO VIATORUM, zamiescil nie 
dawno dwumiesi~cznik francuski "Terre entier e". Dotyc?q 
one tak kluczowych dzi siaj pytan religijnych, ze zaintere 
sujq bez wqtpienia takze czytelnik6w polskich. 

Profesorowi RahnerQwi postawiono mi~dzy innymi nast~pujqce pyta
nie : przed siedemnastu laty .napisal Ksiqdz ksiqzk\i: pod tytulem Per spe
ktywy .chrz(!scijo.nstwa. Co dzisiaj m6g1by Ksiqdz na ten temat powie
dziec? 

Nie czytalem tej ksiqzki od czasu, gdy si~ ukazala i nie pami~tam 
juz nawet dokladnie, co w niej bylo. Sqdz~ jednak, ze jej mysl prze
wodnia jest nadal prawdziwa : j esli w przyszlosci b~dzie istniala w og6
Ie jakas religia instytucjonalnie zorganizowana, to najwi~cej szans, by 
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niq bye, rna chrzescijanstwo. Pominmy chwilowo r6znice mi~dzy po
szczeg61nymi kosciolami chrzescijanskimi, mi~dzy denominacjami. 
Stwierdzmy taki:e od razu, ze istnieje duza grupa ludzi, dla kt6rych py
tania religijne 0 transcendencj~ i ostateczny sens istnienia nie majq 
absolutnie zadnego znaczenia. Mysl~, ze grupa ta jeszcze wzrosnie i wyda 
w koncu ateist6w jeszcze bardziej radykalnych nii: dzisiejsi. Poza tym 
jednak b~dzie z pewnosciq istniala takze grupa ludzi 0 zdecydowanej 
postawie, kt6rzy nie b~dq tradycjonalistami, ale b~dlJ wierzqcy. B~dzie 
to typ wiary opartej na decyzji gl~boko osobistej . Ci ludzie b~dq mieli 
zorganizowanq instytucj onalnie religi~. Ot6z religiq tq b~dzie z pew
nosciq chrzescijanstwo. C6Z innego mozna sobie wyobrazie? Rozwazajqc 
rzecz z punktu widzenia historii kultury, nie wiem zupelnie, w jaki spo
s6b mozna by (uzyj~ tutaj dosyc nieprzyjemnego okreslenia) - wynu
lefc jakqs nOWq religi~. Uwazam to za wykluczone, w sensie ludzkim 
i psychologicznym, a nawet ·historycznym i filozoficznym. Nie jestem 
oczywiScie prorokiem. Przyjmuj~, ze - czysto teoretycznie - istnieje 
mozliwosc stworzenia jakiejs nowej religii. Powtarzam jednak, ze moim 
zdaniem, nie jest to mozliwosc reaIna ani bliska. Tam, gdzie istniec b~
dzie jakas wsp6lnota ludzi wierzqcych w Boga, w wieczne zycie, w abso
lutny sens istnienia, ludzi wierzqcych w przyszlose absolutnq, istniee 
b~dzie chrzescijanstwo. Bo powtarzam: c6z mogloby je zastqpie? Zdaj~ 
sobie jednak jasno spraw~, ze w przyszlym spoleczenstwie pluralistycz
nym, bardzo duza liczba os6b nie b~dzie akceptowala zadnej religii 
w spos6b automatyczny, tak jak wtedy, gdy istnial jeszcze kosci61 lu
dowy czy tez narodowy. 

Powracajqc do waszego pytania 0 mojq dawnq ksiqzk~: bye moze w ro
ku 1952 bylem zbyt wielkim optymistq co do szans chrzescijanstwa, jesli 
chodzi 0 liczby chrzescijan-wyznawc6w. Powinnismy zdawae sobie 
spraw~ z przyszlych trudnosci chrzescijanstwa pod tym wzgl~dem 

w spos6b bardziej jasrty i mniej optymistyczny niz to czynilem w roku 
1952. Ale, jak juz powiedzialem, wierz~, ze mysl zasadnicza mojej ksiqzl<"' 
byla sluszna. Trzeba by tu wprowadzie naturalnie r6zne dystynkcje. 
Musimy uwzgl~dnic szczeg6lnie Chiny, gdzie, 0 ile wiem, czy tez - jak 
si~ obawiam, nic w praktyce nie reprezentuje chrzescijanstwa... Ale 
wy macie moze na ten temat informacje lepsze niz ja, moze pomyslniej
sze? Jakie znaczenie dla przyszlosd chrzescijanstwa rna istnienie tego 
giganta? Nie mam naturalnie poj~cia. 

Z kolei postawiono Rahnerowi inne pytanie: Wyobrazmy sobie, ze Ksiqdz 
rna powiedziec cos istotnego 0 chrzescijanstwie mlodym ludziom, kt6
rzy nigdy w zyciu nie zetkn~li si~ z zadnq religiq, albo mlodym, cal
kiem juz zsekularyzowanym iritelektualistom... ze Ksiqdz rna im wskazac 
jakies dojscie do refleksji chrzescijliulskiej 0 swiecie i 0 czlowieku... 
co by Ksiqdz powiedzial? Od czego Ksiqdz by zaczql? 
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- Pozwol~ sobie nalPlerw postawic pewne pytanie. Czy jest w og61e 
moiliwa taka analiza konkretnego iycia i konkretnego chrzescijanstwa, 
w ktorej datoby si~ stwierdzic bez zaj~knienia: z tego oto punktu wy
chodz~, i wycho.dzqc z niego potrafi~ rozwinqc i uczynic zrozumiatym 
i chrzescijanstwo i iycie? 

Zostawmy jednak to pytanie. Mtodemu czlowiekowi, kt6ry nie znalby 
chrzesc{janstwa i chcialby, ieby mu je jakos przybliiyc, powiedziatbym 
p raw d 0 pod 0 b.n i e cos w tym rodzaju: czy doswiadczyles kiedys 
w iyciu tajemnicy, nie b~dqcej jednak jakqs resztkq pytan, kt6re pozo
stawia jeszcze bez odpowiedzi mysl racjonalistyczna, pragmatyczna czy 
pozytywistyczna, tylko czyms calkiem innym? Czy natknqles si~ w ja
kiejs chwili na zagadk~, nie na trudnosc, kt6rq naleiy jak najpr~dzej 
przezwyci~iyc, tylko na zagadk~, 0 kt6rej wiesz, ie jest trwala? Czy 
wiesz cos 0 tej tajemniczosci w zyciu i losie, kt6ra rosnie w miar~, jale 
czlowiek stawia swe pytania coraz radykalniej, pogl~bia swe doswiadcze
nie egzystencji, poszerza horyzonty wiedzy naukowej? 

Moze postawilbym temu mlodemu rozm6wcy jeszcze takie pytanie: 
czy potrafisz sobie wyobrazic, ie ta realna i-by tak rzec - i y w a 
tajemnica , kt6rq my, chrze§Cijanie nazywamy "B6g", moze miec z tobq 
cos w s p 01 neg 0, tak ze istnialby (albo moglby istniec), mi~dzy niq 
a tobq jakis stosunek pozytywny? Czy m6glbys przyjqc mysl, ze nie 
jest ona tylko ci~zarem, ktory masz dzwigac bez szemrania, jako przc
rastaj!jcy czlowieka? 

I powiedzialbym mu prawdopodobnie, ie chrzescijanin to czlowiek, 
ktory osmiela si~ t~ tajemnic~ akceptowac i czcic blagalnie, jako swojq 
przyszlosc absolutn!j, osmiela si~ zwracac do niej z nadziejq, i w tyro 
stosunku pozytywnym, w tej zgodzie osiqga wolnosc. Czyli m6wiqc ina
czej - czuje si~ zbawiony, a to znaczy wlasnie uwolniony od swojcj 
skonczonosci, od wszelkich instytucjonalizm6w, od zqdla smierci, slowem 
od tych wszystkich mocy, ktore czyniq nas bezustannie niewolnikami. 

Tu nasuwa si~ inne pytanie, kt6rego nie chcialbym omawiac teraz: 
jak przejsc od tego, co tu zarysowalem, do Chrystusa? Mniej wi~cej 

przed rokiem, w cyklu kazan adwentowych dla studentow w Muenster, 
probowalem naszkicowac rodzaj chrystologii, wychodz!jc od stosunku 
ja-ty, od stosunku milosci osobowej . Opieralem si~ wtedy na swi~tym . 

Mateuszu, w kt6rego tekscie 0 sqdzie ostatecznym (rozdzial dwudziesty 
piqty) tak porywaj!jco przedstawiona jest mysl, ze Syn Czlowieczy 
jest rzeczywiscie obecny w kazdym czlowieku. 

I 

- Wprowadzenie do chrzescijanstwa zacz!jlby wi~c Ksiqdz od refleksji 
nad problemem Boga? - pytali dalej uczestnicy spotkania. 

- Tak bym zacz!jl. Przyznaj~ jednak, ze rna to swoje minusy. Wi~k
szosc teologow katolicki.ch, inspirujqcych si~ drugim Soborcm Watykan
skim, post!jpilaby inaczej: zacz~liby bezposrednio od Chrystusa. Rozu

http:katolicki.ch
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miem, ze . nie mozna tutaj bronie wylCjcznej racji wlasnego stanowiska. 
Wydaje mi si~ jednak, ze roztropniej jest nie pr6bowae przedwczesnie 
wprowadzae rozm6wcy w chrystologi~. Obie drogi dojscia do chrzesci
janstwa warunkujCj si~ zresztCj wzajemnie. RadykalnCj suwerennose 
Tego, kt6rego nazywam B6g, dostrzec mog~ rozwazajCjc ukrzyzowanib 
Jezusa z Nazaretu. Czy tez, poprzez wiar~ w Jezusa Chrysttls2, uwic
rzye mog~ w bezposredniCj bliskosc tajemnicy absolutnej, kt6ra wyba
cza, kocha i komunikuje siebie. Ale r6wnie uzasadnione jest takze po
dejscie odwrotne. Jest sluszne zaczCje od Boga, gdyz jesli slowo. "B6g" 
zupelnie nic dla mnie nie znaczy, czemuz mialbym interesowae si~ Je
zusem (jako pytaniem, czy jako wyzwaniem)? Dlatego mysl~, ze dzi
siejsi ludzie sCj mniej "chrystocentryczni", niz to twierdzCj niekt6rzy 
teologowie, na przyklad Dorothee Soelle. 

Rozm6wcy Rahnera nie byli tego zdania. Nasze doswiadczenia potwier
dzajCj opini~ tych teolog6w, m6wili, i dlatego jestesmy bardzo nieufni 
wobec teologii zasadniczo dogmatycznej. ZresztCj wlasnie postae Jezusa 
najbardziej pociCjga mlodych ludzi. 

- Postae Jezusa? 
- Tak, Jego postae. Jezus jako postac historyczna. Najlepszy dow6d, 

ze ksrCjzka Gardavskiego: B6g nie umarl jes!:cze tak szybko si~ rozeszla. 
Gardavski to ten filozof, kt6ry m6wi: Jezus odkryl nowy swiat. 
Najbardziej wsp6lczesne SCj w Nim Jego cuda: osmiela si~, w imi~ po
trzeb czlowieka i dla niego interweniowac · w prawa przyrody, osmiela 
si~ je zmieniac. To w tym sensie Jezus "rna przyszlosc". To jest model 
czlowieka wsp6lczesnego. 

- Rozumiem, m6wi Rahner. Ale czy w ten spos6b mozna uchwycic 
absolutnCj niepowtarzalnosc Jezusa? Czy nie dochodzi si~ tCj drogCj tylko 
do skonstatowania, ze w Jezusie nastCjpBo cos, co r6wnie dobrze moglo 
nastCjpic w kims innym? 

Pozw6lcie, ze podam przyklad. Nikt, 0 ile mi wiadomo, nie neguje, 
ze Pitagoras odkryl twierdzenie Pitagorasa. Od chwili jednak, gdy to 
twierdzenie istnieje, jego znajomosc i zrozumienie, kt6re mamy, od Pi
tagorasa juz nie zalezCj. Inaczej m6wiCjc, przyznaj~, ze na tle moich 
doswiadczen, widz~ Jezusa i spotykam Go dokladnie w ten spos6b jak 
to powiedzieliscie: jako pierwszego czlowieka wsp61czesnego. Mog~ 

,jednak natychmiast dodae: byl On tym pierwszym czlowiekiem wsp6l
czesnym przez przypadek, r6wnie dobrze m6g1 nim bye ktos inny; jasne 
wi~c pozostaje tutaj tylko to, ze kiedys, w jakims punkcie, historia za
cz~la si~ toczyc w kierunku wsp6lczesnoSci. Ot6z stwierdzaj Cjc to, nie 
wiem jeszcze nic 0 Tym, kt6ry (m6wiCjC j~zykiem chrzescijanskim) jest 
Panem, jest moim Panem i Mistrzem. 

Trzeba wi~c prawdopodobnie zastanowic si~, czy problem, kt6ry po
stawilismy tu, nie jest calkiem falszywie postawiony. Moze jest bl~-
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dem chciee wprowadzac dystynkcj~ mi~dzy rozpoznaniem w Jezusie 
Tego, kto rzeczywiscie zainaugurowal pewien -proces historyczny (pro
ces, kt6ry koniec konc6w jest niezalezny od Niego), a uznaniem Jezusa 
jako absolutnego Pana mego zycia. -

Osoblscie wolalbym raczej powiedziee: zycie Jezusa staje si~ absolut
nym i plodnym modelem mego zycia i usprawiedliwieniem mego zycia 
od chwili, gdy uznam, ze B6g przyjCjl Go w swojCj wlasnCj histori~. 

przez to, co nazywamy Zmartwychwstaniem, od chwili gdy uznam, ze 
z Bozej wali jestesmy zwiCjzani z tym ukrzyzowanym i zmartwychwsta
lym Jezusem, i przyj~ci przez Niego. 

Uwazam, ze to jest jedyny punkt wyjscia, kt6ry prowadzic moze do 
slusznej interpretacji ortodoksyjnej chrystologii chrzescijanskiej i do 
jej rozwijania. 

Uum. am 

o CHRZESCIJANSKIM RADYKALIZMIE 

Ostatnia ksiCjzka .J. A. T. Robinsona, Wolnosc chrze§cijanska w poblaz
liwym spoleczenstwie 1, zawiera jego odczyty i artykuly z okre~u po 
ukazaniu si~ Uczciwosci wobec Boga i Nowej Reformacji 2, oraz po 
burzliwej dyskusji, jakCj publikacje te wywolaly w krajach zachod
nich. Byly to lata , kiedy autor pr6bowal zye i myslec tak, jak sam 
zalecal: "od dwu konc6w na raz". To znaczy jako czlowiek zaangazo
wany w sprawy swieckie i po swiecku w duzej mierze myslCjcy, oraz 
jako chrzescijanin, zakorzeniony w tradycji swego Kosciola; jako po
niekCjd "kontestator", a przeciez tez obronca ciCjglosci i dialogu we
wnCjtrzkoscielnego; jako "teolog radykalny" i jednocze8nie biskup od
dany swej diecezji. 

W okresie tym powstala ksiCjzka, kt6rCj autor uwaza za SWq najdoj
rzalszCj prac~ i kt6ra nazywa si~ Wyprawa w Boga (Exploration into 
God, Stanford 1967, Stanford University Press). Pr6bowal w niej 
jak pisze - "polqczyc w calosc dWa najintensywniejsze i na pozor 
rozbiezne trendy wsp61czesnej teologii: swiecki i mistyczny." Gdzie 
indziej m6wi nawet wprost 0 " mistyce swieckiej" . To w duzej mierze 
osobiste credo, na kt6rym znac fascynacj~ Buberem i Teilhardem de 
Chardin , nie jest juz latwq w czytaniu publicystykCj teologicznCj jak' 
Uczciwosc wobec Boga. "Wyprawa" jest trudna. Ale szlaki wydajlt 
si~ rozpoznawalne: wielu chyba ludzi dzisiejszych rna podobne chot 
niejasne intuicje. 

1 John A. T. Robinson: Christian Freedom in a Permissive Society, London 
1970, SCM PreSSJ 

2 Sp6r 0 uczciwosc wobec Boga, Warszawa 1967, Biblio teka "WiE:zi". 
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o praktycznych eksperymentach biskupa Woolwich w jego diece
zji Southwark, kt6rych zalozeniem bylo zaangazowanie we wszel
kie aktualne sprawy ludzkie, pisalismy w swoim czasie w Znaku 
(Nr 171/68), 

W l'oku 1968, dr Robinson porz'.Icil Labour Party na znak protestu 
przeciw ograniczeniu imigracji J:<ldnosci kolorowej i wstqpil do Partii 
Liberalnej, bo - jak pisal - jej czlonkowie, w tej sprawie w kaz
dym razie, byli gotowi zajqc publicznie jasne stanowisko (wedlug cel
nego angielskiego okreslenia, "byli gotowi wstac i dac si~ · policzyc"), 
a takze dlatego, ze - jego zdaniem - "naszym najwil?kszym zagroze
niem sq dzisiaj postawy ludzi, ktorzy mowiq: niech was wszystkich 
cholera wezmie, i wycofujq sil? w ogole". 

Rok 1969 przyni6sl nowq waznq decyzj~. Dr Robinson postanowil 
podjqc zaw6d profesora w Cambridge, gdzie wyklada obecnie teologi~, 

Komentuje to w swej ksiqzce tak: "dziesil?e lett temu porzucilem uni
wersytet, zeby zostae biskupem Woolwich; teraz wracam, nie zeby 
przestae bye biskupem (pozostaj~ zwiqzany z Southwark jako sufra
gun), tylko zeby znowu tworzyc teologil? w sytuacji §wieckiej, a nie 
koscielno-instytucjonalnej. 

Jak to widac juz z tych ' kilku biograficznych informacji, troskq 
gl6wnq autora Honest to God, tak w refleksji teoretycznej jak w zyciu, 
pozostalo to, co bylc '~pulsem gl6wnym jego najslynniejszej ksiqzki: 
uchwycenie i wyrazenie n'}nkt6w styku mi~dzy chrzescijaiistwem a swiec
kosciq. Swieckosc t~ pojmowac przy tym trzeba w podw6jnym sen
sie: jako zakres dzialalnosci i problem6w ludzkich, kt6ry, w dosc po
wszech'nym odczuciu, jest niejako "wyj~ty spod chrzescijaiistwa", jak 
na przyklad polityka, praca zawodowa czy rozmaite doswiadczenia 
wsp61noty i braterstwa, oraz jako "mentalnosc laiclcq", kt6rej trady
cyjny j~zyk chrzescijaiiski nic juz nie m6wi. Taka rola mediacyjna, 
na zewn~trznej jakby orbicie chrzescijaiistwa, nie jest naturalnie ja
kims wzorem powszechnie obowiqzujqcym i sam biskup Robinson byl
by najdalszy od takiego mniemania. Jest jednak niewqtpliwie jed
nym z typ6w chrzescijaiiskiego powolania i jest tw6rcza w tym sen
sie, ze po omacku, maze i wahajqco przedziera si~ przeciei: do jakiejs 
komplementarnej, a nie tylko ekskluzywnej wizji ludzkiego losu w dwu 
nurtach naszej kultury. • 

Autor nie agranicza si~ jednak do poszukiwania komplementarno
sci: swieckosC-chrzescljaiistwo. W przeciwieiistwie do wielu "radyka
16w" na Zachodzle, kt6rzy bywajq niestety bardziej nietolerancyjni 
niz wszystko, co krytykujq, pozostaje wierny idealowi dialogu takze 
na wewnqtrzkoscielny uzytek. U autora najbardziej mozekontrower
syjnej ~siq:i:ki teologicznej lat szesCdziesiqtych uderza g16wnie jego 
lojalne rozumienie racji tych postaw takze, kt6rych sam nie mo;'.e 
iuz w calosci dzielic. 
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Ksiqika 0 wolnosci w poblailiwym spoleczenstwie zawiera wi~c ' 

trzy wqtki, ktore biegnq przez wszystkie prace w niej zawarte, bar
dzo r6ine tematycznie i jakosciowo. Pierwszy to r6ine proby definicji 
wlasnej granicznej postawy, "w przedsionkach domu Pana i w srod
ku miasta zarazem". Drugi to zastosowanie jej metodologii, czyli 
"widzenia dwu koncow na raz", do najbardziej spornych dzisiaj we
wnqtrz Kosciola kwestii etycznych. Wqtek trzeci to proby uj~c alter
natywy: laickosc-chrzescijanstwo jako - znowu - "dwu konc6w", 
od ktorych drogi, chociaz inne i niewymienne, wiodq przeciez w tym 
samym kierunku. W kaidym razie, jak pisze autor, taki jest jego 
"akt wiary". 

J. A. T. Robinson ·opisuje SWq granicznq i zawsze krytycznq posta
w~ jako radykalizm. Rol~ i cechy radykala rozumie jednak w spos6b 
bardzo szczegolny. 

"Radykalizm stanowi wyzwanie wobec wszelldego instytuejonalizmu., 
wszelkiego establishmentu, wszelkiej ortodoksji. Jest postawq 0 od
niesieniaeh znaeznie szerszych niz polityezne. Istot~ radykalnego pro
testu mozna zreasumowae w twierdzeniu. Jezusa, ze 'Szabn.t jest dl,a 
ezlowieka a nie ezlowiek dla szabatu'. ( ... ) A przeciez radykalizm nie 
jest anarchiq. Nie oznaeza po prostu lewaetwa ezy indywidualizmu.. 
Radykal wie dobr'le, ze osoby mogq bye usza710wane i wolnose moz.? 
kwitnqe tylko w kontekscie jakiegos ladu. B~dzie tylko zawsze pytal: 
lad doe z ego? albo: d l a k 0 9 o? Ilekroc same struktury porzqdkowe 
zaeznq dominowae, a osoby im podlegae, b~dzie dawal si~ slyszee je
go glos. (... ) Jego reakeja polega wi~e na docieraniu do korzeni, stqd 
te:i: nazwa, od radix - korzen. ( ... ) 

Radykal musi tedy przebijae si~ do korzeni wlasnej tradye3i, mU$i 
jq koehae. Musi plakae nad Jerozolimq, nawet jeSli trzeba mu. glos i -5 
jej zgub~. Musi wiedziee, ze szabat jest naprawd~ dla ezlowieka rzeezq 
eennq. Nato jednak trzeba bye zakorzenionym. To rewoluejonista mo
ze bye wykorzeniony, un deracine, ale nie radykal. Dlatego mi~dzy 

innymi w naszym swieeie powszeehnego wykorzenienia tak malo jest 
prawdziwyeh radyka16w." 

Taka postawa lqczy siE: z nielatwym zyciem. Wlasnie w imi~ sa-
mych korzerii tradycji, ktorq kocha, czyli w imiE: podstawowych ide
al6w, radykal b~dzie musial dzielic drog~ z coraz to innymi ludzmi 
i nigdy nie bE:dzie do iadnej grupy dopasowany bez reszty, ,,zwiqza
ny". Uchodzic b~dzie nierzadko za "nudziarza i zmor~", bo przez sw!j 
moralnq dociekliwosc, przez obstawanie przy przemysleniu i zalat
wieniu klopotliwych spraw bez]wmpromisowo, bE:dzie doprowadzal do 
desperacji ludzi, kt6rzy woleliby co pr~dzej przejsc do "wazniejszych" 
rzeczy. 

"Czlowiek taki nie b~dzie nigdy wzorowym ezlonkiem zadnej grup!! 
ani partii. B~dzie zawsze przekladal uezciwose nad ortodoksj~, wier
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nose idealam nad grupowq lojalnose. B?dzie nieraz znajdowal si~ 

w sytuacjach, w ktorych w imi~ wlasnej partii lub Kosciola b~dzie 

t a k z e socjalistq czy konserwatystq czy liberalem. Jego front jednosci 
jak to wyraza Peguy, b~dzie wspolnym frontem z tymi niewieloma 
katolikami, co nie oszukujq, z tymi niewielama protestantami, co nil? 
oszukujq, z tymi niewieloma 2ydami, co nie oszukujq, z tymi niewielo
ma wolnomyslicielami, co nie oszukujq". 

Sarna wewnE:trzna logika radykalizmu, w uj~ciu dra Robinsona, sta
wiae wiE;c musi czlowieka na miejscach granicznych, na przeciE:ci~ch 
roznych grup, instytucji czy sposobow myslenia. Nic wiE:c dziwnego, 
ze juz w opisie tej postawy sygnalizowana jest pierwszy raz zbiez
nose laickose - chrzescij anstwo, ktorq nazwalismy tu trzecim Wqt
kiem ksiqzki. Radykala powinna po prostu cechowae niezlomna, bez
warunkowa prawose zyciowych reakcji. 

"Gdziez jednak znalezc mozna takq rzetelnosc i co jest jej korze
niem? Jako ehrze§cijanin, pragnqlbym moe stwierdzie, ze jest to ty
powy wklad religii do polityki. Niestety, rzeezywisty podzial postaw 
przebiega w poprzek takiej graniey (ehoeiaz mozna, jak mi si~ zdaje, 
uezeiwie stwierdzic, ze liczba ehrzescijan w ameryk(lnskim ruehu wol
nosciowym ezy w partii Hberalnej w Afryee Poludniowej jest uderzlJ
jqeo wysoka). I 

W kazdym jednak razie ten typ moralnego i duchowego odzewu na 
imperatyw bezwarunkowy: przy tym obstaj~, nie mog~ inaezej - jest 
bardzo bliski same go rdzenia postawy, ktora - w poprzedniej epoee .
samookreslalaby si~ jako wierzenie w Boga. To, ze j~zyk mowiqey 
o Bogu juz dzisiaj tej postawy nie wyraza, ani nie do niej nie doda
je - ani w oezaeh human;st6w ani wielu ehrzescijan - dowodzi tyl
ko tego, ze przestal on - jako j~zyk - nawiqzywae do realnyeh do
swiadezen os6b, nie m6wiqe juz nawet 0 ens realissimum". 

Z postawq radykala, j.ako czlowieka wyehodzqcego w ealym swym 
mysleniu od osoby (nie zas "od konea" poza ezy ponadosobowego), lq
ezy siE: naturalnie bardzo daleko idqey postulat wolnosci. Wlasnie 
o niei jest ksiqzka, wolnosc jest warunkiem s'ne qua non etyki, 0 kto
rej glownie w ksiqzee mowa. Nie znaezy to oezywiseie, ze autor wal
ezy tylko przeciw wtrqcaniu si~ ezy kontroli z zewnqtrz" Uwaza je
dn ak , i e " to, co Augustyn nazywal mniejszq wolnoseiq, wolnosciq wy

bier ania no wlasnq r~kc:, jest warunkiem wst~pnym wolnosei wi~kszej, 
tej ktora przychodzi juz po dokonaniu wyboru", i ktora jest, alba 
w kaidym razie bye moze ehrzeseijanskq wolnosciq, nie od ezegos juz, 
lecz dla innyeh, dla Boga i w tym najgl~bszym juz sensie - dla siebie. 

Z tak iego poglqdu plynqc musi zdeeydowan"e negatywne stanowi
sko wobee naciskow soejologieznyeh w dziedzinie moralnoSci. Takie 

Zna k - 15 
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w drazliwej ci1:jgle dziedzinie spraw seksualnyeh (ktorym autor POSW1E;
ea kilka rozdzial6w ksi1:jzki), postulowane S1:j warunki maksymalnej 
wolnosei wyboru, jesli ideal osobowej milosci rna bye naprawd~ rea
lizowany. 

"Poblazliwe" spoleezetistwo wsp6kzesne, kt6re rozluznilo istotnie 
sw1:j dawn1:j "paternalistyezn1:j" kontrolE; nad obyezajowosei1:j jednost
ki, nie jest wi~e - w oezaeh biskupa Robinsona - "niemoralne" (jak 
dla wielu chrzescijan), leez przeciwnie - wci1:jz nie dose liberalnie. 

"Pytanie prawdziwe nie brzmi: czy spoleczer'lstwo nasze j est zbyt 
poblo.zliwe, tylko raczej czy jest poblazliwe wystarczajo,co. Czy zblizy
Io si~ bodaj do starlU, w ktorym zosto.wialoby nam dose pola do ro
sni~cia moralnie, i w ktorym szanowaloby nas naprawd~ jako osoby? 
Samo slowo 'poblazliwe' sugeruje przeciez, ze' spoleczen.stwo, czy tei 
kierujo,ce nim jednostki, majo, z natury rzeczy prawo wykonywa e 
nad nimi kontrol~, a tylko nie wywiqzujo, sic: z tego zadania w peln;, 
bo poblazliwie zezwalajo, no. pew'te dzialania, ktore wlasciwie dozwo
lone bye nie powinny. (. ..) Tymczasem nie jest w ogole rzeczo, spo
leczenstwa kontrolowne nas. Jego rzeczo, jest zapewnie podstawowe 
swobody obywatelskie, w ramach ktorych moglibysmy podejmow ac 
wlasne decyzje moraIne i znajdowac wlasne mozliwosci moralnego 
rosni~cia". 

Tak wiE;e spoleezellstwo "poblazliwe" jest wprawdzie lepsze od "pa
ternalistyeznego", ale ta jego forma jest dopiero , jakby mlodzieticzo
sei1:j, pierwszym krokiem ku prawdziwej dojrzalosci, daj1:jcej warunki 
pelnego rozkwitu osob. 

Taka perspektywa rozwoju rzutuje naturalnie na zasadnicze orien
taeje polityezne. "Jestem coraz bardziej przekonany, pisze dr Itobin
son, ze tak w moralnosci jak w polityce r zeczywistym niebezpieczerl 
stwem so, prawice, w swych rozmaitych dzill wcieleni.ach. W cio,gu ostat
nich dziesi~ciu lat stalem si~ z pewnoscio, bardziej radykalny politycz
nie. W tej dziedzinie mam nawet przekonanie, ze w u,ielu krajach, 
wlo,cznie ze Stanami Zjednoczonymi, tylko rozwio,zanie rewolucyjne 
byloby adekwatne". 

Wniosek ten nie cieszy zresztq autora. Nie jest rewolucjonistq. Prze
mawia przez niego raezej realizm, ktory nie pozwala cofac siE; przed 
stwierdzeniem, ze rozwi1:jzania 0 najtragiczniejszych eenach ludzkich 
Sq w naszym swiecie bye moze nieuniknione, leez ktory - mimo to 
kaze podjqe wszelkie mozliwe pr6by osi1:jgni~cia zmian bez przemocy 
i bez krwi. 

Rownie w dziedzinie spraw koscielnyeh autor stawia wymog wolno
sci bardzo wysoko. Zdaje sobie spraw~, ze poszukiwania i ekspery
menty ezy to w teologieznej, ezy w soejologicznej dziedzinie, "niosq 
w sobie ryzyko, a nawet pewnose popelniania bl~dow. Studium histo
rii Kosciola pozwala jednak w kazdym razie bronie tezy, ze na dlugq 
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met~ wi~cej szkody wynikalo zawsze z dlawienia opinii mz z wszel
kich bl~dow, Jakim POpt~szczala wodze wolnose. (. ..) Jest to szcze
golnie juz aktualne w naszej epoce, w ktorej kazdy rodzaj autoryta
ryzmu budzi slusznq podejrzliwose. Wobec hipoteki Kosciola pod tym 
wzgl~dem, zakladac wolno z maksymalnq dozq prawdopodobienstwa, 
ie zyska on wi~cej w sensie szacunku i uczciwosci, jesli nawet po
blqdzi, lecz idqc drogq liberalnq. Podstawa do tego nie jest jednak 
tylko taktyczna. Stanowi jq autentyczne zaufanie do prawdy, prze
swiadczenie, ze wszelki nowy Tuck - jesli jest Bozy - b~dzie kwit
nqi, jdli zas nie jest - zwi~dnie i tak. Taka postawa wlasnie byla 
chwalq Kosciola anglikanskiego w najmqdrzejszych i najlepszych mo
mentach jego historii". 

Sam postulat wolnosci mowi jednak jeszcze niewiele 0 czlowieku i je
go dqzeniach, dopoki nie spytamy, jak chcialby t~ wolnosc realizowac. 
Dr Robinson, jak sam pisze, jest radykalem "zakorzenionym". Nie 
chee wi~c burzyc nieodpowiedzialnie nie z tego, co wciqz kocha, lub co 
jeszcze "jest dla czlowieka dobre". Nalezy takie do pokolenia zakr~tu: 
jest czlowiekiem; ktory calkiem szczerze uwaia za swoje dwa j~zyki 
chrzescijanskie jednoczesnie: j~zyk wczorajszy i rysujqcy si~ dopiero 
j~zyk jutra. Rowniei to sprawia, ze jego "metodologia uzywania wol
nosci" jest naprawd~ dialogiem, a nie samq gluchq jui na wszystko 
eo wczorajsze "kontestacjq". Ulatwia t~ postaw~ niewqtpliwie trady
cja anglikanska, ktorej najlepsze cechy autor tak dobrze zna i ceni. 
Pisze na przyklad: 

"Kiedy staram si~ dojse do korzeni swoich postaw, napotykam 
z wdzi~cznosciq anglikanskie dziedzictwo. Anglikanin nigdy nie in
westowal calego kapitalu zaufania w nieomylnym czlowieku czy w nie
omylnej ksi~dze. Jego koncepcja autorytetu nie jest jakqs jednq ni
ciq, lecz splecionq z trzech wl6kien linq, nielatwq do zerwania. Tc 
trzy wlokna to Pismo, Tradycja i rozum. Wlasnie dlatego, ze jestem 
tak przesycony anglikU7tskim ethosem, blizsza mi jest ciqglose niz 
nieciqglosc, ewolucja niz rewolucja, wol~ m6wic: i to i tamto, niz: 
albo-albo." 

Istotnie, gdy si~ czyta najbardziej nawet radykalne propozycje i po
lemiki biskupa Robinsona, odnosi si~ wrazenie, ie jest z nim doklad
nie tak, jak sam pisze: 

"Jestem z natury czlowiekiem ruchu, poszukiwaczem. Mysl~ zazwy
czaj 0 nast~pnej juz ksiqzce zanim skoncz~ t~, kt6rq w!asnie pisz~, 

moje tematy znajdowalem zawsze tam, gdzie w ostatnich latach po
szerzaly si~ wlasnie horyzonty teologii: biblistyka, eschatologia, dok
tryna 0 KOSciele, debata 0 Bogu, sekularyzacja... Czuj~ si~ naprawdt: 
dobrze tylko na wysuni~tych szpicach zwiadu, mam poczucie, ze je
stem wciqi popychany, czy raczej pociqgany naprz6d, a przectez, je
dnoczesnie, przytrzymywany z tylu silq, kt6ra nie chce mnie puscic 
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z r~ki. Centrum zostaje , nietkni~te, tylko kra7ke, tylko horyzonty si~ 

rozsadzajq. Wlasnie to daje odwag~, by ise dalej, nie wiedzqc, gdzie si~ 

idzie, to sprawia, ze wqtpienie mozna przezywae jak rosni~cie, bez 
sploszenia. I to wlasnie, jak podkreslal Tillich, jest dzis chyba istotq 
usprawiedliwienia przez wiar~: wiedziec, ze jest si~ przyj~tym simul 
justus et dubitator. Moim najgl~bszym pragnieniem jest, by KOSciol 
stal si~ strukturq nfirmatywnq dla takiej ufnosci." 

Moze lepiej niz teoretyczne opisy ilustruje cal1j t~ postaw~ "zako
rzenionego radykala" sam konkretny sposob, w jaki dr Robinson bie
rze si~ do dyskutowania spraw bardzo dzisiaj w Kosciele drazliwych. 

W niezmiernie interesuj1jcym cyklu wyklad6w 0 chrzescijanskiej mo
ralnosci (w kt6rym chodzi oetyk~ sytuacyjn1j, i to bardzo cz~sto w od
niesieniu do kontrowersyjnych problem6w zycia seksualnego), autor 
pisze na przyklad od razu we wst~pie: 

"Nie zamierzam wiklac si~ tu w polemicznq szermierk~ aktualnych 
sporow. Przeciwnie, pragnqlbym im wytrqcic grunt spod nag. Prze
ciez niezdolnose 'slyszenia' co mowi drugi', pochodzi w ogromnej 
mierze z niezanalizowanych uprzedzen, ktore s i~gajq bardzo gl~boko 

i sq jeszcze wzmocnione przez poczucie zagrozenia i l~ki, czynil{ce kai.
dego . gluchym i agre.~ywnym, kiedy musi bye w defensywie. Dlatego, 
poswi~cajqc odpowiednie do cytowania efekty, chcialbym zbadac rzecz 
bardziej gruntownie, bo bye moze, gdy zapuscimy si~ gl~biej, zna;
dziemy jakqil plaszczyzn~ wspolnq i grunt wzajemnego , zaufania. (...) 

Kazde pokolenie instynktownie podejrzewa, ze i poprzednia i nast~p

na generacja mowiq cos innego niz ono. Rzeczywiscie, mowiq nierQ.Z 

inaczej. Ale jesli zdolamy si~ nauczye bardziej sobie wzajemnie uJac, 
to 'fundamentaliilci' i 'radykalowie' s~wierdzq . zapewne, ze ten in

ny j~zyk to po prostu rozmaite ,metafory ludzi, ktorych troska glow
na jest wspolna.Chodzi, jednym i drugim, 0 dotarcie do podstaw, do 
korzeni. ( ... ) Zalezy mi bardzo na tym, by w naszej dyskusji 0 maral
nosci podj~ta zostala autentyczna proba zrozumienia i nawiqzania kon
tnktu. Jestem bowiem przekonany, ze tak zwana 'stara' i tak zwa
na 'nawa' moralnose to po prostu dwa odmienne punkty wyjscia, 

dwie drogi dochodzenia do od dawna istniejqcej w chrzescijanstwie 
,dialektyki, drogi, ktore nie sq jednak sprzeczne, lecz komplementarne. 
Zwolennicy kazdej z tych postaw wychodzq ,od swego punktu w~dzenia, 
nie ner,ujqc wcale w, zasadzie drugiego. Majq jednak niestety zawsze 
sklonnose do podejrzewania innych, ze porzucajq to co najistotn 'ejsze, 
chor: napTawd~ zmi"erzajq do tego tylko od innej strony. Dliltego 
w mojej probie wyjasnienia, co chce pow :edziee 'nowa moralnose' 

(mowa 0 etyce sytuacyjnej. Przyp. tlum. AM) nie chc~ negowae ani 
wyszydzac 'starej', i chcialbym tylko mac spodziewae si~ .w ' zamian 
podobnej ivczliwosci i zrozumienia". 
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Zamieszczony poniiej fragment tekstu wydaje si~ doskonalq lekcj'l 
"dialogowej ·metodologii", a takie pi~knym i rzadkim dziS wyrazem 
wiary w zasadniczq komplementarnosc roinych drog tradycji chrze
scijanskiej. 

Tematem gl6wnym kilku wainych rozdzial6w ksiqiki oraz stale 
. obecnym podtekstem wszystkich jej refleksji jest analogiczna w ja

kims stopniu zbieinosc postaw po laicku humanistycznych z postawa
mi religijnymi. Dr Robinson jest tu znow swoim zwyczajem na po
graniczu dwu swia t6w duchowych i zarazem w tym miejscu, gdzie 
"poszerzo.jq si~ w tej .chwili horyzonty teologii". 

Humanizm z laickicgo credo jest - jak to wiedzq jego najwraZliwsi 
przedstawiciele - humanizmem, na kt6rego krancach jest tajemni
ca. Autor uwaia 6w humanizm po pierwsze za calkiem uprawniony 
punkt wyjscia wewnqtrz samej refleksji chrzescijanskiej i po drugie 
nawet gdy nie jest drogq prowadzCjcCj do chrzescijanstwa explicite 
za dqienie bE;dqce obiektywnie w orbicie swiatla Boga, czy tei - jak 
to okresla za Teilhardem de Chardin - "w boskim srodowisku" (mi
lieu d i vin). 

W rozdziale 0 pozornym sporze miE;dzy postawami chrzescijanskimi, 
wychodzqcymi od transcendencji i autorytetu, a tymi, ktore za punkt 
wyjscia obierajq immanentyzm i doswiadczenie osobowe, czytamy: 

"Wspominalem jui 0 opisie chrzescijanstwa jako humanizmu we
wnqtrz tajemnicy. Nie jest to moze calkiem adekwatna definicja, ale 
jako drogowskaz czy orientacyjny znak, sygnaZizujqcy: tc;dy wejscie, 
rna zalety, za ktorymi przemawia wiele czynnikow, szczegolnie jesli 
chodzi 0 mlodsze pokolenia. 

Od doswiadczenia osobistego do uznania autorytetu, poprzez imma.
nentne do transcendentnego - pami~tajmy przeciei, ie wlasnie taka 

/lyla droga pierwszych uczni6w. Poza tym tylko ona przedstawia si~ 

;ako sensowna dla naszego swiata, 0 formacji naukowej. Kroczqc niq, 
razem z resztq swych wspolczesnych, chrzescijanin nie odrzuca wcale 
elementu autorytetu i transcendencji. Ma raczej zdwojonq ufnosc, 

opartq na dwu naszych doktrynach: stworzenia i wcielenia, ie praw
dziwy humanizm m u s i prowadzie do boskosci. ( ...) Caly klopot w tym, 
ie tradycyjna moralnose chrzescijanska, oparta na operacji odwrotnej, 
dedukcyjnej, tak cz~sto wyglqda na anty-humanistycznq. Wiem, .ie 
nie musi koniecznie bye taka, ale tak wlasnie wyglqda. ( ...) 

Nic mog~ sobie wyobrazie, by ktokolwiek ze zwolennikow 'starcj 
moralno.sci' mial nie zgadzac si~ z tym, ie chrzescijanstwo nie powin
no nigdy znaleZe St~ w obozie antyhumanistycznym, choe niestety by
walo tak nieraz w historii. A jednak bezdusznose, z jakq niektorzy 
z nich zdajq si~ ignorowae w pruktyce prymat osob nad pryncypia
mi, bywa czasem szokujqca. Wciqi i wciqi: miewa si~ wraienie, ie 

http:poszerzo.jq
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1!o.jgl~bsze wspolczucie i zrozumienie, najwnikliwszq znajomose istot 
tudzkich i ich potrzeb znaleze dzis mozna w niechrze§cijo.nskiej tw6r
czosci o.rf;ystycznej, a nie w kr~gach koscielnych i teologicznych". 

Nie tylko jednak w etyce, lecz takze w teologii sensu stricto, to jest 
w mysleniu 0 ens realissimum, punkt wyjscia humanistyczny wydaje 
si~ drowi Robinsonowi r6wnie uprawniony jak transcendentalny. J~zyk 
mowiqcy 0 Bogu i j~zyk mowiqcy 0 czlowieku to dla niego dwa j~zyki 
komplementarne. Dlatego nie waha si~ postulowac twurczej refleksji 
o tajemnicy is tnienia, w kt6rej wsp6lpracowaliby i uzupelnialiby si~ 

wzajemnie teologowie i laiccy humanisci. TE; refleksjE\, znowu "od dwu 
k0I1CUW naraz", widzi mniej wi~cej tak: 

"M6wienie 0 Bogu w sposob moiliwie 'swiecki' musi, jak sqdz/?, bye 
uzupelnione (nie zastqpione!) od drllgiego konca przez m6wienie 0 swie
cie w bosld sposob, czyli przez dochodzenie do wymiarll transcenden
cji od dolu. Kruszy si~ bowiem cale opakowanie kuLturowe, ktore po
zwalalo nam rozumiee teologi~ jalco refleksj~ gl6wnie 0 pewnej Isto
cie, kli6ra m a pewien swiat. Teologio. jest raczej 0 Bycie jako co.losci 
i to. calose powinna bye badana i .zgl~biana jednoczesnie od tego kon.
co., ktory jest m6wieniem 0 Bogv" i od tego, kt6ry jest m6wieniem 
o czlowieku. Chrzescijanin b/idzie przy tym mial przeswiadczenie 
(ugruntowane w Osobie Chrystusa), ze od ktoregolcolwiek konca sie 
zacznie, oba j~zyki muszq si~ ostatecznie zbiegae, choe zaden z nich 
przez to drugiego nie zastqpi, ani nie zostanie do dru giego zredukowa
ny. W takim przedsi~wzi~ciu mogq wsp6lpracowae teologowie i ,trans
humanisci' jak Roger Garaudy czy Julian Huxley." 

Drugi z zamieszczonych w tym numerze tekst6w z "Wo!nosci chrze
scijanskiej" jest probq wykazania, ze owych "transhumanistow" lqczy 
z chrzescijanami cos gl~bszego niz sama tylko mozliwosc intelektual
nej wspolpracy. Przeswiadczenie 0 zasadniczej zbiezllosci "dwu j~zy

kow" sprawia, ze autor, ktory nalezy do obserwatorow najmniej opty
mistycznych, jesli chodzi 0 spokojnq przyszlosc zorganizowanego chrze
scijanstwa, wkracza w nadchodzqce dziesi~ciolecie bez cienia katastro
fizmu, nawet z pogodq. W zakOIlczeniu swej ksiqzki, wydanej w stycz
niu 1970 r., pisze: 

"Efekt'ywnosc wplywu chrzescijal1stwa jest obietnicq danq nie sil-? 
zamkni~tych w sobie koscielnych orgo.nizacji , tylko drozdz01l1 i soli, 
wmieszanym w grud~ zycio. swinta, i rozproszonym w niej. Muszq 
istniee ugnlpowania i ruchy, muszq powstawae r6ine kierunki akcji, 
uswi~cenia, rejleksji i to wszystko rnusi bye zorganizowane jesli rna 

rozwijae si~ skutecznie. Zasadniczo jednak, silo. przyciqgania milosci 
i nadziei, prawoSci i spra.wiedliwoSci - a sq ~o znamiona dzialania 
Kr6lestwa - nie jest uzalezniona od instytucjonalnych ortodoksji 
i establishment6w. W naszej epoce, rzeczy te przestajq bye wartos
ciami same w sobie . .Jesli jednak uda si~ wyzwo!ie skarby, zamkni~te 
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w roznych reZigijnych pojemnikach: kadry i srodki, ofiarnosc i odda
nie i zespoZic je z dynamikq najZepszych t~sknot swieclcich, to nie wi
.az~ powodu do pesymizmu ani do slabni~cia autentycznej wiary." 

Anna Morawska 

MIGAWRI ZE SWIATA NAURI 

Astronomia 
PULSARYJ 

Juz prawie od dwu lat pulsary stanowiq sensacj~ na terenie astronomii. 
Po roku znano juz 25 pulsar6w. Teoretycy przescigali si~ w pomyslach 
majqcych wyjasnie to dziwne zjawisko. 

Odkrycie pulsar6w, jak zwykle bywa w takieh wypadkaeh, bylo nie
zamiel'zone. Stalo si~ one mozliwe dzi~ki skonstruowaniu w 1967 r. 
w Cambridge, w Anglii, speejalnego radioteleskopll dostosowanego do 
odbiorll sygna16w silnie fluktuujqcyeh. W ciqgu jesicni 1967 kilkakrotnie 
zarejestrowano silne sygnaly fIuktuujqce. Brano je poezqtkowo za jakies 
pasozytnicze interferencje. 28 listopada po raz pierwszy zarejestrowano 
wyrazne pulsy 0 zmiennej amplitudzie, pOjawiajqce si~ z ogromnq regu
Iarnosciq. Czas trwania pulsu wynosil 20 milisekund. 

Skqd mogq si~ brae we Wszeehswiecie tak regularne impulsy? Czy 
nie wysyla ieh \V naszym kierunku jakas inna cywilizacja? Prasa popu
lama, sklonna do sensaeji, podchwycila t~ ewentualnose, ale dokladne 
pomi a ry zm:an eZE;sto§Ci pojawiania si~ puls6w wykluczyly mozliwosc 
Tu chu orbitalnego ieh zr6d!a. Impusy nie Sq wi~c emitowane przez pla
nety obiegajqee swoje gwiazdy macierzyste. 

Najbardziej charakterystyeznq eechq pulsara jest stalose jego okresu, 
tzn. odst~pu czasu miE;dzy dwoma kolejnymi maksimami emisji. Dzip,ki 
te j . wlasnosci pulsary mozna uwazae za bardzo dokladne zegary. Dla 
pierwszych czterech pulsar6w dlugosei okres6w byly zawarte mi~dzy 
1(4 a 3/4 sekundy, a wzglE;dna dokladnose wyznaczania okres6w si~gala 
10- 8. Na podstawie dotychczasowyeh badan sqdzimy, ze pulsary mogCj 
miee okr esy od kilkudziesi~ciu milisekund do ok010 dwu sekund. 

Struktura indywidualnego pulsu jest bardzo skomplikowana i inca 
dla kazdego pulsu. 

Do dzis istnieje tylko jedna, stosunkowo pewna, identyfikacja pulsara 
z obiektem optyeznym. W poblizu poludniowego skladnika eentralnej 
podw6jnej gwiazdy w mglawicy Krab stwierdzono pulsowanie w za
kresie swiatla widzialnego. Przypuszcza si~, ze fenomen ten jest zwiq
zany z pulsarem oznaezonym NP 05:32. 
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Czym Sq pulsary? Jaka jest fizyczna natura pulsarow? Szybkosc 
pulsowania wskazuje, ze pulsar musi byc .obiektem bardzo malym. Obli
czenia przeprowadzone dla kllku pulsarow jako ich przyblizone rozmiary 
liniowe dajq: 15000 km, 400 km, a nawet 30 km. A wi~c pulsar moze 
bye obiektem 0 rozmiarach co najwyzej planetarnych (np. bialy karzel) 
lub nawet znacznie mniejszych (np. gwiazda neutronowa). 

W astrofiiyce "dobre zegary" Sq zawsze zwiqzane z duzymi masami, 
wykonujqcymi bqdz obieg dookola innej duzej masy, bqdz wirujqcymi, 
bqdz drgajqcymi. Aby otrzymac okres rz~du 1 sekundy, srednia g~stose 
pulsara musi wynosie 108 g/cm3, okres rz~du 30 milisekund wymaga g~
stosci rz~du 1011 g/Cm3. Oznacza to, ze zjawisko pulsara musi bye zwiq
zane z materiq zdegenerowanq, jak ·np. bialy karzel lub gwiazda neu
tronowa. 

Istnieje kilka teoretycznych modeli starajqcych si~ wyjasnie mecha
nizmy pulsarow. 1. Model oscylujqcy. Sygnaly pulsujqce Sq wynikiem 
oscylacji bqdi calej gwiazdy, bqdz tylko jej warstw zewn~trznych. 

2. Model "soczewld grawitacyjnej". Dwa obiegajqce si~ nawzajem sklad
niki emitujq fale elektromagnetyczne. Grawitacyjne ugi~cie swiaUa 
w polu jednego skladnika dziala jak soczewka i ogniskuje swiatlo dru
giego skladnika wzdluz Hnii lqczqcej srodki obydwu skladnikow. Je:i;eli 
obserwator znajduje si~ dokladnie w plaszczyznie orbity, to zaobserwuje 
pozorne zwi~kszenie jasnosci systemu w momencie, gdy linia lqczqca 
skladniki pokrywa si~ z prorr.ieniem widzenia. 3. Model rotujqcy, 
"latarni morskiej". Na powierzchni wirujqcej gwiazdy istnieje obszar 
wysylajqcy w sposob ciqgly bardzo intensywnq wiqzk~ promieniowania. 
Wirowanie powoduje zludzenie pulsacji. 

Najwi~cej zjawisk zwiqzanych z pulsarami wyjasnil dotychczas model 
podany przez T. Golda b~dqcy udoskonalonq formq modelu "latarni 
morskiej", jednakze pulsary Sq tak skomplikowanym fenomenem, ie 
z pewnosciq jeszcze dlugo nie wyjdziemy poza okres sugestii. 

wg S. Grz~dzielski, Pulsary, Post£:py Astronornii 

3 (1969) 179-199. 

Opracowal: M. H. 


GRANICE KOSMOSU 

W polowie grudnia 1968 r. w Stanacl\ Zjednoczonych wypuszczono 
na okoloziemskq orbit~ obserwatorium astronomiczne "Orbiting Astro
nomical Observatory". Jest to satelita zaopatrzony w 11 malych telesko
pow przeglqdajqcych niebo. Od tego czasu satelita ten, oznaczony 
symbolem OAO-2, dokonal 5,884 zdj~e malych wycinkow nieba i prawie 
2,000 obserwacji 568 wyznaczonych gwiazd i galaktyk. 
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Wyniki byly dose sensacyjne. Okazalo si~, ie wiele galaktyk emituje 
promieniowanie nadfi oletowe 0 wiele silniejsze nii dotychczas sqdzono. 
Z tego wynikaloby, ie wszechswiat nam znany moie bye kilka razy 
wiE;kszy nii uczeni przypuszczali. 

Nadfiolet (ultrafiolet) jest promieniowaniem kratkofalowym, emito
wanym przez Slonce, gwiazdy i galaktyki. Przewainq jego cz~se absor
bujq garne warstwy atmosfery ziemskiej, tak ie nie dochodzi ona do 
naszych teleskopow. Ale OAO-2 biegnie po orbicie na '." ysokosci ponad 
810 kilometr6w, "widzi" wi~c cale promieniowanie nadfioletowe. Sto
sunek promieniowania tego do innych wysylanych przez obiekty niebie
skie, jak np. swiatlo widz ialne, promienie podczerwone, czy X, pozwala 
na wyznaczenie takich wielkosci charak terystycznych, jak sklad che
miczny, temperatura, pr~dkose i odleglose od Ziemi. Bardziej inten
sywne promieniowanie, nadfioletowe stwierdzone przez OAO-2, wysy
lane przez galaktyk~ Andromedy i 14 innych galaktyk oznacza, ie 
nat~ienie swiatla widzialnego emitowanego p~zez te uklady gwiezdne 
i mglawice musi bye wi~ksze nii przypuszczano na podstawie pomiar6w 
przez wielkie teleskopy naziemne, takie, jak np. teleskop na Mount 
Palomar w Kalifornii. Jesli zas tak jest, to przyczynq tego oslabienia 
musi bye wi~ksza od przypuszczalnej odleglose tych obiekt6w od Ziemi 
j ako ie swiatlo widzialne ulega w atmosferze absorpcji stosunkowo nie
wielkiej. Na razie astronomowie powstrzymujq si~ od oceny odleglosci 
granic Kosmosu od nas. 

Satelita OAO-2 wykryl tei, ie gwiazdy "gorqce" (0 temperaturze 
od 15.000 do 20.000°C) wyrzucajq z siebie mas~ materii r6wnq calej 
masie Sionca w stosunkowo - dla astronom6w - kr6tkim czasie 
100.000 lat. Uczeni wiedzieli, ie te mlode gwiazdy tracq materi~ w rrLiar~ 

starzenia si~. Wszelako tempo ich ozi~biania si~ okazuje si~ wi~ksze. 

Zjawisko to jest jeszcze niezrozumiale, ale niewqtpliwie waine. 
Satelita OAO-2, zloiony z 238.000 cZE;sci, pracuje lepiej nii przy

puszczali najwi~ksi jego entuzjasci. "Na ziemi daje on zatrudnienie 
okolo 200 ludziom w trzech zmianach na dob~ kaidego dnia roku" 
powiedzial l Kuperian, projektant satelity obserwatorium, m6wiqc 
o osrodku kontrolnym dla bezzalogowych satelit6w w Goddard Space 
Flight Center kolo Waszyngtonu. 

wg Newsweek 
15. XII. 1969 

oprac.K. F. Heller 

CIEMNA MATERIA WSZECHSWIATA 

Wlasciwie sluszniejsza od nazwy "materia ciemna" bylaby nazwa "ma
teria martwa" , jako ie rna ona pochodzic z galaktyk wygaslych i roz
proszol'lych. Istnienie tej materii jest postulowane przez prof. J. E. 
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Peeblesa z Instytutu Technologii w Kalifornii (Pasadena). G~stosc tej 
materii bylaby rz~du 1(}--29 g/cm 3• (G~stosc powietrza suchego = okolo 
0,0013 g/cm3 = 1,3. 10-3 g/cm3). Chodzi tu 0 chmury mi~dzygalaktyczne 
rozproszone: resztki materii ongiS hvorzqcej gwiazdy i biale karly. 
Temperatura tych mas jest oczywiScie krancowo niska. 

Powyzsza teoria opiera si~ na studium widma niektorych kwasarow, 
w szc~eg6Inosci obiektu niebiesldego PK 0237-23. Jego widmo spektralne 
posiada prqzki absorbcyjne odpowiadajqce pi~ciokrotnemu przesuni~ciu 

ku czerwieni. Przesuni~cie prCjzka czerwonego wywolane efektem 
Dopplera pozwala na umiejscowienie tych okolic przestrzeni, w ktorych 
nast~puje absorpcja. Materia absorbujqca porusza si~ przy tym z szyb
kOSciCj dokladnie odpowiadajqcq przesuni~c:u zaobserwowanemu w wid
mie. Ta pr~dkosc oddalania si~ jest proporcjonalna do odleglosci danej 
partii materii ciemnej od nas. Wedlug prof. Peeblesa absorpcja ta jest 
spowodowana przejsciem swiatla przez wygasle gaIaktyki Iezqce w osi 
obserwacji. KosmologowiE~ przypuszczali, ze r.ozklad statystyczny ma
terii mi~dzygwiezdnej jest rz~du 10-29 g/cm3• Jest to jednak wartost 
srednia, a teoria prof. Peeblesa glosi, ze mi~dzy nami a kwasarem, 
o ktorym mowa, istnieje cztery do pi~ciu gaIaktyk zlozonych z materii 
ciemnei, kt6rych g~stosc ogolna odpowiada zacytowanej. Przypuszcza 
si~ tez, ze jeden z prqzk6w absorpcyjnych, mianowicie ten usytuowany 
najblizej normalnego prqzka czerwonego emisji z PK 0237-23, jest wy
wolany obccnosciq chmur gazowych okalajqcych ten kwasar. 

wg Science et Vie 
XI. 196.,9 

oprac. K. F. Heller 

PODZIEMNE WYBUCHY ATOMOWE 

Okazuje si~, zc podziemne wybuchy a tomowe mogq bynajmniej n:e bye 
tak zupelnie nieszkodliwe dla nas, Iudzi, jakby siE: to moglo wydawac. 
Ponad miejscem ckspIozji , w chwili jej dokonywania podnoszq si~ 

chmury pylu powstajqcego na powierzchni ziemi na skulek wstrzqsu 
podziemncgo - cos w rodzaju malego trz~sienia ziemi! Np. wybuch 
o moey 1 kilotony tworzy pod ziemiq, na gl~bokosci 240 metr6w, rodzaj 
pustej komory. Nad nim ziemia zapada si~ i pojawia si~ krater 0 sred
nicy okolo 100 metr6w, glE:bokosci okolo 15 metr6w. Wybuch doswiad
czalny dokonany we wrzesniu ub. r. w Nevadzie wytworzyl duze ilosci 
neutron6w. Przepompowano je z dna krateru za pomOCq odpowiedniej 
rury do ruchomej wiezy, dla cel6w naukowych. Po czym rurE: szczelnie 
zamkniE:to i odsuni~to wiez~ na bezpiecznq odleglosc, albowiem pod
ziemna komora powoduje zapadni~cie si~ ziemi - co nastGJPilo w 23 mi
nuty po ekspIozji. 

wg Newsweek 
15. XII. 1969 

oprac. K. F. Heller 



JEDENAST A WIECZOREM 


WYMAGANIA MILOSCI 

OSqdzeni b~dziemy wedle milosci. 

W tym jest sedno zycia chrzescijanskiego; starac si~ 0 post~py na 

innych jego odcinkach na n ic nam nie posluzy, jesli nie mamy 

p rawdziwej rriilosci do ludzi. 


A w tej dziedzinie - milosci braterskiej i powszechnej - Zq
danie, jakie nam stawia Jezus, nie zna granic. Samorzutne nasze 
reakcje sprzeciwiajq mu si~: raniq, oddziela jq, budzq rozgoryczenie, 
odzwierciedlajq w naszym wlasnym gronie 1 podzialy i rozdarcie 
swiata. Wszyscy opanowani jes tesmy pychq i egoizmem mniej lub 
bardziej swiadomym - dopoki Jezus nie zwyci~zy nas swoim spo
kojem, lagodnosciq i cichosciq. 
Wi~zy lqczqce nas z ludzmi nie Sq czyms zewn~trznym, jak brze 

mi~ , .ktore mozna zdjqc z grzbietu na zakn~cie drogi, aby przez 
moment wYPOCZqc. Nie, bo ow zywy zwiqzek ustala si~ w samej 
naszej istocie, poswi~conej Chrystusowi, wlqczonej w J ego cier
piqce ··Cialo. Wszyscy jestesmy czlonkami jedni drugich, a owa 
wsp6lzaleznosc nie jest czyms dowolnym ani drugorz~dnym 
chciec rozluznic lub przeciqc te wi~zy znaczy okaleczyc si~ bezpo
wrotnie w samej naszej istocie jako synow Bozych. Osoba J ezusa 
jest nieodlqczna od J ego odkupionych braci. A ta Boza pelnia zy
jCj ca w nas musi w kazdej godzinie wyrywac nas .z wlasnego skry
tego indywidualizmu, kt6ry dqzy nieustannie do odzyskania swych 
praw. 

Zjednoczenie z Bogiem i organiczne zjednoczenie z bracmi nie 
Sq to dwie rzeczywistosci konkurencyjne i tylko na przemiany, 
kolejno znajdujqce miejsee w naszym zyciu, tak jakby ich wy
magania byly sprzeezne. Czasem co prawda warunki zewn~trzne 
utrudniajq ieh pelne pogodzenie. Ale w istocie warunki i wyma
gania najgl~bsze tyeh dw6ch rzeezywistosci Sq identyczne: spotka
nie z Chrystusem w wierze, w milosci nieobludnej i w przylgni~ciu 
bez zastrzezen do tajemnicy Krzyza. 

1 Chod ?,i 0 M alyc h Braci i Siostry od Jezusa, zgromadzenia , ktoryc h o. Vo i
Il a ume, spa dkobierca duchowy Karola de Foucauld, j est zalozycielem i ins pi
rat orem. Tekst niniejszy to fragmenty wst~pu d o jego kSi'lzki: Bracia tvszystkic l1 
(Fr er es de t Oll S , 1967. Ed. du Cerf) . 
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Przez milose, jaka si~ od nas nalezy najmmeJszemu z naszych 
braci, mozemy juz dzisiaj zye w porzqdku absolutnym krolestwa 
wiecznego, ktore zaczyna si~ juz tutaj i nie b~dzie mialo konca. 
Nie, nie wolno nam zye w oczekiwaniu, w zawieszeniu, gdy chodzi 
o milose, jedyna bowiem rzeczywistose, ktora juz dzisiaj jest 
wieczna, to milose dana nam przez Je"usa Chrystusa. 

Bez milosci braterskiej, pokornej, otwartej ku kazdemu ezlo
wiekowi, nie moze bye mowy 0 swi~tosci, ani boskiej przyjazni 
z Jezusem ani 0 wejsciu do Jego krolestwa. 

~. 

Isinieje sposob obeenosci Bozej dla nas - tajemniezy a zarazem 
gl~boko ludzki: mowi~ tu 0 obecnosci Jego w innyeh, tej obecnosci 
wpisanej w kazdego ezlowieka. Upewniajq nas 0 niej slowa Chry
stusa: "Coseie uczynili jednemu z tyeh moich braci najmniejszyeh, 
mnieseie uczynili" (Mt 25 40). Oczywiseie nie ehodzi tu 0 utoz
samienie milosci Boga z milosciq blizniego ale 0 pewnose, ze nie 
kochamy Boga, jesli nie koehamy naszych braci; a takZe 0 to, ze 
nie potrafimy koehae braci w sposob konkretny i doskonaly, jesli 
nie umiemy kochae Boga. Milose Boza musi nas przeobrazie, abysmy 
si~ stali zdolni koehae innych tak, jak ich koeha Bog, ich Stworea 
i Zbawiciel. Ale trzeba tu jeszeze podkreslic, ze nasze uehybienia 
w milosei braterskiej stanowiq moze najwi~kszq przeszkod~ w na
szym poznawaniu Boga. 

Chrzescijan cz~sto spotyka zarzut, ze ieh milose jest zbyt "nad
przyrodzona", w tym sensie, ze wydaje si~ za malo ludzka. Skqd 
to pochodzi? Z naszej slabosci i nieumiej~tnosci lqczenia w jedno 
tyeh dwoeh aspektow jedynej milosei. Czymze bylaby nadprzyro
dzona milose bli:iniego nie objawiajqea si~ niezym prawdziwym 
w naszej wpli i w uezuciach? A wlasnie w zyciu, w codziennosci 
mamy klopoty sami z sobq: sprawia nam trudnosci wlasna wrazli
wose, kompleksy, niesmialose czy twardose, wszystko to mniej 
lub wi~eej ciqzy na naszyeh stosunkaeh mi~dzyludzkich, na praw
dziwym kontakcie z innymi. I zawsze grozi nam wi~ksza lub mniej
sza pokusa ucieczki w "nadprzyrodzonose", bo to jest droga lat
wiejsza. Kocham braci "w sposob nadprzyrodzony"... co moze 
znaezye, ze nie probuj~ juz poprawie mego wspolzycia z nimi, ze 
nie usiluj~ si~ zmienic; moze jestem nieznosny, nie do wytrzy
mania dla innyeh, ale oswiadezam, ze nie na to nie poradz~... 

Ale powrocmy do tego, co mowilem powyiej: kiedy chodzi 0 na
sze poznanie Jezusa, jest w nim pewien prog - pewna glE:bia, 
ktorej nie zdolamy osiqgnqc, jesli prawdziwie nie "realizujemy" 
milosei ludzi, nie wyrazamy jej w naszym eodziennym zyeiu. Jakze 
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inac2ej moglibysmy pojqC i podzielic to, czego Serce Chrystusa 
doswiadczalo wobec ludzi i wsrod ludzi? Tego mozemy si~ na
uczyc tylko w swietle Ewangelii i w tej mierze - w tej samej 
mierze - w jakiej Blogoslawieilstwa znajdq odbicie w nas'lym 
wlasnym zyciu. 

"Po tym poznajq wszyscy, ZeSCle uczniami moimi, jesli milose 
miec b~dziecie jeden ku drugiemu" (J 13, 35). 

Czy mamy "to"? Czy mozna nas rozpoznac jako uczniow Chry
stusowych patrzqc na nasze wspolZycie? Mozna nie szcz~dzic sil 
na odwiedzanie potrzebujqcych i wyniszczae si~ w pracy, mozna 
zadae sobie wiele trudu, by poznae ·obey j~zyk i obyczaje miej
scowej ludnosci, mozna marzye i dyskutowae 0 zyciu wsrod naj
bardziej uposledzonych... a rownoczesnie ignorowac cierpienia 
wlasnego brata, z ktorym si~ modlimy i jadamy codziennie; mozna 
dostrzegac tylko jego denerwujqce zewn~trzne przywary; nie po
chwycic sposobnosci, zeby go wysluchac; nie znajdowac czasu dla 
niego. Zapomina si~ wtedy, ze przyjdzie dzieil, gdy Pan zazqda 
od nas rachunku z jego duszy: "Cos zrobil z bratem twoim"? 

Nie ideal, choeby nawet najwznioslejszy, jest celem naszego 
zycia, ani tez urzeczywistnienie najprawdziwszej nawet doskona
lo~ ci, ale Osoba, calkowicie zywa - Bog b~dqcy najbardziej do
slownie naszym Bratem, poniewaz jest rowniei czlowiekiem. 

To imi~, Brat, wyraza tei lepiej niz cokolwiek innego sposob, 
w jaki mamy si~ kochae mi~dzy sobq i kochae wszystkich ludzi 
nie jakCJkolwiek milosciq, ale calq tq milosciq, jakq obdarza ich 
Bog. Trzeba sobie powtarzac niestrudzenie, ze to jest nasze zada
nie gl6wne i jedyne. Wyzwalac, oczyszczae, rozszerzae wszystkq 
moc kochania i calq naszCJ serdecznosc ludzkq - powierzae, je 
tajemniczej milosci Chrystusa, by nam dal kochae gl~boko i rze
czywiscie wszystkich ludzi bez wyjqtku i kazdego, z kt6rym si~ sty
kamy, dla niego samego. Jesli si~ mamy na co przydae na tym 
swiecie, b~dzie to u kazanie - dzi~ki wiernosci - poprzez nasze 
serce i nasze post~powanie czegos z ogromu milosci Chrystusa dla 
kazdego czlowieka. A oczywiscie musimy bye braemi w pierwszym 
rz~dzie mi~dzy sobq: bez tego wszystko byloby zludzeniem i klam
stwem. 

Doskonalosc techniczna wspolczesnego swiata zaspokaja potrzeby 
ludzkie w spos6b coraz bardziej zracjonalizowany: ponumerowala 
je i poprzydzielala odpowiednim sluzbom administracyjnym. Co



• 

382 JEDENASTA WIECZOREM 

raz rzadziej czlowiek bywa nazywany swoim wlasnym imieniem, 
coraz rzadziej traktuje si~ go jako osob~ - jego, istot~ jedynq 
w swiecie, majqcq serce, wlasne cierpienia, wlasne problemy, 
radosci, wlasnq swojq' rodzin~. Rozpoznawac si~ b~dzie tylko jego 
choroby, zeby je leczyc, niedostatki materialne, zeby im zaradzic, 
potrzebf; odpr~zenia i zabawy, zeby je zorganizowac. Nie chc~ tu 
bye zle ' zrozumiany. Technika, i to coraz lepsza, jest niezb~dna 
dla tych celow, a z niq ci~zkie machiny administracyjne. 

Ale - Mali Bracia - waszym powolaniem nie jest organizowa{! 
dobroczynnose materialnq lub duchowq pod kqtem najwif;kszej 
wydajnosci. Jezus nie tego od was wymaga. Chce od was, zebyscie 
kochali kilku ludzi, tych, z ktorymi was zetknie; kochali ich po 
przyjacielsku, serdecznie, jak osoby, a nie jak "przypadki", ktorym 
lrzeba pomoc. Nieraz zresztq nie b~dzie w waszej mocy ulzye ich 
cierpieniom, cnoe powinniscie robie wszystko mozliwe, by to 
osiqgnqc. Jezus uzdrowil w swoich w~drowkach garstk~ chorych, 
kochal male kolko przyjaciol, czynil to w rytmie spokojnym i ludz
kim nie ubiegajqc si~ 0 ilose i 0 wydajnose. 
Pami~tajmy, ze k'azdy czl.owiek jest na obraz Boga absolutem. 

Nie traci czasu ten, kto kocha n ajmniejszego z ludzi jak brata, 
tak jakby byl on sam jeden na swiecie: iakkolwiek wielka bylaby 
jego n~dza moralna, osmielam si~ powiedziee, ze jest on row n i e 
god n y milo sci j a k sam Bog. 

J esli - nie wyrazajqc zadnej dezaprobaty dla najbardziej udo
skonalonych technik - wyraznie jednak nie zechcemy wyrzec si~ 
braterskiego, przyjacielskiego, osobistego charakteru naszej mil~sci 
w imi~ wydajnosci i skutecznosci dzialania, poswiadczymy tym 
jakby ten rodzaj milQsci , jakim Jezus nie przestaje kochac kazdego 
ze swoich braci, i wezmiemy w niej czynnie udzial. 

Odkqd to zrozumialem, szanuj~ prawdziwie upor tego bied
nego, chorego koczownika, ktory woli spokojnie umrzee w swoim 
namiocie, otoczony serdecznosciq najblizszych, niz znaleze si~ 

w szpitalu, gdzie bf;dzie mial moze szans~ wyleczenia, ale stanie 
si~ juz tylko anonimowq rzeCZq, "przypadkiem" posrod innych i nu
merem 11a sali. Kieruje nim tu instynkt ludzki: cierpienie fizyczne 
i nawet smierc ciala umieszcza na wlasciwym !-'l1iejscu - Sq one 
mniejszym zlem niz zniweczenie ludzkiej osoby. Pami~tajmy zaw
sze 0 tym, gdy mamy do czynienia z ludzmi. 

::.. 

Jestem coraz bardziej przeswiadczony, ze w swiecie pelnym kom
pleksow, uraz6w i podraznionej cz~sto dumy narodowej, chrze
scijanie majq bye swiadkami milosci pelnej sympatii i szacunku 
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dia wszystkich Iudzi i wszelkich zdrowych przejaw6w ich pragnie
nia zycia i awansu Iudzkiego nawet i tam, gdzie zabarwia je nacjo
nalizm. 

Powinnismy wszystko zrozumiec, dia wszystkiego znajdowac 
wytlumaczenie, sami pozostajqc spokojni, nie oceniajqc w sposob 
lliesprawiedliwy czy chocby przesadny, odrzucajqc zlo, bra~ mi
losci, nienawisc, surowi tylko sami dla siebie, nie potGpiajqcy ani 
os6b ani· narod6w. 

Czasem cierpiec "trzeba rozdarcie, gdy kocha si~ jednakowo dwa 
skl6cone z sobCj narody i gdy nie mozna nic zrobic, by konfliktowi 
zapobiec. W podzielony swiat wniesiemy jednak niewidzialny za
Iqzek zjednoczenia - przez naSZq odmow~ akceptowania podzialu, 
przez odmow~ zgody na brak milosci. 

Nie trzeba, by pokusa zniech~cenia odwracala nas od nadziei 
w ostateczne zwyci~stwo milosci 
sione juz przez Chrystusa. 

nad zlem - zwyci~stwo odnie

Rene Voillaume 
Hum. mi 
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