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J6ZEF TISCHNER 

W POSZUKIWANIU ISTOTY 
WOL~OSCI 

Spory 0 istot~ wolnosci, ktore przenikajq nowozytnq filozofi~ od 
czasow Kartezjusza, byly czyms wi~cej niz sporami 0 samq wol
nosc. Sposob stawiania i sposob rozstrzygania pytania 0 wolnosc 
promieniowal na sposob traktowania wielu innych zagadnien fi
lozoficznych, takich jak poj~cie Boga, sens rozwoju historycznego, 
problem granic poznania naukowego, oraz na odwr6t - sposob 
rozwiqzywania tamtych problem6w wyznaczal zasadniczy kierunek 
rozwiqzania problematu wolnosci. Ogolny kontekst teoretyczny 
a nawet praktyczny sporu nie tylko nadawal pytaniu 0 wolnost: 
metafizycznq gl~bi~, lecz takze znaczenie sporu dramatycznego, bo 
wciqz na nowo aktualnego . 

Jakiz to byl kontekst? 
1. Najpierw tworzyl i wyznaczal jego granice spor nowozyt

nego racjonalizmu z irracjonalizmem. Jezeli istnieje w czlowieku 
wolnost, twierdzono w tej wersji racjonalizmu, znaczy to, ze 
w czlowieku urywajq si~ lancuchy zwiqzk6w przyczynowych; jed
ne wydarzenia nie tlumaczq si~ juz przez drugie. A przeciez 
istnienie stalych zwiqzkow przyczynowych jest warunkiem istnie
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nia nauki 0 5wiecie i czlowieku. Nauka jest mozliwa pod tym 
warunkiem, ze ta sarna przyczyna w tych samych warunkach wy
woluje ten sam skutek. Znana jest hipoteza Laplace'a: gdyby 
istnial tak pot~zny umysl, zeby potrafil ogarnqe wszystkie aktu
alne wydarzenia w 5wiecie i znal wszystkie prawa rzqdzqce 5wi:l
tern, to dzi~ki przytoczonej zasadzie determinizmu, moglby on 
przewidziee kazdq przyszI05e. Woln05e czlowieka czyni takie prze
widywanie niemozliwym. Jezeli istnieje gdzies w 5wiecie woln05e, 
ta sarna przyczyna w tych samych warunkach moze wywolae 
rozne skutki. Jestesmy skazani na irracjonalizm. 

2. Kiedy indziej spor 0 woln05e wchodzB jako jeden z waz
nych elementow sporu 0 natur~ Boga. Tutaj sens jego byl po
dwojny. 

Najpierw chodzBo 0 to, jakq woln05ciq wolny jest Bog, a jakq 
czlowiek. Na pytanie to mozna bylo odpowiadae, bqdz ze wol
n05e jest taka sarna w pierwszym jak i w drugim przypadku, 
bqdz ze woln05e jest w obydwu przypadkach inna. Jezeli sluszna 
jest odpowiedz pierwsza, zatraca si~ przynajmniej cz~sciowo trans
cendencja Boga w stosunku do czlowieka. Jezeli sluszna jest od
powiedz druga, pojawiajq si~ klopotliwe pytania: jak to jest 
mozliwe? Czy idea wolnosci dopuszcza jakie5 stopniowanie? Czy 
moze C05 bye mniej lub bardziej wolnym? Na czym by to stop
niowanie mogio polegae? 

Problem mial takze swojq drugq warstw~ znaczeniowq. Wysu
wajqc problemat woln05ci Boga i wolnosci czlowieka, rozroz
niano przynajmniej w zalozeniu dwa typy woln05ci: woln05e nie
doskonalq i woln05e doskonalq. Pierwsza mialaby bye urzeczy
wistnionq w czlowieku, druga w Bogu. Rozroznienie dwoch typow 
wolnosci przej~li jednak od metafizykow mY5liciele-rewolucjoni
sci, odrywajqc cale zagadnienie od teologicznego kontekstu. Wol
n05e niedoskonala to woln05e czlowieka zyjqcego w niedosko
nalym spoleczeiistwie. Woln05e doskonala to woln05e czIowieka 
w spoleczeiistwie przyszl05ci. Najpierw bylo to spoleczenstwo so
cjalizmu utopijnego, potem stalo si~ ono tematycznym jqdrem 
socjalizmu i komunizmu naukowego. Z tq chwilq spor 0 wolnos.:: 
zstqpil z nieba na ziemi~ . ZjawB si~ w samym centrum sporu 
o kierunek i 0 5rodki do realizacji konkretnej rewolucji spolecznej, 
ktorq przygotowywal proletariat przeciwko kapitalowi. 

3. Inny kon tekst sporu mial charakter antropologiczny. Pytanie 
dotyczylo zagadnienia natury czlowieka a zwlaszcza kwestii, jakie 
rna granice ludzka moc skutecznego dzialania na 5wiecie. Czy 
woln05e to tylko sam wybor mi~dzy roznymi mozliw05ciami za
konczony przylgni~ciem serca do jednej z nich, czy woln05e to 
takze lub moze przede wszystkim realizacja tego, co w ten spo
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s6b zostalo wybrane? Nieodlqeznym eieniem rozwazan 0 wolnosci 
stalo si~ tutaj poj~eie sHy, rsp. moey dzialania. 

Rozstrzygni~eia szly w trzeeh kierunkach. Kierunek tradycyjny, 
si~gajqcy korzeniami poj~cia "liberum arbitrium", podkreslal, ze 
wolnose wyczerpuje si~ w aktach wyhoru jako takiego. Za sam 
wyb6r mog~ bye nagrodzony i za sam wyb6r mog~ bye pot~piony. 
Temu kierunkowi oponowano. Juz Kartezjusz wlqczyl w ide~ 

wolnosei jako jej fundamentalny element moment tw6rczosci. Po 
nim pojawily si~ tendencje radykalizujqce to rozstrzygni~eie: pre
rogatywa tworzenia jest tak zasadnicza dia swiadomosci wolnosei, 
ze czyni zb~dnq swiadomose wyhoru. Sarno tworzenie rozumiano 
dwojako. Raz jako tworzenie przedmiotu, raz jako tworzenie pod
miotu. Nurt rewolucyjny podkreslal przede wszystkim aspekt 
pierwszy. Nurt seisle antropologiczny, kt6rego ostatecznym eta
pem rozwoju stal si~ dwudziestowieczny egzystencjalizm, fascy
nowal si~ przede wszystkim tworzeniem idqcym w glqb czlowieku. 
W samotnej wolnosci, w posrodku narzuconych z g6ry sytuaeji, 
czlowiek wybiera samego siebie i w ten spos6b siebie tworzy. 

Fundamentalna intuicja nurtu rewolucyjnego i nurtu scisle 
antropologicznego byla wsp61na: wolnose pozbawiona bez reszty 
zdoinosei tw6rczych przestaje istniee takze jako wolnose. 

4. Scisle antropologiczny charakter miaIy tez spory 0 to, w kt6
rej warstwie zlozonej osobowosei czlowieka nalezy szukae przy
wileju wolnosci. Wiqzaly si~ one z zagadnieniem budowy ludz
kiej osoby. Co w czlowieku jest bardziej podstawowe: rozum, czy 
wola? W parze z tym szlo pytanie: c z ego wolnoseiq jest wol
nose? Czy jest wolnoseiq woli? Czy wolnoseiq rozumu? Czy po 
prostu wolnosciq czlowieka? A moze jeszcze gl~biej? 

Tradycyjnie sqdzono, ze rozum spelniajqcy akty stwierdzania 
lub zaprzeczania jest determinowany przez oczywistose. Jedynie 
wola rna ten przywilej, ze postawiona wobec d6br skonczonych 
moze ich cheiee lub nie cheiee, moze mi~dzy nimi wybierae. Ale 
wqtpienie kartezjanskie uczynilo tutaj gl~boki wylom: wolnose 
jest wolnosci<:j zawieszania sqd6w a nawet uznawania sqd6w wqt
pliwych za falszywe. Pojawil si~ jeden z krzyzowych problem6w 
wieku: czy wolnose jest racjonalna, czy irracjonalna? 

Tendencji anarchistycznej, oddzielajqcej wolnose od rozumnosei, 
przeeiwstawila si~ tendencja racjonalistyczna - tylko wolnose 
jest racjonalna i tylko racjonalnose jest wolnosciq. Swoje apo
geum osiqgn~la ona niewqtpliwie w heglowskiej "historiozofii 
wolnosei", w kt6rej wolnose pojawia si~ zar6wno jako ±r6dIo 
jak i cel ewolucji ducha obiektywnego. Wybitnie antropologiczny 
sens rna ta sprawa w egzystencjalizmie. Wolnose lezy gl~biej niz 
wola, gl~biej niz rozum, gl~biej nawet niz sam czIowiek. Ona 
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jest' "racjq" uczlowieczenia czlowieka. Wybrac wlasnq wolnosc 
to stac si~ czlowiekiem autentycznym - b~dzie mowil J.-P. 
Sartre. 

Ogolny kontekst problemu wolnosci si~gal, jak widac, w roz
Iegle i niekiedy daleko od siebie lezqce dziedziny filozofii , nauki, 
politycznej praktyki. A jaki byl jego teoretyczny rdzeil? Jakie 
bylo jego z teoretycznego punktu widzenia fundamentalne py
tanie? 

Wydaje mi si~, ze pytanie to daloby si~ sformulowac nast~
pujqco: co jest istotq tej wolnosci, ktorej czlowiek doswiadcza 
w sobie, lub ktorej zdolny jest doswiadczac? Inaczej: co jest 
istotq wolnosci doswiadczanej? 

Pytanie to najcz~sciej nie bylo wyraznie formulowane. Nie
mniej pojawialo si~ stale jako jeden z istotnych elementow sporu 
w mniejszym lub wi~kszym oddaleniu od zagadnieil, na ktorych 
uwaga koncentrowala si~ bezposrednio. 

W niniejszym artykule chc~ zogniskowac uwag~ na tym wlasnie 
pytaniu. Z calej plejady myslicieli dotykajqcych problemu w ol
nosci wybieram nast~pujqcych: Kartezjusza, Leibniza i Spinoz~, 
Hegla oraz Heideggera. Analizujqc ich klasyczne juz wypowiedzi 
na temat wolnosci, pragnqlbym dotrzec w poblize pierwotnego 
doswiadczenia wolnosci, ktoremu jakos dajq wyraz i ktore jest, 
zdaniem moim, jednym z glownych zrodel teorii wolnosci, jakie 
pojawily si~ w czasach nowozytnych w filozofii. 

WOLNOSC I METODA 

Wszystko nieomal, co nowozytna filozofia powiedziala 0 wolnosci, 
stanowi posrednie lub bezposrednie nawiqzanie do Kartezjusza. 
Jezeli nie do jego doswiadczenia wolnosci, ktore pozostaje gdzies 
ukryte poza definicjami i wnioskami na nich opartymi, to w kaz
dym razie do jego okreslenia wolnosci z czwartej Medytacji. 

Oto to okreslenie: "Polega ona (wolnose) na tym, ze mozemy 
to samo uczynie albo tego nie uczynie (tzn. potwierdzie lub za
przeczyc, pojse za czyms lub unikac tego), albo raczej na tym 
tylko, ze przystc: pujemy do potwierdzania lub zaprzeczania tego, 
czyli podqzania za tym lub unikania tego, co nam intelekt przed
kiada, w ten sposob, ze czujemy przy tym, iz zadna sHa zewnc:trz
na nas do tego nie zmusza" . 0 kilka wierszy wyzej na tej samej 
stronie stwierdza: " ...wolnose decyzji stwierdzam u siebie w tak 
wielkim stopniu, ze nie znajduj~ idei niczego wi~kszego od niej; 
tak, ze przede w szystkim dzi~ki niej poznaj~, iz jestem w pewnej 
mierze na obraz i podobienstwo Boga stworzony" 1. 

1 Rene Descartes, MedytaCje a pierwszej fHozofH, PWN 1958, t. I , str. 76. 
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Wniknijmy nieeo gl~biej w przytoezone fragmenty. Zapytajmy: 
ezymze jest sarna w sobie owa wolnosc deeyzji, kt6ra mi odslania 
moje pokrewienstwo z Bogiem? 

Na poezqtku "definieji" pojawia si~ sl6wko: mog~. Jest ono, 
moim zdaniem, slowem kluczowym. Kartezjusz waha si~, gdy rna 
blizej okreslic to, co mog~, ale sarno "mog~" jest wprowadzone 
bez zadnych widoeznyeh opor6w. Swiadomosc wolnosei jest seisle 
zespolona ze swiadomoseiq "mog~". "Mog~" jest jednak co naj
mniej dwuznaczne. Raz moze ono oznaczac moe, zdolnosc do 
realizaeji ezegos, do pokonania oporu (np. mog~ wejsc na to 
drzewo), drugi raz zdolnosc wyboru jako takq, czyli pewnq nie
okreslonosc, niejednoznacznosc (mog~ tu lub tu, mog~ to lub 
tamto), przy czym akeent pada wlasnie na brak jednoznaeznosei. 
Ta podstawowa dwuznaeznosc nie zostaje wyeliminowana przez 
dalszq ez~s{; ,;definicji" . I kto wie, ezy nie na tym wlasnie poleg:l 
jej waga. 

Zapytajmy najpierw 0 to, c 0 mog~. 

Kartezjusz odpowiada: "mozemy to samo czynic alba tego nie 
czynic". Potem dodaje wyjasnienie przez wskazanie na przyklady, 
kt6re Sq znamienne: potwierdzac-zaprzeezac, p6jsc za czyms-uni
kac ezegos. Przyklad pierwszy daje si~ od biedy zrozumiec, tym 
bardziej w perspektywie kartezjanizmu. Z innyeh partii Medy
taeji wiemy, ze rozum jest dla autora wladzq przedstawiania 
przedmiotu, natomiast wola ezynnikiem aktywnym, odpowiedzial
nym za twierdzenie lub przeezenie w sqdach. Mozna oezywiscie 
miec tutaj zastrzezenia. Poniewaz jednak kazdy ezlowiek spotyka 
si~ niekiedy z sqdami, kt6re Sq zwyklym klamstwem, lah,vo zgo
dzic si~, ze lezy to w zakresie woli czlowieka wydac taki lub 
inny sqd. Drugi przyklad m6wi jednak cos wi~eej: p6jSc za ezym~
unikac ezegos. Rozwazmy to blizej. Przeciez, aby p 6 j s c za ezyms 
(rsp. unikac czegos, co si~ ku nam zbliza), trzeba nie tylko mlee 
"dobrq wol~", ale takze wystarezajqcq m 0 c, przynajmniej tyle, 
ile jest wymagane do pokonania naturalnej bezwladnosci eiala 
i ducha. Czyzby ta moe byla takZe wolnosciq? Kartezjusz wy
rainie to sugeruje. Wprawdzie potem jakby si~ poprawia, ale po
prawka nie jest zaprzeezeniem. Wyrazajq jq slowa "albo raczej 
tylko", co oznacza, ze poprzedzajqca ez~sc "definicji" jest mimo 
wszystko nadal waina. 

Zobaczmy jednak, do czego odnosi si~ to "albo raczej". 
Autor pisze: " ...albo raczej na tym, ze p r z y s t ~ P u j e m y do 

potwierdzania ... podqzania lub unikania". · 
Sytuacja jest jui inna, nii byla poprzednio. Czym innym jest 

bowiem podqiac za ezyms lub unikac ezegos, cos czynic lub eze
gos nie czynic, a czym innym jest p r z y S t ~ pow a c do po
twierdzenia lub zaprzeczenia, podqiania lub unikania. Przyst~
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powanie do pierwszego lub drugiego lezy w czlowieku gl~biej, niz 
proste podqzanie, zaprzeczanie, potwierdzanie, unikanie itp. 0 ile 
intencja potwierdzania lub unikania kieruje si~ bezposrednio na 
swiat, i podobnie "na zewnqtrz" kieruje si~ intencja podqi:ania 
lub unikania, to intencja "przyst~powania do" zatrzymuje si~ na 
samym potwierdzaniu lub zaprzaczaniu, na samym podqzaniu lub 
unikaniu. Wyglqda tak, jakby pod zwyczajnym poziomem wol
nego zycia ujawnil si~ nowy poziom. Poziom pierwszy obejmuje 
aktywne zycie w swiecie. Poziom drugi jest poziomem, na kt6rym 
dochodzi do glosu moje ustosunkowanie si~ do mojego wlasnego 
zycia w swiecie. Czy slowa "albo raczej tylko" znaCZq to, ze na 
pierwszym poziomie wolnose jest wqtpliwa a na drugim pewna? 
Czy to, i:e tam jest ograniczona a w gl~bi nieograniczona? Czy 
moze na odwr6t, w gl~bi jest nieograniczona i pewna a na po
wierzchni ograniczona i niepewna? Wypowiedzi nie Sq jedno
znaczne. 

W ostatecznym rozrachunku wszystko obraca si~ jednak wokol 
podstawowego "mog~ przystqpic do ...". Mog~ do czegos przystqpie 
i mog~ do czegos nie przystqpie. Tutaj w sferze absolutnie we
wn~trznej mojej swiadomosci, zdaj~ si~ bye wolny wolnosciq do
skonalq. Zadna sila zewn~trzna nie jest w stanie naruszye mojej 
autonomii. Rozum przynosi mi obrazy swiata, ale nikt i nic nie 
moze zmusie mnie do wydania twierdzenia. Jak bardzo suwerenne 
jest to "mog~", informuje mnie wqtpienie. Rozum ze wszystkimi 
swymi oczywistosciami okazal si~ bezsilny wobec decyzji podj~ 
tej w wolny spos6b. Taki:e naturalne dla woli dqzenie do dobra 
nie narusza tej autonomii. Wyglqda tak, jakby nie wola byla 
wladzq rzqdzqcq wolnosciq, ale wolnose byla "wladzq" rzqdzqcq 
wolq. Inaczej m6wiqc: to nie woia jest wolna, lecz wolnose jest 
"wolitywna". 

Konsekwencje tak zarysowanego doswiadczenia wolnosci idq 
bardzo daleko. Na niekt6re z nich wskazuje jakby mimochodem 
sarna "definicja" wolnosci. 

a - Najpierw otwiera si~ zadanie blii:szego dookreslenia sto
sunku wolnego wyboru (wolnosci) do sUy realizujqcej podj~ty 
zamiar. Mimo daleko idqcej interioryzacji swiadomosci wolnosci, 
kt6rej wyrazem jest wprowadzenie do "definicji" poj~cia "przy
st~puj~ do ... ", moment sily, skierowanej na urzeczywistnienie 
podj~tego zamiaru, nie zostal zagubiony. Przypominajq nam go 
slowa: "zadna sila zewn~trzna nas nie zmusza". Widocznie sarna 
wolnose jest wi~kszq silq niz wszystkie sily zewn~trzne. Domysla
my si~ jednak, ze mogq istniee przypadki krancowe, gdy we
wn~trzna sila wolnosci natrafi na op6r niemozliwy do przezwy
ci~zenia od strony sil zewn~trznych . Wtedy wolnose b~dzie tylko 
wolnosciq "przystqpienia do .. . " realizacji zamiaru, "przystqpienia 
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do... " twierdzenia lub przeczenia itd. Kartezjusz, jak si~ wydaje, 
,daje wyraz intuicji, ze gdyby si~ poszlo do samego konca drog'l 
eliminowania wszelkiej sHy z wolnosci, takZe sarna wolnose uleg
-laby przekresleniu. Mog'l tez istniee przypadki krancowe pod in
nym wzgl~dem, gdy wolnose i zdolnose realizacji utozsami'l si~ 
ze sob'l . Takim przypadkiem jest Bog. Tutaj wolnose jest zarazern 
.sil'l absolutn'l , zdoln'l do tworzenia gor bez dolin . 

W scislym zwi'lzku z t 'l spraw'l stoi u Kartezjusza sprawa roi:
nicy mi~dzy wolnosci 'l doskonal'l a wolnosci'l niedoskonal'l . Roz
_nica ta nie lezy na plaszczyznie wyboru. Wyboru stopniowae nie 
mozna. Lezy ona na plaszczyznie sily. W Bogu wolnose jest, jak 
wspomnialem, wszechmoc'l. Tam dopiero odslania si~ pel n i a 
W 0 1nos c i. Znamienne, ze wolnose osi'lgn~la j'l wlasnie dzi~ki 
.zespoleniu z moc'l. 

b - Drugie zadanie do wypelnienia, jakie otwiera kartezjanska 
_koncepcja wolnosci, to zadanie blizszego dookreslenia stosunku 
mi~dzy wolnosci'l a rozumem. W czlowieku wolnose moze wybie
rae mi~dzy tym tylko, co jej przedstawi rozum. Niemniej nie je3t 
ona przez te dane zwiqzana w sposob kategoryczny. Sqdzenie jest 
aktem wolnosci a nie aktem rozumu. Wolnose moze wybrae mi~
dzy przyst'lpieniem do takiego lub innego s'ldu. W swym esen
,cjalnym rdzeniu jest ona oboj~tna na racjonalnose i irracjonal
nose. Jest sobq nawet, gdy jest nieracjonalna. Z racjonalnosciq 
rzeczy maj'l si~ zupelnie inaczej niz z sil'l ! 

Irracjonalnose, lub lepiej nad-racjonalnose wolnosci, odslania 
. si~ jaskrawo dopiero w przypadku Boga, Wolnose Boza, dosko
nala, odznacza si~ tez absolutn'l autonomi'l . Bog wyznacza sa
_memu sobie i wszystkiemu, co istnieje, granice rozumnosci. De
cyduje on 0 tym, ze kwadratowe kola S'l niemozliwe a mozliwe 
S'l wielosciany 0 nieskonczonej ilosci bokow. Ta wolnose nie 
moze bye osadzona w szrankach racjonalnosci. 

Przytoczone wyzej rozstrzygni~cia odslaniaj'l przed nami cos, 
co mozna by nazwae aksjologicznym obszarem kartezjanskiego 
doswiadczenia wolnosci - doswiadczenia jej nie tylko jako faktu 
an~ropologicznego czy psychicznego, lecz jako swoistej war t 0 sci 

-dla czlowieka. Doswiadczenie to nosi zdecydowanie ambiwalentny 
charakter. Wolnose jako wartose fascynuje i zagraza zarazem. 
Zrodlem fascynacji jest odsloni~cie radykalnej autonomii czlo
wieka w stosunku do wszystkiego, co go otacza. Duszy zabic nie 
mozna. Autonomiczne "mog~ przyst'lpie do .. . " czyni czlowieka 
istotq odr~bnq od wszystkiego, co czlowieka otacza, roznicuje go 
od innych ludzi, sprawia, ze czlowiek moze si~ poczue sob'l i tylko 
.sob'l . Czlowiek w swej wolnosci moze znaleze siebie jako byt 
niemozliwy do powtorzenia. To otwiera kusz'lc'l perspektyw~ sa
mokreacji. Ale "mog~ przyst'lpie do ... " jest takze grozne. Bo mog~ 
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ina c z e j... Skoro mog~ inaczej, wszystko, co ludzkosc dotqd 
stworzyla, aby zyc, moze zostae zanegowane. I tak otwiera si~ 

druga perspektywa, perspektywa totalnego liberalizmu, totalnej 
anarchii i chaosu bez granic. Te dwie perspektywy, perspektywa 
kreacji i perspektywa zniszczenia, Sq fundamentem aksjologicznej 
ambiwalencji kartezjanskiego doswiadczenia wolnosci. 

Kartezjusza oskarzano 0 wiele win. Widziano w nim duchowego 
ojca oswieconego absolutyzrnu i nieoswieconego l!.narchizmu, ojca 
antropocentryzmu, nawet ateizmu. Zapominano jednak bardzo cz~
sto 0 tym, ze dla samego Kartezjusza wolnose nie byla ani srod
kiem do odzyskania siebie, ani okazjq do proklamacji ruiny to
talnej, lecz byla przede wszystkim metodq do odzyskania prawdy. 
Na poczqtku filozofii byla wolnose. Ale na pewnym etapie jej 
uprawiania trzeba bylo zgodzie si~ na utrat~ wolnosci. Stalo si~ 
to wtedy, gdy umysl przedstawil jej do aprobaty prawd~ jasnq 
i wyrazn q: "mysl~, wi~c jestem". Wolnose w momencie wydania 
sqdu ulegla oczywistosci. Sposob owego ulegania byl jednak 
swoisty: nie z koniecznosci, nie z powodu zniewolenia, lecz jak 
przystalo czlowiekowi stworzonemu na obraz i podobienstwo Bo
ga - z wolnego wyboru. 

SKUTECZNE I MADRE DZIAlANIE 

Dwaj wielcy przedstawiciele filozofii systematycznej XVII-ego 
wieku, Spinoza i Leibniz, rozwazajq wolnose przez pryzmat in
nych niz kartezjanskie doswiadczen, ktorymi zdajq si~ bye bar
dziej oczarowani niz samq wolnosciq. Sq to: doswiadczenie racjo
nalnosci i doswiadczenie skutecznego dzialania. Dla Leibniza 
prawdziwa wolnose jest wolnosciq racjonalnq. Dla Spinozy praw
dziwa wolnose kryje si~ w racjonalnosci i w skutecznym dziala
niu. W pewnyrn momencie dochodzi do gl~bokicgo spi~cia mi~dzy 
obydwoma koncepcjami, spi~cia, ktore, 0 ile mi wiadomo, nie 
przybralo nigdy formy otwartej polemiki. Rozumnose, ktorq ak
ceptujq obydwaj mysliciete, aby zaoponowae przeciwko anarchiz
mowi, staje si~ u jednego warunkiem istnienia wolnosci, u dru
giego przyczynq jej nieodwolalnej smierci. Przyjrzyjrny si~ krotko 
tej sprawie. Ignorujqc scislq chronologi~ dziel, zacznijmy od 
Leibniza. 

Czytamy u Leibniza: "Nic tedy bardziej niestosownego jak ch~c 
przeksztalcenia wolnej woH w jakqs nieslychanq i absurdalnq moe 
dzialania lub niedzialania bez rozumnej racji, czyli takq, ktorejby 
sobie zaden b~dqcy przy zdrowych zmyslach czlowiek nie zyczyl" .2 
Aluzja dotyczy niewqtpliwie Kartezjusza. Leibniz - racjonalista 

G. W . Leibniz, Wyznante w iary jHozofa, PWN 1969, s. 29. 
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z krwi i kosci - got6w jest akceptowac wolnosc pod warunkiem, 
ze odsloni si~ jej rozumnosc. Kluczem ludzkiej swiadomosci wol
nosci jest rozum. "Wolnosc pochodzi z wiedzy" - pisze. Cos jest 
bardziej wolne, "im wi~cej rzeczy poznaje w czystosci i spOkOjtL 
ducha" 3. Tylko na tej drodze mozna zrealizowac akt w y b 0 r u. 

Co znaczy tutaj slowo "rozumnosc" i jak w jego kontekscie 
wyglqda "wolnosc"? 

Dla Leibniza rozumnosc nie jest wcale r6wnoznaczna, jak to 
bylo u wielu jemu wsp6lczesnych, z ideq powszechnego determi
nizmu przyczynowego. Wykazal on, ze mozna utrzymac tez~ 0 ra
cjonalnej strukturze swiata nawet wtedy, gdy odrzuci si~ zasad~ 
"ta sarna przyczyna, w tych samych warunkach, wywoluje ten 
sam skutek". W miejsce zasady przyczynowosci wprowadza og61
niejszq od niej zasad~ racji dostatecznej: "zaden fakt nie moze 
okazac si~ rzeczywisty, czyli istniejqcy, zadna wypowiedz praw
dziwa, jezeli nie rna racji dostatecznej, dla ktorej to jest takie, 
a nie inne" 4. Racje dostateczne czyniq zrozumialymi fakty, kt6re 
zachodzq, zjawiska, byty. Idea racji nie stoi w sprzecznosci z ideq 
wolnosci. Wolnosc tez wymaga racji. Racjq dostatecznq wolnosci 
jest przedstawiony przez rozum zespol mozliwosci danych do wy
boru i zespol motywow inspirujqcych wyb6r. Rozum jest wzro
kiem wolnosci. Wolnosc pozbawiona wzroku przestaje dzialac . 
Nie trzeba si~ I~kac wolnosci, dopoki jest ona wolnosciq. Niewqt
pliwym sukcesem koncepcji Leibniza byla rewindykacja poj~cia 
wolnosci dla europejskiego racjonalizmu. 

Jezeli rozpatrzymy teraz na tIe Iebnizowskiej wizji wolnosci 
poglqdy S pin 0 z y, znajdziemy si~ od razu na antypodach, ktore 
wytworzyl spor 0 wolnosc w XVII w. Spinoza, jakby przewidu
jqcy bieg mysli Leibniza, argumentowal prosto: rozumnosc nie 
moze stanowic racji usprawiedliwiajqcej wybor, poniewaz polega 
ona na tym, by zawsze wybierac to, co najIepsze. A wybor tego, 
co najIepsze, nie jest wyborem wolnym. 1m bardziej doskonaly 
jest umysl, tym bardziej jest on zdeterminowany do okreslonych 
wyborow. 

Przeciwieilstwo mi~dzy Leibnizem a Spinozq jest jaskrawe, cho
ciaz obydwaj Sq racjonalistami. Rozum, ktory dla pierwszego jest 
zr6dlem wolnosci, dla drugiego jest jej kresem. Z pewnosciq jed
nym z czynnikow opozycji jest rMnica w pojmowaniu istoty 
owego "rozumu". U Spinozy natrafiamy na ide~ racjonalnosci 
zwiqzanq z poznaniem typu geometrycznego:: "W przyrodzie nie 
ma "'!tic przypadkowego, ale wszystko z koniecznosci boskiej na
tury jest zdeterminowane do tego, aby istnialo i dzialalo w okre

• Dz. cyt., s. 29. 
• Monadologia, dz. cyt., s. 303: 
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ilony spos6b" 5. Takze akty woli ludzkiej Sq zdeterminowane: 
". ..one tryskajq z czlowieka z tq samq konieczno§Ciq, z jakq z tr6j
kqta tryskajq jego wlasnoki" 6. U Leibniza idea "rozumnosci" jest 
bardziej tolerancyjna. Trudno oczywiScie 0 kompromis mi~dzy 

nimi. 
Zatrzymajmy si~ obecnie nad samym Spinozq. 
Wlasciwie nie powinno bye u niego zadnego poj~cia wolnosci. 

Fragmenty jego "Etyki" poswi~cone sprawie wolnosci woli ell 
minujq to poj~cie w sposob konsekwentny i radykalny. "Mirno to 
jednak w pewnym miejscu jego filozofii, scislej zas w jego Trak
tacie, natrafiamy na mysli 0 "wolnosci prawdziwej" do ktorej 
mozemy dotrzee poprzez zdemaskowanie wolnosci pozornej, pre
zentowanej przez codziennq swiadomose. Poj~cie to nie stoi w zad
nej opozycji do koncepcji naszkicowanej w pismach pMniejszych. 

Czym jest owa "wolnose prawdziwa"? 
Posluzmy si~ znow definicjq samego Spinozy: " ... jest to trwale 

istnienie, kt6re osiqga nasz intelekt dzi~ki bezposredniemu zjedno
czeniu z Bogiem, izby m6gI w samym sobie wytwarzac idee, a po
:za sobq rodzic skutki calkowicie z naturq jego zgodne, tak wsze
lako, by skutki te nie byly poddane zadnym zewn~trznym przy
czynom, coby je zmienic zdolaly lub przeksztakic" 7. Krotko mo
wiqc: wolnose to zdolnose skutecznego dzialania, ktore doprowadza 
do powstania idei i ktore wywoluje skutki zgodne z naturq dzia
lajqcego a posrednio z calq Naturq. Swiadomose "prawdziwej 
wolnosci" przychodzi do czlowieka wraz ze swiadomosciq sku
tecznego dzialania. 

Dzialae w sposob skuteczny to w pierwszym rz~dzie bye Pll
slusznym prawom, ktorych zmienie nie mozna. Mogq to bye 
prawa przyrody, historyczne prawa rozwoju spolecznego, mogq to 
bye takze prawa rozwoju osobowego. Kto wlasne dzialanie ze
spala z dzialaniem owych praw, ten dziala skutecznie i uzyskuje 
swiadomose "wyzwolenia" ze slabosci, ograniczen jednostkowych, 
z izolacji od otaczajqcego swiata. "Wolnose pr awdziwa" jest czyn
nikiem resocjalizacji swiadomosci, kt6ra si~ zagubila w jednost
kowosci. Odnaleze siebie moze tylko ten, kto odnalazl natur~ i ze
.spolil z niq rytm wlasnego zycia. Trzeba czlowiekowi trwale 
chciee tego, co si~ rna stae. Wtedy jego woln05e odzyska moe 
i racjonaln05e. R6Znica mi~dzy woln05ciq doskonalq i niedoskona1:q 
polega na tym, ze woln05e wyboru nie stanowi zadnej doskonalo
sci, natomiast to, co ewentualnie jest jakqs doskonalosciq, nie 
jest wyborem. 

• Ben edykt de Spinoza, Etyka, P"/N 1954, S. 42. 
• Paul Siwek, Au coeur du spinozisme, Paris MCMLII, S. 22. 

, Benedykt de Spinoza, Pisma wczesne, PWN 1969, s. 326-327. 
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Wolnose wyboru zostala calkowicie pochloni~ta przez ide~ sku
tecznego i tym samym racjonalnego dzialania. 

Jakie z kolei jest aksjologiczne tIo takiego doswiadczenia i ta
kiego poj~cia wolnosci? 

Zn6w jest one ambiwalentne: ma SWq negatywnq i pozytywnq 
: stron~. Od strony pozytywnej stwarza je, jak poprzednio, pewien 
rodzaj fascynacji, od strony negatywnej jakis odcien pogardy 
:a nawet obrzydzenia. 

Fascynacja nie jest juz fascynacjq wolnosciq ani indywidual:
nosciq czlowieka, lecz jest fascynacjq skutecznym, bo rozumnym 
dzialaniem. Czlowiek raz pociqgni~ty wizjq rozumnej reformy 
.swiata gotow jest na drodze do jej urzeczywistnienia porzucie 
-kazdy balast. Wolnose wyboru, jako trwala mozliwose protestu 
jednostki przeciwko post~powi, jest takim wlasnie balastem. Roz
patrywana z tej perspektywy zasluguje na pogard~ a nawet obrzy
dzenie. Kiedy si~ wnika w pozornie zimno-obiektywne teksty 
Spinozy poswi~cone zwalczaniu idei wolnej woli czlowieka, na
trafia si~ na ich ukrytq nastrojowose, nastrojowose pogardy i obrzy
dzenia odnosnie pomylek skrajnego indywidualizmu. Spinoza nie 
pomija zadnej okazji do demaskowania tej pomylki. WlaSllq 
koncepcj~ chwali nie tylko jako prawdziwq, lecz takze pozytecznq: 
" ...ona uczy nas oczekiwac i znosic ze spokojem ducha podwojne 
oblicze losu, albowiem wszystko wynika z wiecznego postanowie
nia Boga z tq samq koniecznosciq, z jakq wynika z istoty trojkqta, 
ze trzy jego kqty sq rowne dwom prostym" 8. 

Ale oto pojawia si~ paradoks. Spinoza nie moze obejse si~ bez 
poj~cia wolnosci, a gdy po to poj~cie si~ga, nie moze obejse sl~ 
bez jego pozytywnej oceny. Stqd pojawia si~ idea "wolnosci 
prawdziwej". Nie wszystko jest w niej pogardy i obrzydzenia 
godne... Jakiez Sq racje tego kroku? Czyzby chodzilo 0 uleganie 
haslom liberalizmu? Z pewnosciq nie. Poza t q drugq aksjologiq 
wolnosci lezy pewne doniosle doswiadczenie, doswiadczenie w y
:z w ole n i a z e s 1 abo sci, jakie towarzyszy niekiedy skutecz
nemu dzialaniu. Dzialajqc skutecznie zgodnie z silami otaczajq
cego mnie swiata wykraczam poza mojq slabose, istniej~ istnie
niem wyzszym, szerszym, bardziej trwalym. Aksjologia Spinozy 
daje swiadectwo temu wlasnie doswiadczeniu wolnosci. Jej sla
bosciq jest to, ze nie inspiruje pytan, jakie Sq warunki mozli
wosci istnienia takiego doswiadczenia wolnosci. Bye moze · bo
wiem okazaloby si~, ze doswiadczenie wyzwolenia ze slabosci jest 
niemozliwe bez tego, co negowala cala jego metafizyka - bez 
swobodnej zgody na dzialanie. 

• Etyka, s. 138. 
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WOLNOSC ROZUMNA ROZWIJAJACA Sl~ 

Przejdimy obecnie do RegIa. 
U RegIa idea wolnosci pojawia siE: w kontekscie generalnej idei 

ewolucji ducha absolutnego, w ktorej czlowiek bierze udzial jako
duch subiektywny. Wolnosc jest kluczowym pojE:ciem zarowno 
metafizyki (logiki) RegIa, jak jego historiozofii. Stanowi ona kry
terium oceny stopnia zaawansowania danego spoleczenstwa 
w dziejowym rozwoju. Mimo centralnego miejsca, jakie pojE:cie 
wolnosci zajmuje w jego filozofii a zwlaszcza w fenomenologii 
ducha, nie znajdujemy tam wszechstronnych i wyczerpujqcych 
analiz ani doswiadczenia ani pojE:cia wolnosci. Niemniej to, co 
znajdujemy, jest glE:bokie, intrygujqce, dajqce do myslenia. 

ZajmE: siE: tutaj tylko malym wycinkiem Fenomenologii ducha. 
Jestesmy na etapie, gdy duch osiqgnql juz w swym rozwoju sto
pien samowiedzy i wolnose, jakq urzeczywistnil, jest wlasnie 
wolnosciq samowiedzy. Ewoluc]a, pozostajqc wciqz na poziomie 
samowiedzy, dochodzi w pewnym momencie do punktu, w kto
rym przejawia siE: jako stoicyzm. Wraz ze swiadomosciq stoic:i::q , 
pojawia siE: wolnose stoicka . 

Dwa okreslenia wolnosci, na ktore natrafiamy w Fenomenologii 
ducha, Sq dla nas szczegolnie cenne. Obydwa majq charakter 
uniwersalny, to znaczy wazny dla kazdego etapu ewolucji. Do
piero na bazie wlasciwosci unhversalnych pojawia.iq siE: rysy che
rakterystyczne poszczegolnego etapu. Regel pisze: "Kiedy mysl~ 
jestem woZny, poniewaz nie jestem wtedy u nikogo innego, aZe 
jestem bezwzgl~dnie u siebie samego (bei mir selbst), a przedmiot, 
kt6ry jest dla mnie istotq, jest moim bytem dla mnie w nieroz
dzielnej ze mnq jednosei. M6j ruch w poj~ciach jest ruchem we 
mnie samym" 9. I dalej: "Wolnosc jest sama w sobie negatyw
noseiq i jako taka musi przed nami wystqpic" 10. 

Zwroemy najpierw uwagE: na rdzen pierwszej formuly: "jestem 
u siebie". Jestem u siebie wtedy, gdy nie, co mnie otaeza, nie 
jest mi obce, leez jest "oswojone". Istniejq, zdaniem Regla, rozne 
formy "oswajania" swiata przez czlowieka. Jednq jest pozqdanie, 
innq praea. Pozqdanie odslania mi rzeez jako przedmiot zdolny 
do zaspokojenia mojej potrzeby, zatem ku mnie zwroeony, mnie 
przyporzqdkowany. Praea z kolei stanowi aktywne przetwarzanie 
obcego mi poezqtkowo materialu w twor, ktory moze sluzye do 
realizaeji wyznaczonego celu. Obydwie formy "oswajania" swiata 
nie Sq jednak formami ostateeznymi. NajglE:biej idqee przetwarza
nie obeosci w swojskose realizuje siE: na poziomie myslenia. Tu
taj zniesiona zostaje sarna zewnE:trznose swiata. Swiat odslania 

• G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, PWN 1963, t. I, s. 231. 

10 Tamze, s . 234. 
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si~ nam wylqcznie jako system poj~e, ktore konstruuje duch. Na 
poziomie myslenia "swiadomose jest bezposrednio swiadoma swo
jej jednosci z tym okreslonym i odraznionym bytem" 11. 

Zobaczmy to sarno na konkretnym przykladzic stoicyzmu. 
Stoicyzm jest filozofiq, ktorq m~drzec odpowiada na zagrozenie 

sytuacjq niewolnictwa. 1stotq niewolnictwa jest, ze jedni widzq 
siebie w innych: niewolnicy odkrywajq "swojq prawd~" w swych 
panach a panowie w swych niewolnikach. Stqd jedni uwazajq si~ 
za powolanych do absolutnej sluzby, drudzy do absolutnego pa
nowania. Swiadomose stoicka czyni wylom w tej spirali. "Jej 
czynnose polega na tym... , by zarawno na tronie, jak w kajda
nach przy calej zaleznosci jednostkowego istnienia bye wolnym 
i zachowae martwq niewzruszonose (die Leblosigkeit), ktara stale 
wycojuje si~ z ruchu istnienia - zarawno z dzialania jak dozna
wania - w pro s t q is tot nos e my s l i" 12. Stoicyzm rozni 
si~ od uporu, ktory takZe jest reakcjq na niewolnictwo, tym, ze 
gdy upor obstaje przy czyms jednostkowym i w ten sposob po
pada w innq form~ niewolnictwa, to on przechodzi na wyzszy 
poziom istnienia, ktorym jest "czysta ogalnose mysli". Totez, za
uwaza Hegel, stoicyzm "magl wystqpie tylko w okresie powszech
nego strachu i niewolnictwa, ale b~dqcego rawniez okresem ta
kiej kultury ogalnej (allgemeine Bildung), ktara ksztaltowanie 
i kultur~ (das Bilden) podnosila do poziomu mysli" 13. __ 

Wolnose stoickq, wydaje mi si~, byloby najwlasciwiej nazwae 
S tan e m wewn~trznego wyzwolenia. Stoik uzyskal oswobadza
jqcy go dystans w stosunku do pana. Od tego momentu przestal 
bye niewolnikiem. Podobny dystans uzyskal on w stosunku do 
niewolnika. Odtqd nie potrafi bye juz panem. Aby bye sob q, 
nie potrzebuje juz ani pana n ad sobq, ani niewolnika pod 
sobq. Wznosi si~ on ponad sytuacj~ wytworzonq przez terror 
jednych a strach drugich. 1stnieje na poziomie mysli. Pan to 
tylko poj~cie pana a niewolnik - poj~cie niewolnika. Mi~dzy 
jednym a drugim pojawia si~ zwiqzek 0 charakterze logicznym. 
Myslqcy duch porzucil plaszczyzn~ istnienia terroru i strachu 
i osiqgnql plaszczyzn~, gdzie "swiadomosc jest swiadoma swej 
jednosci z okreslonym i odraznionym bytem" 14. Zmianie ulegl 
sam czlowiek. Zabraklo juz w nim materialu zarowno na pana, 
jak 11a niewolnika. Zrodzil si~ stoik - istota wyzwolona, czujqca 
si~ na swiecie jak "u siebie", bo zarowno on, jak jego swiat Sq 
jego dzielem. 

11 Tarnze, s. 231. 

n Tarnze, s. 232. 

11 Tarnze, S. 233. 

U Tamze. s. 231. 
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Przejdzmy nasttipnie do analizy drugiej z przytoczonych wyzeJ 
formul: "wolnosc jest sama w sobie negatywnosciq i jako taka. 
musi przed nami wystqpic". 

Jezeli wolnosc jest sarna w sobie negatywnosciq i jezeli musi 
ona jako taka przed nami w naszej swiadomosci wystqpic, spr6
b6jmy sledzic jej negatywistyczne dzialanie od jego kresu do po
czqtku, tj. od nasttipstw do poprzedzajqcych "racji". Wolnosc jako. 
negatywnosc musi odslonic siti w jakims radykalnym "nie", kt6
rym swiadomosc przeciwko czemus protestuje. To "nie" musi bye' 
rownie radykalne jak nieodwolalne, poniewaz b~dzie poczqtkiem 
jakiejs kreacji a moze nawet smierci czlowieka. Ono jest jak odbi
cie skoczka z trampoliny, mieszczqce w sobie cale ryzyko nie
wiedzy, co stanie si~ za chwil~. 

Zobaczmy to znow na przykladzie stoicyzmu. Wyobrazmy sobie,. 
ze etapem poczqtkowym ewolucji jest stan niewolniczy. 

Stoicyzm rodzi siti, gdy niewolnik wypowiada "nie" swojemu 
wlasnemu strachowi i swemu wlasnemu panu. Wolnose jest ne
gatywnosciq. Ona neguje cos ze swiata i cos z samego negujqcego 
czlowieka. Negacja swiata i negacja siebie idq ze sobq w parze. 
Tam, w swiecie przedmiotem negacji jest pan. Tu, we wntitrZel 
czlowieka, przedmiotem negacji jest strach. Co pojawia si~ w miej
scu pana ? Co pojawia si~ w miejscu niewolniczego strachu? Wol
nose! tego nie wie. Moze pojawie si~ brat i milose do brata (jalc 
w chrzescijanstwie) , ale wolnosc t ego nie przewiduje. Wolnosc 
wyczerpuje siti w negacji, stqd jej ryzyko. W miejscu strachu 
i w miejscu pana moze zjawic si~ takze nicosc, wolnosc moze wy
brae Smiere. Ale 0 tym decyduje juz r 0 z u m. Wolnosc wyczer
puje si~ w samym akcie przeniesienia ducha na inny poziom 
istnienia lub nieistnienia. 1nny poziom rysuje p rzed niq rozum. 
Negatywnosc wolnosci przejawia si~ takze tym, ze ona bez ro
zumu niczego pozytywnie nie wie. 

Porownajmy teraz ze sobq obydwie przytoczone wyzej formuly 
opisuj qce wolnosc. 

Doswiadczenie wolnosci, ktoremu da jq wyraz , jest podw6jne~ 
poniewaz jes t rozwazana przez podw6jny pryzmat. Raz jest to 
pryzmat stanu wyzwolenia, raz pryzmat negacji . Stan wyzwolenia 
to stan ,zycia wsr6d tego , co swojskie. Akt n egacji to ak t bardziej 
pierwotny, to aId radykalnego "nie" skierowanego zarowno do, 
swiata jak do siebie samego. Dobrze, ale czym jest wolnosc jako 
taka? Czymze ona jest poza pryzmatami, w ktorych znajduje swe 
odbicie? Hegel nie podaje zadnej generalnej formuly wolnosci. 
Mowi konkretnie 0 wolnosci stoickiej, sceptycznej, chrzescijanskiej . 
wolnosci bl~dnego rycerza itd ., ale nie 0 wolnosci w og6le . .ola
czego? Odpowiedz wydaje si~ prosta: bo t a k i c j wolnbsci po pro
stu n i e rna. Dla He2"la kazdy czlowiek jest w ostatecznym roz



W P08ZUKIWANIU 18TOTY WOLNOSCI 835 

rachunku wolny takq wolnosciq, jakiej wolnosci swiadomose w 80

bie nosi. Istnieje tylko wolnose uswiadomiona, ktora jest tozsa
rna ze swiadomosciq wolnosci. 

Zatrzymajmy sit; jeszcze na moment przy problemie aksjologii. 
W jakim krt;gu aksjologieznym pojawia sit; problem wolnosci 
II RegIa? 

U RegIa nie natrafiamy na nie, coby swiadczye moglo 0 ja
kims jego It;ku przed wolnosciq, lub jakiejs pogardzie dla niej. 
Przeciwnie, pojt;cie wolnosci stant;lo od samego poczqtku w sa
mym centrum jego historiozofii. Caly rozwoj dllcha obiektywnego 
jest stawaniem sit; wolnosci. Lecz wlasnie ta okolicznose pociqga 
za sobq niezmiernie subtelnq aksjologit; wolnosci. Skoro nie rna 
wolnosci "obiektywnej", raz na zawsze danej, skoro konkretna 
wolnose jest wolnosciq stoickq, sceptycznq lllb innq, wolnose jest 
zawsze wa 1't 0 sci q do porzucenia i do odzyskania zarazem. 
Trzeba negowae wolnose dnia dzisiejszego, by mac przyjqe wol
nose dnia jutrzejszego. Co to jednak znaczy? Znaczy to, ze wol
nose jest aksjologicznie ambiwalentna. Tylko dlatego moze bye 
rdzeniem ewolucji. 

WOLNOSC TRAGICZNA 

Przywolujqc obecnie jako temat refleksji Reideggera, czynit; to 
ze wzglt;du na RegIa. Reideggerowska wizja wolnosci miesci si~ 

calkowicie na linii wizji heglowskiej, lecz z drugiej strony jest 
swiadectwem glt;bokiego sprzeciwu skierowanego przeciw niej. 
Tekst, ktory bior~ pod llwagt;, znajduje si~ w § 62 Sein und Zeit 
(Jego tytul: Das existenziell eigentlich Ganzseinkonnen des Dfl
seins als v01'laufende Entschlossenheit). 

Pytanie 0 wol~ose pojawia si~ u Reideggera w bezposrednim 
zwiqzku z pytaniem 0 autentyczny i nieautentyczny sposob istnie
nia Dasein (czlowieka) . Istnienie autentyczne to istnienie w "spo
sobie istnienia Entschlossenheit". Istnienie niealltentyczne to ist
nienie w "nijakosci", wyrazanej gramatycznie slowkiem "si~" 

(man), np. sqdzi s i~, wierzy s i~, w przeciwienstwie do auten
tycznego sqdz~, wierz~ itd. Wolnose to fundamentalna mozliwose 
wyboru mi~dzy istnieniem alltentycznym a istnieniem nieauten
tycznym . Dna nie odslania sit; nigdy niejako "sarna w sobie" 
(podobnie jak u RegIa), lecz zawsze poprzez pryzmat tego, czego 
jest moiliwosciq, zatem bezosobowego "si~" (man), lub auten
tycznego "ja" (poj~cie "autentycznego ja" wlasciwie u Reideggera 
nie istnieje, wydaje mi si~ jednak, ze dla naszych celow mozemy 
dopuscie si~ tej niewiernosci bez uszczerbku dla glownej idei, 
ktorq rozwijamy). 
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Wolnose odslania si~ przede wszystkim przez "Entschlossenheit". . 
"Entschlossenheit" jest dobrym uzytkiem wolnosci. 

Co blizej znaczy to "Entschlossenheit"? 
Rzeczownik "Entschlossenheit" -pochodzi od czasownika "ent

schliessen" - zdecydowae si~, postanowie cos. Przymiotnik "ent
schlossen" znaczy w j~zyku potocznym "zdecydowany" "stanow
czy". J~zyk polski nie znosi zamiany owego przymiotnika w rzc
czownik ("zdecydowanose"). A to wlasnie robi Heidegger ze s16w
kiem niemieckim. Po tej samej linii idzie francuskie tlumaczenie 
A. de Waelhensa: "resolu". Polskie "stanowczose" r6wniez nie od
daje calej gl~bi znaczenia heideggerowskiego. Chcqc nie chcqc 
trzeba nam zrezygnowae z doslownego tlumaczenia i pozostae 
przy slowie "autentycznose". Nalezy jednak pami~tae, ze biorqc 
seisle calq spraw~ "Entschlossenheit" jest wprawdzie istotnym 
i zasadniczym momentem konstytuujqcym autentyczny spos6b by
towania czlowieka, lecz nie wyczerpujqcym c a I e j charaktery
styki owego "Seinsweise". "Milczqce, przenikni~te trwogq pro
jektowanie siebie na kanwie najbardziej wlasnej i najgl~bsiej 
winy zostalo nazwane przez Heideggera ,Entschlossenheit'. Ono 
konstytuuje wiernosc egzystencji dla samej siebie; jest wolnosciq 
w stron~ smierci. Wyzwala czlowieka od nijakosci (man), ale nie 
wyzwala go do jego swiata" 15. Z Entschlossenheit wylania si~ ab
solutne otwareie czlowieka wobec samego siebie (szczerose), takze 
radykalne m~stwo, kt6re jest odpowiedziq na osaczajqcq czlo
wieka swiadomose jego smierci. Wyb6r wlasnej autentycznosci 
jest wyborem tego, by "bye sobq" oraz wszystkiego, co to "byeie 
sobq" niesie. Jezeli jednak "byeie sobq" jest przedmiotem wyboru, 
to znaczy, ze sobq si~ nie jest. Sytuacja paradoksalna - cos jest 
i nie jest zarazem. "Sobq" mozna si~ stae, mozna jednak "siebie" 
utracie. W 0 In 0 s e jest mozliwosciq jednego lub drugiego. 

Opr6cz wymienionych wyzej, esencjalnym momentem autentycz
nosci jest szczeg6lny rodzaj "pewnosci", "w kt6rej" odslania mi 
si~ moje istnienie. Heidegger pisze: "Pewnosc autentycznosci ozna
cza: trwac w postawie swobody w stosunku do mozliwosci a fak
tycznie nawet koniecznosci wzi~cia w posiadanie minionego siebie. 
Wzi~cie w posiadanie siebie z przeszlosci, to "zdecydowanie na 
powtorzenie siebie" 16. Mamy tu jakies echa Hegla: nie bye dla 
siebie obcym, oswoie siebie. Czlowiek nie jest dla siebie obcym, 
gdy w kazdej chwili jest gotowy odrodzie si~ w jakiejs radykal
nej decyzji "powt6rzenia" siebie, kt6ra dowodzi, ze czlowiek sie
bie posiadl. Bierze si~ wtedy wlasnq przeszlose we wlasne r~ce. 
Niekiedy moze to polegae nawet na negacji. Taka negacja rna 

" 1. Bochenski, Europiiische PhHosophie der Gegenwart, 1951, s. 177. 

" Sein und Zeit, 1967, s. 307-308. 
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jednak moc wyzwalajqcq: otwiera przed czlowiekiem j ego przy
szlose, jako jego w I a s n q przyszlose. Wolnose, kt6ra jest podsta
wowym warunkiem tego eksperymentu, odslania nam nasz czas. 
Scislej zas m6wiqc, czas w og6le czyni moim czasem. 

Wolnose od samego poczqtku ciqiy w stronE: "Entschlossenheit". 
Autentycznose jest bezposrednim sensem wolnosci. 

Doswiadczenie wolnosci, kt6rego tutaj jestesmy swiadkami, mie
sci siE: bez reszty w ramach doswiadczen heglowskich. Swojskosc 
i negatywnose Sq fundamentalnymi i trwalymi sposobami jej do
swiadczania, kt6re powtarzajq siE: zawsze, nie eliminujqc zresztq 
innych jej przejaw6w. 

U Heideggera znajdujemy jednak cos, czego nie bylo u Hegla 
nicose jako istotny rys wolnosci "samej w sobie". "Entschlossen
heit" jest autentycznym sensem wolnosci. Innym sensem wolnosci, 
sensem zaklamanym, pomylonym, jest bezosobowa nijakose istoty 
zagubionej w swiecie. Niemniej choe pomylony, jest to jednak 
jakis sens. Natomiast wolnose jako wolnose, owe dno Dasein, 
fundament wszystkiego i podstawa wszelkiego sensu bytowego, 
ona juz nie jest sensem, ona jest czystq absurdalnosciq, nieokre
slonosciq niewyobrazalnq, bo absolutnq. Jawi siE: ona naszej swi:l
domosci jako nasze bytowanie w stronE: smierci. Jako skazanie na 
rozpacz. Jako taka jest t rag e d i q D as e i n. 

Tego ostatniego akcentu u Hegla nie bylo. Nie bylo go takze 
u Kartezjusza, u Leibniza, ani nawet u Spinozy. Po raz pierwszy 
pojawil siE: dopiero na wielkq skalE: w egzystencjalizmie, w kto
rym Heidegger a potem Sartre dali mu wyraz najbardziej skon
czony. 

Wspomnialem wyzej, ze Heidegger moie bye uznany, przynaj
mniej do pewnego stopnia, za kontynuatora Hegla. Tak jest, gdy 
idzie 0 "czystq ontologiE:" Dasein. Gdy jednak staniemy na pb
szczyznie aksjologii, okaze siE:, ze Heidegger jest jego antytezq. Po 
odkryciu wolnosci, kt6re zrobil on wraz z Heglem, ogarn~la 
Heideggera rozpacz a nie entuzjazm. Wolnose jest faktem tragicz
nym. Widzi to wyraznie: jest nicosciq, kt6ra "nicestwi". Sartre 
p6jdzie tq samq sciezkq i wyrazi calq prawdE: po heglowsku: ona 
jest nicosciq, kt6ra bE:dqc naszym dnem, jest racjq kaidej negacji, 
Z kt6rq przychodzimy do swiata. I jak dzisiaj rzeczy i ludzie 
padajq ofiarq naszej negacji, tak sarno ja sam padnE: kiedys jej 
ofiarq. W ten spos6b wolnose zostala wlqczona w bezposredni 
krqg aksjologiczny wytwarzany przez ludzkie odczuwanie smierci. 

CO DALEJ Z WOLNOSCIA? 

Na poczqtku niniejszych refleksji staralem si~ zarysowae cos 
w rodzaju og6lnego kontekstu, w ramach kt6rego pojawial sit; 
dotychczas sp6r 0 ludzkq wolnose - wolnose doswiadczanq. Jak 

2 - Znak 
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widzielismy, spor ten 1eial na skrzyiowaniu wie1u roinych pro
b1emow filozofii, pOCZqwszy od teodycei a skonczywszy na teorii 
smierci czlowieka. Racjonalizm przeciwstawial si~ tu irracjona
1izmowi, indywidualizm socjo1ogizmowi, kreacjonizm antropo1o
giczny roinym odmianom koncepcji czlowieka, jako rzeczywistosci 
skazanej na sarno odbieranie wplywow idqcych ku niej z ze
wnqtrz. W trakcie naszych analiz pojawil si~ jeszcze jeden cha
rakterystyczny kontekst sporu - kontekst aksjo1ogiczny. Wo1
nose: odslonila si~ nam jako wartose. Dla jednych byla to, jak 
widzie1ismy, wartose negatywna, d1a innych w calym tego slowa 
znaczeniu pozytywna. 

Wydaje mi si~, ie ten aksjo1ogiczny sposob stawiania prob1emu 
wo1nosci jest jednym z bardziej istotnych rysow, jaki wyroinia 
sposob stawiania tego zagadnienia w filozofii nowoiytnej od spo
sobu stawiania go poprzednio. Tam wo1nos(: byla prob1emem an
tropo1ogii. Pytanie brzmialo: czy czlowiek jest wo1ny, czy nie? 
Tu pytanie antropo1ogiczne (jakq jest wo1nose doswiadczana?) 
sp1otlo si~ z pytaniem aksjo10gicznym: czy doswiadczana przez 
czlowieka hic et nunc wo1n05e jest t q wo1nosciq, do kt6rej zostal 
on powolany? Na ogol odpowiadano na to pytanie negatywnie. 
Stqd zrodzilo si~ zadanie odzyskania przez czlowieka jego wo1
nosci. W 01n05(: stala si~ wartosciq do osiqgni~cia. 

Wydaje mi si~, ie wspolczesny status quaestionis sporu 0 wol
nose nosi przede wszystkim ten aksjo1ogiczny charakter. 

Pojawiajq si~ nowe znaki zapytania. Po analizach Reideggera, 
a przedtem Kierkegaarda czy samego RegIa, okazuje si~, ie wo1
nose nie moie nigdy bye wartosciq abso1utnq. Pozor absolutnego 
charakteru czerpie ona stqd, ie jest koniecznym warunkiem urze
czywistnienia innych, abso1utnych wartosci . Wsrod nich takie 
czlowieczenstwa w czlowieku. Z tego gruntu wyrasta podstawowe 
pytanie wspolczesnosci: co jest tq wartosciq, d1a ktorej uspra
wiedliwiona jest s w 0 bod n a utrata wo1nosci? W imi~ jakiej 
wartosci wo1nose czlowieka rna si~ przeksztalcie w poswi~cenic? 

J6zef Tischner 
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WOLNOSC ROZSADNA I WOLNOSC 
DZIKA 

Temat mojej konferencji wyrasta z odmowy: nie mog~ przystae 
na podzial rol przyznajqcy politologom monopol dyskutowania nad 
wolnosciami politycznymi, osobistymi, ekonomicznymi i spolecz
nymi , podczas gdy filozofom pozostawia si~ trosk~ 0 "metafi
zyczny". sens wolnosci. 

Nie jestem w stanie pogodzie si~ z oderwaniem wolnosci w ro
zumieniu n auk politycznych od wolnosci w uj ~ciu filozoficznym. 
Nasi studenci - zarowno nauk politycznych jak i filozofii - po
noszq strat~ na skutek takiego oderwania, poniewaz pozbawia ono 
filozoficzne poj~cia wolnosci tego konkretnego wymiaru, bez kto
rego "wolnose" sprowadza si~ do abstrakcji i klamstwa. Z drugiej 
zas strony przedmiot badany przez politologa traci \.vowczas swoj 
gl~bszy sens, a nauki polityczne popadajq w plaski empiryzm 
bez zasad. 

Opowiadam si~ wi~c po stronie filozofii, dla ktorej refleksja 
polityczna nie jest jednq z wielu mozliwych dygresji, lecz stanowi 
uprzywilejowanq plaszczyzn~ wyrazu, scislej biorqc - obowiqzu
jqcy etap. 

Moja refleksja b~dzie zawierala trzy momenty:
- W pierwszej fazie, jeszcze negatywnej, chc~ przedyskutowae 

fiI ozoficznq koncepcj~ wolnosci, ktora rna za punkt wyjscia wlas
nie wykluczenie wszelkiego politycznego punktu widzenia - ktora 
takie wykluczenie uwaza za konieczne dla uchwycenia metafizycz
nego sensu wolnosci. 

- Na drugim etapie, decydujqcym i pozytywnym, wypracuj~ 
to, co nazywam s t r u k t u r q a k c e pta c j i filozofii politycz
nej - to znaczy koncepcj~ wolnosci ludzkiej, zdolnq nadae sens 
politycznej egzystencji czlowieka. Caly wysilek myslowy skupi 
si~ tu na przejsciu od wolnosci arbitralnej, dzikiej, ku wolnosci 
rozsqdnej, zgodnej z rozumem. Tezq centralnq jest, ze wolnose 

Artykul pI. Le philosophe et te poWi que devant ta question de Ia libert~, 

kt6ry zamieszcza my tu z niewie lkimi skr6tami, stanowi tekst konferencji wY
gloszone j 4. 9. 1969 w ramach tzw. spotkan genew5kich. Ukazal 51<: on w zbiorze 
La t i bert ll et l' ordre soci at, H i stoire et societe d 'aujourd'hut. Edition de la 
Ba conie re . Ne uchatel 1969. 
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rozsqdna to wolnose, kt6ra potrafi wkroczye w progi instytucji. 
Rozsqdna instytucja to taka, kt6ra ze swej strony zdola prze
niese wolnose ze stanu marzenia w sfer~ rzeezywistosci. Moim 
zdaniern ta wzajemna reIacja mi~dzy wolnosciq i instytucjq sta
nowi sarno sedno fiIozofii politycznej i sprawia, ze sens fiIozoficz
ny wolnosci i jej sens polityczny i spoleczny Sq nierozdzielne. 

- Na trzecirn etapie rozwaz~ sytuacje konfliktowe zarysowu
jqce si~ w naszych uprzemyslowionych i zaawansowanych gospo
darczo krajach: sytuacje, w kt6rych rozgrywa si~ spar pomi~dzy 
wolnosciq i rozsqdkiern, mi~dzy tym, co arbitralne, dowoIne, anar
chiczne, i instytucjq. Ta analiza pozwoli mi powiedziee, co mysl~ 
o niekt6rych aktualnych problemach podnoszqcych dzis tempera
tur~ wielu naszych dyskusji. 

I. PROCES WOLNOSCI ABSTRAKCYJNEJ 

Proces, kt6ry chc~ wytoczye przeciw czysto abstrakcyjnej kOll
cepcji wolnosci, wymaga wielu rozr6znien i wieIkiej zr~eznosci W~ 
wszystkich posuni~ciach, poniewaz koncepcja ta, nim stala siG 
tym, co pewien slawny Genewczyk nazwal "zludq filozofii", byla 
autentycznym i bezspornym osiqgniGciem mysIi refleksyjnej. Moz
na w niej widziee uchwycenie solipsystycznego rnomentu wolnosei. 
Moment solipsystyczny - to znaczy tkwiqcy we mnie i obecny, 
aktualny dia rnnie tylko. Obcujqc ze sob,! samym posiadam 
w istocie straszIiwq wladz~, wladzG m6wienia talc Iub nie, wladz~ 
afirmacji i negacji. Jakkolwiek jq nazwae - wladzq alternatywy, 
wladzq nad przeciwienstwami, wladzq preferowania i wyboru 
dia autorefleksji wolnosc jest najpierw tyrn wlasnie. Istnieje 
wi~c refleksyjne uj~cie wolnosci, kt6re unika dlugiej ok6Inej 
drogi poprzez to, co polityczne i spoleczne, realizuje si~ w kr6t
kim spi~ciu refleksji nad sobq. Jak wiadomo ten refleksyjny 
podb6j, obywajqcy siG bez zaposredniczen, bez pauz i dystansu, 
od samego poczqtku - powiedzmy od stoik6w - mial znaczenie 
jednoczesnie psychologiczne i moraIne, ale bynajmniej nie po
lityczne. Znaczenie psychologiczne: w akcie sqdu dolconuje si<;> 
rozdzial "tego, co zalezy ode rnnie" i "tego, co nie zalezy ode 
mnie". Obraz, idea, przedstawienie nie zaIezq ode mnie - uzna
nie, zgoda, asercja, "tak" zalezy ode mnie. Znaczenie moraIne: 
jezeli udzielenie Iub odmowa zgody zalezy ode mnie, to zawsze 
mogG zawiesie sqd, nawet w obliczu gwaltownego pragnienia 
i namit}tnosci. To epoche, "zawieszenie" jest naszq broniq i uciecz
k q. FiIozofia nowoczesna, od Descartesa po Kanta, wzbogacila t~ 

anaIiz~ 0 rozwazania epistemologiczne i kosmologiczne, kt6re 
ternat wolnosci czyniq osiq r6znych filozofii Iudzkiego wn~trza. 

Descartesowi zawdzi~czarny powiqzanie analizy psychologicznej 

• 
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z teoriq poznania i teoriq nauki. Wolnosc jest najpierw mozli 

wosciq mylenia si~, mozliwosciq udzielania asercji, takZe wtedy, 

gdy w istocie brak poznania, gdy nie wiemy. Ale wolnosc jest 

tez warunkiem pniwdy a nie tylko fa1szu. Gdybysmy byli w na

szych sqdach calkowicie bezbronni, zdani na przymus oczywi

. stosci - ta ostatnia nie rMnilaby si~ od sHy fizycznej. Oko nie 

moze dowolnie widziee lub nie widziec. Lecz patrzec lub nie pa

trzec zalezy od nas. Ta wolnose uwagi swiadczy, ze w samym 

sercu intelektualnej koniecznosci znajduje si~ suwerenne kro

lestwo, domena sqdu. 

Dzielem Kanta bylo usytuowanie tej wolnosci w stosunku do filo
zofii natury. Kant uczynil to prezentujqc slawnq antynomi~ prze
ciwstawiajqcq przyczynowosc wolnosci przyczynowosci naturalnej. 
Wolnosc jako wladza rozpoczynania serii wydarzen nie moze bye 
skoordynowana z ideq natury: natura wyklucza wszelki abso
lutny poczqtek i domaga si~ nieprzerwanego 1ancucha przyczyn 
i skutkow. Tak to wygnana z obszaru obj~tego determinizmem 
natury wolnose moze przejawiae si~ tylko w swiecie wewn~trznym, 
w postawie czlowieka wobec obowiqzku. Bo tylko ten byt, ktory 
doswiadcza powinnosci, jest zarazem bytern, ktory moze to, co po
winien. 

Takie jest filozoficzne jqdro wiary w wolnosc. Jest rzeCZq ude
rzajqcq, ze refleksja, ktora je odslania, moze ignorowac blizniego 
i spoleczenstwo. Dla tej refleksji wolnosc nie rna nic wspolnego 
z wolnoSciami. Podj~ta przeze mnie krytyka tej solipsystycznej 
filozofii wolnosci nie polega na zarzucaniu jej falszu. Stwierdzam 
tylko, ie mamy tu do czynienia z abstrakcjq. Filozofia ta by1aby 
falszywq, gdyby zamiast niej naleialo przyjqc poglqd przeciwny, 
determinizm, gdybysmy postulowali nawrot do epoki przedkan
towskiej. Moje obiekcje bynajmniej nie idq w tym kierunku. Za
kladam, ze solipsystyczny moment wolnosci zosta1 poprawnie 
uchwycony, ie wraz z nim filozofia wolnosci przekroczy1a pierw
szy prog, ten niiszy, wst~pny. Nie moina wi~c zarzucac jej fa1
szu, lecz raczej pewnq zludnose, a to z chwilq, gdy zaczyna ma
skowac, ukrywac swoj czysto abstrakcyjny charakter. Tu w1asnie, 
w tym maskowaniu tkwi pulapka. Niebezpieczenstwo kryje si~ 
w fakcie, ze odkrycie wielkiej prawdy zbiega si~ tu - w tym 
samym momencie z zaciemnieniem, zatarciem realnego, konkret
nego statusu samej refleksji. Bo co wlasciwie dowiedzielismy si~ 
o nas samych, co uchwycilismy z siebie mowiqc 0 naszej w1adzy 
afirmacji i negacji, 0 mozliwosci wybierania? Czy uchwycilismy 
cz1owieka-byt konkretny, cz10wieka z krwi i kosci? Czlowieka 
zdolnego "bye z" - bye z innymi, w uwik1aniu w zawile sto
sunki wladzy? Bynajmniej. To, co uchwycilismy, to tylko 
jakis moment nas samych, ktory jeszcze nami nie jest, moment 



84.2 PAUL RICOE UR 

uprzedni w stosunku do tego, czym jestesmy, nazbyt transcenden
taIny, by mogi bye empirycznym, nazbyt abstrakcyjny, by mogl 
bye przei,ywany, tak ponadczasowy, ie brak mu punktow stycz
nych z historiq, Jest to cos w rodzaju owego "ja-myslE:", ktore 
,"vedlug Kanta rna towarzyszyc wszystkim naszym przedstawie
niom , 

W iluzje popadamy dopiero wtedy, gdy ten solipsystyczny mo
ment zaczyna bye hipostazowany, gdy podnosi siE: go do rangi 
absolutu, gdy to, co bylo osiqgniE:ciem refleksji, staje siE: ideolo
giq, to znaczy narzE:dziem pomijania, eliminowania z pola wi
dzenia, tlumienia wszelkich spostrzezen dotyczqcych reaInych wa
runkow urzeczywistniania wolnosci. Wolnosc w uj~ciu czystej 
refleksji abstrahuje od przedsiE:wziE:cia, jakim jest proba rzeczy
wistego korzystania z wolnosci. Jest ona wolnosciq abstrakcyjnq 
w scislym znaczeniu tego slowa - jest oderwana od okolicznosci. 
Uznajqc, ze Epiktet i Marek Aureliusz Sq sobie nawzajem rowni, 
gdy chodzi 0 panowanie nad przedstawieniami, opiniami i na
mi~tnosciami, filozof stoicki przekresla roznicE: wynikajqcq z kon
kretnych warunkow, ktore sprawiajq, ie pierwszy z nich jest nie
wolnikiem a drugi panem, Roznica przestaje roznic, nie liczy si~ , 

poniewaz jest czyms nieistotnym w stosunku do tego, co wy
lqcznie jest istotne, czyli w stosunku do wolnosci myslenia, Taka 
skrocona refleksja nad woln'l wladzq myslenia uniemozliwia wzi~
cie pod uwagE: faktycznych losow wolnosci w spoleczenstwie 
Iudzkim, ObojE:tnosc wobec roznic, ktorq zaklada krolewska wi
zja stoikow patrzqcych z gory na swiat nami~tnosci, blE:du, zbli
zen miE:dzy ludzmi i ich nierownosci we wzajemnych stosunkach, 
swiat niewolnictwa i panowania - ta oboj~tnosc dostarcza alibi 
filozofowi, ktory nie chce bye obecny w rzeczywistosci historycz
nej, ktory nie chce dostrzec blizniego w jego fundamentalnej 
sytuacji nie-wolnosci, 

Przyklad kartezjanski nie zadaje klamu przykladowi stoickiemCl, 
Sukces kartezjanskiej filozofii wolnosci, w calosci skupionej i za
ciesnionej do warunkow prawdziwosci i falszu w sqdzie, rna za 
przeciwwagE: wst~pnq decyzjE: filozofa, by nie poddawac proble 
w'ltpienia tego wszystkiego, co dotyczy obyczajow, systemu po
litycznego i religii wyznawanych przez wspolczesnych, A wiGc 
wszystkie te rzeczywistosci wymykajq siE: fundamentaInej re
wizji przedsiE:wzi~tej przez filozofiE:, Oddzielajqc w ten sposob 
dziedzinE: sqdzenia od dziedziny dzialania filozofia kartezjanska 
odtwarza sytuacj~ typu stoickiego: aby oddae siE: w'ltpieniu teo
retycznemu trzeba zabezpieczye siE: przed niezdecydowaniem 
w dzialaniu, W ten spos6b z pola widzenia wykIuczone zostaje 
to wlasnie, co Hobbes i Machiavelli umiescili w jego centrum: 
zagadka wladzy czlowieka nad czlowiekiem. 
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Filozofii kantowskiej chyba nie mozna postawie tego zarzutu. 
U podstaw swej Metafizyki moralnosci (1797) Kant poiozyl prze
ciez nast~pujqCq definicj~ prawa: "prawo jest zespolem wszyst
kich warunkow pozwalajqcych pogodzie nasz wolny oSqd z wol
nym oSqdem drugiego czIowieka zgodnie z powszechnym prawem 
wolnosci". Kant stworzyl zresztq nie tylko wIasnq filozofi~ pra
wa lecz takZe i filozofi~ kultury oraz filozofi~ politycznq, ktorej 
najbardziej rozbudowany wyraz znajdujemy w Projekcie wiecz
nego pokoju. Analiza warunkow wolnosci przybiera u Kanta bar
dzo konkretny charakter - ustawicznie snuje on refleksje nad 
grq sil, ktore przeciwstawiajq si~ sobie wzajemnie w spoleczeiJ.
stwie, walczq ze sobq i wreszcie dochodzq do harmonii. Nastaje 
wtedy stan kultury i rozwija si~ panstwo polityczne, sprzyjajqce 
panowaniu wolnosci w moralnosci. Lecz nawet niezwykle wysoko 
stawiajqc pisma kantowskie na temat prawa, panstwa, wojny i po
koju nie mozna sugerowae, ze nalezq one do filozofii krytycznej 
jako takiej . Pozostajq one czyms zewn~trznym wobec trzech Kry
tyk, a to dlatego, ze polityczna realizacja wolnosci nie wchodzi 

. w definicj~ poj~cia wolnosci, lecz jedynie okresla warunki ze
wn~trzne sprzyjajqce jej zapanowaniu lub utrudniajqce je. Kon
stytuowanie wolnosci w dziedzinie moralnosci jest aktem samo
wystarczalnym, jemu tez wylqcznie przysluguje funkcja kladze
nia podwalin. Z tej racji filozofia krytyczna pozostaje filozofi q 
intencji, biorqc scislej - intencji moralnej, ale nie obejmuje 
problematyki skutecznej historycznej realizacji krolestwa wolnosci. 

Odpowiedzialnosciq za przepase pomi~dzy filozofiq moralnq 
a filozofiq politycznq trzeba wi~c obciqzye filozofi~ wychodzqcq 
od abstrakcyjnej refleksji. Skoro pozycja wyjsciowa jest solipsys
tyczna - rozlam jest juz faktem dokonanym. Aby problem poli
tyczny mogi znaleze si~ w polu filozoficznej refleksji, podmiot 
musi stanqe twarzq w twarz z drugim podmiotem, uznae go za 
rownie pierwotny i wyrastajqcy ze wspolnego poczqtku. To wa
ru~ek pierwszy i niezb~dny. Nie chcemy bynajmniej, by problem 
polityczny rozplynql si~ w bardzo generalnym problemie inter
subiektywnosci. Niemniej intersubiektywnose jest tu szerszym, 
ogolniejszym zalozeniem. Zalozywszy istnienie blizniego mozna 
prawidlowo postawie pytanie, czy naprawd~ mog~ bye wolny 
calkiem sam, czy tez moja wolnose wymaga uznania wolnosci 
blizniego i zarazem uznania przez jego wolnose? Skoro raz si~ 

dostrzeze to pytanie, nie mozna juz przeslepic faktu, ze nasze 
stosunki z bliznimi nacechowane Sq przemocq. Wola jako taka 
pragnie rozkazywae innej woli, odbierajqc jej wolnosc, poddajqc 
w niewol~. To krolestwo przymusu i zniewolenia musi bye wzi~te 
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pod uwag~ w samym punkcie WYJSCla refleksji nad wolnosciq, 
a nie dopiero na dodatek, jako swoisty aneks. 

To jeszcze nie wszystko. W punkcie wyjscia solipsystycznej ref
leksji nie tylko pomija si~ spotkanie podmiotow i poczqtkowy 
stan wojny sumien, lecz takze usuwa si~ z pol a widzenia wielkq 
zagadk~ filozofii politycznej - a mianowicie fakt, ze na szczeblu 
wspolnoty historycznej wladza decyzji i stosowania przyrpusu na
lezy do bytu, ktory wyprzedza mnie w istnieniu i w piastowaniu 
wladzy. Bytem tym jest panstwo. Czy nie jest rzeCZq zadziwia
jqCq, ze mog~ m6wic 0 mojej wladzy, wladzy afirmacji i negacji, 
wladzy czynienia i nieczynienia podczas gdy panstwo jest rownie:i: 
wladzq, lecz 0 tyle silniejszq od mojej? Co znaczy "moja" wladza 
w porownaniu z "tq" wladzq? Z tym pytaniem pryska abstrak
cyjny charakter filozofii wn~trza - ale refleksja typu solipsy
stycznego pytanie to pomija. 

Ta pierwsza seria analiz wskazuje, ze hiatus pomi~dzy filozo
ficznym poj~ciem wolnosci a politycznym i spolecznym poj~ciem 
roznych wolnosci jest konsekwencjq abstrakcyjnego charakteru 
refleksji. Poprzez rodzaj krotkiego spi~cia probujemy w niej ujqC, 
uchwycic bezposrednio n aSZq wladz~ myslenia i istnienia. Ten 
zwrot na siebie, czysty, wolny od wszelkiego posrednictwa pozo
stawia na uboczu problem polityczny, poniewaz refleksja chce 
sobie zaoszcz~dzic okolnej drogi poprzez znaki, dziela, pomniki 
i instytucje b~dqce w pewien sposob dokumentem wolnosci 
'v swiecie i w historii. Obecnie przeciwstawi~ filozofii abstrakcyj
nej refleksji - filozofi~ refleksji konkretnej, ktora za zadanie 
stawia sobie uchwycenie wolnosci, nie w jej intencji, lecz w jej 
skutecznym urzeczywistnianiu. B~dzie to filozofia drog okolnych 
a nie krotkiego spi~cia, filozofia, ktora pragnie wykryc intencjG, 
kierunek i sens w wyprodukowanych przez czlowieka dzielach. 

II. WOLNOSC ROZSADNA I INSTYTUCJA 

Stan~lismy wiGc juz u progu naszego wlasciwego zadania 
mamy teraz wypracowac to, co na wst~pie nazwalem s t r u k t u r q 
r e c e p c j i filozofii wolnosci - filozofii b~dqcej w stanie podjqc 
kwestiG wolnosci politycznych, osobistych, ekonomicznych i spo
lecznych. 

Tym razem wezmG za punkt wyjscia drugi biegun problemu 
wspomnianq wyzej wielkq zagadk~ wladzy decydowania i przy
muszania przyslugujqcej panstwu. Nie jest to jakas kwestia przy
padkowa czy marginesowa. Wladza decydowania i stosowania 
przymusu konstytuuje panstwo, wchodzi w jego definicjG. Z tego 
punktu widzenia calkowicie zgadzam si~ z okresleniem, jakie 
proponuje Eric Weil w swojej Filozofii politycznej: "Panstwo 
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pisze on - jest organizacjq historycznej wspolnoty. Zorganizo
wana w postaci panstwa wspolnota zdolna jest podejmowac de
cyzje" . "Podejmowac decyzje" - czyi nie to wlasnie filozofi a. 
refleksji nad sobq przypisywala wolnemu oSqdowi? Jaka filozofia 
zdola powiqzae suwerennq wladz~ decyzji przyslugujqcq PaIlstwu 
z arbitralnq wladzq wybierania, jaka w zasadzie jest wlasnosci'l 
kaidej jednostki? Jaka filozofia zda spraw~ ze stosunku, jaki 
zachodzi pomi~dzy naszymi wladzami a tq wladzq? Nie wystarczy 
powiedziee, ze chcqc zye w spoleczenstwie musz~ akceptowae jego 
organizacj~, akceptujqc organizacj~ akceptuj~ tym samym i pan
stwo, ktore tej organizacji nadaje glow~ i wol~. Powledziec tyle
to za malo, poniewai nie rozpoznaj~ bezposrednio siebie w tej. 
ogolnej woli - raczej ukazuje mi si~ ona jako obca, odmienna 
od mojej, i to nie tylko wtedy, gdy jest uosobiona w postaci ty
rana, despoty, wladcy naduiywajqcego swej wladzy. Dla poczucia 
obcosci wystarczy, ze ta wola jest suwerenna, to znaczy najwyz
sza, jak 0 tym swiadczy bezwarunkowy charakter przymusu, do 
jakiego si~ ucieka. 

Kr6tko mowiqc nie wldae bezposredniego przejscia pomi~dzy 
wolnosciq filozofii abstrakcyjnych, wolnosciq okreslonq przez so
lipsystycznq wladz~ powiedzenia "tak" lub "nie" - a t q pot~inq 
wladzq,dzi~ki ktorej panstwo rozstrzyga 0 losie calej wspolnoty 
i w chwilach powaznego niebezpieczenstwa przesqdza 0 iyciu 
i smierci milionow ludzi. 

Takiego przejscia szukali Rousseau i Hegel. Chc~ tu pojse ich 
siadem. Od Rousseau zapozyczylem sarno postawienie problemu: 
"Znaleze form~ zrzeszenia, ktore calC! swojq zbiorowq silq bro
ni i otacza opiekq osob~ i dobra kaidego ze swych czlonkow 
zrzeszenia, w ktorym kazdy wiqzqc si~ ze wszystkimi posluszny' 
jest tylko sobie i pozostaje rownie wolny jak przedtem". To 
wspaniale sformulowanie... Cokolwiek sqdzilibysmy 0 propozycji 
rozwiqzania - to znaczy 0 samym zawarciu umowy spolecznej 
musimy to postawienie problemu ocenie jeszcze wyiej, i w kaz
dym wypadku zachowae jako nie przewodniq calej naszej dyskusji. 
Sformulowanie to praktycznie sprawia, ze to, co wydawalo si~ 
bye nierozwiqzalnq antynomiq, zaczyna stanowie konkretny pro
blem, ktory moina podjqe. Chodzi 0 odkrycie aktu fundacji, ktory 
jednoczesnie rodzilby wspolnot~ i wolnose indywidualnq. W tym. 
wlasnie tkwi problem: trzeba dowiese jednoczesnych narodzin 
tego, co panuje nad wszystkimi i wolnosci obywatelskich. Krotko· 
mowiqc chodzi 0 to, by wejscie w , instytucj~ zbiegalo si~ z wej
sciem w wolnose. 

Chcqc rozwiqzae ten problem Rousseau wypracowuje ide~ umo
wy, ktora nie rna bye ani realnym wydarzeniem historycznym.. 
ani tez prostq fikcjq. Jest to raczej akt fundacyjny milczqco za-; 
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kladany przez kaide cywilizowane panstwo. Filozofia polityczna 
ma ten akt uwyraznic i uswiadomic. Aby mogi rodzic jedno
czesnie wolnosc i suwerennq wIadz~, ten akt z koniecznosci musi 
miec postac jakiegos wyzbycia si~, wypuszczenia z rqk - jest 
to "alienacja" we wlasciwym sensie tego siowa, to znaczy prze
kazanie czegos innemu, rezygnacja, niekoniecznie na rzecz innej 
jednostki (np. monarchy, jak u Robbesa) ale na rzecz caIej wspol·· 
noty. Ta alienacja kazdego na rzecz wszystkich nie powinna 
pociqgac za sobq stanu rzeczy, w ktorym jeden czIowiek b~dzie 
wywieral przymus na drugiego. Rownosc w wyrzeczeniu gwaran
tuje wzajemnq niezaleznosc obywateli: "kaidy oddaje si~ caIy, 
a wi~c wszyscy majq do spelnienia ten sam warunek; skoro wa
runek ten jest dla wszystkich jednakowy, nikt nie jest zaintereso
wany tym, by go czynic uciqiliwym dla innych". 

Trzeba si~ jednak obawiac, ie ta klauzula ukladu jest raczej 
powtorzeniem problemu niz rozwiqzaniem, do czego pretenduje. 
Zagadka usytuowana jest teraz w owej slawetnej "woli ogolu", 
ktora nie jest sumq poszczegolnych woli jednostkowych. Wola, 
z jakq kazdy zawiera umow~, to "moja wola" - z calq jej naj
gl~bszq motywacjq. - Majqc na mysli ten stosunek mojej woli, 
arbitralnej i egoistycznej, do woli ogolu zwroconej ku dobru 
wspolnemu mozna powiedziee za samym Rousseau w jego dialogu 
z d'Alembertem: "Poddany i wladca to ten sam czIowiek rozwa
zany z roznych punktow widzenia", lub jak czytamy w Umowie 
spolecznej: "Posluszenst\Vo prawu, jakie sobie nadalismy, to wol
nose". Lecz co odroinia wol~ ogolu od sumy poszczegolnych 
chcen? Jesli jest prawdq, ze ,,\Vola ogolu jest zawsze prawa i zaw
sze zmierza ku publicznej korzysci", to jak przejse od woli subiek
tywnej przesyconej nami~tnosciami dowoli obiektywnej i poli
tycznej? Przez samq umow~? Lecz wtedy znow widzimy t~ samq 
przepase - pojawia si~ ona teraz mi~dzy umOWq, jakq ' mogq 
zawrzee mi~dzy sobq dwie wole indywidualne, a przymierzem 
wiqzqcym kaidego z wszystkimi. Zagadka woli ogolu staje si~ 

podwojna, gdy wezmiemy pod uwag~ fakt, ii w ostatecznym roz
rachunku wola ogolu uosobiona jest w postaci prawodawcy, dzie
dzica "krolewskiego czIowieka" z Polityki Platona, a wreszcie 
otrzymuje sankcj~ religii obywatelskiej, sakralizujqcej wi~z spo
Iecznq. 

Rousseau umiescil rodzaj przezwyci~ionej sprzecznosci w tym, 
co nazwal wolq ogolu. Ale prawd~ mowiqc zabrakio mu narz~dzia 
dialektycznego, dzi~ki ktoremu sprzecznose t~ mozna byloby usy
tuowae w samej woli a nast~pnie przeanalizowae kolejne powiq
zane ze sobq etapy procesu, ktory Rousseau scalil w jednym wy
czerpujqcym wszystko akcie okreslonym jako umowa. To narz~
dzie znajdujemy u RegIa. Nie musimy na to zostae heglistami. 
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Osobiscie bylbym sklonny twierdzie, ze cZqstka prawdy zawarta 
w heglizmie kryje siE: wlasnie w tym fragmencie jego filozofii 
ducha, ktory potem rozwinql on w Zasadach filozofii prawl1, 
dziele, kt6re, jak wiadomo, przedstawia jego filozofiE: politycznq. 
Tu dowiadujemy si~, ze wola jest dialektyczna, ze jest ona 
·jeSli mozna tak rzec - dialektykq par excellence. Ta dialektyczna 
koncepcja woli dostarcza pierwszego wzorca formujqcego inne 
Qgniwa, z ktorego wywodzq siE: wszystkie dalsze mediacje kumu
lujqce w postaci panstwa. Caly ten zesp61 rozwazan heglowskich 
trzeba teraz skonfrontowae ze sformulowaniem problemu W ujE:ciu 
Rousseau. Przejdziemy wiE:c szmat drogi z Heglem, aby potem zdra
·dzie jego towarzyst~o, gdy zacznie krok po kroku rozbudowywae 
swojq logik~, filozofi~ natury i filozofi~ ducha zamykajqc si~ 
w absolutnym systemie. 

Zacznijmy od przepracowania na nowo samego poj~cia woli 
i wolnosci. Jest to zadanie do wykonania na samym wstE:pie. 
Trzeba z powrotem wziqe na warsztat poj~cie wolnosci, kt6re 
dotqd sluzylo nam za punkt odniesienia. Wolnose mielismy dotqd 
za identycznq z wolnym oSqdem, to znaczy w kategoriach psycho
logicznych utozsamialismy jq z wyborem, a w kategoriach meta
fizycznych - z przygodnosciq. Takie pojmowanie wolnosci nie 
pozwala nam w zaden sposob wprowadzie rozr6znienia mi~dzy 
dzialaniem bez reszty dowolnym, arbitralnym a dzialaniem r02
sqdnym, nacechowanym sensem. W jednym i drugim wypadku 
znajduje wyraz ta sarna zdolnose wybierania i wchodzi w gr~ 

ta sarna przygodnose. Czy z tego rodzaju wolnosci rozumianej 
jako wladza czynienia wszystko-jedno-czego moglaby zrodzie siG 
jakas instytucja? 

Jak mogloby dojse do jej powstania? 
Musimy przerobie nasze poj~cie wyjsciowe tak, aby wcielie 

w nie to; co bE:dzie moglo posluzye jako podstawa przejscia do in
stytucji, wkroczenia w faz~ instytucjonalnq. Tu wlasnie instru
ment dialektyczny moze bye nam przydatny. Wolnose czynienia 
czegokolwiek to jeszcze nie cala wolnose, to tylko pierwszy jej 
element, najprostszy i najubozszy sposrod calej konstelacji roz
nych jej cech, kt6re musimy na nowo scalic. Powiemy: aby bye 
wolnym, z pewnosciq trzeba nie bye poddanym przymusowi 
przymusowi ze strony innych ludzi, przymusowi natury, potrzeb, 
pozqdan i innych zaposredniczen. Trzeba miee moznose nabycia 
dystansu, a wi~c wIadzE: chwilowego oderwania si~ od wszelkich 
tresci myslowych - w tym sensie to, co nazwalismy oboj~tnosciq 
wobec roznic, nalezy istotnie do tego pierwszego poruszenia wol
nosci. Lecz ta wolnosc abstrakcyjna to prosta negacja, lub, jak 
mowi Hegel, we wstE:pie do Filozofii prawa, "pierwiastek czystej 
nieokreslonosci mnie we mnie samym". Lecz to jest wlasnie 
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"wolnose pustki" - kt6regos dnia przybierze ona w nas ksztalt 
realny, stajqc si~ nami~tnosciq. Ot6z nami~tnose jest nie czym 
innym jak wlasnie podniesieniem do rangi absolutu tego, co sta
nowi jakis konkretny poszczeg6lny moment naszego ludzkiego 
doswiadczenia. Politycznym wyrazem nami~tnosci, 0 kt6rej tu 
m6wimy, jest odrzucenie instytucji, ekskomunika rzucana na kaz
dq jednostk~ podejrzanq 0 pragnienie porzqdku - bo "tylko 
niszczqc wola negatywna zyskuje poczucie wlasnego istnienia". 

To twarde sformulowanie rna nam uswiadomie, ze wola trwajqc 
w czystym momencie nieokreslonosci juz jest poruszana nami~t
nosciq - pewnego dnia nami~tnose ta wybuchnie jako furia nisz
czycielska, jako terror. Wolnose abstrakcyjna to dialektyka za
trzymana w miejscu. 

Aby wyjse z tego impasu, trzeba uczynie drugi krok i do tego 
pierwszego poruszenia wolnosci nacechowanego nieokreslonosci<l 
i brakiero rozeznania dolqczye drugie poruszenie - przeciwne. 
Poruszenie to Hegel nazwal uszczeg610wieniem, zalozeniem okre
slonosci. Koniecznose tego drugiego poruszenia mozna bardzo 
konkretnie uchwycie. P6ki ono nie nastqpi, jestesmy wolni w tej 
mierzc, w jakiej powstrzymujemy si~ i abstrahujemy od wszelkiej 
okreslonosci, jestesmy wolni, bo jeszcze nic nie uczynilismy. Wol
nose, kt6ra si~ w ten spos6b cofa i odcina, nie jest jeszcze zad
nym "czynem", nie jest "wykonywaniem czegos". Zatrzymajmy 
si~ na tych slowach "czynie", "wykonywae cos". Oznaczajq one 
rzeczywisty zwrot, decydujqcy punkt calej naszej medytacji. Czy
nie cos to poprzez pozytywnq wol~ przyjqe, zaakceptowae skoI1
czony okreslony ksztalt dziela. Wolnose abstrakcyjna to wolnosc, 
kt6ra jeszcze nie poswi~cila swojej nieokreslonosci, nie pogodzila 
si~ z tym, ze na to, by stae si~ czyms, musi przestae bye wszyst
kim. Nie ograniczona pozytywnq wladzq wolnose nie moze wkro
czye w egzystencj~, nie moze si~ urzeczywistniae. Ten, kto nie 
zgadza si~ bye czyms okreslonym, a wi~c ograniczonym, ten 
w istocie wybiera niebyt. W tyro miejscu wypada przypomniec 
slowa Goethego: "Kto chce dokonac czegos wielkiego, ten musi 
skupie swe sHy, w stawianiu sobie granic objawia si~ mistrzo
stwo". Tak wi~c wolnosc konkretna to wolnosc, kt6ra odwaznie 
i radosnie akceptuje prawa obowiqzujqce dzielo, czyli prawa tego, 
co skonczone. Nadawac form~ i nadajqc jq formowac siebie - oto 
wolnose. Zbyt wiele rozwazan poswi~cano dotqd skonczonosci jako 
przeznaczeniu i smierci - za malo natomiast mysli si~ 0 skon
czonosci jako 0 wykonczeniu, osiqgni~ciu, dokonaniu dziela. Ale 
tylko filozofia dialektyczna moze zdac spraw~ z gry kontrast6w, 
kt6ra krystalizuje si~ w dziele. Dzielo zachowuje w sobie cos 
z mozliwosci, cos z indeterminacji przezwyci~ionej w momencie 
wykonywania roboty. Jazn ujmujqca siebie refleksyjnie stwierdza, 
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ze jest i zarazem nie jest swoim dzielem - moze si~ zen wycofac, 
by podjqc inne dzielo. M6wiqc j~zykiem RegIa prawdziwe poj~cie 
indywidualnosci zawiera w sobie przezwyci~zonq sprzecznosc wol
nosci abstrakcyjnej, niezdeterminowanej i negatywnej i woInosci 
tego, co skonczone. W kategoriach Iogiki hegIowskiej dzielo jest 
konkretnq iIustracjq swoistego nast~pstwa: to, co uniwersaIne, 
wyprzedza to, co szczeg610we i jednostkowe. Uniwersalnq jest 
jain, kt6ra jeszcze nie przyj~la zadnej formy, szczeg610wq jest de
terminacja przyj~ta przez jain w akcie wykonywania roboty, jed
nostkowymi Sq sam tw6rca i jego praca. A wi~c dzielo jest swia
dectwem konkretnej dialektyki woInosci. Filozofowie niedialek
tyczni nie mogli dotrzec do tej syntezy nieskonczonego ze skon
czonym. Kant ze swojq slawnq antynomiq wolnosci i natury po
zostawia nam w dloniach dwa strzaskane fragmenty dialektyki 
dziela. Fichte jeszcze przesciga Kanta w tym rozwodzie: jain jest 
bezgraniczna - oto pierwsza zasada jego teorii wiedzy. Ograni
czenie przychodzi p6i:niej, jakby w drugim takcie, dolqcza si~ do 
owej pierwszej zasady - albo jako zewn~trzna przeszkoda albo 
jako pasywnosc wy!aniajqca si~ z aktywnosci jaini zajmujqcej si~ 
&obq. Uchwycic, pojqc diaIektycznq jednosc, na kt6rq sklada si~ 

indeterminacja "ja", kt6remu obca jest wszelka tresc, wejscie 
tego "ja" w egzystencj~ skonczonq i zarazem zachowanie moili
wosci nieokreslonosci w samym sercu dzialania - oto g16wne za
danie filozofii wolnosci, kt6ra bez zadnych p~kni~c rozciqgnie si~ 
na calq plaszczyzn~ instytucji prawnych, ekonomicznych i socjal
nych i rozwinie si~ w filozofi~ politycznq. Proces dialektyczny, 
kt6ry wlasnie naszkicowalem, tworzy struktur~ przyj~cia filozofii 
politycznej, kt6rq teraz zamierzamy sformulowac. 
T~ filozofi~ politycznq trzeba dopiero stworzyc. Od strony ne

gatywnej zdajemy sobie spraw~, ze najpowazniejszq przeszkodq na 
drodze do filozofii politycznej jest zaangazowanie po stronie tego, 
co bezksztaltne. W kategoriach pozytywnych oznacza to, ze wej
scie w instytucj~ musi znaleic si~ w samym poj~ciu wolnosci 
jesli w og61e wolnosc rozsqdna rna r6znic si~ od woInosci arbi
tralnej i dzikiej. Lecz konstruujqc poj~cie dziela mamy w r~ku 
zaledwie pierwsze ogniwo calego lancucha poj~c, kt6re stopniowo 
majq nas doprowadzic do teorii panstwa. Wszystkie te posrednie 
ogniwa Rousseau skondensowal w jednym calosciowym akcie 
umowie spolecznej - akcie, ktory z koniecznosci trzeba usytu
owac w domenie fantazji. . 

Kolejne etapy post~powania ujm~ w nast~pujqcy schemat: Naj
pierw na tIe tej fiIozofii wolnosci znajdujqcej swe wcielenie 
w dziele trzeba rozwinqc mocne i szerokie poj~cie prawa; dopiero 
ha tej podstawie b~dzie mozna z kolei zbudowac fiIozofi~ poli
tycznq. 
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Poj~cie prawa jest elementem posredniczqcym, ktorego brak od
czuwamy majqc z jednej strony dose m~tnq i ogolnikowq ide~ 

"dziela wykonczonego" a z drugiej - bardzo okreslone poj~cie 
organizacji panstwowej. Istniejq naturalnie dziela nie majqce cha
rakteru prawnego - dziela artystyczne, intelektualne, techniczne.. . 
Instytueja jest dzielem prawnym. Czym jest ona w swej istocie? 
Jest to zespol regul odnoszqcych si~ do aktow iycia spolecznego, 
regul, ktore sprawiajq, ie wolnose kaidej jednostki moie si~ urze
czywistniae bez naruszania wolnosci innych. Zaletq tej definicji 
jest, ie postuluje ona zarowno instytucj~ jak i wolnose. W tym 
wlasnie przejawia si~ filozoficzny a nie prawny charakter tej 
definieji. Umieszcza ona instytucj~ na linii rozumowania, ktorq 
powolujqc si~ na RegIa - moina okresiie jako lini~, na jakiej 
leiq wszystkie przedsi~wzi~cia zmierzajqce ku realizacji wolnosci. 
Przypomn~ tu heglowskq definicj~ prawa: "system prawny jest 
krolestwem urzeczywistnionej vvolnos,ci, jest swiatem ducha z nie
go samego wytworzonym jako jakas druga natura" (Zasady filo
zofii prawa, n. 4). Druga cz~se tej definicji - "swiat ducha z niego 
samego wytworzony jako jakas druga natura" - dose dobrze 
przystaje do naszej ogolnej idei "dziela". CZE;se pierwsza jest bar
dziej specyficzna, lepiej si~ w niej miesci poj~cie instytucji obej
mujqcej prawo umow i prawo osobowe, oraz organizacja tego, co 
Regel nazwal "spofeezenstwem obywatelskim", w ktorym panuje 
"system potrzeb" i ktore dzis stanowi ogromnq domen~ instytucji 
ekonomieznych i socjalnych . Tu wreszcie naleiy takie prawo po
lityczne, krajowe i mi~dzynarodowe. A ponadto zakladajqc kore
latywnose i zbieinose prawa i wolnosci taka definicja rozbija 
dwie abstrakcje: abstrakcj~ prawa, ktore nie mialoby iadnego 
zwiqzku z wolnosciq, i abstrakcj~ wolnosci nie chcqcej wkroczye 
w progi instytucji. Pami~tajmy przy tym, ie abstrakcyjne poj~cie 
prawa powoduje, ie nauki prawne skazane Sq na czysty pozyty
wizm, stajq si~ naukami empirycznymi, opisowymi, ieh zadanie 
ogranicza si~ do prezentowania regul obowiqzujqcych w iyciu 
danego spoleczenstwa. Zakladajqc wzajemny zwiqzek pomi~dzy 
prawem a urzeczywistnianq wolnosciq stwarzamy moiliwose za
istnienia filozofii wolnosci przechodzqcej w filozofi~ instytucji 
oraz filozofii instytucji, ktora nie przestaje bye filozofi q wolnosci. 
Instytucja - kaida instytucja - posiada racj~ istnienia tylko 
wtedy, jesli moina w niej rozpoznae narz~dzie urzeczywistniajq
cej si~ wolnosci. Kaide poruszenie wolnosci rna racj~ bytu, jesli 
moie zostae uznane przez blizniego, zagwarantowane prawern, 
chronione przez porzqdek publiczny. Wtedy - ale tylko wtedy 
zaczniemy widziee, ie nie rna przepasci porni~dzy wolnosciq 
w sensie - jak si~ to mowi - metafizycznyrn a pakietem wol
nosci politycznych, osobistych, ekonomicznych i spolecznych. Wol



851 WOLNOSC ROZSADNA I WOLNOSC DZIKA 

nosci te Sq realizacjq wolnosci "metafizycznej", JeJ egzystencjq, 
jej istnieniem-tu-oto (Da-sein) - by uzye heglowskiego zwrotu. 
W stosunku do niej owe poszczeg6lne wolnosci Sq - rzec moz
na - tym, czym bilon w stosunku do sztuki zlota. 

To wlasnie instytucja scisle polityczna, panstwo, wiqze wolnose 
wewn~trznq, "metafizycznq" z wolnosciami ekonomicznymi i spo
lecznymi. Zdefiniowalismy powyzej panstwo jako organizacj~ 

wspolnoty historycznej, powiedzmy narodu, organizacj~, dzi~ki 
ktorej wsp6lnota ta moze podejmowae decyzje. Calose organicznie 
ze sobq powiqzanych instytucji tworzqcych panstwo bylaby rady
kalnie i bez reszty pozbawiona sensu, gdyby panstwo nie rekon
stytuowalo i nie udost~pnialo jednostkom wolnosci 0 nowej ja
kosci. Ta nowa jakose wolnosci musi promieniowae w samym 
zyciu panstwa i musi si~ odznaczae konkretnq og6lnosciq. Jesli 
panstwo rna jakis sens, to polega on na tym, ze troszczy si~ ono. 
o zbieznose pomi~dzy wolq ogolu a wolnosciq subiektywnq, prze
zywanq w swiadomosci kazdej jednostki jako dqzenie do wlas
nego celu. Nie twierdz~, ze istnieje gdzies na swiecie panstwo 
realizujqce w pelni ten sens, ale kazde nowoczesne pailstwo 
w tej mierze, w jakiej jest panstwem - istnieje i utrzymuje si~ 

wlasnie dzi~ki dzialaniu tej idei, dzi~ki jej fermentowi . Tego ro
dzaju idea panstwa nie jest ani opisem jakiegos empirycznie da
nego panstwa, ani projekcjq idealu, utopiq. Jest to raczej pewna 
rzeczywista tendencja, kt6rq mozna odczytae poprzez oznaki wy
st~pujqce w kazdym panstwie nie b~dqcym czystq tyraniq. Na mo
cy tej tendencji kazde panstwo jest miejscem, gdzie z jednej 
strony pewna wspolnota zdobywa moznose podejmowania decyzji, 
a wi~c w pewien sposob osiqga zbiorowq wolnose wyboru, a z dru
giej strony jednostki majq swojq rol~ i zadania, wykonujq czyn
nosci, dqzqc do wlasnych cel6w i osiqgajqc je, co daje im pewnq 
satysfakcj~ i podnosi na wyzszy poziom swiadomosci. Panstwo 
jest wi~c rzeczywistosciq g~stq 0 znacznym ci~zarze, jest czyms . 
"substancjalnym", jakby powiedzial Regel. Utrzymuje si~ swojq 
wlasnq silq lecz zarazem i dzi~ki temu, ze jest chciane przez od
powiedzialnych obywateli. To w kazdej jednostce panstwo zyskuje 
swiadomose siebie. Ma one wlasne cele, lecz cele te stajq si~ sku
tecznq silq tylko wtedy, gdy Sq odtworzone w tysiqcach indywi
dualnych ludzkich planow i zamierzen. W tym sensie wedlug po
wiedzenia RegIa "Panstwo jest rzeczywistosciq wolnosci konkret
nej". Posluchajmy zresztq RegIa: zbyt latwo widzi si~ w nim 
teoretyka podporzqdkowania panstwu, boskiemu pod kazdym 
wzgl~dem... Oto co ma on do powiedzenia 0 zbieznosci pomi~dzy 
zyciem w panstwie a rozszerzaniem si~ wolnosci: "Panstwo jest 
rzeczywistosciq wolnosci konkretnej. Wolnose konkretna jednak.. 
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.polega na tym, ze jednostkowose osobowa i jej interesy szczegolo
we osiqgajq w niej swoj pelny r 0 z w 0 j i u z nan i e s w ego 
p raw a dla siebie... a takZe przechodzq z jednej strony w interes 
<>golu, a z drugiej uznajq zgodnie z wlasnq wiedzq i wolq ten 
interes ogolu za swego wlasnego sub s tan c j a 1 neg 0 ducha 

c z y n n i s q dla niego jako swego 0 s tat e c z neg 0 c e 1 u. 
W ten sposob ani to, co ogolne, nie obowiqzuje i nie jest reali
zowane bez interesu szczegolowego, bez wiedzy i woH szczegolo
wej, ani jednostki nie zyjq jako osoby prywatne tylko dla tego, 
co szczegolowe, nie chcqc zarazem zye dla tego, co ogolne, i nie 
dzialajqc ze swiadomosciq celu ostatecznego. Zasada panstwa 110

woczesnego zawiera w sobie takq kolosalnq silE; i glE;bi~, ze po
zw ala zasadzie podmiotowosci rozwinqe siG w sam 0 i s t n y 
t e r min s k raj n y szczegolowosci osobowej i z a r a z em 
.s pro wad z a j q z pow rot e m do sub s tan c j a 1 n e j 
jed n i, zachowujqc w ten sposob zasad~ t~ w sobie samej". 
(Zasady filozofii prawa, n. 261). 

A wi~c myslqc 0 panstwie trzeba myslee najpierw nie 0 bez
wzgl~dnym przymusie lecz 0 konstytucji. W konstytucji wspolnota 
przyjmuje form~ - form~ refleksyjnq - poznaje siebie i wie 

<> sobie. Ale jednoczesnie w konstytucji wolnosci Sq zdefiniowane, 
wyrazone, stajq si~ zarazem przedmiotem nami~tnego dqzenia 
i rzeczywistosciq. Konstytucja jest wi~c bye moze jedynym w swo
im rodzaju punktem doswiadczenia ludzkiego, w ktorym jednoczq 
.si~ wolnose i koniecznose. Wolnose wyrazajqca si~ w wolnosciach, 
koniecznose wcielona we wladzy publicznej. W cz~sci trzeciej 
tych rozwaZan jeszcze dose wyraznie stwierdzimy, jak latwa do 
zachwiania i krucha jest owa zbieznose i rownowaga mi~dzy wol
nosciami a wladz q publicznq: mamy tu do czynienia tylko z pew
n q tendencjq egzystencji politycznej... Niemniej konstytucja 
nie ta czy inna konstytucja, lecz sarno dqzenie wszelkiego spole
czenstwa do nadania sobie formy konstytucyjnej - jest hodlem 
szczegolnie cennego doswiadczenia ludzkiego, w ktorym dane jest 
nam widzenie rzeczywistosci nie pozbawionej sensu i racjonal
nosci i zarazem nie lezqcej w sferze idealu i utopii. "W istocie 
wszystkie pailstwowosci historyczne w roznym stopniu odbiegajq 
od tej czysto racjonalnej linii post~powania - zauwaza Eric 
W eil - ale placq za to niewqtpliwym oslabieniem" (Philosophie 
poZitique, s. 146). Inaczej mowiqc panstwa stajq si~ bardziej pan
stwami poprzez swe dqzenie, by wladza publiczna lqczyla si~ 

z jak najbardziej swobodnym korzystaniem z wolnosci indywidu
a lnych i zbiorowych. 

Ta idea panstwa dzialajqca w panstwach konkretnych jest tym, 
co filozofia polityczna moze pomyslee najszczytniejszego. Owa 
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"idea realna" - jesli mozna jq tak okreslie - nie jest czyms ze
wn~trznym wobec filozofii wolnosci, lecz raczej stanowi wazny 
etap na drodze do realizacji wolnosci. 

III. ZMAGANIA WOlNOSCI 

Stresemy nasze dotychczasowe rozwazania. W pierwszej ich 
cz~sci omowilem filozoficzne kbncepcje wolnosci ludzkiej, ktore 
nie potrafiq nadae sensu politycznej egzystencji czlowieka. Sq 
to filozofie wn~trza skoncentrowane na czysto psychologicz
nych aspektach wyboru. Filozofiom tym postawilem zarzut, iz nie 
dostarczajq zadnego kryterium dla rozroznienia wolnosci rozsqd
nej od wolnosci arbitralnej. W drugiej cz~sci staralem si~ prze
prowadzie refleksj~ nad tym, czym mialaby bye wolnosc r02
sqdna - zdolna wejse w progi instytucji i koordynujqcq si~ z in
nymi wolnosciami wewnqtrz tejze instytucji. W 'zwiqzku z tym 
wejsciem wolnosci w instytucj~ naszkicowalem filozofi~ politycznq, 
dla ktorej wolnosc i panstwo stanowiq jedynq w swoim rodzaju 
calose - uchwycenie tej calosci to najwazniejsze zadanie filozofii 
politycznej. 

Obecnie, w cz~sci trzeciej chc~ rozwazye konkretne warunki 
syntezy wolnosci i rozsqdku we wspolczesnym kontekscie poli
tycznym. W zwiqzku z tym b~d~ zmuszony dotknqc pewnych zywo 
aktualnych problemow. 

Pierwsza uwaga: powiem najpierw, ze synteza wolnosci i r02
sqdku jest ze swej istoty czyms "niedokonanym" na plaszezyznie 
scisle poli tycznej , Plaszczyzna ta stale pozostaje polem konfliktu 
mi~dzy wymaganiami wolnosci indywidualnej i wolnosci wykony
wania wladzy. Mowiqe to wywoluj~ wrazenie, iz usiluj~ teraz 
zanegowae osiqgni~cia poprzednich analiz i zwracam si~ przeciw 
wnioskom zawartym w drugiej cz~sei tego wykladu, dose silnie 
zabarwionych heglizmem. Lecz to wlasnie ta sarna heglowska 
analiza wolnosci rozsqdnej, widzianej tak jak si~ ona realizuje 
w warunkach nowoczesnych i wspolczesnych, ujawnia sytuacj~ 
konfliktowq. Kazda instytucja jest w istocie zwyci~stwem nad 
arbitralnq swobodq jednostek i jednoczesnie okazjq do wywyz
sze.!2;ia tego, co arbitralne w czlowieku ezy w ludziach piastujq
eych wladz~, Ten element arbitralnosci wiqzqcy si~ z konkretnym 
sprawowaniem wladzy od nowa aktywizuje to, co arbitralne 
w jednostkach i wywoluje defensywnq a takZe ofensywnq re
akcj~ wolnosci indywidualnej. Wywyzszenie tego, co arbitralne, 
wkrada si~ w sarno zwyci~stwo nad dzikq wolnoseiq jednostek 
oto zasadniczy paradoks tego, co polityezne. Politycznosc jest 
siedliskiem rozsqdku jako przezwyci~zenie indywidualnej prze
mocy - ale jest nim tylko jako jego tendencja; natomiast w kon

3 - Znak 
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kretnych warunkach swego urzeczywistnienia si~ to, CO polityczna 
otwiera de facto nowe szanse uprawiania przemocy. Dotyczy to 
juz prawa karnego, w kt6rym' Hegel widzial pierwszq warstw~ 
instytucji a wi~c pierwszy stopien rozsqdnej wolnosci. Karanie 
jest czyms rozsqdnym w tej mierze, w jakiej przez gwalt uni
cestwia si~ tu gwalt naruszajqcy praw~. Ale ta racjonalnosc po
przez negacj~ negacji ustawicznie otwiera ujscie prqdowi gniewu 
i dzikiej zemsty, kt6ry stale zatruwa sprawiedliwosc ludzkq. He
gel pisze: "Zemsta, wskutek tego, ze jest pozytywnym dzialaniem 
woli szczeg6lowej, staje si~ nowym pogwalceniem prawa. Jako 
taka sprzecznosc wchodzi w post~p w nieskonczonosc i prze
chodzi z pokolenia w pokolenie nie osiqgajqc kresu" (Zasady filo
zofii prawa, n. 102). To dwuznaczne przemieszanie racjonalnosci 
i przemocy, kt6re odnajdujemy w prawie karnym, w formach 
o wiele bardziej niebezpiecznych wyst~puje na poziomie scisle poli
tycznym, stanowiqcym zwienczenie heglowskiej filozofii prawa. 

Panstwo jako wladza suwerenna w najwyzszym stopniu zawiera 
6w wsp6lczynnik irracjonalnosci - wiqze si~ on z samym poj~
ciem wladzy suvverennej, a przejawia si~ najpierw we wladzy 
wewn~trznej, w decyzjach indywidualnych i subiektywnych, po
tern we wladzy zewn~trznej, w postaci konflikt6w mi~dzy poszcze
g6lnymi panstwami czy lepiej - jednostkami panstwowymi, az 
po sytuacj~ krancowq jakq jest wojna. 

Drugi aspekt tego problemu jest dobrze znany: na przykhd 
Julien Freund w swej swietnej pracy 0 istocie tego co polityczne 
(Uessence du politique) kladzie wielki nacisk na relacj~ przy
jaciel-wr6g. Podobnie jak Carl Schmidt widzi on w tej relacji 
jednq z niezb~dnych kategorii politycznych. Ale w wykonywaniu 
wladzy wewn~trznej takze moze przejawiac si~ arbitralnosc. Nie 
znamy takiej organizacji wewn~trznej wladzy, w kt6rej oddzialy
wanie podmiotu podejmujqcego najwyzsze decyzje panstwowe nie 
uczestniczyloby w czynnosciach wladzy ustawodawczej definiu
jqcej i ustalajqcej to co powszechne, to znaczy prawo obowiqzu
jqce wszystkich, i w czynnosciach rzqdzenia podporzqdkowujq
cych poszczeg6lne sfery zycia i poszczeg6lne sprawy generalnym 
regulom (jak 0 tym m6wi Hegel w Filozofii prawa, n. 273). By
loby wielkim bl~dem widziec w tej analizie prosty wyraz monar
chistycznego przesqdu, pod pretekstem, ze Hegel okresla ten 
szczeg6lny moment wladzy jako "wladz~ panujqcego". Nie zy
skamy tez nic lagodzqc ten zarzut przez stwierdzenie, ze w tej 
trylogii "wladzy ustawodawczej", "wladzy rzqdowej" i "wladzy 
panujqcego" Hegel chcial tylko opisac monarchi~ konstytucyjn::j 
swoich czas6w. 

Sqdz~, ze analiza heglowska nie ogranicza si~ do przypadku mo
narchii i chwyta - jesli tak rzec mozna - sam moment arc h i i 
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czy k r a c j i wyst~pujqcy we wszystkich systemach politycznych 
az po dzis dzien, a wi~c rownie dobrze w monarchii czy oligarchii 
jak i w demokracji. To, co si~ dzis rozumie pod okresleniem 
"osobisty element wladzy" i co politologowie slusznie uwazaj'l 
za nieunikniony, lub w kazdym razie nieprzezwyei~zony dotqd 
aspekt struktury wladzy, niewqtpliwie odpowiada seisle opisowi 
heglowskiemu. 

Komentujqc t~ analiz~ powiem, ze subiektywny element wladzy 
w sferze prawa konstytucyjnego jest odpowiednikiem szczqtko
wego elementu zemsty w prawie karnym. Post~p w zakresie ra
cjonalnosci (" rozumowosci"), kt6ry lqczy si~ ze zdobyeiem prze7. 
panstwo nowoczesne osobnej wladzy ustawodawczej i wladzy 
r zqdowej, rna za przeciwwag~ irracjonalnosc tego trzeeiego mo
mentu, ktory Hegel nazywa wladzq panujqcego. Moment "ar
chiczny" - by uzyc okreslenia Philiberta Secretana w jego tezie 
o wladzy - moment archiczny otwiera drog~ tyranii, wszystkim 
przejawom nami~tnosci, pasji wladzy az po naduzyeia w jej wy
konywaniu. Moment archiczny mozna wykryc zarowno wychodzqc 
od kategorii "rozkazywac-sluchac" niezb~dnej dla wykonywania 
wladzy wewn~trznej, jak i od kategorii "przyjaciel-wrog" wyst~
pujqcej tam, gdzie chodzi 0 wladz~ zewn~trznq. Ale mozna go 
takZe uchwyeic biorqc pod uwag~ sam fakt, ze na przestrzeni 
historii ludzkiej panstwo uczynilo przeogromny wysilek scalania 
mrowia egzystencji i doswiadczen ludzkich w koherentn q calosc, 
lecz wlasnie to rozsqdne scalanie, dajqce kazdemu egzystencj~ 
publicznq jest zarazem okazjq dla specyficznego zla - dla nie
rozsqdku, irracjonalnosci tkwiqcej w probach podporzqdkowania 
wszystkiego i wszystkich absolutnej wladzy. 

Druga uwaga: przedstawilem tu paradoksalnq struktur~ wladzy 
politycznej jako stalq a co najmniej trwal~ cech~ politycznej eg
zystencji czlowieka. Ten wlasnie aspekt problemu chcialbym teraz 
rozwinqc, dajqc mu uzasadnienie. W istoeie jest dla mnie rzeczq 
uderzajqcq, w jak wielkim stopniu historia polityczna zdaje sip' 
dreptac w miejscu. Mozna na pewno mowic 0 post~pie ekonomicz
nym i spolecznym, lecz to, co polityczne, zdaje si~ oddzialywac 
konserwujqCO, jakby utrwalalo archaiczne struktury. Bo to, co 
arc h i c z n e, jest takZe arc h a i c z n e - prosz~ wybaczyc tp. 
gr~ slow... Skoro talc, to staje si~ zrozumiale, dlaczego najstarsze 
teksty z dziedziny filozofii politycznej mowiqce 0 tyranii i d y
n ami s tyrana brzmiq talc wspolczesnie i zarazem oznacza to, ze 
nie mozna bezposrednio wnioskowac 0 post~pie politycznym 
w oparciu 0 sam tylko post~p ekonomiczny i spoleczny. [ ... J 

Trzeeia uwaga: nie tylko paradoksalna struktura wladzy poli
tycznej zdaje si~ stanowic trwalq rzeczywistosc. Ch~tnie si~ zgo
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dz~, ze znajdujemy si~ obecnie w fazie zaostrzenia konfliktu po
mi~dzy indywidualnymi dqzeniami do odzyskania czy pozyskania 
wolnosci a przymusem zwiqzanym ze sprawowaniem wladzy. 
Panstwo nowoczesne rna wi~ksze mozliwosci tyranizowania niz 
panstwa dawne, poniewaz dokonala siE: w nim pozbawiona prece
dens6w koncentracja srodk6w ekonomicznych, narzE:dzi informa
cji i d6br kulturalnych. Irracjonalnose wladzy karmi si~ rosnqCi] 
racjonalizacjq narz~dzi i srodk6w technicznych. W tym widz~ 
cZqstk~ prawdy zawartq w analizach Herberta Marcuse, ujawnia
jqcych ucisk istniejqcy w spoleczenstwach uprzemyslowionyeh 
oraz koniecznose nowyeh pr6b wyrazania wolnosci, pr6b rady
kalnie dysydenckich, nasyconych duchem protestu, koniecznosc 
kontestacji. Lecz ta cZqstka prawdy nie da wartosciowych owoc6w, 
jezeli pr6b walki z tyraniq nie oprze siE: 0 filozofi<:: wolnosci roz
sqdnej, uznajqcej funkcj~ instytucji w ustanawianiu wolnosci. 
Niezb~dny paradoks tego, co polityczne, moze zostae wymini~ty 

na dwa sposoby: mozna stac si~ slepym na domieszk~ arbitralnosci 
wyst~pujqcq w kazdej instytucji, alba mozna zrezygnowae z cen
tralnej problematyki wolnosci rozsqdnej, wracajqc do - moim 
zdaniem wstecznej - filozofii wolnosci arbitralnej. Apologia wol
nosci dzikiej, eliminujqca kwesti<:: sensu, dziela i instytueji, w spo
s6b nieunikniony prowadzi do tego, co Hegel nazwal "furiq 
zniszczenia". Wedlug mnie tego rodzaju postawa filozoficzna nie 
rokuje zadnego rozwiqzania, moze tylko zaostrzae napi~cia poli
tyczne, dajqe podniet~ faszyzujqcym tendenejom obronc6w ustalo
nego porzqdku. Zarazek faszyzmu moze nawet dotlmqe samych 
kontestatorow, skoro stracq perspektyw~ wolnosci rozsqdnej, wol
nosei wrastajqcej w instytucj~. 

W spos6b szczery idose brutalny przedstawilem tu sciSle filo· 
zoficzne korzenie mojej nieufnosci w stosunku do "lewactwa". 
W filozofii, do kt6rej si~ przyznajq ludzie 0 tego typu postawach, 
lub ktorq implicite akceptujq, widz~ rezygnaej~ z tych przekonan, 
na kt6rych mogloby si~ oprzee rozwiqzanie sprzecznosci, z jakimi 
weiqz mamy do czynienia. 

Tylko ten, kto na dnie swokh przekonan zachowuje dqzenie do 
syntezy wolnosci i rozsqdku, do syntezy tego, co arbitralne i in
stytucji, tylko ten moze w sposob sensowny przezyc centraluy 
konflikt nowoczesnego spoleczenstwa. Jak mozna nie widziee, ~e 
sarna kontestacja, nawet najdzoiksza, opiera si<:: na pewnym mini
mum instytucjonalizacji wolnosci, minimum bez kt6rego w og6\e 
nie bylaby zdolna dojse do glosu? Wezmy choeby autonomiezne 
uprawnienia uniwersytetow - uprawnienia, ktore czyniq z nkh 
nieraz prawdziwe azyle bezkarnosci - przeciez ta "woln05e kaz
dego" bylaby pustym slowem, gdyby nie byla uznana przez innych, 
gwarantowana prawem, chroniona przez porzqdek publiczny. Trze
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ba wif;C, bysmy w naszej filozofii nadal rozumieli prz.ejscie do 
fazy instytucjonalnej nie jako przeszkodf; i poddanie si~ przymu
sowi nie do zniesienia, lecz jako warunek urzeczywistniania wol
nosci, wh;cej, jako wewn~trzny warunek sensu i spojnosci samej 
wolnosci. 

Z powyzszych trzech spostrzezen wynika, ze w obecnej fazie 
historii instytucje polityczne do jakich doszlismy nie zaspokajajq 
jui zqdania lezqcego u podstaw naszej filozofii politycznej, a mia
nowicie zqdania syntezy wolnosci i rozsqdku. Tam wlasnie, gdzie 
szukamy sensu naszej publicznej egzystencji, tam napotykamy tez 
na konflikt wobec ktorego jestesmy bezradni. Nie dysponujemy 
obecnie instytucjq, ktoraby w sposob zadowalajqcy realizowala 
syntez~ mif;dzy wladzq wydawania rozkazow, nalezqcq do panstwa. 
a spontanicznym korzystaniem z wolnosci indywidualnych. 

Ta trzezwa -ale bynajmniej nie pesymistyczna diagnoza prowadzl 
mnie ku wizji polityki jako sztuki kierowania konfliktami, sztilki 
arbitrazu. Ta skromna sztuka dostE:pna jest jeclnak jedynie temu, 
dla kogo osobiscie panstwo ani teoretycznie ani praktycznie nie 
jest absolutem, nie jest wcieleniem boskosci, lecz prostq sluzb'l 
publicznq . Z tego punktu widzenia podejrzanq staje si~ kazda 
filozofia , ktorej zbyt dobrze udaje si~ znalezc zaspokojenie wszyst
kich wymagan wolnosci w konstytucji panstwa. W tym wypadku 
osiqganie tego, co rozsqdne, oznacza stale pozostawianie w tyle 
tego, co juz osiqgniE:te. Trzeba wi~c, by synteza polityczna byla 
krucha i chwiejna. Lecz z drugiej strony sztuka, 0 ktorej mowa, 
wymaga rowniez, by jednostka jako taka nie byla absolutyzowana. 
Jednostka w oderwaniu od wiE:zi i zadan rowniez nie jest war
tosciq najwyzszq. \OVciqz t r zeba na nowo pielgrzymowac ku roz
sqdnej wolnosci, a na t~ drog~ wchodzi siE: zawsze za cen~ pew
nego zaparcia si ~ , wyrzeczenia, wywlaszczenia z wolnosci dzikie;. 
Z tego punktu widzenia posluszenstwo pozostaje nieuniknionym 
warunkiem wejscia w instytucj~. Sztuka polityczna wymaga po
nadto odrzucenia utopii zanikajqcego panstwa. Jest to utopia bye 
moze najgrozniejsza, bo pod oslonq tego poboznego iyczenia kon
tynuuje si~ stosowanie przemocy. Jesli pewnego dnia panstwo 
musi przestae istniee, to czemu elzis nie posluzye si~ - po raz 
ostatni - jego silq? jak oprzee si~ pokusie odwolania siE: do gwaltu, 
skora raz na zawsze ma on polozyc koniee panowaniu gwaltu? 
"Smierc tyranom" - wolamy, leez przemoe za kaidym razem od
radza sif; z popiolow. Sztuka polityezna z wiE:kszq skromnosciq 
b~dzje zmierzac do tego, by panstwo bylo poddawane kontroli -
dziE:ki rozszerzaniu siE: przestrzeni, w ktorej mozliwa jest dyskusja. 
dzi~ki lepszym metodom i drogom konsultaeji, dziE:ld sprawniej
szemu obiegowi informaeji i deeyzji, z dolu do gory i z gory do 
dolu. 
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ezy t~ koncepcj~ arbitrazu politycznego musimy nazwae libe
ralnq? Nie, jesli liberalizmem nazwae ideologi~ zwiqzanq z kla
sycznym racjonalizmem, ktory narzucil demokracji politycznej 
solidarnose z kapitalizmem opartym na konkurencji i swobodzie 
gry przedsi~biorcow. - Tak, jeSli liberalizm oznaczalby calose 
technik prowadzqcych do wzajemnego ustalania granic i zacho
wania rownowagi pomi~dzy prywatnq strefq wolnosci i publicznq 
strefq wladzy. W moim rozumieniu techniki te mniej Sq ideologiq, 
a wi~cej majq w sobie ze sztuki - bardzo pragmatycznej sztuki 
negocjacji, ukutej zwolna przez pi~eset lat historii politycznej. 
o t~ sztuk~ szlo, gdy parlament brytyjski walczyl 0 kontrol~ po
datkow, gdy gminy flamandzkie i wolne miasta germanskie prze
ciwstawialy si~ centralizacji monarchicznej ezy cesarskiej, gdy 
formowal si~ wolny zwiqzek kanton6w szwajcarskich, gdy usilo
wano przeprowadzie rozdzial wladz i utrzymywae mi~dzy nimi 
rownowag~, gdy walczono 0 powszechne prawo wyborcze, wol
nose mysli, opinii, wypowiedzi, zgromadzeii, prasy... I nie co 
innego, jak wlasnie ta sztuka lezy u podstaw calego kompleksu 
nowoezesnyeh uprawnieii spoleeznyeh - prawa do praey, zabez
pieczenia zatrudnienia, prawa do opieki zdrowotnej, rozrywki, 
wyksztaleenia i kultury. 

Nie robi na mnie wrazenia argument, ze Sq to wolnosei miesz
czaiiskie. Jestem przekonany, ze klasa wst~pujqca tworzy w swym 
okresie rozwoju wartosei, kt6re nast~pnie odrywajq si~ od swego 
spoleeznego uwarunkowania i trwajq dluzej niz panowanie klasy, 
ktora je zrodzila. W tym sensie wartosci wolnosci odkryte przcz 
okreslonq klas~ - mieszezaiistwo - wykraczajq poza sfer~ inte
resow tej klasy i majq zasi~g naprawd~ uniwersalny. Przekona
,nie to opiera si~ na wspomnianej wyiej tezie 0 wzgl~dnej autono
.mii problematyki polityeznej w stosunku do problematyki ekono
'micznej i spolecznej: patologia polityczna rna sw6j wlasny cha
-rakter, potrzebna jest wi~c takie specyficznie polityczna terapia . 
.Jesli tak jest, to mozna chciee oderwae OWq historycznq sztuk~ 
.rzqdzenia - troszczqCq si~ 0 pogodzenie wymagan wladzy i w01
~ nosci jednostek - od jej mieszezaiiskiego i kapitalistycznego kon
tekstu. Mozna chciee jq zaszczpie na koncepcji i praktyce ekono
micznej typu socjalistycznego. [...] 

"Liberalna" sztuka rzqdzenia polega na liczeniu si~ z silami 
·odsrodkowymi, z tym, co nazwalismy wolnosciq arbitralnq czy 
dzikq. Widzi, jak wygrywae jednq arbitralnose dla zr6wnowaienia 
drugiej, arbitralnose jednostki i arbitralnose wladzy majq bye 
dla siebie przeciwwagq, ich wzajemne ograniczanie si~ prowadzi 
do jedynego moiliwego i oczekiwanego przyblizenia ku czlowie
czenstwu zarazem racjonalnemu i pelnemu pasji, ku temu, co fi
lozof uchwycil w poj~ciu rozsqdnej wolnosci. 
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W nadchodzqcych dziesi~cioleciach sztuka negocjacji b~dzie wy
magala wielkiej sprawnosci. Od tej sprawnosci b~dzie zalezec czy 
wytworzy si~ zywa, dialektyczna relacja pomi~dzy silami kon
testacji i wolq reformy. Jesli wolnosc dzika nie doprowadzi do 
realnych zmian na poziomie instytucji, to wyczerpie si~ ona 
w bezsilnym protescie i utonie w gwaltach i nihilizmie. Jesli wola 
reformy nie b~dzie ozywiana silami wyobrazni i motywacjq re
wolucyjnq, ona takZe znajdzie wyladowanie bezplodne - uwi~znie 
w biurokracji i abstrakcyjnych rozgrywkach "aparat6w". 

Sztuka rzqdzenia wymaga dzis nowego stylu instytucjonalnego, 
nacechowanego ruchliwosciq i elastycznosciq, poczuciem niepew
nosci, kt6re sklania do ustawicznego dokonywania rewizji wlas
nej postawy, do nieprzerwanego wsluchiwania si~ w sygnaly 
sil dzialajqcych na rzecz zmiany, do czujnosci wobec grozby roz
lamu i rozkladu. A przede wszystkim trzeba zdawac sobie spraw~, 
ze dawny duch rewolucyjny i dawny reformizm mogq znalezc 
ocalenie tylko we wsp6lpracy. Jesli si~ na niq nie zdob~dq, zginq 
razem, poprzez SWq wsp6lnq kl~sk~ otwierajqc drog~ nowej dyk
taturze. 

Ogromna odpowiedzialnosc spoczywa na nowej sztuce rzqdzenia. 
Lecz choc to sztuka rzqdzenia rna stworzyc naprawd~ i kon

kretnie jakqs przyblizonq postac wolnosci rozsqdnej, filozofia 
wlasnie rna okreslic jej warunki, systematycznie definiowac jej 
elementy, a przede wszystkim utrzymywac w sercach i woli ludz
kiej zqdanie i pragnienie wolnosci. 

Paul Ricoeur 
Hum H. Bortnowska 



STANISlAWA GRABSKA 

TEN, KTORY WYZ WALA 

Jednym z pytan, ktore czlowiek dzisiejszy stawia w zwiqzku z Bo
giem, jest pytanie 0 naSZq, ludzkq wolnosc wewnqtrz swiata wiary. 
Czy Bog jest Tym, ktory wyzwala, czy Tym, ktory zniewala? 
Wolnosc, samostanowienie 0 sobie, 0 wlasnym rozwoju, zgodnosc 
mi~dzy tym, kim jestem, a tym, co robi~, rozwoj tworczy wedle 
wlasnej swej wewn~trznej struktury i pragnien - to najcenniejsze 
nasze dobra. Czy Bog jest kims, kto narzuca nam swojq suwe
rennq wol~, innq od naszej, swoje prawo, rozne od naszego, czy 
tez jest kims, kto wyzwala z sytuacji wewn~trznej alienacji, ze 
zniewolenia wewn~trznego i zewn~trznego? 

Na wst~pie nalezy odroznic to, kim jest Bog dla nas subiek
tywnie, od tego, jaki stosunek do siebie proponuje nam Bog Obja
wienia, Ojciec Jezusa Chrystusa. 

Subiektywnie, Bog jest dla nas tym, co sami z Niego zrobimy. 
On nas stworzyl na swoj obraz i podobienstwo - ale tez dlatego 
obdarzyl nas mozliwosciq tworzenia we wlasnej naszej mysli 
nawet obrazu samego Boga, na obraz i podobienstwo nasze. Mo
zemy wi~c stworzyc sobie Boga - a raczej bozka - na obraz 
i podobienstwo naszego zniewolenia - naSZq wlasnq niewol~ wo
bee otaczajqcego nas swiata przerzucic na Jego odpowiedzialnosc. 
Mozemy tez uczynic Go strozem niewoli naszych bliznich i naSZq 
wlasnq , "sprawiedliwosc" ubrac w imi~ Boga. W obu wypadkach 
stworzymy sobie bozka, ktory zniewala, na miar~ naszych stra
chow lub zqdzy wladzy. 

Ten sam zabieg, robienia sobie z kogos wladcy lub niewolnika, 
mozemy stosowac wobec bliznich - blizni jednak mogq si~ bro
nic. Bog jest wobec nas bezbronny - mozemy z Niego zrobic, 
jakq chcemy karykatur~, ustawicznie tworzqc Go na swoj obraz. 

Bog jednak nie zostawil nas naszej wlasnej tylko wyobrazni 
wszedl w ludzkq histori~ Swoim Slowem. Dlatego mozemy mowic 
o Bogu Objawienia i egzaminowac teksty Pisma Swi~tego, szu
kajqc odpowiedzi na pytanie 0 naszq wolnosc w spotkaniu z Bo
giem. 



TEN, KTORY WYZWALA 861' 

Centrum tej odpowiedzi jest dla nas Jezus Chrystus i swia
dectwo, jakie nam 0 Nim i Jego nauce dali Apostolowie. Na nauk~ 
zas Starego Testamentu patrzec musimy jako na drog~ przygo
towawczq, powoli ukazujqcq to, co w pelni zrealizowal Jezus 
z Nazaretu. 

Pismo Swi~te malo mowi 0 tym, jakim Bog jest sam w sobie· 
i sam dla siebie - lecz bardzo wiele 0 tym, jakim On jest db 
nas i wobec nas. Otoz juz w Starym Testamencie jednq z cha
rakterystycznych cech tego stosunku jest to, ze Bog wyzwala. 
Jest Tym, ktory wywiodl z domu niewoli. Wprawdzie w Starym. 
Testamencie miesza si~ z sobq obraz Boga-Krola i patriarchal-. 
nego Ojca rodziny, wobec ktorego prawy Izraelita czuje si~ "nie
woln"ikiem", "slugq" (i dopiero na miar~ sluzby synem) - z obra
zem wyzwoliciela. W zdaniu "Jam jest Pan Bog twoj, ktory Ci~ 
wywiodl z ziemi egipskiej, z domu niewoli" (Wj 20, 2, Pp 5, 6). 
mieszczq si~ oba aspekty. Wyzwalajqcy jest pot~znym sprzymie
rzencem, ktory wybral maly narod i zawar! z nim przymierze,. 
jako najpot~zniejszy krol krolow. Samo wyzwolenie ma charak
ter cgraniczony do sytuacji zewn~trznej, politycznej. Dopiero 
w czasach prorokow idea wyzwolenia przez Boga nabiera tonow 
gl~bszych i szerszych - obietnice mesjanskie, to obietnice pokoju 
i wolnosci dla calej ludzkosci. 

W Nowym Testamencie idea wyzwolenia traci swoj charakter 
polityczny, uwewn~trznia si~. Chrystus przyniosl wyzwolenie kaz
demu czlowiekowi - ale nie poprzez zmian~ warunkow bytu, 
a poprzez uwolnienie od grzechu. 

Wyzwolenie, ktore przyniosl Chrystus, to uwolnienie od tej 
niewoli, ktorq sami tworzymy dla siebie i bliznich - to uwol
nienie od zla w samym sobie i od wczorajszych wlasnych zlych. 
czynow. 

Poprzez cztery Ewangelie spotykamy caly szereg osob, kt6re 
Jezus uwalnia od grzechu. Wielekroc slyszymy slowa: "idi i nie 
grzesz wi~cej". Jawnogrzesznicy Pan mowi, ze wiele umilowala, 
gdyz jej wiele przebaczono, i wiele jej przebaczono gdyz wiele 
umilowala. Paralitykowi najpierw odpuszcza grzechy, potem wra
ca zdrowie; kobiety pochwyconej na cudzolostwie nie pozwala 
ukarac smierciq - i wraca jej moznosc zycia od nowa mowiqc: 
"i ja ciEl nie pot~pi~". 

Slowa Chrystusowe majq moc wracania zdrowia duchowego. 
Jego "nie grzesz wi~cej" zawiera cos wi~cej niz polecenie - jest 
to ofiarowanie moznosci nie grzeszenia, uwolnienie od stanu.
w ktorym grzech stawal siEl koniecznosciq. 

Ewangelie ukazujq nam to wyzwolenie z grzechu, poprzez sy
tuacje, poprzez spotkania Jezusa z grzesznikami. Swi~ty PaweI' 
zas VI swych listach m6wi wprost 0 tej Bozej mocy - 0 Bozym. 
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w nas dzialaniu - tworzy teologiEl wolnosci od grzechu, srnierci 
i prawa. Pawel w liscie do Rzyrnian stwierdza, ze ludzie zgrze
szyli - wszyscy, zydzi i poganie, nikt nie zostal prawyrn i dob
ryrn , kazdernu surnienie rna co wyrzucic. I dlatego wlasnie, ze 
wszyscy zgrzeszyli, dlatego spelnilo siEl w ludzkosci Adarnowe 
przeklenstwo, dlatego przyszla srnierc - ostatnie slowo zniewole
nia 1. Przy tyrn slowo "srnierc" rna u Pawla znaczenie glElbsze, 
niz tylko okreslenie faktu biologicznego. Ta "srnierc", ktora jest 
"koncern" zycia w grzechu, to srnierc bez nadziei na jakis ciqg 
dalszy, srnierc, ktora wszystko konczy. Moglibysrny dzis powie
dziec, ze grzech stwarza w nas specyficznq perspektywEl przezy
wania srnierci, okreslonq wobec niej postawEl - tak ze staje siEl 
ona ostatnirn ogniwern zniewolenia ku zlu i nicosci. W liscie do 
Galatow, w ktoryrn Pawel walczy z chrzescijanarni gloszqcyrni ko
niecznosc obrzezania i przyjElcia prawa Mojzeszowego przez na
wroconych pogan, Apostol tlurnaczy, ze owo Prawo nie leczylo 
z nieprawosci, nie dawalo wolnosci od zla. Ukazywalo je, a nic 
dawalo mocy wyzwolenia siEl z wlasnej ludzkiej nieprawosci, z roz
dwojenia woli czlowieczej, szukajqcej rownoczesllle i dobra 
i pseudo-dobra. Dlatego Prawo stalo si~ strozem wiElzienia, aby 
mogl nadejsc czas uwolnienia, przez wiarEl w Jezusa Chrystusa. 

W obecnym swym stanie czlowiek jest, wedle Pawla, stworze
niem glElboko nieszczElsliwym, rozdartym wewn~trznie, nawet jesli 
posiada wskazania Bozego Prawa. W liscie do Rzymian (7, 18-23) 
znajdujemy takie sformulowanie: "Wiemy bowiem, ze Prawo jest 
duchowe, lecz ja jestem cielesny, zaprzedany w niewol~ grzechu. 
Nie rozumiem bowiem tego, co czyniEl, bo nie czyniEl tego, co chcEl, 
ale to, czego nienawidzEl - to wlasnie czyniEl ... Albowiem moj 
wewn~trzny czlowiek rna upodobanie zgodne z Prawem Bozym. 
W czlonkach zas moich spostrzegam prawo inne, ktore toczy 
walkEl z prawem mojego umyslu i podbija mnie w niewolEl pod 
prawo grzechu mieszkajqcego w moich czlonkach". 

Biblisci zgodnie twierdzq, ze pod slowem "dalo" nie nalezy 
rozumiec organizmu fizycznego, a w calym tym fragmencie ja
kiegos potElpienia materii. Pawel slowa "cialo" uzywa zawsze na 
okreslenie calego czlowieka jako slabego i zostawionego samemu 
sobie, oraz na okreslenie tego, co w czlowieku bardziej zewnEltrz
ne, 0 czym moze powiedziec "moje" a nie tylko i wylqcznie "ja". 
Czlowiek wewnEltrzny - najglElbsze "ja", czyli jak Pawel mowi, 
duch ludzki - dqzy do dobra. Dqzenie to jest zgodne z Prawem 
Bozym, czlowiek rozumie w duchu, ze tak naprawd~ to pragnie 
tego wlasnie, na co wskazuje owo Prawo - Prawo milosci i spra

1 Tak wynika z n owych biblistycznych tlumaczeii fragmentu Rzym 5, 12 
szczeg61nie z t1umaczenia St. Lyonneta. 
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wiedliwosci, pokoju i dobra. Ale czlowiek jest w niewoli tego, 
co mu siE: chce, a nie, czego pragnie - w niewoli pasji, pozqdan, 
st rach6w i chE:ci. Wielokrotnie Pawel wymienia "uczynki ciala" 
spory, zawisci, zwady, wynoszenie siE: nad innych, zazdrose, nie
nawise, prostytucja - to wszystko jest wyrazem niewoli grzechu. 

Wielki Apostol byl optymistq - wierzyl, ze czlowiek wewnE:trz
ny jest naprawdE: dobry i zgodny z Bogiem. Totez grzech nie 
ukazywal siE: Pawlowi jako akt wolnosci, lecz jako akt zniewole
nia, sprzeczny z realizacjq samego siebie, sprzeczny wiE:c z wol
nosci q. 

Czlowiek jest jakos winien temu, ze siE: tak glE:boko zaplqtal 
w zniewolenie wobec wlasnych zlych chE:ci, niemniej jego sy
tuacja jest tragiczna, poniewaz raz siE: zaplqtawszy nie rna juz 
sil, by siE: wyzwolie i zye tak, jak dyktuje jego wewnE:trzne "ja" 
"czlowiek duchowy". "NieszczE:sny ja czlowiek - wola Apostol -.
kt6z mnie wyzwoli z ciala (co wiedzie ku) tej smierci" (Rz 1, 
18, 24) Prawo nie wyzwala - Pawel to podkresla, tak w liscie 
do Galat6w jak i do Rzymian. Nie wyzwala zas, bo jest zewnE:trz
ne wobec czlowieka. Wyzwolie moze tylko ktos, kto potrafi wspo
m6c wewnE:trznie, by w wewnE:trznej walce g6r~ wziql czlowiek 
duchowy. 

Ta moc zostala nam dana. Jest niq wiara w Jezusa Chrystusa, 
w kt6rej to wierze otwieramy siE: na Ducha SwiE:tego, posylanego 
nam ustawicznie przez Jezusa Zmartwychwstalego i przez Ojca 
w Niebie. 

Dlatego to w wierze stajemy siE: wolni, gdyz wreszcie mozemy 
zye zgodnie z pragnieniami wewnE:trznego czlowieka. Mozemy zas 
tak zye 0 tyle, 0 iIe dajemy siE: prowadzie Duchowi SwiE:temu. 

Dzialanie Ducha SWiE:tego w czlowieku nie jest jakims despo
tycznym dyktatern - istnieje bowiem zasadnicza zgodnose dqzen 
ducha ludzkiego i Ducha SwiE:tego. Pawel uzywa zarniennie sl6w: 
zye wedle Ducha Bozego, lub zye wedle ducha (ludzkiego). Wy
zwolenie, kt6re przynosi Duch Sw. - potE:zny, wewnE:trzny sprzy
mierzeniec ludzkiego "ja" - nie jest jednak czyms gotowym, nie 
jest zrobieniern za czlowieka tego, co sami uczynie dla siebie 
winnismy - urnozliwia tylko wyzwolenie we wsp6ldzialaniu 
z Bogiem. W liscie do Galat6w 5, 13-24 Pawel wyraznie 0 tym 
m6wi. Stwierdza, ze zostalisrny powolani do wolnosci , ale ta wol
n ose nie polega na czynieniu zla, lecz na milosci... "Owocem zas 
Ducha jest: milose, radose, pok6j, cierpliwose, uprzejmose, dobroe, 
wiernose, lagodnose, opanowanie. Dla tych, kt6rzy takie rzeczy 
czyniq, nie rna Prawa. A ci, kt6rzy przynalezq do Chrystusa, 
ukrzyzowali cialo swoje wraz z jego narni~tnosciami i pozqdli
wosciami". Wysoka jest wiE:c cena wolnosci - ukrzyzowanie chE:ci 
zniewalajqcych nas wobec nas samych Duch Swi~ty w czlowieku 
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nie sprawia tego, by owo ukrzyzowanie nie bylo niezbr::dne, by 
walka stala sir:: niepotrzebna. Sprawia jednak to, ze owa walka 
przestaje bye beznadziejna, ze w zasadzie ostateczne zwyci~stwo 
staje si~ calkowicie pewne. Wydaje si~, ze \v pojmowaniu owego 
wsp61dzialania Boga z czlowiekiem w dziele wyzwolenia nas 
z zewn~trznej naszej niewoli, mozna wpase w dwie falszywe 
skrajnosci. Jedna z nich to wyobrazanie sobie, ze czlowiek raz 
ochrzczony, a wiEic majqcy pomoc Ducha Swi~tego, moze na pewno 
poradzic sobie, byle chcial, z kazdq nami~tnosciq, z kazdym we
wn~trznym zniewoleniem, niezaleznie od psychologicznych, fi
zycznych i wychowawczych uwarunkowan. Tak myslqc bywamy 
za surowi dla bliznich, tak czy inaczej slabych, a i sami wiklamy 
si~ w zn iech~cenia i chandry, gdy droga ku wewn~trznej wol
nosci staje si~ bardzo dluga a te same porazki powtarzajq siEi 
latami . Przy takim uj~ciu mozna tez przeakcentowae wag~ wlas
nych uczynk6w mierzonych znowu, jak w Starym Testamencie 
przepisami prawa - skoro juz bowiem. "mozcmy", to wszystko 
zalezy od nas. 

Tymczasem, jak nas uczy zycie, caly 6w post~p w drodze ku 
wolnosci nie jest tak prosty. Nie wszystko mozemy z sobq zro
bie - ale cos mozemy. I mozemy ustawicznie wi~cej - w spo
sob coraz bardziej wolny. Moe Ducha Swi~tego nie jest tez 
"czyms", zapasem energii niezaleznym od zaufania do tego Du
cha Sw. Pawel mowi, ze trzeba "dae si~ prowadzie Duchowi" 
ze nasze wyzwalanie si~ zla jest zalezne od bliskiego intymnego 
stosunku z Bogiem, stosunku opartego 0 wiar~ w dzielo Jezusa 
Chrystusa, czyniqce nas synami w domu Ojca . 

Drugq skrajnosciq byloby liczenie tylko na dzielo Boze w nas, 
bez podj Eicia tego "ukrzyzowania ciala z nami~tnosciami", 0 kt6
rym m6wi Pawel. Wtedy wolnose stalaby si~ zach~tq do zla. 
Wolnosc pochodzi od Boga - ale nie b~dziemy w niej uczestni
czy{:, jesli jej nie przyjmiemy. Jest nam darmo dana, nie za 
"uczynki prawa" - ale domaga si~ odpowiedzi, podj~cia postawy 
czlowieka wolnego i realizujqcego w trudzie swoje uwalnianie si~ 
wewn~trzne. Owo przyj~cie zwyci~stwa nad grzechem wlasnym 
wysilkiem i wsp61pracq nie moze miee charakteru niewolniczego 
wobec Boga - charakteru zarabiania u Boga na przyszle szcz~scie 
jak wyrobnik. Bog nam juz wszystko dal. Ale tez nie moze to bye 
postawa niewolnika na uriopie, kogos, od kt6rego nie nie zalezy 
w jego wlasnym domu. Sw. Pawel rna bardzo mocne poczucie 
slabosci ludzkiej i wielkosci Bozego daru - ale tez rna swiado
mose, ze wolnose jest nam darowana serio - nie na niby - i dla
tego wlasnie ze jest nam ona dana serio, to trzeba waiczyc 
z samym sobq 0 jej rea1izacj~. W I liscie do Koryntian (6, 12) 
pisze: ,.Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzysc. 
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Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam si~ w niewol~." 
Warunkiem wi~c realizacji wewn~trznej wolnosci od grzechu, od 
rozdwojenia w samym sobie jest po pierwsze i ycie Duchem Sw. .--: 
ale wraz z tym trzezwa ocena, co rna sens, co jest dobre i "przy
nosi korzyse" duchowq, i co wiedzie ku wi~kszej wolnosci, gdyi 
"niczemu nie oddam si~ w niewol~". 
Wewn~trzne wyzwolenie z niewoli grzechu, to nie tylko moili

wose niepopelniania zla - to uwolnienie si~ od krzywej perspek
tyvvy spojrzenia na swiat, Boga i samego siebie, jaka w ynika 
z grzechu . Wolnose, ktorq przyniosl Chrystus Pan, a ktora reali
zuje sie, w posluszenstwie Duchowi Swi~temu i duchowi wlas
nemu czlowieka, realizuje si~ w milosci. Spojrzenie milosci jest 
jedynym spojrzeniem wolnym - wolnym od oSqdu, od poiq
dania i od strachu. Milose jest z Boga. Bog z milosci zeslal Syn::l 
Swego, by nas uwolnil. Syn z milosci dal za nas iycie - gdysmy 
jeszcze byli grzesznikami (Rz 5. 6), Duch Swi~ty uczy nas mi
losci, wolajqc w sercach naszych do Boga: "Ojcze" (Rz 8, 15; Gal 
4, 6). To Boia milose, realizujqc w nas postaw~ synow wobec 
Boga i braci dla siebie wzajemnie, wyzwaia nas i przywraca 
wlasciwq, prawdziwq perspektyw~. 

Chrystus - swym iyciem, smierciq i zmartwychwstaniem 
zmienH nasz stosunek do Boga. Pawel pisze 0 uwolnieniu od Pra
wa. Przestrzeganie skodyfikowanego prawa, jako glownego aktu 
religijnego, wiqzalo si~ ze stosunkiem do Boga jako do proteguj<!
cego wladcy, dobroczynnego despoty typu wschodnich krolow. 
Wladca ten byl Ojcem narodu wybranego - to prawda - niemniej 
1zrael nie byl woIny od l~ku niewolnikow, wiedzqcych, ze nie Sq 
w stanie odpowiedziee godnie wymaganiom. Dopiero Chrystus 
Pan objawil ludziom pelni~ Bozego Ojcostwa, milujqcego i milo
siernego. W liscie do Galatow (4, 1-7) sw. Pawel tak przedstawia 
dzieje ludzkie w drodze do wolnosci synow Bozych: "I to warn 
jeszcze powiem: Jak dlugo dziedzic jest nieletni, w niczym si~ 
nie roini od niewolnika, chociaz jest wlascicielem wszystkiego. 
Ai do czasu okreslonego przez ojca podlega on opiekunom i rzqd
com. I my r owniez, jak dlugo bylismy nieletni, pozostawalismy 
w niewoli 'zywiolow tego swiata' . Gdy jednak nadeszla pelnia 
czasu, zesral Bog Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego 
pod niewolq Prawa, aby wykupil tych, ktorzy byli w niewoli Pra
\Va , bysmy mogli otrzymae synostwo przybrane. A na dowod tego 
ze jestescie synami, Bog wyslal do serc naszych Ducha Syna 
swego, ktory wola: Abba, Ojcze! I stqd to nie jestes jui niewol
nikiem, ale synem. Jezeli zas synem, to i ze zrzqdzenia Bozego 
dziedzicem." 

W tym fragmencie, odnoszqcym si~ do naszego stosunku do 
Boga, Pawel nie mowi 0 grzechu, jako przyczynie niewoli, lecz 
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o nieletniosci. Pawel nigdzie nie rozstrzygnql, w jakim stosunku 
do siebie Sq niedojrzalose i grzech. Nieraz podkresla, mowiqc 
o grzechu, ze jest on winq i ze zaciemnia spojrzenie na Boga . 
Wielekroe tez mowi 0 nieprawosci, jako usposobieniu ludzkim 
jakos skrzywionym. W tym tekscie pozostawia na boku spraw~ 
winy i nieprawosci, jalcby to byro znacznie mniej waZne. Chce 
natomiast ukazae wielkose Bozych planow wobec czlowieka. Bog 
od poczqtku okazuje si~ Ojcem, od poczqtku stworzyl ludzi n a 
przybranych synow. Dlaczego wi~c ludzie zyli w niewoli "zy
wiolow tego swiata" - tj. Zydzi w niewoli Prawa, a poganie 
roznych wlasnych wyobrazen, religii i przepisow? By10 t ak dla
tego, ze czlowiek byl "nieletni", niezdolny do przyj~cia wolnosci. 
Wszelka niewola przepisow, w szczegolnosci niewola Prawa, byla 
czyms czasowym - byla opiekq wychowawcy, pilnuj qcego sy
now. Do dojrzalosci synow nie moglismy jednak dojse sami. 
Trzeba bylo interwencji wyzwalajqcej Syna Bozego. On, b~dq C' 

Synem, urodzil si~ "pod niewolq Prawa", by z niej wykupie . 
Pawel nieraz nawiqzuje do owego obrazu wykupu niewolnika 
najprostszego, wzi~tego z codziennego zycia, obrazu obdar zenia 
wolnosciq. W tym porownaniu ukazuje si~ i fakt darowania wol
nosci, i fakt zaplacenia wlasnym dobrem za wolnose czy jqs. Chry
stus Pan zaplacil zyciem za to, bysmy mogli otrzymae przezna
czonq n am wolnose synow Bozych. A na dowod, ze jestesmy sy
nami, Bog posyla w nasze serca Ducha Syna Swego, ktory wola 
"Ojcze" . 

Tak wi~c nasze wyzwolenie, nasza dojrzalose do wolnosci jest 
darem ca1ej Trojcy Swi~tej. Sam Bog zmienia zasadniczo nasz 
stosunek do Siebie. Z niewolnikow, bojqcych si~ Prawa i sqdu, 
stalismy si~ synami i dziedzicami. Trzeba bylo na to wiekow do j
rzewania ludzkosci, trzeba bylo wplywu samejze niewoli Prawa, 
na cale pokolenia zdqzajqce ku pe1ni czasu. Ale trzeba bylo tez 
szczegolnej 80zej zbawczej interwencji. W wybranym momencie 
wkroczyl w zycie ludzkosci Syn Bozy - i jednym swoim zyciem 
doprowadzil jq do nowego stanu, do stanu synOw. 

W liscie do Rzymian 8, 14-17, Pawel dokladniej jeszcze pre
.cyzuje, co to znaczy bye synem Bozym: "Albowiem wszyscy ci, 
ktorych prowadzi Duch 8ozy, Sq synami Bozymi. Nie otrzymaliscie 
przeciez ducha niewoli, by si~ znowu pogrqzye w bojazni, ale 
otrzymaliscie ducha przybrania za synow, w ktorym mozemy wo
lac 'Abba, Ojcze!' Sam Duch wspiera swym swiadectwem na
szego ducha, ze jestesmy dziecmi Bozymi. Jezeli zas jestesmy dziec
mi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a wspo1dziedzicami Chrys
tusa, skoro wspolnie z nim cierpimy po to, by tez wspolnie miee 
udzial w chwale". 
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Jest rzeczq naturalnq, ie czlowiek, czujqcy calq nieskonczonq 
przepasc mi~dzy swojq malosciq a Boiq Swi~tosciq, bal si~ Boga. 
B6g Transcendentny i Swi~ty, Nieskonczony i Niepoznawalny, 
budzi czesc, ale i l~k. Czlowiek nie jest i nie moze bye w stanie 
dojsc do Niego, zdobyc sobie intymny kontakt z Tym, kt6ry 
przekracza wielkosc i pot~g~ wszechswiata. Tylko Bog Sam magI 
temu slebemu, uwiklanemu w wewn~trzne sprzecznosci stworzeniu 
darowac ow bliski kontakt Ojca z Synem. Ale gdy to si~ stalo 
gdy Syn Rodzony Ojca objawH nam nasze synostwo przybrane 
i wprowadzil nas w nie, poprzez lqcznosc z samym sobq - malo
dusznosciq byloby wracac do l~ku niewolnik6w. Sam Bag pozwo
Iil nam nie bac si~ Siebie i patrzec na Siebie nie tyle z punktu 
widzenia Jego nieskonczonej Pot~gi i swi~tosci, dzielqcej nas od 
Niego - ile w duchu przybrania za syn6w, w ktorym wolno nam 
m6wic "Ojcze", a wi~c z punktu widzenia Jego milosci do nas, 
dajqcej nam wolnosc w Jego domu. 

Tak wi~c B6g sam wyzwala nas ustawicznie z naszej wewn~trz
nej niewoli grzechu, a zarazem z niewoli strachu przed Nim i przed 
Jego Prawem. Kto miluje, nie potrzebuje si~ l~kac wszystkiego, 
gdyi milujqc tym samym wypelnia cale Prawo Boie. Bo jedynym 
Prawem Boiym jest milosc Boga jako Ojca, a ludzi jako braci. 

Wolnosc od Prawa, ktorq glosi' Pawel, istnieje dla tych tylko, 
kt6rzy kochajq, i wskutek tego, ze przyj~li dar Boiej Milosci. 
Jest ona skutkiem bezposrednim stanu syn6w z przybrania, oraz 
zaistnienia lepszego, nowego Prawa - Prawa Ducha Swi~tego, 
ktore nie jest juz niewolq, bowiem nie jest ustawionym z ze
wnqtrz kodeksem, lecz wewn~trznq mOCq 1m tworzeniu dobra. 

Pawel jest jednak realistq - wie, ze spolecznosc ludzka nie 
wkroczy w dojrzalosc syn6w Bozych i w wolnosc milosci z chwili 
na chwil~. Prawo utracilo rang~ czynu religijnego. Czynem tym 
jedynym, jaki jest niezb~dny, jest przyj~cie w wierze w Chrystusa 
Pana, wolnosci i milosci synow Boiych. Lecz w spolecznosci pra
wo pozostaje. Jednakie nie jest jui one przeznaczone dla spra
wiedliwych, jak w Starym Testamencie, lecz dla zlych (1 Tym 
8-11) - by chronic innych przed krzY\vdq. 

Wreszcie "koncem", dopelnieniem dziela wyzwolenia, jest iycie 
wieczne. Tak jak "koncem" niewoli grzechu jest tragedia smierci, 
tak "koitcem" drogi wyzwolenia jest zmartwychwstanie. Chrystus 
wyzwolil nas z grzechu (tj. z musu grzeszenia, Z kt6rego ludz
kosc nie rnogla si~ wyrwac), ze skutkow grzechu - (tj. ze stanu 
niewolniczego wobec Prawa) i z beznadziejnosci smierci. Chrystu
sowe Zmartwychwstanie stalo si~ por~kq tego, ie rna On praw.o 
odpuszczac winy, ie spelnia si~ Jego obietnica zeslania Ducha 
Swi~tego dajqcego nam moe nowego iycia - i ie wreszcie, my 
sami zmartwychwstaniemy do chwaly. 
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Sw. Pawel powiada, ze skoro juz jestesmy synami Bozymi 
to znaczy, ze jestesmy wsp61dziedzicami chwa1y Chrystusowej. 
Wierzymy, ze Chrystus Pan jest w "chwale" u Ojca. W Starym 
'Testamencie "chwa1a Boza" oznacza Bozq obecnose. Slowo to rna 
wi~c znaczenie 0 wiele gl~bsze niz nasze codzienne "chwala" w sen
sie slawa, pochwala, czese. Jezeli nam jest obiecane wspaluczest
nictwo w "chwale" Syna Bozego - to znaczy, ze jest nam obiecane 
zycie w Bogu, takie, jakie jest udzialem Chrystusa Pana - jezeli, 
zastrzega Pawel, tu z Nim wsp6lcierpimy. 

Ten udzial w chwale obiecany jest calemu czlowiekowi - nie 
tylko jakiejs jego duchowej czqstce. "Jezeli ... Chrystus w nn.s 
mieszka, cialo wprawdzie podlega smierci ze wzgl~du na [skutki] 
grzechu, duch jednak posiada zycie na skutek usprawiedliwienia. 
A jezeli mieszka w nas Duch Tego, Ktary Jezusa wskrzesil 
z martwych, Ten, co wskrzesil Chrystusa (Jezusa) z martwych, 
p rzyvvraci do zycia wasze smiertelne ciala, mOCq mieszkajqcego 

' W was swego Ducha" (Rz 8, 10-11). 
Cala nasza nadzieja na zycie wieczne, pomimo faktu fizycznej 

smierci, wynika z Chrystusowego Zmartwychwstania i z obec
nosci Ducha Swi~tego w nas. Cale nawet nasze wyzwolenie za
wislo od faktu Zmartwychwstania Pana:. "Jezeli Chrystus nie 
zmartwychwstal, daremna jest wasza wiara i az dotqd pozosta
j~cie w grzechach waszych" - pisal Apostol do Koryntian (1 Kor 
15, 17) - "Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstal jako 
pierwociny tych, co pomarli" (1 Kor 15, 20). 

Pawel wierzy w zmartwychwstanie cial - nie tylko jakiejs du
'chowej iskry w czlowieku. Ale to zmartwychwstanie zawdzi~cza 
cialo zyciu duchowemu czlowieka i obecnosci w nim Ducha Swi~
tego, ktorego to Ducha posyla nam Jezus Zmartwychwstaly. 

Grecy z gminy Korynckiej zastanawiali si~ widocznie nad tym: 
'c6z to moze znaczye "zmartwychwstanie cial" - jakie to moze 
'bye cialo? Jak to w ogole mozliwe myslee 0 zmartwychwstaniu? 
Czytajqc odpowiedz danq im przez Pawla (1 Kor 15, 35-53) prze
'konujemy si~, iz pojmowal on t~ tajemnic,~ bardzo gl~boko i by
najmniej nie naiwnie. Posluzyl si~ w swym wyjasnieniu obrazem 
ziarna. Mniemano wowczas, ze ziarno rzucone w ziemi~ calkiem 
niszczeje. Stqd Pawel magI si~ posluzye porownaniem losu ciab 
,do losu ziarna - roslina, ktora wyrosia z "umarlego" ziarna nie 
jest don podobna - podobnie czlowiek po zmartwychwstaniu. 
Pawel nie dochodzi, jakim b~dzie czlowiek zmartwychwstaly. 
Uzywa okt'esleil teologicznych, nie fizycznych - b~dzie to cialo 
"duchowe", "niebieskie", "chwalebne", czlowiek b~dzie tak na 

vvyobrazenie Chrystusa zyjqcego w chwale Bozej, jak na ziemi 
jest stworzony na podobienstwo Adama. To zycie obiecane b~dzie 
<calkiem inne niz tu. "Zapewniam was, bracia, ze cialo i krew nie 
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mogq posiqsc kr6lestwa Bozego i ze to, co zniszczalne, nie moze 
miec dziedzictwa w tym, co niezniszczalne C..) Trzeba, zeby to, 
co zniszczalne, przyodzialo si~ w to, co niezniszczalne, a to, co 
smiertelne, trzeba, aby si~ odzialo w niesmiertelnosc". 

M6wiqc 0 zyciu wiecznym pomija Pawel calkowicie wywody 
filozofow. Zycie po smierci interesuje go 0 tyle, 0 He jest zyciem 
w Bogu. I nawet nie moze sobie inaczej przedstawic niesmier
telnosci jak jako dar Bozy, dany nam w Chrystusie - ostatni, 
zwyci~ski akord wolnosci. War to tu przytoczyc hymn koncowy 
1 listu do Koryntian (15, 54-58): "A kiedy to juz to, co smiertelne 
przyodzieje si~ w niesmiertelnosc, wtedy sprawdzq si~ slowa, 
ktore zostaly napisane: znikla smierc w zwyci~stwie. Gdziez jest 
o smierci twoje zwyci~stwo, gdziez jest, 0 smierci, twoj oscieJl? 
Oscieniem zas smierci jest grzech, a silq grzechu Prawo. Bogu 
niech b~dq dzi~ki za to, ze dal nam odniesc zwyci~stwo przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Przeto bracia moi najmilsi, bqdzcie 
wytrwali i niezachwiani, zaj~ci zawsze ofiarnie dzielem Panskim, 
pami~tajqc, ze trud wasz nie pozostaje daremny w Panu." 

Ten krotki tekst stanowi syntez~ Pawlowej nauki 0 wyzwole
niu dokonanym przez Jezusa Chrystusa z woli Ojca. Grzech .
b~dqcy jak z innych tekstow wynika niewolq, jest zarazem oscie
niem smierci - czyni jq tym, czym jest ona dzis w naszym ludz
kim przezyciu. Prawo nie bylo wyzwoleniem - przeciwnie, ujaw
maJC!c nam nasz stan nieprawosci, a nie dajqc mocy ku zmianie 
tego stanu, stanowilo sH~ grzechu (Gal 2, 10-23). Zwyci~stwo 
odnieslismy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Slowo "Pan" 
w Pismie Sw. oznacza zawsze Boskosc Jezusa Chrystusa - jest 
najkrotszym wyznaniem wiary w Jezusowe Bostwo. A wi~c od
nieslismy zwyci~stwo dzi~ki wkroczeniu w nasze iycie samego 
Boga. To zwyci~stwo jednak nie prowadzi do biernosci. Jest ono 
zarazem osiqgni~te i zadane do osiqgni~cia. Dzielo Panskie to nasze 
dzielo. To, ze zwyci~stwo jui jest dokonane, daje nam jednak 
pewnosc, ie trud nasz nie pozostanie daremny w Panu. Bog Ewan
gelii, Ojciec Jezusa Chrystusa, nie jest wi~c Bogiem zniewalajq
cym. Posluszenstwo wiary nie rna charakteru niewolniczego stra
chu, w ktorym sluga stara si~ dostosowac na slepo do woli pana, 
by mu si~ przypodobac i uzyskac jakies dobra. Przeciwnie 
Bog, jest to Ten ktory wyzwala. Darowuje On ludzkosci stan sy
now dojrzalych do wspolzwyci~stwa nad wszelkim zniewoleniem 
i do wspoldziedziczenia stanu chwaly. Jest to zwyci~stwo takiej 
mHosci w Bogu, ktora juz nie zna przeciwstawienia mi~dzy jed
nosciq ludzi jako ludzkosci, a osobowq innosciq i wartosciq jed
nostki, nie zna tei przeciwstawienia mi~dzy wolq najgl~bszego 
."ja" ludzkiego a wolq Ojca. 

Syn w domu Ojca jest kims wolnym - i w tej wolnosci mi

-4 - Znak 
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lujqcym. Wraz ze stanem synow przybranych zostala nam dana 
wolnosc zyeia bez l~ku, w poczueiu ostatecznej wygranej, w walee 
z nieprawosciq, jaka w nas tkwi, i w walee ze smierciq. Ale ow 
stan synow trzeba przyjqc na serio. Warto z tego punktu widzenia 
spojrzec na przypowiesc 0 synu marnotrawnym w Ewangelii wg 
sw. Lukasza (Lk 15, 11-32). Zwykle czytajqc jq zwracamy uwag~ . 
tylko na Milosierdzie Ojca wobec syna, ktory roztrwonil dzie
dzictwo. Spojrzmy jednak na ten tekst w perspektywie teologii 
wolnosei synow Bozych. Dwaj synowie Ojca przedstawiajq ludz
kosc, od poczqtku przeznaczonq do synostwa. Obaj jednak nie 
potrafili przyjqc stanu synow. Mlodszy naduzyl wolnosci i od-
szedl w da1ekq krain~ - szczegol, iz pasal tam wieprze, mowi 
nam, iz chodzi tu 0 pogan. Czynil swojq wol~ bez lqcznosei z oj
cern - i okazalo si~ w koncu, ze nie bylo to to, czego cheial na
prawd~, nie bylo to to, czego szuka!. Wowczas wroeil w poczueiu 
winy i w poczueiu utraty synostwa. Ojciec jednak owo synostwo 
mu przywrocil w wie1kiej radosci. 

Starszy syn, przestrzegajqcy prawa ojca - to Izrael. Ale i on 
odrzucil stan syna. Obrazony 0 przyj~cie mlodszego, wyrzuca 
ojcu: "nigdy jagni~cia mi nie dales, bym ucztowal z mymi przy
jaciolmi, choc nie przestqpilem zadnego twego rozkazu". Ojeiee 
nie odrzuea rowniez i tego syna - leez wychodzi go prosic 
"wszystko, co moje, jest twoje" - powiada. Bog jest dawcq wo1
nosei i prosi 0 jej przyj~cie . Prosi tych, ktorzy uwiklali si~ w ch~
ci zewn~trzne - w to, co mamy, zamiast isc za tym, kim jestesmy. 
Prosi tez tych, ktorzy strzegC) wprawdzie przykazan, ale nie 
w usposobieniu panow lecz niewolnikow. 

Gdyby Bog byl zewn~trznym wobec nas Panem - absolutnym 
i nie dajqcym nam wo1nosci rozwoju, slusznie, w imi~ wo1nosci, 
mlodszy syn odchodzilby swojq drogq, starsiy zas - w imi~ 
posiadania dziedzictwa - pilnowalby rozkazow i gorszyl si~ ucztq 
wydanq z powodu powrotu utracjusza. Przypowiesc Lukaszowa 
ukazuje nam jednak innq perspektyw~. Bog w niej jest Ojcem, 
proszqcym obu synow 0 to, by weszli do domu jako synowie. Mo
gq oni w domu Ojca byc u siebie, wszystko co Ojca to jest i ich, 
powinni si~ poczuc w swoim domu, w ktorym wolno im uczto
wac z przyjaciolmi. Dczta, to w przypowieseiach ewangelicznych 
obrai Kro1estwa Niebieskiego - obraz ogolnej milosci i radosci, 
spelnienie przymierza ludzi z Bogiem w jego ostatecznym ksztal
cie. Ojciec z przypowiesci zabiega 0 to, by obaj synowie wzi~li 
udzial w uczcie - i "prosi" ich. W przypowiesei Lukaszowej 
chodzi w pierwszym rz~dzie 0 dwa ludy zjednoczone w Koseiele 
zydow i pogan. Lukasz juz wiedzial, ze poganie wracajq do domu 
Ojca, wprowadzil mlodszego syna-utracjusza na uczt~. Wiadomo 
tez bylo, ze mala cz~sc Zydow przyj~la chrzeseijanstwo i ze gor
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szylo ich wejscie pogan do Kosciola -:- totez rozmowa ojca z przy
powiesci ze starszym bratem pozostala niedokonczona. 

W naszym jednak zyciu i naszym pojmowaniu stosunku do Boga, 
oba te dialogi Sq niedokonczone. Mozna kochac ustawy Panskie, 
kochac porzqdek prawa - a nie miec postawy niewolnika i za
proszenie na uczt~ eschatologicznq - uczt~ milosci, radosci i wol
nosci - przyjqc. Dzieje siG tak, gdy rozumiemy, ze Prawo Boze 
nie jest czyms wbrew nam, zewn~trznym i obcym, zabraniajqcym 
wziqc jagni~ i ucztowac z przy~aciolmi swymi. Mozna kochac 
nade wszystko wolnosc i pragnqc wlasnych drog i samostano
wienia 0 sobie. A jednak nie trzeba po to odchodzic od jednosci 
z Bogiem - gdy si~ pojmie, ze On jest wewnqtrz nas, blizszy 
nam niz my sami sobie - ze jest wewnqtrznq tworczq mOCq po
zwalajqcq nam na realizowanie siebie, nie tylko w niezaleznosci 
od cierpien, przesladowan, brakow zewn~trznych, ale tez w nie
zaleznosci od wlasnych pasji, przezwyci~zajqc wlasne rozdarcie 
i wewnqtrzne zniewolenie. Bog Ewangelii, Ojciec Jezusa Chrystu
sa i nasz, jest Bogiem milosci - jest sam Milosciq. Daje wolnosc 
dlatego, ze jest Milosciq. 

Nam si~ cz~sto wydaje ze milosc - wszelka milosc - jest 
zaprzeczeniem wolnosci: naklada obowiqzki, wymaga dostosowa
nia si~, pozera. Jest tak jednak dlatego, ze kochac nie umiemy. 
Do naszej milosci miesza si~ chp,c posiadania. Chcemy w niej nie 
tylko obcowania, nie tylko nadrz~dnej jednosci w wielosci - ale 
posiadania i ujednolicenia. 

Warto zdac sobie spraw~, jak inaczej miluje Bog. Ten, kto stwo
rzyl kazdy kwiat w innej formie, kazdego czlowieka inaczej 
nie jest kims, kto sprowadza do mechanicznej jednosci. Milosc 
jest zasadq jednosci w wielosci - jedynq zasadq w swiecie, ktora 
moze rozwiqzac zadanie jednoczenia bez zniewalania. 

Bog daje tez wolnosc dlatego, ze daje nam moc tworzenia dobra. 
Stworzyl nas tworcami. Tworczosc jest warunkiem wolnosci. 
Czlowiek bierny zasadza wolnosc na posiadaniu gotowych towa
row. Gdy si~ tak zyje, to hierarchia wartosci, ktorq przyjmujemy 
w imi~ dobra, oznacza tylko zdeterminowanie wyboru - ogranicza 
wiGc wolnosc. J ezeli jednak przyst~pujemy do tworzenia czegos, 
czego jeszcze nie bylo, czegos nowego, co jest jednak ze mnie i ze 
swiata - wtedy znajomosc hierarchii wartosci, ktorej nam udziela 
Duch Bozy, pozwala tworzyc wielkie dziela - ktorych bez nas 
by nie bylo. Takq wolnosc darowuje nam Duch Swi~ty, wolajqcy 
w sercach naszych do Boga "Ojcze". Dzi~ki Niemu wszystko jest 
nasze i wszystko pomaga ku dobremu i ku realizacji naszej wlas
nej wolnosci, wewnqtrz wolnosci i milosci samego Boga. 

Stanislawa Grabska 



APOLONIUSZ iYNEL 

FRANCISZEK Z ASVZU KONTESTATOR? 

Przyrownywanie Franciszka z Asyzu do wspolczesnych kontesta
tor6w 1 oraz zestawienie franciszkanskich idealow, ewangelicznej 
odnowy Kosciola i chrzescijanskiego zycia z halaSliwymi wystqpie
niami pewnego odlamu ksi~zy, domagajqcych si~ tq drogq ustro
jowych i dyscyplinarnych reform w Kosciele, moze bye poczytane 
przez poboznych - za profanacj~, a przez innych - za bez
przedmiotowy i chybiony pomysl. Tymcz<isem spojrzenie na te 
wydarzenia bez emocjonalnego ladunku pozwala doszukae sip' 
w nich pewnych punktow zbieznych i nawet cech wsp6lnych, 
przynajmniej co do ich genezy i spolecznego tla . I tak: oba ruchy 
zrodzila ogolna potrzeba reformy; oba zjawiska przybraly cha
rakter protestu przeciwko istniejqcej sytuacji; w obu wypadkach 
zacz~lo sip' od powolywania si~ na Ewangeli~, z tq wszakze za
sadniczq roznicq, ze Franciszek przyjql ·Ewangeli~ doslownie, "si
ne glossa", za regul~ zycia i metod~ post~powania, nie odst~pujqC 
od jej zasad ani na jot~ w swej dzialalnosci, podczas gdy reli
glJlll kontestatorzy, dzialajqcy obecnie publicznie, biorq Ewan
geli~ za punkt wyjscia, swoiscie rozumiejqc jej nakazy i odrzu
cajqc calkowicie zalecane przez niq metody dzialania. To rozdziela 
oba ruchy dose wyraznie i w sprawach bardzo zasadniczych. 

EWANGELlCZNOSC FRANCISZKA 

Idea franciszkanskiego ruchu, aczkolwiek tak radykalna w wy
daniu Franciszkowym, byla jednak najczystszym owocem ewan
gelicznego ziarna i w swym rdzeniu pozostala zawsze wiernq 
Chrystusowym idealom oraz ewangelicznej metodzie dzialania. 
Same narodziny Franciszkowej epopei osnuwa nieprzeparty czar, 
przeniesiony jakby zywcem znad Tyberiadzkiego morza. Sq to 
niby kartki wyrwane z Ewangelii i podmuchem dziejowego wia
tru rzucone w odlegly wiek XIII. Franciszkowi wystarczylo wy

1 Por. Th. Matura, frere mineur, Fran,ois d'Assise, une contestation au nom 
de L'EvangHe w: La Vie SpirHuetLe, Nr 568, Fevrier 1970, s. 151-170. 
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sluchanie Ewangelii, czytanej w kosciele na Mszy sw., 0 roze
slaniu Apostol6w, by po wyjsciu z kosciola wykrzyknqe: to jest, 
czego chc~, to jest, czego szukam, to czynie pragn~ z calego serca, 
i po odrzuceniu laski, torby, butow i plaszcza, p6jse na opowiadanie 
Dobrej Nowiny, jak rybacy z Tyberiady. To samo powt6rzy siQ 
w czasie przyj~cia pierws,zego ucznia, Bernarda z Quintavalle, 
szlachcica i doktora obojga praw. Franciszek trzykrotnie otworzy 
Ewangeli~ i za kazdym razem trafi na slowa 0 rozdaniu wszyst
kiego ubogim, gdy si~ chce bye uczniem Chrystusowym. Rozkaze 
najpierw wypelnie dokladnie to zalecenie i nast~pnie przyjmie go 
za ucznia. Inny zapaleniec na polu zostawi zaprz~g z konmi i p6j
dzie z miejsca za Franciszkiem, jak Piotr za Chrystusem. Nieska
zitelne tez pi~tno ewangeliczne wycisnie Franciszek na swej re
gule, czyniqc z niej jakby hosti~, upieczonq z okruszyn, zwanych 
"verba evangelica". "Pozostanmy wierni slowom, zyciu, nauce 
i Jego swi~tej Ewangelii" - wyda pozytywny rozkaz braciom 
w I Regule. 

Nic dziwnego, ze ewimgelicznej postawy Franciszka nie zdo
laly zachwiae wzory z drugiej r~ki, ktorych przecie wtedy nie 
braklo, zar6wno w lonie samego Kosciola, jak na jego peryferiach, 
w postaci reformistycznych ruch6w Katar6w, Waldens6w, Albi
gens6w i innych. Raz obrana ewangeliczna droga nie sprowadzi 
Franciszka nigdy na manowce kacerstwa czy taniego pieniactwa. 
Obawa przed sprzeniewierzeniem si~ ewangelicznym idealom jego 
duchowych syn6w wlozy mu w usta ostatnie slowa na ziemi: 
"Zostancie wierni Ewangelii". 

Postawienie przez Franciszka na ewangeliczny autentyzm, jako 
najwlasciwszq drog~ reformy, nie zdezaktualizowalo si~ po dziS 
dzien. Przykladem jest Sob6r Watykanski II. Tak jak Franciszek 
w XIII wieku poderwal Kosci6l z uspienia odczytujqC ponownie 
Ewangeli~, tak samo Vaticanum II odnawia Kosci6l, wracajqc do 
ewangelicznego obrazu jego istoty i chrzescijanskich ideal6w zy
cia. Nie jest to tylko luzna analogia. Wszak proroczy inicjator 
"aggiornamento" Kosciola, papiez Jan XXIII, sam pelen ewan
gelicznej prostoty i dobroci, w 1959 r. powiedzial: "Dla napra
wienia obecnego zla i zaswitania na ziemi lepszych czas6w po
trzeba przede wszystkim, by jego uczniowie uobecniali na swiecie 
postae sw. Franciszka, i aby pami~e 0 nim, pokuta i milosc~ glo
szone przez niego, mogly sklonie grzesznik6w do milosci i czy
nienia dobra". A nast~pnie, prawie w przeddzien Soboru, odbyl 
specjalnq pielgrzymk~ do grobu Ewangelicznego Biedaczyny, szu
kajqc natchnienia dla zamierzonych reform i prOSZqC w modlit
wie 0 duchowy patronat nad Soborem. Czasowe nast~pstwo tych 
wydarzen i koncowy ich wydzwi~k wskazujq na wewn~trznq ich 
lqcznose. 
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APOLONIUSZ ZYNEL 

WSP6lCZESNI KONTESTA TORZY 

M6wienie 0 wsp6lczesnych kontestatorach w og6le, bez utkwie
nia wzroku w kt6rqs z konkretnych grup, moze bye zupelnie bez
przedmiotowe i krzywdzqce, ze wzgl~du na wewnE;trzne zrozni
cowanie i rozbicie tej ogromnej fali buntu na mnostwo frakc:ii 
i odcieni. Wspolne jest niezadowolenie z istniejqcego stanu rzeczy 

publiczny protest. Natomiast motywy bywajq bardzo rozne 
a wysuwane postulaty obejmujq nieraz jeszcze szerszy wachlarz. 
Dlatego zbyt pochopne uogolnianie, tak co do pochwal jak i na
gan, jest ze wszech miar niewskazane i szkodliwe. 

Chronologicznie rzecz biorqc, wydaje si~, ze po raz pierwszy 
uzyl tego terminu i rzucil haslo "globalnej kontestacji" H. Mar
cuse, oznaczajqc tym pojE;ciem niezadowolenie z calosci panujqcych 
stosunk6w we wspolczesnym swiecie i wyrazone demonstracyjnie 
na zewnqtrz. W kazdym bqdz razie wspolczesny neoanarchizm 
mlodziezowy w H. Marcusem widzi swego teoretyka i glownego 
ideologa. W praktyce ruch ten nie byl nigdy monolitem, tym 
bardziej, ze ksztaltowal si~ on stopniowo i w bardzo odmiennych 
warunkach kulturalnych i spolecznych. Najstarszq i najpospo
litszq formq posredniej kontestacji byly niszczycielskie wyczyny 
chuliganow po parkach i placach miejskich, wyrazajqce bunt 
i protest mlodych przeciw starszym, nie otwarcie i bezposrednio 
lecz w niszczeniu urzqdzen kulturalnych, jako oznak dawnego 
porzqdku i symbolu swiata starszych. Potem przyszly "dzieci 
kwiaty" i hippiesi, walczqcy na swoj sposob osobistq abnegacj'1 
z konformizmem starszego pokolenia, jego etykq wygody i wszel
kiego rodzaju zaklamania. NajostrzejsZq jednak form~ i najbar
dziej skrajny charakter nadaly kontestacji mlodziezowe ruchy 
i bunty w 1968 r., zwlaszcza we Francji, ale nie tylko. Mozna je 
uwazae za oficjalne wprowadzenie kontestacji na arenE; publiczn!1, 
jako nowego ruchu masowego. Od tej chwili kontestacja wchodzi 
nie tylko do slownictwa ale i do zycia, zwlaszcza w spoleczen
stwach wysoko rozwini~tych, jako ferment wewn~trzny i odsrod
kowy, rodzqcy siE; w formie niezadowolenia z globalnej sytuacji 
ekonomicznej, spolecznej i politycznej obecnego swiata i domD.
gajqcy si~ radykalnych zmian, zakrojonych i dostosowanych do 
potrzeb dzisiejszego czlowieka, jego wolnosci, osobistej godnosci 
i najbardziej autentycznego humanizmu. 

Wprawdzie kontestacja, jak juz zaznaczylem, nie jest ruchem 
zwartym w sobie ani programowo, ani taktycznie, to jednak trze
ba przyznae, iz w tej ogolnej fali buntu jest cos oszalamiajqcego, 
dogl~bnego i groznego, co w powszechnosci i gwaltownosci obja
wow zaledwie odslania sw6j lwi pazUl'. Nie jest wykluczone, ze 
w znacznej mierze promieniuje tu przychylny "duch mas". Po
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szczegolne grupy, choe dzialajq osobno na wlasnq r~k~, Sq 
wszakze swiadome ogolnych nastrojow i liczq, jezeli nie na 
otwartq, to przynajrnniej milczqcq aprobat~, co z pewnosciq do
daje odwagi i tupetu poszczegolnym wystqpieniom. 

W ramach dopiero tak ogolnej panoramy nietrudno jest znaleze 
miejsce dla kontestacji religijnej w Kosciele: b~dzie ona jednym 
tylko z przejawow ogolnej fali sprzeciwu, zrelatywizowanym do 
sfery religijnej. Korzeniami tkwi ona gl~boko w powszechnyrn 
nastroju buntu i z niego wyrasta, a jedynie ostrze swoje skierowuje 
do specjalnej dziedziny spraw koscielnych. 

Wprawdzie mowi si~ dzis tu iowdzie 0 "Kosciele podziem
nym", to jednak ostatnimi czasy najpowszechniej przyj~la si~ 

ogolna nazwa "kontestacja", dla oznaczenia publicznej opozycji 
w Kosciele. Nie tylko poj~cie, ale caly ruch, przynajmniej co do 
formy i stylu dzialania, jest czyms nowym i nie spotykanym 
w Kosciele. Jezeli chodzi 0 stron~ dokrynalnq tego zjawiska, to 
ocena w tej chwili jest bardzo trudna, prawie niemozliwa. Wiele 
danych wskazuje na to, ze i religijna kontestacja nie jest kie
runkiem zwartym w sobie. Nie rna jednolitego programu, ani 
koordynacji zewn~trznego dzialania. Bardziej wyglqda na zbior 
wszelkiego rodzaju malkontentow, jednostek skloconych najpierw 
wewn~trznie z samym sobq, a potem nierzadko z prawem i in
stytucjami koscielnymi. Do rz~du zorganizowanej partii opozycyj
nej jest im jeszcze dose daleko. Tak przynajmniej wolno ocenic 
ich stan na podstawie znanych nam wystqpien. W kazdyrn bqdz 
razie, do obiektywnej oceny nie wystarczq na pewno doniesienia 
niektorych zrodel prasowych, bardziej obliczonych na propagand~, 
niz rzetelnq informacj~. Dlatego nie mozna pokusie si~ 0 rzeCZOWq 
i ostatecznq ocen~ calego kierunku, dopoki nie rna si~ przed sob,! 
hodel z pierwszej r~ki w pelnym ich brzmieniu. 

Zgodzic si~ jednak trzeba z istnieniem samego zjawiska, jako 
konkretnego faktu, i nie wolno udawae, ze si~ go nie zauwaza. 
Jako calose jest on bez wqtpienia jednym z charakterystycznych 
znamion naszych czasow i sygnalizuje pewne potrzeby i dqzenia, 
nurtujqce w szerokich masach w formie nieskrystalizowanych 
t~sknot czy aspiracji . Nie brak chyba takZe i domieszki warchol
stwa. Na razie wi~cej tu jest rzeczy niejasnych niz jasnych. 

Innq natomiast spraw~ musimy z miejsca uscislie: znaczenie 
poj~cia "kontestacja", ktorym musimy poslugiwae si~. Nie majqc 
innego wyjscia trzeba przyjqe z gory i calkiem umownie, obie·· 
gowy sens tego terminu. Pod mianem kontestacji rozumie si~ dZls 
publicznq krytyk~, kwestionowanie i protest przeciwko globalncj 
sytuacji w Kosciele, uznanej za przestarzalq i nieautentycznq talc 
w stosunku do ducha Ewangelii, jak wymagan wolnej osoby ludz
kiej. Kontestacja w Kosciele nie zjawila si~ od razu, lecz rna 
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swojq histori~, kt6rej tutaj, niestety, sledzie nie mozemy. Pierw
szym i najdalszym chyba zalqzkiem tego ruchu byla idea, powolu
jqca do zycia ksi~zy robotnik6w. Potem zjawil si~ ruch, kt6ry 
dzisiaj przybral postae stowarzyszenia "Echanges et Dialogue" 
polemizujqcy otwarcie z instytucjonalizmem i strukturalizmem 
Koscioia w imi~ rodzqcego si~ nowego swiata i miejsca cz10wieka 
w nim. Przyszedl wreszcie rok 1968 z rozruchami studenckimi, 
w kt6rych bralo udzial wielu ksi~zy. Oceny struktur spolecznych, 
sformulowane przez zbuntowanq mlodziez, odniesli teraz ksi~za 

do sytuacji w Kosciele. Z gorqcych debat zrodzil si~ "List stu 
dwudziestu" (3/XI 1968), rozeslany wsr6d ksi~zy. W koncu przy
szlo wystqpienie w Chur w Szwajcarii (7-10. VII 1969 r.). Myslq 
przewodniq kontestacji: w Kosciele jest dqzenie do obalenia istnie
jqcego stanu administracji koscielnej w r6znych dziedzinach re
ligijnego zycia, jako sytuacji alienujqcej godnose osoby ludzkiej . 
Na to miejsce postulujq jakqs nOWq form~, ich zdaniem, lepszq 
autentycznq, zblizonq do "sytuacji ewangelicznej" a jednoczesnie 
dostosowanq do potrzeb dzisiejszych i wymagan wolnosci. 0 jakq 
form~ chodzi konkretnie, jasnej odpowiedzi nie rna. 

Sprzyjajqcq okolicznosciq do zakie1kowania kontestacji w Ko
sciele staia si~ duchowa atmosfera odpr~zenia, wprowadzona przez 
ostatni Sob6r. Podkresla to wyraznie prawoslawny teolog i pro
fesor paryskiego uniwersytetu O. Clement: "Nagle wprowadzenie 
rozluznienia w strukturach koscielnych przez Vaticanum II stalo 
si~ przyczynq obecnych wstrzqs6w". Zmiany w administracji 
koscielnej, liturgii, prawie kanonicznym, teologii, stosunkach z in
nymi wyznaniami i religiami (ekumenizm), postawie wobec no
wych ideologii i spolecznych przemian itp. staly si~ bodzcem i jak
by otwarciem wentyla dla wszelkiego rodzaju niezaspokojonych 
aspiracji bardziej radykalnych element6w. Wedle ich opinii, tem
po wprowadzanych reform jest stanowczo za wolne i za wqski 
jest ich zasi~g. Publiczne demonstracje mialyby przyspieszye ob
roty przemian i merytorycznie je zradykalizowae, zwlaszcza gdy 
chodzi 0 dyscyplinarne przepisy koscielne. Metoda jednak pu
blicznych demonstracji, przy akompaniamencie wsp6lczesnych 
srodk6w masowego przekazu, jest wprawdzie efektowna i niepo
kojqca, lecz czy zawsze sluszna i skuteczna? Dlatego stosowanie 
podobnych srodk6w do nawiqzania scislejszego i osobistego kOll
taktu z Bogiem, oczyszczenia religii, wcielenia w zycie Ewangelii 
i reformy Kosciola, trudno zaiste uznae za wlasciwq drog~ i ewan
gelicznq metod~ dzialania. Wprawdzie padajq tu i 6wdzie glosy 
i pojawiajq si~ zapewnienia samych kontestator6w, ze nie chcq 
zrywae z Kosciolem, ani wyrzekae si~ wznioslych idea16w ewan
gelicznych. Jednak spos6b i forma ich obrony oraz trese wysu
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wanych postulat6w, stawiajq pod znakiem zapytania w wielu wy
padkach prawosc intencji i motywy dobrej woli. 

Wobec tego b~dzie rzeCZq wielce pozyteczn'l przypomnienie 
Franciszkowej metody dzialania, kt6ra byla przeciez na owe czasy 
krokiem bardzo rewolucyjnym, a mimo to nie spowodowala roz
lamu w Kosciele, lecz zakonczyla si~ dobrze tak dla Franciszka. 
jak calego Kosciola. DziS nasuwa ona nam duzo do myslenia 
i zmusza do postawienia pytania, gdzie lezy tajemnica jej po
wodzenia? Wprawdzie zycie Franciszka - to odlegle czasy, lecz 
model Franciszkowego post~powania przetrwal pr6b~ historii. 
Tym wi~cej dziS budzi zaufania, jako metoda historycznie juz 
wypr6bowana i w kazdym calu wierna Ewangelii. Dlatego papiez 
Pawel VI, najbardziej kompetentny w sprawie zagrozenia Ko
sciola od wewn'ltrz, daje nast~puj'lCq wskaz6wk~: "Franciszek 
z Asyzu jest wci'lz aktualny, jako prorok ub6stwa, zach~caj'lcy 

do triumfu milosci i podtrzymuj'lcy Kosci6l Chrystusowy wiecznC! 
moc'l, czerpan'l z Ewangelii". 

KONTESTACJA KOSCIOlA PRZEZ SW. FRANCISZKA 

Franciszek z Asyzu byl postaciq tak nietypowq i oryginalnq, ie 
nie miescil si~ w zadnym konwencjonalnym schemacie. Nic dziw
nego, ze jego zycie obfituje w tyle niespodzianek i fantastycznych 
pociqgni~c. Wsp6lczesni nie nadqzali za nim nie tylko myslami, 
ale zawodzila ich cz~sto nawet wyobraznia. Poverello po prostu 
szokowal swoimi nowosciami tak najblizsze otoczenie, jak Rzym
skich Pralat6w. Dzis, patrzqc z perspektywy czasu, mozemy juz 
na trzezwo ocenic, ze nie bylo tam wyzywania si~ bujnego tem
peramentu w ekscentrycznosciach czy ch~ci budzenia podziwu, 
lecz niewyczerpane bogactwo wyjqtkowej osobowosci. Franciszek 
byl czlowiekiem otwartym i bezposrednim; co czul i myslal, to 
od razu wprowadzal w czyn. Niewyczerpane zas duchowe zasoby 
nie pozwalaly mu powtarzac si~ . Dlatego cale jego zycie, to jakby 
nie konczqca si~ improwizacja w najwyzszym stylu, bardzo na
turalna dla Franciszka i coraz to nowa dla otoczenia. Tego ro
dzaju jednostki Sq zawsze tw6rcze i reformatorskie, choc mogq 
nieraz nie zdawac sobie z tego sprawy w toku dzialania. Ich 
najwi~kszq zaslugq jest wlasnie inicjatywa . 

Franciszek byl typem tego pokroju. Nie tyle slowami co zacho
waniem si~,odbiegajqcym daleko od utartych szablon6w, przedep
tywal pioniersko sciezki nowym wartosciom, tym samym prote
stuj'lC przeciw starym i zmurszalym nadbudowkom. Dzis mogll
bysmy to nazwac kontestacjq pozytywnq. Gdy ze "zlotego mlo
dzienca" -- stanie si~ odludkiem; gdy zamiast gromadzic w domu 
ojca mienie - zacznie je rozdawac na prawo i lewo; gdy zamiast 
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sn6w 0 pot~dze w rycerskich potyczkach - zacznie obmywae 
i calowae tr~dowatych oraz chodzie od drzwi do drzwi z prosb~ 
o kawalek chleba czy kamien na odbudow~ zrujnowanej swiq
tyni; gdy stanie si~ posmiewiskiem ulicy, OpUSZCZq go dawni przy
jaciele i wyrzeknie si~ go rodzony ojciec, wtedy zamiast plakac 
ze smutku, zacznie spiewac z radosci, ze jest wolnym czlowiekiem 
na wz6r Chrystusa. To b~dzie pierwszy jego protest i ewageliczna 
kontestacja przeciwko zyciowemu wygodnictwu najblizszego oto
<:zenia i pr6ba rozbudzenia uspionego sumienia chrzescijanskiego. 

WALKA 0 REGUlE; 

Wielkie idealy Sq zawsze zaborcze. Szerzq si~ jak lawina, zabie
rajqc ze sobq wszystko po drodze. pq:yklad Franciszka sprowadza 
do niego uczni6w. W.ylania si~ potrzeba ulozenia reguly i za
twierdzenia jej przez Kosci61. Niedaleka przyszlose pokaze, ze 
b~dzie to wielka pr6ba sil: maly i samotny czlowieczek z odleg~ 
lego Asyzu przeciwstawi si~ pot~znemu Kosciolowi epoki Inno
centego III, i to w Rzymie - stolicy, u tronu samego Papieza. 
Ewangeliczne zycie Franciszka i jego grupy odbiega diametralnie 
od przyj~tych form wcielania ewangelicznychrad w zycie przez 
istniejqce juz zakony. Dlatego sama prosba 0 zatwierdzenie ta
kiej reguly juz b~dzie aktem nieslychanej odwagi i posrednim 
zakwestionowaniem dotychczasowej interpretacji ewangelicznych 
zalecen. Sprawa przestaje bye wyrazem prywatnej poboznosci 
Franciszka a staje si~ jednq z oficjalnych dr6g dqzenia do do
skonalosci, obowiqzujqcq w calym Kosciele i modyfikujqcq jego 
duchowe oblicze. 

Nic dziwnego, ze na widok reguly, zlozonej wylqcznie z cytat6w 
Ewangelii, b~dzie usilowal biskup asyski Gwido odwiese Fran
ciszka od takiej formy zycia. Inny pralat rzymski, kardynal Jan 
od sw. Pawla, z tych samych powod6w, zaproponuje Franciszkowi 
wst<!pienie do kt6regos z istniejqcych juz zakon6w. W przyszlosci 
sw. Dominik b~dzie r6wniez sugerowal Franciszkowi mysl 0 po
lqczeniu obu zakon6w. Opozycja zawita raz jeszcze, gdy w 1219 r. 
kard. Hugolin, za namOWq niekt6rych braci, podsunie Francisz
kowi plan zlagodzenia reguly. Asyski Biedak okaze si~ nieugi~tym. 
Tak dlugo b~dzie przekonywal Rzymskiego Pralata cytatami z Pi
sma sw. i poboznq postawq, az ten w koncu zamelduje papiezowi 
Innocentemu III: "Znalazlem czlowieka wyjqtkowej doskonalosci, 
kt6ry postanowil zye wedlug wskazan Ewangelii sw. i sqdz~, i.e 
B6g zeslal go na ten swiat, aby odnowil wiar~ w moc i swi~tose 
Kosciola". 

Na tym nie koniec. Przyjdzie posluchanie u samego Innocentego 
III, kt6remu r6wniez zycie sciSle wedlug Ewangelii wyda si~ zbyt 
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twarde, jak na slabe ludzkie sily. Franciszek zostaje odeslany 
z niczym. Lecz i teraz nie zniech~ci si~, ani nie ustqpi. Mimo 
<>g6lnego sprzeciwu kardynal6w, Biedaczyna na nast~pnej audien
cji, odpowie Papieiowi z ogniem proroka: "Nawet grzesznik6w 
wspiera Kr6l Kr6l6w, 0 ile ci kochajq swe dzieci, obdarza ich 
dobrami doczesnymi, 0 ilez serdeczniej dbac b~dzie 0 tych, co zy
jq zgodnie z Jego Ewangeliq". Pokorna postawa i niespotykana 
wiara w Bozq Opatrznosc zlamiq opory wielkiego polityka i wzbu
<izq zaufanie do Franciszka u czlowieka tak daleko stojqcego od 
ewangelicznej metody dzialania, jakim byl papiez Innocenty III. 
A przeciez bylo tylko <> wlos od katastrofy, przy impulsywnym 
usposobieniu Franciszka, autokratycznym charakterze Innocente
go III i w obliczu zapalnych sytuacji, wytworzonych w Kosciele 
przez pseudoreformator6w, dziaIajqcych wedlug podobnych hasel, 
co Franciszkowa regula. Zwyci~zylo opanowanie i swi~tosc Bo
zego M~za, dzialajqcego na Papieza nie logikq argumentacji, lecz 
nadprzyrodzonq duchowosciq. Karta historii Kosciola zostaje od
wr6cona dla zapisywania odnowionych jego dziej6w. Nic dziwne
go, ze Franciszek .padl na kolana przed Papiezem i slubowal ra
'zem z bracmi posluszenstwo i szacunek Kosciolowi, dajqc tym 
.zewn~trzny wyraz najgl~bszemu swemu przekonaniu. 

Moze wyglaszac protestancki badacz . P. Sabatier swoje tezy 
'0 zmuszeniu Franciszka do milczenia przez kard. Hugolina i na
rzuceniu mu reguly, zredagowanej przez Kuri~ Rzymskq. Fakty 
temu przeczq. 

W I Regule czytamy: "Brat Franciszek oraz ktokolwiek b~dzie 
-stal w przyszlosci na czele tego zakonu przyrzeka posluszenstwo 
i szacunek papiezowi Innocentemu i jego nast~pcom" . W Napom
nieniach powie: "Blogoslawiony sluga Bozy, kt6rego postawa jest 
pelna wiary wobec duchownych, zyjqcych zgodnie z naukq i za
rzqdzeniami Swi~teg<> Rzymskiego Kosciola. Biada zas tym, kt6
rzy nimi gardzq; jezeli oni Sq nawet grzesznikami, nikt nie ma 
prawa ich sqdzic; Panu jedynie przysluguje prawo ich sqdzenia ...". 
W Testamencie przypomni: "Pan udzielil mi i wciqz udziela tak 
wielkiego zaufania do kaplan6w, zyjqcych wedlug prawa Rzym
skiego Kosciola, z racji ich kaplanskiego powolania, ie gdyb.v 
mnie nawet przesladowali, to i tak uciekalbym si~ do nich ...". 
Jeszcze na chwil~ przed smierciq, gdy bracia zgromadzq si~ po 
raz ostatni u jego loia, b~dzie ich zach~cal do wiernosci Koscio
lowi i Ewangelii. 

Tego rodzaju postawa w niczym nie przypomina czlowieka za
straszonego czy zawiedzionego wobec Kosciola. Tym bardziej, gdy 
mamy POd r~kq religijnq motywacj~ pod<>bnej uleglosci : "Albo
wiem w nich rozpoznaj~ wlasnie Syna Boiego" ; albo: "Ich urzqd 
t ak dalece przewyzsza wszystkie inne z racji administrowania 
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Najsw. Ciala i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa...". Tu mamy 
do czynienia juz nie z chytrym politykiem czy sprytnym dyplo
matq lecz mistykiem, zyjqcym wiarq "w glqb", i najzupelniej' 
przekonanym 0 obecnosci Chrystusa w Jego Kosciele. 

PROTEST PRZECIW ZEPSUCIU DUCHOWIENSTWA 

Franciszek nie byl slepym dewotem, adorujqcym wszystko co 
koscielne, lecz czlowiekiem ewangelicznej wiary, dla kt6rego rze
czywista obecnosc Chrystusa w Kosciele byla ponad grzechami 
jego slug. On mial oczy szeroko otwarte na wszystkie przejawy 
zycia koscielnego. Jednym z gl6wnych motyw6w dobrowolnego 
ub6stwa Franciszka w imi~ Ewangelii i dzieci~cej prostoty ducha 
bylo przeciwstawienie Ewangelicznych Blogoslawienstw skqpstwu 
i pysze slug Kosciola, bogactwu i swiatowosci dygnitarzy k03
cielnych, gonitwie za tytulami i ziemskim znaczeniem hierarch6w 
oraz og61nemu rozprz~zeniu obyczaj6w wsr6d duchowienstwa. Po
dobnych rzeczy nie mozna byla nie dostrzegac, skoro staly si~ 
publicznq tajemnicq, a reformatorskie ruchy od tej wlasnie strony 
najbolesniej ranily Kosci61. Przeciez nie kto inny, tylko Sw. Ber
nard, jeszcze przed Franciszkiem, pisal do papieza Eugeniusza IH, 
dawnego swego ucznia: "Kto mi pozwoli ujrzec przed smierciq 
Kosciol takim, jaki byl ongis, gdy Apostolowie zarzucali swe sieci 
na lowy, nie zlota i pieni~dzy, lecz dusz". 

Tymczasem Franciszek, wiedziony jakims zmyslem wewn~trz
nym, wyczul wlasciwq drog~ i dlatego dokonal tego, czego nie 
zdolaly dokazac ani bulle papieskie, ani anatemy Soboru Late
ranenskiego II, ani gromkie nawolywania duchownych: spowo
dowal ogolnq popraw~ obyczajow. Szedl naprzeciw zepsuciu i roz 
pasaniu, zbrojny jedynie w dobroc i slodycz niewyslowionq, uczyl 
przykladem jasnego i czystego zycia. Bog bowiem objawia si~ n~e 
tyle w gromach i burzy, ile schodzi do dusz, pogrqzonych w ciszy 
i skupieniu. Trafnie powiada L. Bloy: "Bog jest wielkim Samot·· 
nikiem, ktory przemawia do ludzi skupionych i udziela swej 
mocy, mqdrosci i slodyczy tylko takim, ktorzy w jakis sposob 
zasmakujq w Jego odwiecznej samotnosci". 

W~DROWNE KAZNODZIEJSTWO 

Innq odmianq Franciszkowej kontestacji byl nowy rodzaj apo
stolstwa: w~drowne kaznodziejstwo wsr6d wielkich skupisk ludz
kich. Na pierwszy rzut oka ten swobodny rodzaj pracy moze bye 
poczytany za wyraz wewn~trznej potrzeby poetycznej natury 
Franciszka, tak dogl~bnie rozkochanego w wolnosci. Prawdq jest, 
ze Franciszek nigdy nie byl systematykiem ani ostroznym pla
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nistq. Nie mozna mu jednak odm6wic bardzo wnikliwej intuicji 
i proroczego czytania znak6w czasu. On nie tylko odgadywal ta
jemnice ludzkich serc lecz doskonale wyczuwal nowe potrzeby, na
rzucane przez historyczne i spoleczne przemiany. Tym wlasnie 
tlumaczy si~ zywy oddzwi~k i szybkq populal"yzacj~ Franciszko
wych poczynan, ze byly one odpowiedziq na spoleczne zam6wie
nie i wcieleniem nowych potrzeb. Franciszek uosabial to, czego 
pragn~ly tysiqce, a jednoczesnie robil to z tak bardzo ludzkim 
gestem i Bozym namaszczeniem, ze nie zasiewal zam~tu czy re
wolucji, lecz zmuszal do nasladowania. 
W~drowne kaznodziejstwo bylo w Kosciele nowosciq bez prece

densu. Dotqd Slowo Boze glosili wylqcznie ksi~za po kosciolach, 
fundowanych gl6wnie przez bogatych feudal6w. Istniejqce za
kony - to mnisze kongregacje, prowadzqce osiadly tryb zycia, 
sluzqce Bogu w ciszy. odludnego opactwa i przepisujqce ksiqzki 
wzgl~dnie UCZqce sztuki gospodarstwa okolicznych mieszkailc6w. 
Bylo to apostolstwo posrednie. Przy stabilnym trybie zycia feudal
nego ustroju powyzsze formy religijnego oddzialywania mogly 
wystarczyc, choc nie zawsze, bo narzekania' na religijnq ciemnot~ 
stawaly si~ coraz glosniejsze, a powodzenie religijnego nowinkar
stwa jeszcze wymowniej potwierdzalo ten stan. 

Tymczasem w wieku XII i XIII obraz spoleczeilstwa zaczyna 
szybko si~ zmieniac. Ogromnie rozrastajq si~ miasta . Rodzi siG 
nmva klasa spoleczna kupiecko-mieszczailska, kt6ra, dzi~ki bo
gactwu, szybko awansuje do rz~du warstwy kierowniczej w osrod
kach miejskich i zmienia osiadly tryb zycia na bardziej ruchliwy, 
ze wzgl~du na potrzeby kupieckiego zawodu. Zamkni~te murami 
koscio16w dawne duszpasterstwo przestaje zdawac egzamin, jako 
malo operatywne i skuteczne. Teraz trzeba wyjsc do ludzi, jesli 
si~ chce nawiqzac z nimi kontakt i zaniesc im Slowo Boze, a nie
raz z nimi razem w~drowac dla wypelnienia religijnej poslugi. 
Wtedy wlasnie zjawia si~ w~drowne kaznodziejstwo franciszkail
sIde, jakby skrojone na miar~ nowych potrzeb. Franciszkanskich 
zakonnik6w nie obowiqzywala mnisza "stabilitas loci" - stalosc za
mieszkania. Osiedlajqc si~ po miastach i uprawiajqc ruchome kaz
nodziejstwo, docierajq wlasciwie wsz~dzie z ewangelicznq siejbq. 
Z jednej strony, bezposrednim kontaktem z ludzmi, uzupelniajq 
dawne posrednie tylko 'oddzialywanie mniszych kongregacji, 
z drugiej strony gloszqc kazania, wspomagajq ksi~zy swieckich, 
pomnazajqc ich szeregi na apostolskiej niwie, rozciqgajqcej siG 
teraz juz daleko poza ogrodzenia koscielne. 

Konsekwencje jednak nowego apostolstwa si~gajq znacznie gl~
biej niz zewn~trzna pomoc duszpasterska, bo do sedna struktury 
Kosciola. Franciszkowi ludzie i ich misje nie mieszczq si~ w zad
nej z dotychczasowych kategorii prawnych Kosciola, ani w stano
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weJ Jego strukturze. Pierwsi Franciszkanie nie byli "en bloc" 
ksi~zmi, nie nalezeli do zadnej z istniejqcych kongregacji mni
szych, a jednak posiadali w Koseiele zakonny status prawny. Co
dziwniejsze: widzialo si~ ich wszE:dzie; pracQ\.vali przy najnizszych 
poslugach w gospodarstwie, nie dla zarobku, lecz bezinteresownie: 
za kawalek chleba i lyzkE: strawy, udzielane im i przyjmowane 
przez nich jako jaImuzna. Jednoczesnie glosili kazania, jak ksiE:za. 
Dotqd nikt nie widzial mnicha, sluzqcego w domu swieckim, ani 
czlowieka swieckiego, wyglaszajqcego kazania, i to nie w kosciele, 
lecz na przydroznym kamieniu lub miejskim pIacu. Bylo w tym 
cos szokujqcego, nie tylko oczy i wyobrazniE:, lecz godzqcego 
wprost w ustalony od wiek6w porzqdek prawny i stanowy Ko
sciola. Zadna korekta czy modyfikacja dawnych struktur i insty
tucji nie byla w stanie ich tak usprawnic, by mogly wywiqzac 
siE: z nowych zadan. Trzeba bylo je zastqpic nowymi metodami, 
dostosowanymi do wymagan czasu i zyeia. Tymczasem koscielna 
aprobata Franciszkanskiego Zakonu i nieslychane powodzenie _jego 
misji nie tylko postawily prawny i stanowy ustroj Kosciola przed 
faktem dokonanym lecz domagaly si~ odtqd nowego myslenia od 
prawnik6w oraz zyciowej przestrzeni dla siebie w lonie samego
Kosciola i w obr~bie jego stanowego ustroju. Mamy tu do czynie
nia ze swoistego rodzaju bezkrwawym przewrotem, ktory od we
wnqtrz rozsuwa nieuzyteczne przegrodki, robiqc miejsce nowym 
konstrukcjom. 

Tego typu przemiany Sq korzystnym krokiem naprzod bez ubocz
nych zniszczen i pozytywnym wkladem do postE:Pu, ozywionego 
szacunkiem dla dobr kulturalnych i dorobku ludzkich rqk. Nie 
zawsze jest konieczne i najlepsze zaczynanie od nowa. Tajemnica 
humanitarnego post~pu tkwi w odnawianiu i udoskonalaniu po
siadanych juz wartosci. Wspinaczka w gOrE: rna lepsze szanse po
wodzenia przy wykorzystaniu istniejqcych juz szczebli, niz zaczy
nanie wei,!z od nowa. NajczE:sciej bowiem bywa tak, ze zmurszale 
struktury i niepotrzebne przybud6wki sarno zycie eliminuje poza 
nawias, jako niepotrzebny balast. 

Patrzqc dzisiaj, z perspektywy historii, n a ten wlasnie aspekt 
franciszkanskiego ruchu, mozemy tam odkryc jeszcze cos wiE:kszego, 
co dopiero nowozytne czasy wydobE:dq na peIne swiatlo dzienne: 
budzenie si~ w czlowieku poczucia osobistej wolnosci i swobod
nego wyboru pracy. Przyjmowanie przez Franeiszka wszystkich 
do zakonu, bez wzgl~du na przynaleznosc klasowq, rodowe po
chodzenie oraz poziom umyslowy niweluje prawne i klasowe prze
grodki, tak mocno dzielqce sredniowieczne spoleczenstwa. Rodzi 
si~ nowa wsp6lnota ludzi wolnych i r6wnych. 0 przyjE:ciu do za
konu decyduje nie rodow6d lecz wolny wyb6r i chE:c sluzenia 
Bogu. Rozdzial zajE:c i pracy dokonuje siE: nie ze wzglE:du na kas
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towe przywileje, lecz wedlug uzdolnien i potrzeb, jak w rodzinie. 
Pierwszy glos rna tu wolna decyzja czlowieka i rownose wszyst
kich w prawach i obowiqzkach. To juz nie tylko szacunek ale 
wprost kult godnosci i wolnosci osobistej czlowieka. Nie Rewo
lucja Francuska zrodzila pierwszq ide~ wolnosci i rownosci wsrod 
ludzi, lecz Umbryjski Spiewak, gdy zakladal nowy zakon. Wielka 
Rewolucja nadala tylko spoleczny wymiar i powszechny zasi~g 

tym przyrodzonym prawom czlowieka. Dlatego napis na fronto
nie paryskiego kosciola Madeleine "Liberte, fraternite, egalite" 
wyjqtkowo trafnie zespala te spoleczne idealy z religiq, przypo
minajqc wszem wobec ich pierwszq i rodzimq kolebk~. 

Analizujqc "ex post" narodziny franciszkanskiego duszpaster
stwa stwierdzamy z l~kiem w duszy, jak i tym razem bylo zno\"v'u 
blisko do katastrofy. Veto Kosciola, w obliczu rewolucyjnego po
myslu Franciszka, byloby najzupelniej usprawiedliwione, skoro 
zostal zagrozony od wewnqtrz jego stan prawny i instytucjonalny. 
Przeciez kazda instytucja ludzka staje si~ z biegiem czasu konser
watywna, po opracowaniu kodeksu i jakim takim roztasowaniu 
spolecznym. Wtedy przeciwna ustalonemu porzqdkowi nowose 
staje si~ z reguly potencjalnym i faktycznym zagrozeniem ustabi
lizowanych agend. Odruch sprzeciwu jest wyrazem instynktu sa
mozachowawczego. 

Administracyjny i instytucjonalny aparat Kosciola jest rowniez 
dzielem ludzkim i podlega dziejowym fluktuacjom na wzor in
nych struktur spolecznych. Bardzo wyraznie przypomina to Va
ticanum II. "Kosciol pielgrzymujqcy, w swoich sakramentach 
i instytucjach, ktore nalezq do obecnego wieku, posiada postac 
przemijajqcego swiata ... " (KK 48), ktora ciqgle potrzebuje oczysz
czenia i odnowienia (KK 8). Na szcz~scie nie zabraklo wtedy ani 
umiaru Franciszkowi, ani roztropnosci i dalekowzrocznosci Koscio
lowL Skonczylo si~ na wsp6lpracy, tak zywotnie odmladzajqcej 
duchowe oblicze Kosciola. 

NOWA FORMA ASCEZY I POBOZNOSCI 

Nowy styl zycia i pracy Franciszkailskiego Zakonu rzutowal 
bardzo gh;boko na charakter chrzescijanskiej poboznosci i ascezy. 
Nowi zakonnicy, otoczeni mrowiem ludzkim, zmuszeni byli od
dzialywae wi~cej zyciem niz slowem. Zmienialo to nie tylko ze
wn~trzne formy ascezy i poboznosci, ale przenikalo calego jej 
ducha nowym tchnieniem: doskonalose i swi~tose, uwazane dotqd 
za przywilej wybranych, stajq si~ odtqd drogq do Boga, dost~pn<! 
dla wszystkich i w kazdych warunkach zycia. Franciszek podbijal 
serca i prowadzH do Boga nie uczonymi slowami, ani surowosciq 
pokuty lecz wyrozumieniem dla ludzkich slabosci, pogodq, serdecz
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nOSClq i naturalnq, a jednak swi~tq, prostotq. Kapitalny przyklad 
przekazaly kroniki zakonne. Franciszek idzie z jednym bratem 
glosie kazanie. Przechodzq cale miasto z powrozami pokutniczymi 
na szyi, nie wypowiadajqc ani jednego slowa. Zdziwiony towa
rzysz pyta, kiedy wreszcie zacznie swoje kazanie. Natomiast Fran
ciszek odpowiada najspokojniej: "Juz powiedzielismy. Naszq po
kornq i pokutnq postawq wi~cej zrobilismy dobrego, niz najlep
szym kazaniem." Braci swoich stale zach~cal: "Bracia tak powinni 
zye wsrad ludzi, by ci, widzqc ich zycie i sluchajqc s16w, czcili 
i wielbi Ojca Niebieskiego". W I Regule wyda pozytywny na
kaz: "Wszyscy bracia zobowiqzani Sq do gloszenia kazail swoimi 
uczyr}kami.", 

Jakie konsekwencje pociqgn~lo to dia ascezy i poboinosci? Do
tqd panowal w Kosciele kierunek ascezy, m6wiqcej g16wnie 0 czlo
wieku zepsutym, jego wewn~trznych niedostatkach, 0 Boiym 
sqdzie i sprawiedliwosci. Chcqc si~ uswi~cie, trzeba bylo zaczynac 
od dolu, od slabosci i bl~d6w, by powoli dochodzic do szczyt6w. 
Dlatego asceza przybrala oblicze surowej pokuty: postow, dlugich 
modlitw, stalych umartwien. Idealem i uosobieniem swi~tosci byli 
pustelnicy i eremici, zamkni~ci w odludnych opactwach. Nic 
dziwnego, ze upowszechnil si~ pogIqd na swi~tose i doskonalosc 
jako na drog~ wyjqtkowq dost~pnq jedynie dia wybranych i osiq
galnq w specjalnych warunkach iycia. 

Mozliwa jest jednak w chrzescijanstwie jeszcze inna droga 
uswi~cenia, spoglqdajqca na czlowieka jako na istot~ umilowanq 
przez Boga i najpi~kniejsze stworzenie na ziemi . Wtedy. mowi si~ 
o rozwijaniu jasnych sil, w przekonaniu, ie gdzie rosnie dobro, 
tam maleje zlo. Prac~ nad sobq zaczyna si~ wtedy od gory, oJ 
tego, co w czlowieku jasne i szlachetne, by przez to leczyc niziny. 
Ktora droga lepsza? Prawdq jest, ze czlowiek odczuwa czasami 
w sobie besti~ i wtenczas dziala nan skuteczniej stra~h. N a dluz
SZq jednak met~ moze towypaczyc naturalne usposobienie jed
nostki, zrobic z niej nerwicowca, osobnika zal~knionego i niena
turalnego. Dlatego czlowiek woli, by najpierw widziano w nim 
czlowieka, choeby slabego i zaczynano u niego od gory i szczytow, 
bo to budzi wiar~ we wlasne sily, wyzwala ukrytq energi~ psy
chicznq, niesie radose, pogod~ ducha i przywraca ch~e do zycia. 
Ten kierunek ascezy nazwal H. Bremond "humanisme devot" 
humanizm pobozny. 

Franciszkanscy zakonnicy, zyjqcy stale wsrod ludzi i pociqg.1
jqcy ich przykladem zycia, musieli reprezentowae taki typ po
boinosci i swi~tosci, ktory bylby dost~pny dla nich w tych wa
runkach pracy i moiliwy do przyj~cia przez ludzi, iyjqcych 
w swiecie. Musialy dominowac cechy bardzo ludzkie, owszem 
nawet wyjqtkowo sympatyczne i pociqgajqce, by trafic do prze
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konania przeci~tnego czlowieka. Musiala nastqpic jakas odsrod
kowa humanizacja swi~tosci i ascezy oraz dostosowanie jej do 
psychicznych potrzeb i mozliwosci swieckiego czlowieka. 

Franciszek reprezentowal taki wlasnie typ ascezy i swi~tosci. 

Obdarzony bogato przez natur~, oddal wszystkie swe ludzkie zdol
nosci na sluzb~ Bogu i ludziom. Sobq jednak pozostal zawsze, 
tzn. czlowiekiem pelnym pogody ducha, radosci, poezji i zyczli
wosci dla wszystkich. Do ludzi 19nql calym sercem, doskonale ich 

'rozumial i subtelnie wczuwal si~ w ich polozenie. Nigdy nie 
wolno zapominac, ze wsp6lczucia potrzebujq nie tylko chorzy, 
lecz r6wniez, a moze i wi~cej jeszcze, ludzie pogrqzeni w grze
chach i smagani zlymi nalogami. Franciszek mial serce otwarte 
dla wszystkich, wyrozumienie dla ich slabosci i slowa otuchy. Nie 
dziwnego, ze wszyscy tak 19n~li do niego, gdyz czuli, ze Franci
szek pod lachmanami n~dzy i grzechu znajduje okruchy dobrej 

'woli, strz~py ludzkiej godnosci, potrafi je uszanowac i do nich 
zaapelowac nawet wtedy, gdy karci zle czyny. Dlatego Franciszek 
nie mial wrog6w, bo byl uosobieniem swi~tej dobroci, kt6ra 
wszystkich podbija i do Boga zbliza. Jezeli gdzie, to chyba tu 
wlasnie mamy prawo m6wic 0 najpelniejszym chrzescijailskim 
humanizmie i prawdziwej psychologii swi~tosci. Takie przydomki, 
jak: Spiewak Bozy, Wesolek Bozy, Szaleniec Bozy, Swi~ty Bez
troski w niczym nie umniejszajq jego wielkosci, lecz uwypuklajq 
jedynie bardzo ludzkie rysy chrzescijailskiej swi~tosci, deformo
wane cz~sto niewlasciwymi poj~ciami i praktycznymi wykrzywie
niami sensu wlasciwej ascezy. 

KONTESTACJA WYPRAW KRZYZOWYCH 

Nie mozna pominqc milczeniem jeszcze jednego aspektu zycio. 
6wczesnego Kosciola, w kt6rym Franciszkowa kontestacja przy
brala form~ najostrzejszego pot~pienia: Wyprawy Krzyzowe. Kruc
jaty byly dzielem politycznym, ale i religijnym. W obu wypad
kach prym wiodlo Papiestwo, i co najgorsze, w imi~ zle poj~tego 
ewangelicznego apostolstwa. Z krzyzem na piersiach i mieczem 
w r~ku szli chrzescijanie, wysylani przez papiezy, odbijac Gr6b 
Chrystusowy i przemocq nawracac muzulman6w. Dziwny to za
iste widok dla naszych oczu, jak wsr6d szcz~ku broni, wojennej 
pozogi, mordowania i gwalt6w, przy blasku lun pozar6w chciano 
rzucac ewangellczne ziarno do ziemi, zlanej niewinnq krwiq 
i stratowanej butami najezdzc6w. Co gorsza: powszechnie apro
bowano t~ metod~ i usilowano nawet uzasadniac jq teologicznie. 
Pawlowe zawolanie 0 "zolnierzu Chrystusowym" interpretowano 
w sensie rzymskiego legionisty, podbijajqcego swiat mieczem, 
a nie ewangelicznego wyslannika pokoju. Taki sw. Bernard, my

5 - Znak 
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slqe kategoriami swej epoki, nie zawahal si~ napisac: ,,20lnierz 
Chrystusowy zadaje eiosy spokojnie, leez umiera jeszeze spokoj
niej ... Nie bez slusznosci nosi u swego boku mieez. Jest bowiem 
rzeeznikiem Bozej zemsty nad zlymi i · przedmiotem szaeunku 
w oezaeh dobryeh. Gdy celnym ciosem trafia zlego, nie jest za
bojcq, leez niszezyeielem zla ... ". 

Franeiszkowi, glosicielowi ewangelic~nego pokoju, nie mogla 
w glowie si~ pomiescic tego rodzaju postawa ehrzeseijan. Najpierw 
przypomnial on Pawlowy tekst: "Przyjmij swojq eZqstk~ eierpienia, 
jako prawy zolnierz Chrystusa Jezusa" (2 Tm 2, 3), i wedlug jego 
sensu postanowH cierpiec nawet m~ezenstwo dla nawroeenia braci 
niewiernyeh. Wewn~trznie ogromnie bolal nad falszywq postawq 
Koseiola w stosunku do prawdziwych metod apostolstwa. Na 
milezqcej jednak dezaprobacie nie poprzestal. Udaje si~ osobiscie 
do papieza Honoriusza III, nast~pey Innoeentego III, by naklonic 
go do zaniechania Wyprawy Krzyzowej, nakazanej przez Sob~r 
Lateranenski II. Gdy nie zdolal odwiesc tego starea od wykona
nia uchwaly soborowej, udaje si~ osobiscie do Krzyzowc6w, ale 
nie jako krzyzowiee z krzyzem i mieezem, leez jako zywy wyrzut 
zagluszonego sumienia krzyzoweow i herold ewangelieznej mi
losci nawet wrogow. Blaga Delegata Papieskiego Alvaro Pelagio 
oraz wodza Jana z Brienne, by odstqpiIi od zamiaru ataku na 
Damiett~ i zanieehali w ogole walki z Saraeenami, jako niezgod
nej z duehem Ewangelii. Tomasz Celano podaje rozmow~ Fran
ciszka z bratem Iluminatem z Rieti, jego towarzyszem podroiy: 
"Jeieli rzeezywiscie bitwa zostanie wydana, Bog mi objawil, ze 
wszystko zakonczy si~ kl~skq chrzeseijan. Gdybym im to po
wiedzial, wzi~liby mnie za glupea. Jak myslisz , co winienem 
zrobic?". Towarzysz mu odpowiada: "Ojeze, nie przywiqzuj wagi 
do sqdow ludzkieh; sam wiesz, ze to nie pierwszy raz traktujq 
eiebie jak glupea! Ratuj wlasne sumienie i wi~eej b6j si~ Boga, 
niz ludzi". Wtedy wystClpil nasz Swi~ty z surowymi napomnie
niami, ostrzegal przed Boiq karq i zabronil w imi~ Boga wy
dawac bitwy. Jezeliby zas to uczynili, zostanq pobiei. Tymezasem 
Franeiszkowe slowa, nabrzmiale bolem i prawdq, zostaly poczy
tane Zet brednie. Gdy i to si~ nie powiodlo, Franeiszek idzie oso
biscie do Sultana Egiptu, jakby w ekspiacyjnej pielgrzymee, by 
pokazac, ze religia Chrystusowa nie jest tym samym, co zdepra
wowane zaehowanie si~ krzyzoweow. Wiemy z historii, ie Sultan 
nie zrobil Franciszkowi krzywdy, leez rozmawial z nim eh~tnie 
i nabral przekonania i szaeunku dla reprezentowanej przez niego 
postawy i religii. Tradycja podaje nawet eharakterystyeznq wy
powiedz Sultana: Daj mi kilku takieh wyznaweow jak ty, a przyj
m~ twojq wiar~ . 
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Tu mamy do czynienia nie tylko z protestem ale wyraznym 
pot~pieniem polityki i metod dzialania chrzescijan i Papiestwa. 
Dzis na samo wspomnienie tych scen marznie krew w zylach. 
Przeciez to byla najwyrazniejsza robota wywrotowa i dywersja 
w armii. Jakim cudem Franciszka nie aresztowano, nie posta
wiono pod sqd wojenny i nie stracono, tego wyjasnic nie potra
fimy. Nawet ekskomuniki nie rzucil na niego Delegat Papieski, 
dla ktorego przeciez Franciszek byl najbardziej razqcym wyrzu
tern chrzescijanskiego sumienia. Widocznie Franciszek to robil 
z takim namaszczeniem i wiarq proroka, ze nikomu przez glow~ 
nie przeszlo posqdzac go 0 warcholstwo czy dywersj~ i zmuszac 
do milczenia. "Est modus in rebus" - powiedzial rzymski poeta 
Horacy, co si~ wyklada: Wsz~dzie potrzebny jest wlasciwy spo
sob dzialania. 

KONTESTACJA SPOlECZNA 

Robienie z Franciszka z Asyzu spolecznego reformatora, w dzi
siejszym tego slowa znaczeniu, byloby grubq przesadq i bl~dem 
historycznym. Nie roscil on sobie nigdy takiego prawa, ani do 
tego nie czul powolania. Fakty jednak mowiq, ze jego idealy 
zdobywaly powszechnq aprobat~ i praktyczny odzew. Zostawiamy 
na boku dyskusj~, czy motorem spolecznego post~pu Sq wybitne 
jednostki, czy tez cale 'ludzkie masy? Psychologia sPQleczna 
stwierdza jednak ponad wszelkq wqtpliwosc, ze dzialanie czlo
wieka, zyjqcego w grupie, wyjqtkowo szybko rozszerza si~ na ca
lose. Dawniej tlumaczono to instynktem nasladownictwa. WspoJ
czesna socjologia zwie to mianem "social facilitation" - spolecz
nym ulatwieniem, sprawiajqcym, ze zachowanie si~ jednostek 
osmiela ogol do odtwarzania i powtarzania ich czynnosci. Tak 
szerzy si~ moda, towarzyskie obyczaje, a w skrajnej fQrmie 
ekscesy ulicznego tlumu i zrewoltowanych mas. 

Jezeli chodzi 0 jednostki wielkie, to ich zachowanie si~ jest 
zawsze ekspansywne, Do wyjasnienia tego zjawiska nie wystarczy 
bierny tylko podziw. Tajemnica lezy gl~biej. Wielkie idealy nie 
rodzq si~ w prozni. Sq one syntezq i kondensatorem nieskrystali
zowanych pragnien ogolu. A jednostkom proroczym przypada 
w udziale globalne odczucie i odczytanie zarysowujqcych si~ za
ledwie aspiracji. "Religijni prorocy - powiada Mounier - sf! 
ludzmi zdecydowanymi, ktorzy opowiadajq si~ zawsze po stronie 
prawdy totalnej przeciw cZqstkowej, broniq prawdy integralnej 
przeciw kompromisom". Franciszek byl tego wlasnie rodzaju ty
pem, ktory bral Ewangeli~ totalnie i wcielal integralnie jej na
kazy w zycie. 
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Z drugiej strony Franciszek byl dzieckiem swojego wieku. i sto
sunki spoleczne znal z autopsji. W spoleczenstwie tkwil gl~boko 
korzeniami swej duszy i wyczuwal doskonale wszystkie jego bo
lqczki i aspiracje. Z drugiej zn6w strony, bogato obdarzony przez 
natur~ i lask~, potrafil swietnie asymilowac postulaty otoczenia 
i przeksztalcac je na j~zyk czyn6w. Mieszczanin z urodzenia i wy
chowania, wodzil rej wsrod mlodziezy i angazowal si~ czynnie 
w spory i wojny swego miasta. Marzyl 0 slawie rycerskiej, jak 
wi~kszosc 6wczesnej bogatej mlodziezy oraz nucil kancony 0 dwor
nej milosci wsr6d migotu gwiazd w czasie umbryjskich nocy. 
T~sknota do wielkich przygod i dalekich podrozy wlasciwie nie opu
scila go nigdy w zyciu. Czyz w jego pozniejszych wyprawach apo
stolskich po kraju i do niewiernych, w jego wizycie na dworze Sul
tana nie drga jakas niestlumiona nuta poetycznej jego natury? Sa
motnosci Franciszek nie lubil nigdy i czul si~ nieszcz~sliwy na 
odludziu. Moze dlatego wlasnie z takq pasjq oddawal si~ pracy 
wsrod ludzi i dla ludzi: glosil Ewangeli~, jednal powasnionych, 
pocieszal smutnych, opiekowal si~ chorymi. Smutnych swoich 
wsp6lbraci nie tylko karcil, lecz wszelkimi silami staral si~ ich 
rozweselic. Dzi~ki tak gl~bokiemu wrosni~ciu Franciszka w spo
leczenstvvo, jego idealy stawaly si~ ogniskowymi spolecznych za
potrzebowan i fermentem, ktory niby dobry zaczyn przemienia 
od wewnqtrz instytucje i struktury spoleczne. Rzucmy juz tylko 
okiem na dwie cechy Franciszkowego zycia, protestujqce naj
bardziej oryginalnie przeciw istniejqcej sytuacji spolecznej: 
ubostwo i al truizm. 

Krzywdzqcym byloby nazywac Franciszka z Asyzu zebrakiem, 
w dzisiejszym tego slowa znaczeniu. On byl dobrowolnie ubogim, 
a nie zebrakiem. "Byl on zakochanym w ubostwie - powiada 
L. Bloy - a nie zebrakiem. Nie potrzebowal niczego, majqc swo
jego Boga, zyl ekstazq poza swiatem zmyslowym. Kochal siG 
w zlocie swoich ubogich szat". Tylu zebrakow przewin~lo si~ po 
ziemi od czasow Chrystusa az po dzis dzien. Zaden z nich nie stal 
si~ idealem, ani nawet modelem. Przeciwnie, zebractwo uroslo 
w. oczach spoleczenstwa do rz~du symbolu ponizenia, degradacji 
spolecznej i odmiany pasozytnictwa. Jest to falsyfikat ewangelicz
nego ub6stwa duchem. 

Franciszek wyrzekl si~ dobr nie dla beztroskiego zycia, lecz 
z pozytywnych pobudek: dla upodobnienia si~ do swego idealu 
Chrystusa i spelnienia doslownie ewangelicznej rady. U Francisz
Ita nie mamy do czynienia z duchowym negatywizmem zebraczym 
lecz z arystokracjq ducha i szerokim gestem wielkiego rycerza, 
ktory dla umilowanego idealu nie waha si~ poswiGcic najwiGkszego 
dobra ziemskiego. Dla Franciszka ub6stwo - to nie przekl~ty 
los i najsmutniejsza dola, lecz "cnota kr6lewska" i Dama jego 
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serca. Nigdy inaczej nie powie, tylko Pani Ub6stwo, kt6rq za
slubia, jako opuszczonq wdow~ po Chrystusie. Najbardziej umi
Iowanym przedmiotem jego osobistego nabozenstwa b~dzie Chrys
tus w Zl6bkui na Krzyzu, bo tam byl najbiedniejszy. Sarna mysl 
o ub6stwie Chrystusa w zl6bku przyprawiac go b~dzie 0 glosny 
placz. Dlatego sw. Bonawentura nazwie Franciszka "christianis
simus pauper", najbardziej chrzescijanski ubogi. Kto az tak si~ 

zapatrzyl w Chrystusa ubogiego, ten nie m6gI w swoim sercu 
zostawic nawet kqcika dla ziemskich rzeczy. 

W ten spos6b Franciszek przykladem kontestowal przeciw bo
gactwom i zqdzy ich posiadania, kwitnqcej nie tylko wsr6d pan6w 
swieckich ale i dygnitarzy koscielnych. Radosne przyj~cie dobro
wolnego ub6stwa, w duchu zalecen Ewangelii i dla upodobnienia 
si~ do Chrystusa, swoisty kult tej "cnoty kr61ewskiej" i peina 
radosc z "bycia ubogim dla Chrystusa", to palqcy wyrzut sumle
nia wsr6d powodzi plawienia si~ w zbytkach wyznawc6w Chrys
tusa i Jego slug. Bylo to jednoczesnie otwarcie oczu na zaprze
paszczony skarb ub6stwa duchem i pozytywne pokazanie, ile 
kryje si~ szcz~scia w ewangelicznym blogoslawienstwie dla ubo
gich duchem. 

Bernanos, por6wnujqc Franciszka z Asyzu z Lutrem, snuje 
nast~pujqce refleksje na temat ich drogi: "Kosci61 reformuje si~ 
cierpiqc dla niego. Nie reformuje si~ Kosciola widzialnego - bez 
cierpienia dla Kosciola niewidzialnego. Nie rna innej drogi do na
prawy ble,d6w Kosciola, niz pokazanie wlasnym przykladem naj
bardziej heroicznych cn6t. Nie jest wykluczone, ze sw. Franciszek 
z Asyzu byl tak sarno zbuntowany, jak Luter, przeciw naduzy
ciom i symonii pralat6w. Z pewnosciq cierpial bardziej z tego 
powodu, z racji innego usposobienia, niz Mnich Wittemberski. 
Przeciwstawil si~ on jednak nieprawosci i wydal walk~, sam stajqc 
si~ ubogim i posuwajqc si~ ze swymi ludzmi tak daleko, jak 
tylko bylo to mozliwe, by pokazac, gdzie lezy zr6dlo pokuty 
i czystosci zycia. Zamiast wyrywania Kosciolowi d6br niewlasci
wie nabytych, gromadzil skarby niewidzialne. Dlatego pod do
tkni~ciem r~ki tego biedaka zakwitaly zwaly zrota i przepychu, 
niby kwietniowy kobierzec". 

Stosunek Franciszka do ludzi, to chyba najpi~kniejsza epopeja, 
jakq moze zanotowac historia na swoich kartach. Mamy tu hu
manizm i altruizm w najczystszym wydaniu, m6wiqc wsp61czesnq 
terminologiq. Wszystko to, 0 co ludzkosc walczyla przez tyle wie
k6w, i czym dzis tak si~ cieszy, tu pojawia si~ w pierwszym wy
daniu. W wyprawie Franciszka do "niewiernych braci Sarace
n6w", w jego obcowaniu z Sultanem, mamy pr6bk~ ekumenizmu 
i dialogu. Dla braci zostawia w I Regule nakaz: "Bracia, kt6rzy 
udadzq si~ do niewiernych, mogq swojq misj~ wypelniac podw6j
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nie: bqdz bez wymowek i dysput poddac si~, ze wzgl~du na Boga, 
wszelkiemu porzqdkowi ludzkiemu i jedynie przyznawac si~, .ze Sq 
chrzescijanami; bqdz to, jezeli uznajq to za wol~ Bozq, opowiadac 
Slowo Boze tak, izby poganie uwierzyli we wszechmocnego Bo
ga...". Mamy tu wi~c: i pozytywny stosunek do innego ustroju 
i obcej ideologii; i nakaz unikania warcholstwa; i apostolat 
obecnosci. Slowem wszystko to, co dzis nas tak cieszy i stalo si~ 
juz wlasnosciq powszechnq a czego wtedy, niestety, nie odczytano. 
Ilez by to zaoszcz~dzilo ludom Europy wojen religijnych? Jakze 
wczesnie znalazloby si~ miejsce dla wspolzycia, wspolpracy i ko
egzystencji roznych ustrojow i ideologii? 

Sabatier powiada, ze wedlug poj~c jurydycznych sredniowiecza 
rozbojnik, wilk i heretyk znajdowali si~ poza nawiasem prawa. 
Dla Fra.nciszka przeciwnie: ka:i:dy byl bratem. Z jednakowym spo
kojem i zyczliwosciq rozmawial i obcowal ze wszystkimi. Z jed
nakowym uczuciem przygarnial kazdego czlowieka do swcgo do
brego serca, jak ojciec - marnotrawnego syna, a matka - zblq
kane dziecko. Braciom nakazal: "Ktokolwiekby przyszedl do braci: 
przyjariel (;7oy wrog, zlodziej czy rozbojnik, niech b~dzie przyj~ty 
laskawie". F'urtianowi, ktory ofuknql zbojcow i odprawH 70 ni
czym od furty, rozkazuje nabrac chleba i wina, odszukac ich w Ip.
sie, p rzeprosic na kolanach za wyrzqdzonq przykrosc i hojnie ob
darzyc pozywieniem. Innemu bratu, ktory wyrazil wqtpliwosc 
co do rzeczywistego ubostwa proszqcego ojalmuzn~, kaze upase 
pr7cd nim na kolana, ucalowae stopy i prosic 0 przebaczenie 
grzechu posqdzenia. 

My dzis sluchamy tych rzeczy jak opowiesci z innego swiata, 
jak bajki czy fantazji. Tymczasem to byla wlasnie prawdziw~ 
poezja 0 milosci blizn iego i szacunku dia drugiego czlowieka. 
Frnncis70ek pod lachmanami, pod grzechami, wsz~dzie widzial 
czlowieka i umial odkryc w nim resztki dobrej woli, co pozwa
lalo nieraz 1udziom dzwignqc si~ z najgorszego trz~sawiska mo
ralnego. Nie gdzie indziej tylko tu wlasnie tkwi najgl~bszy rdzen 
prawdziwego humanizmu, koncentrujqcego mysl i wysilki na od
szukaniu i ratowaniu ludzkiej godnosci wsz~dzie tam, gdzie tylko 
jest Gna zagrozona ezy sprofanowana. Na takim fundamencle 
i z takim sercem mo:i:na smialo budowac prawdziwq ludzkq r0
dzinp,. 

REFLEKSJE KONCOWE 

Patrzqe na histori~ stwierdzamy paradoksalny fakt, ze najl>ar
dziej !·adykalne protesty i kontestaeje w spoleezetistwaeh ehrz\!sl"i
jatiskieh rodzily si~ z inspiraeji ewangelieznej. Odezytanie po
nowne tekstow Ewangelii oszalamialo wielu ludzi wspanialymi 
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perspektywami wolnosci "dzieci Bozych". Gdy potem ktos spro
bowal vvedlug tego zyc, stawal si~ na dluzszq met~ publicznym 
zagr()~:eniem istniejqcego porzqdku. Franciszek z Asyzu jest tego 
nnjburoziej kapitalnym przykladem. 

Od dzisiejszych chrzescijan wymaga si~ zdecydowanej postawy 
i pelnego zaangazowania si~ wsz~dzie tam, gdzie w gr~ wchodzi 
cz!owiek i jego prawa. Postulat oczywiscie najzupelniej sluszny. 
Jedno wszakZe czai si~ tu stale niebezpieczenstwo: czy zbyt bliskie 
r.am sprawy ludzkie nie wciqgnq nas swoim wirem tak daleko, 
ze \v koncu zapomnimy 0 pierwszym naszym wezwaniu, pocho
dzqcym ad Chrystusa i Jego Ewangelii i czyniqcym nas apostolarni 
krolestwa milosci a nie przemocy. Nie wystarczy tylko czytac 
Ewangeli~. Trzeba jq zgl~biac poprzez kontemplacj~ z najpelniej
szym szacunkiem w duszy i poddaniem umyslll wymowie Bozej 
prawdy. Na tej jedynie drodze mozemy spotkac wlasciwe drogo
wskazy prowadzqce do wskrzeszenia ewangelicznego ducha i od
nowy zycia. Franciszek pokazywal najlepiej, jak to moze i powin
no wyglqdac. 

Wspolczesny czlowiek obawia si~ najbardziej alienacji, zagraza
jqcej ludzkiemu autentyzmowi. Dlatego zastanq sytuacj~ i spo
leczne instytucje zwalcza niekoniecznie jako zle same w sobie, 
lecz jako alienujqce jego osobowosc: hippiesi walczq z konformiz
mem; mlodziez szkolna i studiujqca - z programem nauki i stu
diow; robotnicy - z systemem pracy i wynagrodzenia; ksi~za 
z instytucjonalizmem Kosciola . Czego wlasciwie chcq? 

Temat swiadomej dyscypliny pracy i dojrzalego chrzescijanstwa 
jest dzis bardzo na czasie. Wymowa jego jest bardzo szeroka. Suge
ruje on potrzeb~ rozluznienia odgornej kontroli i zewn~trznego 
dyrygowania. Wsz~dzie tam, gdzie wszystko zosta1o z gory zapla
nowane, w yznaczone, przydzielone i ustawicznie sprawdzane, cz1o
wiek wspolczesny czuje si~ ile, nieswojo, zagubiony . Dlatego 
w imi~ wolnosci zawodowej i religijnej domaga si~ uznania prze
de wszystkim jego dojrza1osci ludzkiej, zawodowej, religijnej, oby
watelskiej. Chce wi~cej wewn~trznej swobody i wolnej przestrze
ni dla wlasnej inicjatywy i tworczosci. Poniewaz dotychczasowe 
strllkt ury dajq za maly margines swobody - walczy z nimi, jako 
z alienacjq. W to miejsce chcialby wprowadziC oddolnie nowy po
rzqdek. Nalezaloby zaczqc od warunkow dzisiejszego zycia i po
stulatow wolnej oroby ludzkiej. Nast~pnie przez praktyk~ ksztal
towac nowy porzqdek swiata oraz wszystkie jego instytucje. Wte
dy unikn~loby si~ rzekomo alienacji. Lecz co z nast~pnymi poko
leniami? Czy zawsze nalezaloby zaczynac od nowa? Nie jest wy
kluczone, ze ku tej stronie przechyli si~ przyszly rozwoj swiata. 
Zanim jednak to nastqpi i wypracuje si~ wlasciwe metody, nie
zb~dne Sq przynajmniej pewne instytucje dla ratowania ladu 
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spolecznego. Trzeba si~ zgodzie, ze margines swobody, przy obec
nym ukladzie stosunk6w spolecznych i religijnych, jest za maly. 
Nonsesem tez byloby odbieranie praw do uczciwej walki 0 na
leznq wolnose. W mi~dzyczasie jednak mozna i trzeba humani
zowae od wewnqtrz istniejqce struktury i instytucje, przygotowu- . 
jqC tym samym drog~ nowym formom jutrzejszego swiata. Praca 
to moze zbyt powolna lecz niezb~dna. 

Problem wsp6lczesnej n~dzy i glodu na swiecie jest hanbq XX 
wieku. Faktem jest, ze dwie trzecie ludzkosci nie dojada, podczas 
gdy reszta oplywa w dostatki. W~zlowym zagadnieniem nie jest 
brak srodk6w do zycia lecz niewlasciwy ich podzial. Niezb~dna jest 
reforma gospodarcza i spoleczna. Ale to nie wszystko. Podobnie 
koniecznq jest wewnqtrzna przebudowa psychiki. Biedni, posiada
jqcy sily i warunki do pracy, powinni pracowae na wlasne utrzy
manie, a nie liczye na ofiarnose i hojnose drugich. Posiadajqcy 
muszq rozluznie garse i otworzye serce dla wspomozenia bied
nych zarowno w imi~ mi~dzyludzkiej solidarnosci, jak i prawdzi
wie poj~tej milosci blizniego. Ub6stwo duchem pozostaje WCiql 
ewangelicznym nakazem, ciqzqcym na kazdym czlowieku, ktokol
wiek rna jakies przywiqzanie do d6br. Franciszek pokazal, ze i te:1 
nakaz mozna wypelnie r6wniez "sine glossa", jezeli tylko nie 
zabraknie komus chrzescijanskiej odwagi i prawdziwej wiary. 

Apoloniusz Zynel OFM Conv. 
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CARL G. JUNG: 

o KORZENIACH 5WIADOMOSCI (POSlOWIE) 

Poj~cia sluzqce do wYJasmania spraw nieswiadomosci Sq cz~sto·· 
kroc :lIe rozumiane. Dlatego wlasnie w zwiqzku z uprzednimi mo
imi zasadniczymi rozwazaniami chciaIbym nieco szczegolowiej 
omowic co najmniej dwa najbardziej rozpowszechnione uprzedze
nia. 

Zrozumienie utrudnia przede wszystkim niewzruszone cz~sto 

przekonanie, ze przez archetyp pojmowac nalezy w y °bra zen i e 
w rod z 0 n e. Zaden biolog nie wpadnie na mysl, iz kazde il1
dywiduum za kazdym razem na nowo nabywa swoj ogolny spo
sob zachowania si~. Istnieje raczej prawdopodobienstwo, ze mIo
dy ptak-tkacz buduje swe charakterystyczne gniazdo dlatego, :i:e 
jest ptakiem-tkaczem, a nie krolikiem. Bardziej prawdopodobne 
jest wi~c rowniez, iz czlowiek rodzi si~ ze specyficznym, ludzkim 
sposobem bycia, a nie na przyklad hipopotama, Iub zadnym. Do 
j ego c h a r a k t e r y sty c z neg 0 s p 0 sob u b y cia n a
1 e z y r 6 w n i e z f i z y c z n a j ego fen 0 men ° log i a r6z
niqca si£l od tej, ktora wlasciwa jest ptakom lub czworonogom. 
Arc h e t y p Y tot y pow e s p 0 sob y z a c how ani a s i ~, 
ktore, z chwiIq gdy stajq si~ swiadome, wydajq si~ wyobrazeniami, 
jak wszystko, co staje si~ tresciq swiadomosci. Poniewaz chodzi 
tu 0 charakterystyczne modi ludzkie, nie wyda si£l pMniej juz 
zdumiewajqce, ze mozemy u indywiduum stwierdzic formy psy
chiczne, wyst£lPujqce na antypodach, a nawet w innych tysiqc
leciach, z ktorymi Iqczy nas jedynie .archeologia. 

Jesli tedy chcemy dowiesc, ze pewne okreslone zjawisko psy
chiczne, jest procesem nie tylko jednorazowym, lecz typowym, 
dokonac tego zdolamy jedynie w ten spos6b, ze naJplerw ja sam 
stwierdz£l, iz przy zachowaniu odpowiednich przeslanek zaobser
wowalem to sarno u roznych indywiduow. Z kolei inni obserwa
torzy muszq rowniez potwierdzic dokonania podobnych Iub takich 
samych obserwacji. Wreszcie da si£l ustalic podobne lub takie 
same zjawiska w foIklorze innych narodow i ras i tekstach, prze-

Carl G. Jung, Von den WUTze!n des Bewusstseins, Nacl1wort, Rascher Verlag, 
Zurich 1954. 
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kazanych z wczesniejszych stuleci i tysiqcleci. Metoda moja i ogol
ne rozwazania wychodzq wi~c od indywidualnych faktow psy
chicznych, ktore stwierdzilem nie tylko ja sam, lecz takZe inni 
obserwatorzy. Przekazany material folklorystyczny, mitologiczny 
i historyczny sluzy przede wszystkim wykazaniu jednorodnosci 
wydarzen psychicznych w czasie i przestrzeni. Poniewaz zas tre~e 
powstalych indywidualnie, typowych zjawisk rna praktycznie wiel
kie znaczenie, a poznanie jej odgrywa w danym wypadku znaCZl1q 
rol~, jest rzeczq nieuniknionq, iz to poznanie rzuca takze pewne 
swiatlo na zawartose mitologemu. Nie oznacza to jednak bynaj
mniej, jakoby celem badania mialo bye wyjasnianie mitologemu. 
Ale w tej wlasnie dziedzinie rozpowszechniony jest przesqd, ze 
psychologia tak zwanych procesow nieswiadomych jest rodzajem 
f i 10 z 0 f i i, przeznaczonej do wyj asniania mitologemow. Ow nie
stety raczej szeroko rozpowszechniony przesqd pomija absolutnie 
fakt, ze psychologia nasza wychodzi od faktow, ktore mozna 
obserwowae, a nie od spekulacji filozoficznych. Jesli np. rozwa
zae zaczniemy struktury mandali, wyst~pujqce w snach i marze
niach, nierozumna krytyka moglaby zglosie zastrzezenie - ktore 
istotnie tez zglosila - ze do psyche wprowadza si~ filozofi~ hin
duskq lub chinskq. W rzeczywistosci jednak porownywalismy 
tylko poszczegolne wydarzenia psychiczne z l1ajwyrazniej z nimi 
spokrewnionymi zjawiskami zbiorowymi. Introspektywna tenden
cja filozofii wschodniej ujawnila ten wlasnie material, ktory w za
sadzie ujawnia wszelkie introspektywne nastawienia we wszel
kich czasach i wszelkich miejscach na ziemi. Wielka trudnose, 
na jakq natrafia krytyk, polega oczywiscie na tym, ze z wlasnego 
doswiadczenia nie zna on danych fakt6w, podobnie jak nie zna 
stanu ducha jakiegos lamy, ktory "buduje" mandal~. Oba te za
strzezenia uniemozliwiajq wielu zdolnym nawet naukowcom dost~p 
d.o wspolczesnej psychologii. Oprocz nich istnieje jednak jeszcze 
wiele innych przeszkod, z kt6rymi rozumowo trudno si~ uporae. 
Dlatego tez nie zostanq tu wspomniane. 

Niezdolnose pojmowania oraz nieswiadomose publicznosci nie 
mogq przeszkodzie nauce w stawianiu pewnych hipotez, kt6rych 
niepewnosci jest ona nawskros swiadoma. Wiemy doskonale, ~;e 

tak sarno nie potrafimy rozeznae stanow i procesow zachodzqcych 
w nieswiadomosci, jak fizycy procesu, stanowiqcego podstaw~ 

zjawiska fizycznego. Nie umiemy sobie w ogole wyobrazie tego, 
co istnieje poza swiatem zjawisk, nie rna bowiem wyobrazenia, 
kt6re wywodziloby si~ skqdinqd, niz ze swiata zjawisk. Jesli 
jednak chcemy prowadzie zasadnicze rozwazania na temat istoty 
zjawisk psychicznych, potrzebujemy punktu Archimedesa, umozli
wiajqcego dopiero jakqkolwiek ocen~. A punktem takim moze bye 
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jedynie to, co n i e - p s y chi c z n e, bowiem to co psychiczne, 
jako zjawisko zyciowe, umieszczone jest w pozornie niepsychicznej 
naturze. I chociaz t~ ostatniq postrzegamy tylko jako fakt psychicz
.ny, istnieje dose wystarczajqcych powodow, abysmy byli przekona
ni 0 obiektywnym jej istnieniu. Rzeczywistose ta, 0 ile znajduje si~ 
j)oza granicami naszego ciala, przekazywana nam jest wprawdzie 
glownie poprzez cZqsteczki swiatla, padajqce na naszq siatkowk~ . 
Uklad tych cZqsteczek tworzy obraz swiata zjawisk, ktorego istota 
.z jednej strony uzalezniona jest od rodzaju apercypujqcej psyche, 
.z drugiej zas od przekazujqcego swiatla. Apercypujqca swiadomose 
okazala si~ zdolna do znacznego rozwoju i skonstruowala instru
menty, z pomOCq ktorych niezmiernie rozszerzyla si~ percepcja wi
dzenia i slyszenia. Wskutek tego 1'ozsze1'zyl si~ niebywale zarowno 
.swiat zjawisk uwazany za realnie istniejqcy, jak tez i zakres su
biektywnej swiadomosci. Nie trzeba tu chyba dalej jeszcze udo
wadniae istnienia owej godnej uwagi ko1'elacji pomi~dzy swiado
mosciq i swiatem zjawisk, pomi~dzy subiektywnym postrzeganiem 
i obiektywnie rzeczywistymi procesami, czyli ich oddzialywaniem 
.energetycznym. 

Poniewaz swiat zjawisk stanowi nagromadzenie procesow rz~du 
wielkosci atomowych, jest oczywiscie 1'zeCZq niezmiernie wazn,! 
dowiedziee si~, czy i w jaki sposob np. fotony umozliwiajq nam 
jednoznaczne zrozumienie rzeczywistosci , b~dqcej podstawq prze
kazywanych procesow energetycznych. Doswiadczenie wykazalo, 
ze zarowno swiatlo jak i materia zachowujq si~ z jednej strony 
jak oddzielne cZqsteczki, z drugiej zas jak fale. Paradoksalny ow 
rezultat zmusil nas przy procesach rz~du wielkosci atomowych do 
rezygnacji z przyczynowego opisu natury w zwyklym przestrzen
no-czasowym kontinuum, a na jego miejscu pojawiajq si~ niedo
strzegalne .pola p1'awclopodobienstwa w przestrzeniach wielowy
miarowych, ktore wlasciwie reprezentujq poziom obecnej naszej 
wiedzy. Abstrakcyjny ow schemat wyjasniajqcy opiera si~ na 
poj~ciu rzeczywistosci, uwzgl~dniajqcym w zasadzie nieuniknione 
wplywy obserwatora na llklad obserwowany, wsklltek czego 1'Z0
czywistose zatraca cz~sciowo swoj obiektywny charakter, a do 
fizycznego obrazu swiata dolqcza si~ moment subiektywny 1. 

Zastosowanie prawidel statystycznych do procesow rz~du wiel
kosci atomowych w fizyce rna swoj osobliwy odpowiednik w psy
chologii, tam mianowicie, gdzie bada podstawy swiadomosci, tj. 
sledzi procesy swiadome az po moment, w ktorym zaciemniajq si~ 
one do niewyobrazalnosci, tak, iz stwierdzie mozna jedynie juz 
tylko ich oddzialywanie na tresci swiadomosci w sposob p r z y

1 Sformulowanie to zawdziE:czam zyczliwej pomocy prof. W. Pauli. 
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po r Z q d k 0 w u j q C Y je sobie 2. Zbadanie tych oddzialywan da
je osobliwy rezultat, dochodzimy do wniosku, ze wywodzq si~ 
one z nieswiadomej, a wi~c obiektywnej rzeczywistosci, ktora 
jednoczesnie zachowuje si~ jak subiektywna, a wi~c jak swiado
mosc. Rzeczywistosc stanowiqca podloze oddzialywan nieswiado
mosci obejmuje wi~c r6wniez obserwujqcy podmiot i stqd struk
tura jej jest niewyobrazalna. Jest ona istotnie czyms w spos6b 
najbardziej intymny subiektywnym, a jednoczesnie og6lnie praw
dziwym, czyli w zasadzie mozna wsz~dzie wykazac jej istnienie, 
czego 0 tresciach swiadomosci natury personalistycznej bynaj
mniej powiedziec nie mozna. Nietrwalosc, dowolnosc, mglistosc 
i jednorazowosc - cechy, kt6re umysl laika zawsze lqczy z wy
obrazeniem psychiki, odnoszq si~ jedynie do swiadomosci, lecz 
nie do absolutnej nieswiadomosci. Elementy oddzialywania nie
swiadomosci, kt6re okreslic mozna nie ilosciowo, ale jedynie ja
kosciowo, czyli tak zwane arc h e t y py, majq zatem natur~, k t o
r e j n i e m 0 z e m y z cal k 0 wi t q pew nos c i q n a z wac 
p s y chi c z n q. 

Chociaz sam, na podstawie czysto psychologicznych rozwazan 
doszedlem do powqtpiewania 0 wylqcznie psychicznej naturze 

, Czytelnik6w moich zainteresuje zapewne zdanie f izy!<a , odnoszqce s i<: do 
tego punktu. Pr of. Pauli, k tory byl upr ze jmy prze jrzec rc:kopis ninie jszego p o
slowia, napisal d o mnie: "Fizyk istotnie b c:dzie s ic: w tym mie jscu sp odziewal 
odpowiednika w p sychologii, p oniewaz sytuacja w teorii p oznania w odniesie niu 
do p ojc:6 " s wiad omosc" i " n iC§wiad omosc" zdaje sic: wykazywac znaczne p odo
bieflstwo do naszkicowane j ponize j sytuacji "kompleme ntarnosci" w dziedzinic 
fi zyki. Z jedne j str ony nieswiadomosc daje sic: zbadac j edynie posr ednio poprzez 
SWe (nakazuj'lce ) wplywy na tresc swiadomosci, z drugie j zas strony wszelka 
"obse rwacja nieswiadomosci" czyli w szelkie u~5\viadamianie trescl nieswiado
mych rna p ew ne , p oczqtkowo nie podlegaj qce kontroli dzialanie w steczne na sa
me te nieswiadome tr esci (co , jak wiadomo , \v zasadzie wyklu cza ,, \vy czerpanic" 
nieswia domosci poprzez "uswiadomie nie" ). Fizyk wywnioskuje wi c:c pe r analo
giam, iz w las nie to nie podle gajqce kontroli dzialan ie w st e czne obserwuj'lcego 
podmi otu n~ nieswiad omosc ogranicza obiektywny charakter je j rzeczywistoSci, 
uzycza j'lc jej je dnoczesnie subiektywnosci. I chociaz p6Znie j u k lad " przeci c:
cia" p omi <; dzy. swiadomosciq i nieswiadomosci'l (przynajmnie j d o pewnego stop
nia) p oz0stawiony jes t dowolne mu wyborowi "psych ologicznego e ksperymenta
tora" , e g z y s t e n c j a o\vego "pojt:cia" jest nieuniknionq l{ oniecznosciq. "Ob
serwowany system" skla de \b y sic: zate m z punkt u widze nia p sy ch ologii ni e tylko 
z obiektow fizycznych , leez ogarnialby r 6wniez i nieswiad omosc , podczas gdy 
swiadomosci przypadalaby rola " sr odka obserwacji" . Nie ulega w 'l tpliwosci, it 
w skute k r ozwoju "mikrofizyki" dosz\o do znacznego zblizenia sp osobu opisy
wania natury w tej dziedzinie nauki i we w spolczesne j p sychologii: p odczas gdy 
pierwsza z tych nauk, w skutek zasadniczej sytuacji, olues lone j ja k o "komplc
m e ntarnosc", staje wobec nie motnosci wyeliminowania wplywow ob serwatora 
prze z daj'lce sic: zdeterminowac k o r ektury i dlatego musia la w zasa dzie zrezyg
nowae z obiektywnego ujc:c ia wszelkich zjawisk fizycznych, druga z owych nauk 
zdolala w is tocie uzupelnic jedynie subiektywn'l psychologic: swiadom osci po
stulatem istnienia zl)acznie b a rdziej obiektywnej rzeczywistosci". 
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archetypow, psychologia zmuszona jest rowmez przez osiqgni~cia 
fizyki do rewizji swoich zalozen, wylqcznie psychicznych. Fizyka 
ujawnila bowiem psychologii, ze na stopniu zjawisk rz~du wiel
kosci atomowych zaklada si~ w obiektywnej rzeczywistosci ist
n ienie obserwatora i zadowalajqcy schemat wyjasniajqcy jest je
dynie pod tym warunkiem mozliwy. Z jednej strony oznacza to 
wlqczenie momentu subiektywnego w fizyczny obraz swiab., 
z drugiej zas niez~dne dla wyjasnienia psyche powiqzanie owego 
momentu z obiektywnym przestrzenno-czasowym kontinuum. 
I podobnie jak nie da si~ przedstawic fizykalnego kontinuum, tak 
trudny do unaocznienia jest tez koniecznie dany jego aspekt psy
-chiczny. Najwi~ksze teoretyczne znaczenie ma jednak wzgl~dna 
lub cz~sciowa identycznosc psyche i fizykalnego kontinuum, gdyz 
<Qznacza ona niezmierne ulatwienie, przezwyci~zajqc pozornq nie
wspolmiernosc pomi~dzy swiatem fizykalnym i psychicznym, 
wprawdzie nie w sposob dostrzegalny, lecz od strony fizyki, w po
staci rownan matematycznych, od strony psychologii natomiast 
przez postulaty wywiedzione z empirii, czyli archetypy, ktorych 
tresci, jesli w ogole takowe Sq dane, niepodobna przedstawic. 
Archetypy pojawiajq si~ dopiero w obserwacji i doswiadczeniu, 
mianowicie przez to, ze p r z y po r z q d k 0 W u j q wyobrazeniu 
to, co kaidorazowo dzieje si~ nieswiadomie i dlatego tez zawsze 
zostaje rozeznane dopiero pozniej . Archetypy asymilujq materi~l 
wyobrazeniowy, ktorego pochodzenia ze swiata zjawisk nie moina 
Kwestionowac, a wskutek tego stajq si~ widzialne ips Ychi c z
n e. Dlatego tei najpierw uznane zostajq za wielkosci psychiczne 
i pojmowane Sq jako takie na zasadzie tego samego prawa, dzi~ki 
ktoremu za podstaw~ naszych bezposrednio dostrzegalnych zja
wisk fizycznych bierzemy przestrzen euklidesowq. Dopiero wyjas
nianie minimalnie jasnych zjawisk psychicznych zmusza do przy
puszczenia, ie archetypy jako takie niekoniecznie posiadajq as
pekt psychiczny. Do wniosku takiego sklaniajq zjawiska synchro
nicznosci 3 zwiqzane z dzialalnosciq elementow nieswiadomych, 
uwazane dotychczas (wzgl~dnie odrzucane) za "telepati~" itd.4 

Sceptycznie odnosic si~ jednak nalezy tylko do nieslusznej te
o!"ii, nie do slusznie istniejqcych faktow. Zaden pozbawiony uprze
dze11 obserwator nie moze faktom zaprzeczyc. Opory w uznawaniu 
ich polegajq glownie na niech~ci, jakq odczuwa s i~ wobec akcep
towania przypisywanych psyche nadnaturalnych zdolnosci, mia
nowicie tak zwanego jasnowidzenia. Owe nader roznorodne i my

• Odnosnie pojE:cia "Synchronicznosci" vide Naturerktilrung und P syche, Stu
dium Instytutu C. G. J u n g a, Zurich 1952, t. IV. 

• Fizyk P. J 0 r dan (POsi tiv i stiche B em erkungen tiber d ie paraphysischcn 
Erscheinun gen. "Ze ntra lbl. f. P sychotherapie" . T. IX, s tr. 14 in.) poslugiwal ~ j<: 

juz przy wyjasniani u zjawisk t e1epatycznych ide ~ wzgl ~dnej przestrze ni. 
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lqce aspekty takich zjawisk dadzq SiE:, 0 ile dotychczas zdolalem 
ustalic, dOszczE:tnie niemal wyjasnic gdy przyjmiemy wzglE:dne 
przestrzenno-czasowe kontinuum psychiczne. Z chwilq bowiem gdy 
pewna tresc psychiczna przekracza pr6g swiadomosci, zanikajq 
jej synchronistyczne przejawy marginesowe. Przestrzen i czas 
przybierajq zwykly sw6j, absolutny charakter, swiadomosc zas jest 
znowu odizolowana w swej subiektywnosci. Mamy tu do czynienia 
z jednym z takich przypadk6w, kt6re najlatwiej okreslic przy 
pomocy znanego w fizyce pojE:cia "komplementarnosci". Gdy jakas 
nieswiadoma tresc przechodzi w swiadomosc, synchronistyczna jej 
manifestacja ustaje, i odwrotnie, wskutek wprawienia podmiotu 
w stan nieswiadomosci (trans) wywolac mozna zjawiska synchro
nistyczne. Ten sam stosunek komplementarnosci zaobserwowac 
mozna zresztq r6wniez w wielu dobrze znanych lekarzom przypad
kach, w kt6rych zanikajq pewne objawy kliniczne, z chwilq gdy 
uswiadomione zostajq odpowiadajqce im nieswiadome tresci. Wia
domo tez, ze szereg zjawisk psychosomatycznych, zazwyczaj nle 
podlegajqcych woli, wywolac mozna przez hipnozE:, czyli wlasnie 
przez ograniczenie swiadomosci. P a u 1 i od strony fizyki formu
luje ujawniajqcy siE: w tych wypadkach stosunek komplementar
nosci w spos6b nast~pujqcy: "Wolnej woli eksperymentatora (lub 
obserwatora) pozostawiono ... jakie wiadomosci chce uzyskac, a ja
kie utracic; lub tez, m6wiqc bardziej popularnie, czy zechce mie
rzyc A i zrujnowac B, czy tez zrujnowac A i mierzyc B. N i e 
zalezy jednak wylqcznie od jego woli, iz nie zdola nabyc pewnych 
wiadomosci, nie tracqc zarazem niekt6rych innych" 5. Dotyczy to 
szczeg6lnie stosunku fizycznego do psychologicznego punktu wi
dzenia. Fizyka ustala ilosci i wzajemne ich stosunki, psychologia 
natomiast jakosci, choc w zadnych ilosciach zmierzyc ich ni~ 
moze. Mimo to obie te dziedziny nauki dochodzq do pojE:C macno 
do siebie zblizonych. Na paralelizm wyjasnien psychologicznych 
i fizycznych wskazywal juz C. A. Me i e r w swej pracy Maderne 
Physik - Moderne Psychologie. Die kulturelLe Bedeutung der 
Komplexen Psychologie, 1935, p. 349 ff. (Wsp6kzesna jizyka 
wsp6kzesna psychologia. Kulturowe znaczenie psychologii kom
pleksowej, 1935, str. 349 in.) . Mowi on: "Obie nauki nagromadzily 
podczas wieloletniej, osobno prowadzonej pracy observvacje i ade
kwatne im systemy myslenia. Obie nauki doszly do pewnych gra
nic, kt6re... majq podobny, zasadniczy charakter. Przedmiot ba
dania oraz czlowiek ze swymi organami zmysl6w i poznania i ich 
przedluzeniami - instrumentami mierniczymi i metodami mierni
czymi - Sq nierozlqcznie ze sobq zwiqzani. Ota komplementarnosc 
zarowno w fizyce jak i w psychologii". Pomi~dzy fizykq a psy

• Informacja koresponde ncyjna. 
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chologiq istnieje nawet "prawdziwy i rzeczywisty stosunek kom
plemen tarnosci" . 

Gdy juz zdolamy uwolnic si~ od nienaukowej wymowki, ze 
chodzi jedynie 0 p r z y pad k 0 w q koincydencj~ , przekonamy 
si~, ze dane zjawiska nie nalezq wcale do rzadkich, lecz wydarzajq 
si~ raczej cz~sto. Okolicznosc ta zgadza si~ calkowicie z rezulta
tami R hi neg 0, przekraczajqcymi granice prawdopodobieiistwa. 
Psyche nie jest bynajmniej chaosem, zlozonym z dowolnosci 
i przypadkowosci, lecz obiektywnq rzeczywistosciq, dajqcq si~ 
zbadac przy pomocy metod nauk przyrodniczych. Pewne oznald 
przemawiajq za tym, iz procesy psychiczne znajdujq si~ w re
lacji energetycznej do fi zjologicznego podloza. W wypadku wy
darzeii obiektywnych, nie mozna w yjasnic ich inaczej, niz jako 
procesy energetyczne 6, nie zdolamy wi~c - mimo niemoznosci 
zmierzenia procesow psychicznych - pojqC faktu zmian, spowo
dowanych przez psyche inaczej, niz jako wydarzeii energetycz

.nych. Dla psychologa powstaje wskutek tego sytuacja, budzqca 
u fizyka najwi~ksze zgorszenie: pierwszy z nich bowiem talcie 
mowi 0 energii, mimo iz nie rna w r~kach nic mierzalnego, choc 
poj~cie energii przedstawia sobq ponadto sciSle matematycznie 
zdefiniowanq wielkosc , ktora jako taka nie daje si~ w ogole za
stosowac do zagadnieii psychiki. Wzor na energi~ kinetyczn ,! 

mv' 
L = - 2- zawiera elementy m (masy) i v (pr~dkosci), wydajqce 

si~ nam niewspolmierne z istotq empirycznej psyche. Lecz jesli 
psychologia mimo to upiera si~ przy stosowaniu wlasnego poj~
cia energii, dla wyrazenia dzialalnosci (energeja) duszy, to poslu
guje si~ ona oczywiscie nie jakims matematyczno-fizycznym wzo
rem, lecz tylko jego analogiq. Lecz analogia ta wiqze si~ zarazem 
talcie z dawniejszym poglqdem, z ktorego rozwin~lo si~ pierwotne 
poj~cie energii w fizyce. Opieral si~ on na stosowaniu niezdefi
niowanego jeszcze matematycznie poj~cia energeja, ktore w koiicu 
sprowadza si~ do prymitywnej, a wi~c archaicznej idei czegos 
"niezwykle efektywnego". Jest to tak zwane poj~cie Mana, kto
rego wyst~powanie nie ogranicza si~ bynajmniej do Melanezji r 

spotykamy je bowiem talcie w Indonezji, jak rowniez na wschod
nich wybrzezach Afryki 7. Pobrzmiewa ono echem w laciiiskim 
n u men, po cz~sci takze i w g e n ius (np. genius l oci). Stoso
wanie w nowszej psychologii medycznej terminu 1 i bid 0 wy
kazuje nawet zdumiewajqce duchowe pokrewieiistwo z prymi

• Wyrazic chce si~ przez t o j edynie, ze zjawiskom psychi cznym wlasciwy jest 
aspekt ene rge ty czny, dzi<:ki ktoremu wlasn ie m ozna ok res lic je jako "zjawiska". 
Nie chce s i~ jednak przez to b y najmnie j wyrazic, ze aspe kt ene rgetyczny obej
muje , lub nawe t w y jasnia calosc psyche . 

7 W kiswahili man a = "znacze nie", a m u n g u = "Bog". 
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tywnym Mana s. Archetypowe to poj~cie jest wi~c nie tylko 
prymitywne, lecz rozni si~ od fizycznego poj~cia energii takze 
tym, ze jest n i e i los c i 0 w e, ale g Io w n i e j a k 0 sci 0 w e. 
Zamiast dokladnych pomiar6w ilosci, pojawia si~ w psychologii 
szacunkowe okreslanie napi~e wyrazajqcych si~ w funkcji uczu
ciowej (ocena). Okreslanie to zajmuje w psychologii miejsce p o
m i a r u w fizyce . Napi~cia psychiczne i stopniowe r6znice po
mi~dzy nimi wskazujq na ilosciowo scharakteryzowane procesy, 
niedost~pne jednak bezposredniej obserwacji lub pomiarom. Lecz 
wartosciowanie w psychologii, choe polega na ocenie jakosciowej, 
posiada r6wniez, jakby u k r y t q "f i z y c z n q" energetyk~, bo
wiem zjawiska psychiczne ujawniajq pewien aspekt ilosciowy. 
Gdyby ilosci te mozna bylo w jakikolwiek spos6b zmierzye, 
psyche musialaby bye czyms poruszajqcym si~ w przestrzeni, do 
czego da si~ zastosowae wz6r na energi~ , a poniewaz masa 
i energia Sq w istocie wymienne, do psyche - 0 He wywiera ona 
w og6le wplywy daj qce si~ ustalie w przestrzeni - mozna by 
adekwatnie stosowac poj ~cie masy i pr~dkosci; innymi slowy 
psyche musialaby posiadae aspekt, w kt6rym pojawia si~ jako 
po r u s z a j q cas i ~ mas a. Jesli nie zamierzamy zakladac 
z gory, ze mi~dzy wydarzeniami fizycznymi i psychicznymi za
chodzi przeciwstawna harmonia, moze tu wyst~powae jedynie 
interakcja. Ta ostatnia hipoteza wymaga jednak takiej psyche, 
kt6ra w jakibqdz spos6b dotykalaby materii, i na Qdwr6t ma
terii 0 u k r y t e j p s y c h e, a niekt6re sformulowania wsp61
czesnej fizyki wcale nie Sq juz zbyt oddalone od tego postu
latu (E d din g ton, J e a n S', i lin.) W zwiqzku z tym przy
pomniee musz~ 0 istnieniu zjawisk parapsychicznych, kt6rych 
realnq wartosc docenic mogq wprawdzie tylko ci, kt6rzy mieli 
okazj~ dokonania wystarczaj qcej ilosci wlasnych obserwacji. 

Jesli rozwazania te Sq sluszne, wynikaloby z nich doniosle 
w skutkach wnioski, dotyczqce istoty psyche, gdyz obiektywizm 
jej znajdowalby si~ w6wczas nie tylko w najscislejszym zwiqzku 
ze zjawiskami fizjologicznymi i biologicznymi, lecz takZe fizycz
nymi, mianowicie , jak si~ wydaje, przede wszystkim w dziedzinie 
fizyki atomowej . Jak z niniejszej pracy wynika, chodzi na razie 
tylko 0 stwierdzenie pewnych analogii, z istnienia kt6rych nie 
nalezy wyciqgae wniosku, iz stanowiq dow6d jakiegos zwiqzku. 
Przy obecnym stanie wiedzy zar6wno fizycznej jak psychologicz
nej trzeba zadowolie si~ samym podobienstwem niektorych za
sadniczych rozwazan. Lecz istniejqce analogie Sq jako takie dose 
juz istotne, by uprawiedliwie ich podkreslanie. 

, Por. m oj q pra c~ , Vber psychische Ene'rget i k u n d da s Wesen d er Traiime, 
Z Auf!. 1948 (,,0 e ne r ge tyce psychiczne j i is tocie s n6w"). 
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PRZYRODNICZE I TEORIOPOZNAWCZE ASPEKTY IDEI 
NIESWIADOMOSCI 

Przypadajqca w dniu 26 lipca 1955 osiemdziesiqta rocznica uro
dzin C. G. J un g a *, przedstawiciela najbardziej wspolczesnego 
kierunku w psychologii nieswiadomosci, sklania mnie do podj~cia 
smialej z pewnosciq, jak na czlowieka stojqcego z zewnqtrz, proby 
uzyskania przez porownawczq refleksj~ nad ideq nieswiadomosci 
oraz ideami z innych dziedzin wiedzy, pewnych aspektow odnosz'q
cych siE: do przedloionych tu zagadnien oraz moiliwosci przysz
lego ich rozwoju. Poniewai bezposrednio dost~pny mi jest jedynie 
punkt widzenia przyrodnika, pominqc tutaj musz~ wszelkie za
stosowania praktyczne, przynaleine do medycznej dziedziny te
rapii. 

1. PROBLEM OBSERWACJI 

Kiedy w ostatnim stuleciu z napomknien K ant a na temat 
S c hell i n g a rozwin~la si~ u C. G. Car usa oraz E. von 
H art man n a filozofia nieswiadomosci, w. tym samym mniej 
wi~cej czasie z poglqdowych obrazow Far a day a ai po prawCj 
pola elektromagnetycznego M a x well a ksztaltowac si~ jE:la idea 
pola fizykalnego. I tak, jak owemu polu przyporzqdkowano my
siowo pewnq rzeczywistosc, niezaleinie od tego, czy przy pomocy 
odpowiednich srodkow (cial naladowanych elektrycznie, opilkow 
ielaznych, igly magnetycznej etc.) czyni si~ je widzialnym, czy tez 
nie, przyznano tei nieswiadomosci rzeczywistosc jako brzeinej 
warstwie "tresci" podprogowych, mogqcych jednak niekiedy wy
wierac znaczny wplyw na procesy przez swiadomosc rejestrowane. 
Porownania tej, otaczajqcej swiadomosc, warstwy psychicznej, nie
postrzegalnej bezposrednio z polem fizykalnym, a w szczegolnosci 
z polem magnetycznym, dokonal istotnie jui w roku 1902 Wi 1
Ii am James l ; 

"Istotnym faktem, 0 ktorym przypomina ow wzor 'pola' jest 
nieokreslonosc marginesu. Chociai niejasno zdajemy sobie spraw~ 
z tego, co ow margines zawiera, tresci te, mimo wszystko, istniejq 
tam, pomagajqc zarowno w kierowaniu naszym sposobem zacho
wania siE:, jak w zdeterminowaniu nast~pnego momentu naszej 
uwagi. Otaczajq nas one, stanowiqc jakby pole magnetyczne, 
w obr~bie ktorego centrum naszej energii obraca si~ niczym igla 

• Carl G. Jung zmarl w roku 1961, Wolfgang Pauli, fizyk szwajcarski, 1aure<lt 
Nobla w ' 1945 r. zmarl w 1958 r. 
Wolfgang Pauli, Aufsiitze und Vortriige tiber Physik und Erkenntnistheorie, 
Braunschweig 1961, Fr. Vleweg. 

6 - Znak 
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kompasowa, bowiem obecna faza swiadomosci przeksztalca si~ 
z kolei w nast~pnq. Caly zapas naszych zasob6w pami~ci unosi 
si~ poza tym marginesem, gotow za lada dotkni~ciem przedostac 
si~ do wn~trza; cala zas masa naszych zapasowych sil, impulsow 

wiadomosci, stanowiqca naSZq empirycznq jazn, stale si~ roz
ciqga poza nim. W kazdym momencie naszego swiadomego zycia 
granice pomi~dzy tym, co aktualnie istnieje i tym, co stanowi 
jedynie mozliwosc - zarysowane Sq tak niewyraznie, iz zawsze 
trudno orzec, czy pewne elementy zycia umyslowego uswiada
miamy sobie czy nie". 

To podprogowe "cos", niejako zza sceny kierujqce swiadomosci q, 
nazwane zostalo "podswiadomosciq". F r e u d, pierwszy jego od
krywca i badacz, chcial poczqtkowo odnosic je do wszystkiego, 
co wyparte zostalo ze swiadomosci, tak izby podswiadomosc mozna 
bylo ponownie usunqc, kasujqc owo wyparcie. 

Podswiadomosc, jak si~ niebawem okazalo, rna bardziej skom
plikowanq struktur~, niz si~ to poczqtkowo wydawalo. J un g 
zwlaszcza dowi6dl, iz sklada si~ ona w niewielkiej jedynie cZqstce 
z tresci wypartych, w cz~sci swej zasadniczej wszakze z archa
icznych tresci kolektywnych, kt6re uprzednio nigdy nie tkwil:y 
w swiadomosci i warunkujq wlasnie autonomi~ oraz wlasne pra
wa "nieswiadomosci", jak, wracajqc do dawnej terminologii fi
lozoficznej, znowu jq nazwano. 

Lecz i fizykalne poj~cie pola ujawnilo tymczasem nowe pro
blemy. Dopoki ciala doswiadczalne, uzywane do obserwacji (jak 
np. opilki zelaza) wiernie ukazujq istniejqce juz przed ich wpro
wadzeniem pole, nie zaklocajqc go wyraznie, sytuacja jest raczej 
prosta. Jesli jednak w fizyce atomowej dochodzimy do dziedziny, 
gdzie reakcja cial, wytwarzajqcych pole (jak np. elektron6w) z po
lem pierwotnym nie da si~ pominqc, a nawet nie na pewno skom
pensowac, wkraczamy w i dzis jeszcze nadal istniejqcq problema
tyk~ - dualizmu pola i hodel pola. 

Problematyka ta stanowi cz~sc nader istotnego w mechanice 
kwantowej faktu, ze wzajemne oddzialywania na siebie instru
ment6w pomiarowych i obserwowanego systemu cz~sciowo nie 
dajq si~ okreslic z chwilq, gdy w gr~ wchodzi skonczonosc kwantu 
oddzialywania. Dla · ustalenia wlasciwosci obiekt6w atomowych 
obserwator rna, zgodnie z tq teoriq, mo:i:nosc wolnego wyboru 
pomi~dzy ukladami doswiadczalnymi, wzajemnie si~ na ogol wy
kluczajqcymi. Dotyczy to zwlaszcza z jednej strony wielkosci 
ruchu i energii, z drugiej zas st1'ony p1'zebiegu procesow czaso
przestrzennych (relacja niepewnosci He i sen b erg a, komple
mentarnosc N. B 0 h r a). Postaw a ob~e1'watora zmienia si~ wiEic 
odpowiednio w fizyce kwantowej z roli obserwatora ukrytego 
w rol~ obserwatora aktywnego, ktorego wplyw6w na system ob
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serwowany przezeit przy pomocy odpowiednich instrument6w nie 
mozna juz skompensowac. 

Ta sytuacja "komplementarnosci" stwarza koniecznosc wpro
wadzania do fizyki pierwotnych prawdopodobieitstw, 
jako logicznego uogolnienia deterministycznej postaci praw przy- . 
rody fizyki "klasycznej" 2. Pola w wielowymiarowych przestrze
niach okreslajq prawa przedstawiajqce s tat y sty k ~ szeregu po
miarow, wykonanych w jednakowych warunkach poczqtkowych 
a w p r z y pad k u jed neg 0 pomiaru Vlyrazajq jedynie m 0 z
1 i VI 0 sci. W odroznieniu od pol VI fizyce k lasycznej nie mozna 
jednoczesnie mierzyc VI roznych miejscach owych "pol prawdo
podobieitstwa", nazwanych juz takze "katalogami oczekiwania". 
Jesli bowiem dokona si~ pomiaru w innym miejscu, oznacza to 
p r z e j sci e don 0 we g 0 zjawiska ze zmienionymi warunkami 
poczqtkowymi, do ktorych przynalezy nowy caloksztalt oczekiwa
nych mozliwosci, a wi~c i w s z ~ d z i e na nowo ksztaltujqce si~ 
pole. W fizyce atomowej zjawiska majq wi~c nOWq cech~ c 01

los c i, nie dajq si~ bowiem rozlozyc na zjawiska Cz~sclOwe , nle 
zmieniajqc przy tym za kazdym razem w sposob istotny calego 
zjawiska. 

Fizyk-obserwator, z chwilq gdy dokonal juz wyborn ukladu 
doswiadczalnego, nie rna wplywu na rezultat pomiaru, ktory, 
oblektywnie zarejestrowany, jest dost~pny powszechnie. Subiek
tywne cechy obserwatora lub jego stan psychiczny tak sarno nie 
majq wplywu na ustalanie praw przyrody w mechanice kwanto
wej, jak w fizyce klasycznej . 

eh. de M 0 n t e t 3 z subteln ym wyczuciem psychologicznych 
i fizycznych paraleli scharakteryzowal opisanq tu sytuacj~ w fi
zyce kwantowej jako "ofiar~ i wybor". W stosunku do ogolnej, 
psychologicznej sytuacji ohary istnieje w fizyce, obok zgody na 
rezygnacj~ z pewnych wartosei (utrat~ wiadomosci) na rzecz in
nych, ta zasadnlcza roznica, ze przy pomiarach fizykalnych "dar 
ofiarodawcy" nie jest cZqstkq jego samego, lecz kawalkiem ze
wn~trznego swiata , wskutek czego nie dochodzi do zadnej prze
miany obserwatora. Obserwowany system zostaje po dokonaniu 
pomiaru znowu oddzielony od obserwatora i pozostawiony sobie. 

Odczuwa si~ ch~c porownania wewn~trznego procesu postrze
gania zmyslowego (i w ogole kazdego pojawienia si~ nowej, swia
domej tresci) z obserwacjami w fizyce 4, 0 He potraktowac mozemy 
fizyczne instrumenty porr;iarowe jako techniczne rozszerzenie 
zmyslowych organ6w obserwatora. W pierwszym wypadku jed
nak nowa tresc swiadomosci staje si~ cz~sciq skladowq postrzega
jqcego podmiotu . Poniewaz zas nieswiadomosc nie daje si~ .zmie
rzyc ilosclowo, a wskutek tego nie daje si~ tez opisac matema
tycznie i poniewaz wszelkie poszerzenie swiadomosci ("uswiado
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mienie sobie") musi mocq reakcji zmieniae nieswiadomosc, nalezy 
w odniesieniu do nieswiadomosci oczekiwae "problemu obserwa
cji", wykazujqcego wprawdzie analogie z podobnym problemem 
fizyki atomowej, lecz zawierajqcego ponadto jeszcze znacznie 
wi~ksze trudnosci. Trudnosci te wyrazae si~ mUSZq W postaci pa
radoksow logicznych, jesli b~dziemy usilowali nieswiadomose ujqe 
poj~ciowo. Wedlug F r e u dana przyklad i sen jest "krolewskq 
drogq" ku nieswiadomosci, rozwazany z teoriopoznawczego punktu 
widzenia stanowi on jednak juz trese swiadomosci, z chwilq gdy 
po przebudzeniu mozna go sobie przypomniee; ponadto zas jest 
tez procesem psychofizycznym, gdyz nieuchronnie towarzyszq mll 
procesy fizjologiczne w mozgu. Sarno postrzeganie snu juz, jesli 
mozna si~ tak wyrazie, zmienilo stan nieswiadomosci , a przez to, 
analogicznie do obserwacji mierzonej w fizyce kwantowej, stwo
rzylo nowe zjawisko. Swiadome zastanawianie si~ nad pewnym 
snem musi w skutkach doprowadzie do jeszcze dalszej zmiany 
nieswiadomosci, choe dla niej nie znajdujemy juz zadnej bezpo
sredniej analogii w fizyce . 

Ponizsze cytaty majq wykazae, jak ujawma]q si~ logiczne para· 
doksy, wywolane problemem obserwacji, w sformulowaniach C. G. 
J u n g a 5 na ternat nieswiadomosci. 

Tresci swiadomosci nazywa on "jednoczesnie swiadomymi i nie
swiadomymi, czyli pod pewnym okreslonym aspektem swiado
mymi, pod innym nieswiadomymi" i dodaje: "Stwierdzenie to, 
jak kazdy paradoks, nielatwo zrozumiee. Musimy chyba jednak 
oswoie si~ z myslq, ze swiadomose nie jest zadnym TUTAJ, a nie
swiadomose zadnym TAM. P s Y c h est a now ira c z e j p e w
n q s w i ado m i e - n i e s w i ado m q cal 0 S e" 6. 

o pojawiajqcym si~ tu obok pary przeciwieiistw swiadomosc
-nieswiadomose poj~ciu "psyche" nic jeszcze nie powiedzialem. 
Zgodnie z przytoczonym cytatem zdefiniowane one zostalo wczes
niej przez J u n g a jako "caloksztalt wszystkich procesow psy
chicznych, tak swiadomych, jak nieswiadomych" i. 

Lecz kilka stron dalej, po pierwszym tu przytoczonym cytacie 8 

czytamy jednak: "Materia jak i duch wydajq si~ w sferze du
chowej charakterystycznymi wlasciwosciami tresci swiadomosci. 
Obie Sq zgodnie z ostatecznq SWq naturq transcendentalne, czyli 
nie do unaocznienia, psyche bowiem i jej tresci stanowiq jedyn"l, 
bezposrednio danq nam rzeczywistose" . 

Nie owa niepoglqdowosc materii i ducha stwarza tu logiczne 
trudnosci, lecz "bezposrednie danie" psyche, 0 ktorym czytamy 
w ostatniej cz~sci tego zdania. Jakze bowiem moze bye "bezpo
srednio dany" "caloksztalt tak swiadomych, jak nieswiadomych 
proces6w" albo "swiadomie-nieswiadoma calose"? 
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Fizykowi, podobnie jak naiwnemu umyslowi, wydaje si~, 1:< 

jedynie tresci swiadomosci Sq "bezposrednio dane". Ponadto jed
nak powstaje dla fizyka pytanie, czy jakas "swiadomie-nieswia
doma calose" nie wykracza moie jui znacznie poza granice tego, 
co jeszcze moina okreslae jako "psyche" . I czyi nie jest prze
swiadczony, ii obok tego, co "psychiczne" w sensie przymiotni
kowym • i do czego z pewnosciq naleiq instynkty, afekty i dzia
lanie zmyslow, zasi~g "psyche" jako rzeczownika stae si~ musi, 
jako problem znaCZqcy, przedmiotem rozwaian przyrodniczych. 
Poslugiwanie si~ bowiem rzeczownikiem "psyche", przypominaj'l
cym filozofi~ platonskq i jej dusz~ swiata, grozi niebezpieczen
stwem ukazania w ten sposob mimowolnie tego, co psychiczne 
w sposob zanadto wyizolowany z materialnych wydarzen przy
rody, ktorych istnienie w skali atomowej, podobnie jak nieswia
domose stwierdzie moina jedynie posrednio, a nie jako takie. 

Poslugiwanie si~ rzeczownikiem psyche w psychologii powinno 
podkreslae przeciwienstwo z mechanistycznym obrazem swiata, dq
zqcym do wywodzenia wszelkich wydarzen ze znanej podowczas 
fizyki deterministycznej. Lecz od owych czasow kwant dzialania 
P I a n c k a, ktory od 1900 roku jako intruz wtargnql w ow ogra
niczony obraz swiata, wywolal rewolucj~ w fizyce, zakonczonq 
na razie przy uiyciu "metody odpowiedniosci" stworzeniem w 1927 
roku mechaniki kwantowej, czyli mechaniki falowej. Fizycy, kt6
rzy przyczynili si~ do owego rozwoju, przejawiajq alba regresywnq 
t~sknot~ do stanu dawnego, alba tei spodziewajq si~ dalszego 
rozwoju, ktory jeszcze bardziej odbiegnie od dawnego, "klasycz
nego" idealu wyjasniania przyrody. Owa druga kategoria fizykow, 
do ktorych siebie takie zaliczam, jest wi~c sklonna uwa:i:ae zakres 
stosowania dzisiejszej fizyki atomowej rowniez za ograniczony; 
wyrainie sklonni jestesmy przYJqc, ze nie rozumiemy jeszcze 
procesow zachodzqcych w materialnym substracie, w ktorych 
w gr~ wchodzi skierowanie do celu, integracja, celowose i calose, 
ktore uznajemy za charakterystyczne dla iycia oraz wszystkiego, 
co iywe. Tak np. B 0 h r podkresla nOWq stron~ problemu obser
wacji, przypuszczajqc, iz dodatkowy warunek przy doswiadczeniu, 
ten mianowicie, ie dany organizm powinien przy eksperymencie 
pozostae przy iyciu, stawia zasadniczq granic~ mozliwosciom 

• Pragn~lbym przy tej okazji zwr6cic uwag~ na pewn~ logicznll osobliwosc, 
zawart~ u C. G. J u n g a w poslugiwaniu si~ pOI~czeniem werbalnym "wypo
wiedz psychiczna". Nie chodzi tutaj bynajmnieJ 0 podzielenie wypowiedzi na 
psychiczne i ni e psychiczne, lecz 0 przypadajqc~ w s z y s t kim wypowiedziom, 
n i e z a i e z n i e 0 d i c h t r e s c i wlasciwosc stanowienia tresc! swiadomoscl 
wypowiadajqcego "a wi~c psychicznych" (dajqcych si~ wi~c t ez wskutek lego 
badac od strony warunk6w p sychologicznych). Z punktu widze nia logiki for
malnej para tych sl6w "wypowiedz psychiczna" wydaje siE: wiE:c pie 0 n a 2

me fi, podobnie jak np. "bialy siwek" , 
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sprawdzania i zastosowania praw fizyki nieorganicznej, kwanto
wej do zywego obiektu 9. W ten sposob z w i q z kip s y c h 0 f i
z y c z n e, z kt6rymi spotykamy si~ przeciez codziennie i CZEisto , 
zdajq si~ znowu przesuwac do centrum rozwoju nauki 10. W XVII 
wieku zwiqzki te stanowily powaznq przeszkod~ w obrazie swiata 
fizyki "klasycznej", poniewaz tu wlasnie trzeba bylo poza zwy
czajnym zwia.zkiem przyczynowym postulowac zwia.zek inny "pa
ralelistyczny". A czy zwia.zek paralelistyczny istnieje jed y n i c 
w przyporza.dkowaniu proces6w fizycznych i psychicznych, a nie 
przy innych jeszcze okazjach? I czy zwiqzek paralelistyczny nie 
usprawiedliwia jednoczesnie iqdania, aby to, co wzajem sobie 
przyporzqdkowane, "odpowiadajqce" (korespondujqce) ujmowac 
r6wniez poj~ciowo jako jednakie w swej istocie? 

Szczeg6lnie godne uwagi wydaje mi si~, ze i najnowszy kieru
nek psychologii nieswiadomosci, ten mianowicie, ktory reprezen
tuje C. G. J un g, rozwijac si~ zacza.l ku u z n a wan i ute g 0 

con i e p s y chi c z n e w z wi a. z k u z pro b 1 em em j e d
nos c ips y c h 0 f i z y c z n e j. Pierwszym krokiem w owym 
kierunku bylo zetkniEicie si~ tej psychologii z a 1 c hem i q 11, 

kt6rq chcialbym tutaj potraktowac jako prawdziwy "symbol" 12. 

Alrhemia byla doktrynq 0 elementach mistyczno-gnostycznych, 
ktorej j~zyk przy pomocy obcych nam juz dzisiaj identyfikacji" 
nieustannie i w skrajnej postaci wyraial jednosc psychofizycznq, 
jak rowniez jednosc dzialania w eksperymentatorze (w "artyscie" , 
jak glosila alchemia) z tym, co dzialo siE; w materii (zgodnosc 
mikro- i makrokosmosu). Psychologia J u n g a natrafia wiE;C tutaj 
na materi~, a 0 ile alchemia byla tez prekursorka. pMniejszej 
chemii naukowej - takie na pozostale nauki przyrodnicze. Nie 
dziwi nas vviE;c, ze wkrotce po tym pierwszym spotkaniu z alche
miq aktualny staje si~ problem psychofizyczny, a takze problem 
wcia.gni~cia obserwatora w naturalny tok owej psychologii. Istot
nie - w 1946 roku dokonal J un g 13 zasadniczych zmian w poj~

ciach, jakimi si~ poslugiwal, aby moc sprostac owym zasadniczym 
problemom. Czyni to zwlaszcza w zwiqzku ze zjawiskami "Extra
sensory perception" (ESP), do ktorych pod koniec nast~pnego 
paragrafu pokr6tce jeszcze powroc~. 

Sprawom niepsychicznym usiluje J u n g sprostac przy pomocy 
specjalnego pojE;cia "psychoid" 14, a ponadto przez zmianE; daw
niejszego swego pojE;cia "archetypu" ** , uzywanego uprzednio jako 

• Przypominam 0 odpowiednikach: siedem planet ~ siedem metali, a wsr6d 
nich planeta Merl<ury = Hermes = rt~c; Spiritus (duch) = alkohol etc. A czyz 
F r e u d przypadkiem wpadl na alchemiczne wyrazenie "sublimowa6"? 

•• Prof. E. Pan 0 f sky (princeton) powiadomil mnie uprzejmie, iz najstar

szym ze znanych fragment6w lite ratury, gdzie pojawia sil) greckie slowo a(lXnDno5 
lest Cicero, Listy do Atticusa 12.5 oraz 16.3, k tory slowo to przetlumaczyl na 
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synonim okreslenia "obraz pierwotny". Zakladajqc tu, ie to poj~cie 
z psychologii J u n g a jest nieznane, pragn~ je kr6tko wyjasnie 
przez poniisze, chronologicznie uloione cytaty - jak r6wnlei 
wyjasnie stopnlowq jego zmian~ i rozw6j. Nie spos6b go oddzielie 
od jui wspomnianej u J u n g a kolektywno-archaicznej warstwy 
nieswiadomosci, zdatnej do spontanicznej reprodukcji motyw6w 
mitologicznych. Typy psychologiczne (1921), De fin i c j e (vide 
"Obraz"): "Obraz pierwotny, kt6ry gdzie indziej okreslalem tei 
jako 'archetyp', jest zawsze kolektywny, czyli wsp6lny przynaj
mniej dla calych narod6w alba epok... Obraz pierwotny jest mne
micznym osadem, eng ram m e m (s e m 0 n em), powstalym 
wskutek zagEiszczenia niezliczonych, wzajem do siebie podobnych 
proces6w. Obraz pierwotny jest przedproiem idei, jej macierzystq 
glebq". 0 energetyce duszy (Rozpr. psycholog. t. II, Zurych 1928), 
str. 198: "Archetypy to typowe formy pojmowania i wsz~dz:e, 
gdzie chodzi 0 r6wnomierne i regularnie powracajqce poj~cia, 

chodzi 0 jakis archetyp, niezaleinie od tego, czy mitologiczny jego 
charakter zostanie rozpoznany, czy tei nie". 

Psychologia i religia, Zlirych 1940, str. 93: " ... Nawet sny sfor
mowane Sq w znacznej mierze z kolektywnego materialu, podob
nie jak pewne motywy, powracajqce w niemal indentycznej for
mie w mitologii i folklorze r6inych narod6w. Nazwalem owe 
motywy arc h e t y pam i, a rozumiem przez to formy lub obrazy 
natury kolektywnej, wysh;Plljqce mniej wi~cej na caJym swiecie 
jako konstytllanty mit6w, a jednoczesnie jako autochtoniczne, in
dywidualne produkty 0 nieswiadomym pochodzeniu. Motywy ar
chetypowe wywodzq si~ prawdopodobnie z tych formacji ludz
kiego umyslu, kt6re przekazane zostaly nie tylko przez tradycj~ 
i migracj~, lecz r6wniei przez dziedziczenie. Ostatnia ta hipoteza 
jest nieodzowna, poniewai nawet skomplikowane obrazy arche
typowe mogq bye spontanicznie reprodukowane, choe nie istnieje 
iadna moiliwose bezposredniej tradycji". 

Ibid. str. 186: (Zakladamy) "ie istnieje jakiS okreslony, nieswia
domy warunek jako odziedziczone apriori. Zakladajqc to, nie mam, 
oczywiscie, na mysli dziedziczenia wyobraien, co bylo trudne 
a nawet niemoiliwe do udowodnienia. Podejrzewam raczej, ii 
odziedziczona cecha stanowi cos w rodzaju formalnej moiliwosci 
ponownego wyraiania tych samych, lub przynajmniej podobnych 
idei. Moiliwose t~ nazwalem 'archetypem'. Przez archetyp ro
zumiem wi~c pewnq strukturalnq wlasciwose lub warunek, przy
naleiny do psyche, zwiqzanej w jakis spos6b z mozgiem" . 

lacinE:. Greckle fr6dla, z kt6rych czerpal Cicero, nie SII nam znane. DzlE:kl jego 
autorytetowl slowem tym poslugiwano si<: w p6znych czasach Ilntyku bardzo 
CZE:sto. 
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Eranos Jahrbuch 1946, tu cytowany pierwodruk w Korzeniach 
swiadomosci (1954), str. 577: "Zawsze pami~tae naleiy 0 tym, ze 
to, co okreslamy jako 'archetyp' sarno w sobie jest niedostrze
galne, wywiera jednak wplywy umoiliwiajqce unaocznianie, mia
nowicie wyobraienia archetypowe"; str. 573: (Archetyp jest) "n i c 
t Y 1 k 0 0 bra z e m, 1 e c z jed no c z e s n i e i d y n ami k q, 
ta ostatnia zas wyraia si~ w numinalnosci, w fascynujqcej sile 
archetypowego obrazu". 

str. 579: "Tak jak 'psychiczna podczerwien' czyli biologiczna 
dusza instynktu stopniowo przechodzi w fizjologiczne procesy iy
ciowe, a wskutek tego w system warunk6w chemicznych i fi
zycznych, tak 'psychiczny nadfiolet', czyli archetyp, oznacza tE: 
dziedzin~, kt6ra z jednej strony nie wykazuje zadnych wlasci
wosci fizjologicznych, z drugiej zas w ostatecznosci nie moze 
bye jui tei uznawana za psychicznq, mimo ii psychicznie si~ 
manifestuje. I choe nie istnieje iadna forma bytu, kt6ra nie by
laby nam przekazywana wylqcznie w spos6b psychiczny, nie 
wszystko przeciei moina uznae za tylko psychiczne. Argument ten 
musimy logicznie zastosowae do archetyp6w". 

str. 601: "Te nie dajqce si~ okreslie ilosciowo, lecz jedynie jakos
ciowo jednostki oddzialywania nieswiadomosci, mianowicie tak 
zwane arc h e t y p y, majq wi~c natur~, kt6rej z calkowitq pew
nosciq nie moina okreslie jako psychicznq". 

str. 602: (Archetypy Sq to) " ... Z empirii wywiedzione postulaty... 
kt6rych tresci, jesli takowe w og6le istniejq, nie mogq zostae wy
obraione. Archetypy pojawiajq si~ dopiero w obserwacji i do
swiadczeniu, mianowicie przez to, ie p r z y p 0 r z q d k 0 w u j q 
wyobraieniu to, co za kazdym razem odbywa si~ nieswiadomie 
i z tego wzgl~du rozpoznane moie zostae dopiero p6zniej". 

Aion (1951) str. 260: (Chodzi tu 0) "pewne kompleksowe formy 
wyobraien, 0 tak zwane arc h e t y p y, kt6re, jak naleiy przypusz
czae, Sq nieswiadomymi silami przyporzqdkowujqcymi wyobraie
nia. Sila nap~dowa dajqca asumpt do tych uksztaltowan nie da siG 
odr6inie od swiadomie transcendentnego stanu rzeczy, kt6ry na
zywamy instynktem. Stqd tei nie rna powodu, aby przez archetyp 
rozumiee cokolwiek innego, nii po s t a e 1 u d z k i ego i n
stynktu". 

Korzenie swiadomosci (1954) str. 5: ,,'Archetyp' to wyjasnia
jqcy opis platonskiego eidos". 

str. 6: "Archetyp stanowi w zasadzie pewnq nieswiadomq trese, 
kt6ra zostaje zmieniona wskutek uswiadomienia i dostrzeienia 
jej, mianowicie w duchu kaidorazowej, indywidualnej swiado
mosci, w kt6rej si~ pojawia". 

Do tego nota 14: "Dla scislosci trzeba rozr6iniae 'archetyp' od 
'wyobrazen archetypowych'. Archetyp jako taki jest hipotetycz
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nym, niepostrzegalnym wzorcem, podobnie jak znany w biologii 
'pattern of behaviour'" *. 

Przytoczone tu cytaty mogq zorientowac czytelnika co do funk
cji poj~cia "archetyp" w psychologii J u n g a, oraz jego przemian 
od pierwotnego znaczenia "obrazu pierwotnego" do niepoglqdo
wego, strukturalnego elementu nieswiadomosci, regulatora, kt6ry 
przyporzqdkowuje poj~cia. Osobiscie widz~ w tym pierwsze za
powiedzi rozeznawania zasad porzqdku, kt6re w odniesieniu do 
zr6znicowania "psychiczno-fizyczny" Sq neutralne 15, lecz w prze
ciwienstwie do konkretystycznej, psychofizycznej, jednolitej no
menklatury dawnej alchemii Sq idealno-abstrakcyjne, czyli same 
w sobie niepoglqdowe. Wyraznie ujawniajq si~ tutaj wielkie· trud
nosci i paradoksy problemu obserwacji. Owe przemiany idei nie
swiadomosci wykazlljq, iz pod wzgl~dem logicznym Sq one jeszcze 
dalekie od ostatecznego opracowania, ze stanowiq wyraz nadal 
rozwijajqcych si~ badan. Fizyk wie dobrze, jak cz ~sto oba te 
problemy si~ spotykajq, a talcie jak daremny jest wysilek llchwy
cenia tego, co jeszcze plynne, czy to jedynie przy pomocy powta
rzania, czy tez przy pomocy logicznie juz opracowanej aksjoma
tyzacji. W takim wypadku wydaje mi si~ wazne rozpatrywanie 
badan z bardziej og6lnego pllnktu widzenia,' nie zas z pllnktu 
widzenia dyscypliny szczeg6lnej. 

2. ZASTOSOWANIE IDEI NIESWIADOMOSCI W NAUKACH ILOSCIOWYCH 

Nie wdajqc si~ w nazbyt og6lne rozwazania na temat dawnych 
zagadnien filozoficznych, zwiqzanych z przyporzqdkowaniem na
szych wyobrazen, jak na przyklad zgodnosci form myslenia z for
mami bytu, chc~ przedysklltowac tutaj niekt6re zastosowania idei 
nieswiadomosci w naukach ilosciowych. Stosowane Sq w tym wy·· 
padku matematyka, biologia, jak r6wniez dziedziny pograniczne 
pomi~dzy psychologiq i fizykq. 

SZllkajqc moiliwosci zastosowania poj~cia archetypu poza gra
nicami wsp6lczesnej psychologii nieswiadomosci natknqlem Stq 
najpierw na historyczny fakt, ii K e pIe r szeroko i regularnie 
stosuje slowa "archetypus" i "archetypalis", w sensie zresztq 
podobnym jak J un g, mianowicie jako "praobraz" 16. Zasi~g sto
sowania tego poj~cia jest wprawdzie u K e pIe r a bardziej spe
cjalny: obejmuje bowiem tylko idee mat e mat y c z n e. Tak 
tedy nazywa K e pIe r geometri~ "archetypem pi~kna swiata", 
a proporcje matematyczne, kt6re llwaia za wszczepione przez 
wiecznosc do duszy czlowieka, b~dqcego obrazem i podobienstwem 
Stworcy, takie nazywa archetypowymi harmoniami. Dzi~ki mo

• model zachowania 
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jemu profesorowi A. So m mer f e 1 dow i wiedzialem, jak zywe 
Sq dzisiaj jeszcze te, pojawiajqce si~ u K e pIe r a, elementy pi
tagorejskie 17. Dziala tu nadal jeszcze owa dawna, duchowa "dy
namis" liczby, wyrazona w dawnej doktrynie Pitagorejczyk6w, 
wywodzqcej, iz liczby Sq poczqtkiem wszech rzeczy i jako har
monie przedstawiajq jednosc w wielosci. 

Jesli wi~c dzisiaj stosuje si~ og61ne poj~cie "archetypu", po
winno si~ je ujmowac tak, aby "matematyczna praintuicja" taki e 
si~ do niego zaliczala, wyrazajqc si~ m. in. w arytmetyce w idei 
nieskonczonego szeregu liczb calkowitych, w geometrii w idei 
kontinuum. Z pewnosciq chodzi tu 0 "r6wnomierne i regularnie 
powracajqce poj~cia". Interesujqcy wydaje mi si~ zamysl bardziej 
szczeg6lowego opracowania specyfiki tych wlasnie "wyobrazell 
archetypowych", kt6re stanowiq podstaw~ matematyki, w por6w
naniu z bardziej og61nymi wyobrazeniami archetypowymi. 

Wiadomo, ze dowiedzenie drogq formaln q braku sprzecznosci 
analizy, stale stosowanej w fizyce, okazalo si~ niemozliwe. Wobec 
tego nalezy szukac przyczyn owego braku sprzecznosci poza samq 
matematykq, tak aby okazal si~ on faktem naturalnym, zwiqza
nym ze sposobem funkcjonowania ludzkiego intelektu. I tutaj 
wi~c natrafiamy znowu na fakt przyporzqdkowania naszych wy
obrazen. 

Nawet przy najwi~kszych osiqgni~ciach ludzkiego intelektu, ja){ 
.matematyka, nie powinnismy zapominac 0 ciqglosci zycia, wstecz
nie lqczqcej powstawanie poj~c ze zjawiskami przystosowania <;i~ 

u wszelkich zywych organizm6w - pami~tajqc 0 dawnej zasadzie 
alchemii, iz duch jest "prastarym synem matki". Zbyt dlugo jui: 
pomijano tez~ J u n g a, ii archetypy Sq dziedzicznym osadem po 
calym szeregu przodk6w. Ale w jaki spos6b powstaly w trakcie 
biologicznej ewolucji, jak si~ przy tym ZmiE!llialy? 

Doprowadza to do pytania, w jaki spos6b nabyte i odziedziczone 
zostajq specyficzne modele zachowania si~ (patterns of behaviour), 
instynkty, dziedzina, kt6ra mimo wielkich sukces6w wsp61czesnej 
genetyki wydaje mi si~ nadal jeszcze raczej mroczna 18. Jak wia
domo dawny poglqd Lamarcka, wedlug kt6rego "funkcja powoduje 
powstanie organu" 19, rozbija si~ 0 empiryczne stwierdzenie, ze 
"wlasciwosci nabyte indywidualnie nie Sq dziedziczne". Z drugiej 
jednak strony znane Sq dziedziczne czynnosci instynktowne (np. 
kierunek lotu u ptak6w przelotnych), k t6re kiedys przeciez jed
nale zostaly nabyte. 

Wsr6d wsp6lczesnych biolog6w wydaje si~ dzisiaj cieszyc wiel
kim uznaniem pewien teoretyczny model ewolucji biologicznej, 
polegajqcych na polqczeniu "bezkierunkowych (random) mutacji" 
z "selekcjq". Ta ostatnia, przej~ta od Dar win a, wyraza wplyw 
srodowiska 20. Ow model ewolucji jest zgodnie z ideami drugiej 
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polowy XIX wieku pr6bq utrzymania teorii 0 calkowitej eIimi
nacji wszelkiej celowosci, kt6rq wobec tego trzeba jakos zastqpie 
przez wprowadzenie "przypadku" (chance). 

Jako fizyk chcialbym tu zglosie krytyczne zastrze:i:enie *, i:i: 
model ten nie zostal dotychczas poparty :i:adnym pozytywnym 
rozwa:i:eniem statystycznym. Rozwa:i:enie takie musialoby polegae 
na por6wnaniu wynikajqcej z owego modelu teoretycznej s k ali 
c z a s u ewolucji i jej empirycznej skali czasowej: n ale:i: a lob Y 
w y k a z a e, i:i: n a z a sad z i e p r z y j ~ t ego mod e 1 u istnie
jqca de facto c e low 0 s e m i a I a w y s tar c z a j q c q S z a n
s ~ pow s tan i a w g ran i c a c hem p i r y c z n i e z nan c
g 0 c z a s u. Lecz t a k i ego r 0 z w a :i: ani ani g d z i e n i e 
pod j ~ t 0.** 21 Odwraca si~ natomiast uwag~ od tej zasadniczej 
kwestii, stwierdzajqc, i:i: to, co niecelowe, z calq pewnosciq ginie, 
bqdi te:i: zawodzq pewne dawniejsze "witalistyczne" poj~cia. 

Gdy przy zabezpieczonych rezultatach w genetyce 22 (podobnie 
jak i w fizyce atomowej) chodzi 0 prawa statystyki, ustalone 
i zweryfikowane poprzez doswiadczalne szeregi w cz~sto zacho
dzqcych i odtwarzanych wydarzeniach, dla ewolucji biologicznej 
szczeg61nie doniosle Sq w y dar zen i a r z a d k ie 1 u b n awe t 
jed nor a z 0 we 23. Jako czlowiek stojqcy na zewnqtrz, zado
wolie si~ musz~ zwr6ceniem uwagi na t~ zasadniczq r6znic~, 
stwierdzajqc, :i:e istniejqce w tej dziedzinie i z pewnosciq nader 
zlo:i:one zjawiska wydajq mi si~ dot~d jeszcze nie przeanalizowane. 

Na zakoiiczenie pragn~ zajqe si~ jeszcze kr6tko kontrowersyj
nym tematem "extra-sensory perception" (ESP), stanowiqcym 
dziedzin~ pogranicznq pomi~dzy fizykq i psychologiq, kt6rq r6w
nie:i: dobrze nazwae mo:i:na "parapsychologiq" jak i "biofizykq". 
Mamy ju:i: w tej dziedzinie eksperymen ty ilosciowe, wykonane 
metodami naukowymi, wykorzystujqcymi tak:i:e wsp6lczesnq sta
tystyk~ matematycznq 24. Najcz~sciej chodzi tutaj 0 odgadywanie 
figur lub obraz6w na kartkach. Pograniczna ta dziedzina budzila 
ju:i: niejednokrotnie zainteresowanie fizyk6w, cz~sto te:i: jednak 
byla pot~piana. l'iiiekt6rzy m6wiq tu 0 bl~dach eksperymentalnych 
lub matematycznych, inni ostro:i:niej stwierdzajq, ,,:i:e nie czujq si~ 
przy tym dobrze". Na temat pierwszego z tych zastrzeieii powie
dziee trzeba ie 0 ile mi wiadomo, w doswiadczeniach wykony
wanych z naleiytq ostro:i:nosciq nie zdolano naprawd~ wykazae 

• Wiem, ze krytyczny ten pogIlid podzielaill niektorzy fizycy i matematycy. 
Slldzll jednak, iz nie fizycy, lecz same problemy stwarzajll tutaj trudnoscl. 

•• Krytyka ta odnosi sill r6wniez do ksi'lZki R ens c h a (10), w kt6rej OW 
model zosta! zaakceptowany. W szczegolnosci w odniesieniu do skaIi czasu 
zdefiniowanej i stwierdzonej w owej ksi'l:lce "anagenezy" (wyzszego rozwoju) 
naleza!oby podeprzec 6w model takim pozytyw nym rozwazaniem. 
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bl~d6w. Chodzi tu CO prawda zawsze 0 r a c z e j r z a d k i e, a pO 
cz~sci od szczeg6lnych zdolnosci badanych os6b zalezne fenomeny. 
Co do zastrzezenia drugiego chcialbym wskazae na fakt, ze wzgl~

dy teoriopoznawcze nie powinny juz a p 1" i 0 r i wystarczae do 
natychmiastowej negacji istnienia ESP. Nawet tak nawskros kry
tyczny filozof jak S c hop e n h a u e r uwazal, znacznie przy tym 
przekraczajqc granice zabezpieczone empiriq naukowq, efekty 
parapsychologiczne nie tylko za mozliwe, leez nawet za podpory 
swojej filozofii 25. Kwestia istnienia ESP musi wiE;C zostae roz
strzygniE;ta przy pomocy krytycznej empirii. 

Wsp6lczesne badania tych zjawisk uezynily na nowo aktualnym 
dawne pytanie, w jaki spos6b psychiczny stan badanych osob 
dopasowany jest do wydarzen zewnE;trznych. Czy zjawiska ESP 
pozwalajq w pozytywny lub negatywny spos6b sztucznie wywierac 
na siebie wplyw? Dotychczasowe rezulta ty wykazujq zgodnie tak 
zwany "efekt zmE;czenia" (decline), wskazujq~y na donioslosc: 
c z y n n i k a em 0 c jon a 1 neg 0 u badanyeh. 

S c hop en h a u e r m6wi metafizycznie 0 "woli", kt6ra prze
bija przestrzen i czas, owym "principium individuationis", jak jiJ 
nazywa, i pospolitemu "nexus physicus" przeciwstawia "nexus 
metaphysicus". J u n g 26 stosuje zamiast filozoficzno-metafizycznej 
terminologiE; psychologiczno-przyrodniczq. Usiluje on sprowadzic 
paralelistyczne zwiqzki do w z g 1 E; d n i e n i e c z E; sty c h z j ~ 

wi s k mar gin e sow y c h" *, wspominajqc w tym wypadku 
o "zwiqzku" (nexus) poprzez jednakowose lub "sens". Idqc za pod
szeptem swej psychologicznej intuicji stwarza on polqczenie z po
jE;ciem czasu, wprowadzajqc w tym celu termin "synchronicl
nose". Mamy tu do czynienia z pierwszq pr6bq wkroczenia w cat
kowicie nowq dziedzinE;; iclei J u n g a weale niemal dotychczas 
nie konfrontowano w poszczeg6lnych wypadkach z empirycznymi 
rezultatami odnoszqcymi si~ do ESP. 

* 
Rea sum u j q c pragnqlbym stwierdzie, ze w artykule tym, 

wykraczajqcym poza dziedzin~ w~zszej mojej specjalnosci, powo
dowalem si~ wlasnie zgodnosciq sen s u tych niemal r6wnoczesnie 
w r6znych dziedzinach nauki wyst~pujqcych idei, ich znaczeniowq 
zbiei nosciq: "korespondencja" (odpowiedniosc), "komplementarne 
pary przeciwieilstw" i "catose" wyst~pujq, niezaleznie od siebie, 
zar6wno w fizyce, jak i w ideach na temat nieswiadomoSci. Sama 
"nieswiadomose" wykazuje pewnq analogi~z "polem" w fizyce, 

• s t r. 16 - Che ia!bym tu zadac pytanie, ezy przyjmowane przez R ens e 11 a 
(10) i przyznawane takze tworom nie organieznym, na jprymi lywnie jsze kompo
n e nty "psyehiczne" nie manifestuj1j si<: wlasnie w lego rodzaju m a r ginesowych 
zj ~ \N i ~ ka c h. 
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obie zas wskutek zagadnienia obserwacji zostajq przesuni~te 

W sfer~ niepoglqdowosci i paradoksu. W fizyce nie wspomina si~ 
wprawdzie 0 reprodukujqcych si~ "archetypach", tylko 0 "sta
tystycznych prawach przyrody, 0 pierwotnych prawdopodobien
stwach", oba te sformulowania zbiegajq si~ jednak w tendencJi 
do rozszerzenia dawnej, ciasniejszej idei "przyczynowosci" (de
terminizmu) na bardziej uog6lnionq form~ "zwiqzk6w" w naturze, 
na co wskazuje r6wniei problem psychofizyczny. Ten spos6b roz
waian budzi we mnie nadziej~, ii idee nieswiadomosci nie b~dq 
si~ nadal rozwijac jedynie w ciasnym zakresie zastosowan tera
peutycznych, lecz ie decydujqcym dla ich rozwoju jest przylqcze
nie ich do og6lnego nurtu przyrodniczego wszelkich zjawisk iyc:;:t. 

Hum. M. K. 

I Wiliam James, The Var ie ties of Religious Experience, New York, 1902 Lec
ture X, p. 226, 227, wyd. "Modern Library". 

• Por. m6j artykul Prawdopodobie1isttvo i fizyka w D ialect ica , t. 8, Nr 2, 112, 
1954. 

, Ch. de Montet , L 'evo lution vel'S l'essentiel, Lausanne 1950. Niestety aulor 
zmarl wkr6tce po wydaniu tej k si<jzki, tak iz nigdy go nie spotkalem. 

, Por. tu takze: P. Jordan, Verc!rangung unc! Komplementaritiit, Hamburg
Bergec!orf 1947. 

, C. G. Jung, Von den Wurzeln des Bewusstenseins, (0 korzeniach swiado
mosci), Zurich - Cytowany tu rozc!z. VII "Theor e tische tJ'be rlegunge n zum .We
sen des Psychischen" jest przedrukiem jego artykulu Del' Getst der Psycholoai e 
zamieszczonego w Roczniku Eranos, t. XIV, 1946. 

• W. d. B . s tr. 557. 

1 C. G. Jung, Psyclwlogische Typen, Zurich 1921; Definicje, str. 661 pod "du


~za", od ktorej wyraznie odr6zniona zosta la "psyche)). 
• W. d. B. st r. 530. 

• Rozny zar6wno od "mechanicznych" jak i od "witalistycznycll" i<lei punkt 
widzenia B 0 h r a, odnoszf\cy si<: do zjawisk zyciowych, zostal np. ukazany 
w pismie Erkenn tnis 14, 293, 1936, w artykule Kausalitiit unc! Komplementaritiit, 
zawierajqcym takze odnosniki do lite ratury dawniejszej . 

.. Zoolog B. R ens c h omawia w swej k siljzce NeueTe Probleme del' Ab
sta11'l.1nungslehre, \vyd, 2, 1954, w zwiqzku z kwesliq powstania w8zystkiego , co 
zywe, pewien poglljd nazwany przezen ..hylopsycilistycznym". Wedlug te go po
glljd u "procesy psychiczne przyslugiwac majlj w szelldm istotom zywym w jakid
kolwiek formie " . (str . 361). W oparciu 0 argument zasadniczego nieprawdopod o
bienstwa, iz prawidlowe i pa ralelistyczne p owiljzanie "nagle gdzies s i<: zerwa.~o 

w trakcie stopniowej i ciljglej filoge nezy", uczony ten wskazuje na zasadniczlj 
moz!iw·osc "przyznawania temu, co niezywe , a zatem nieorganiczne najpr y n1i
tywniej szych kompone nt psychicznych w obr<:bie scislyeh, r6wnoleglych pro 
ces6w" (str . 381). 

" Do najwaznie jszych prae C. G. J U n g a na temat alchemii nalezlj Das Ge
heimnis der goldenen BWte, wsp61nie z R. Wi I h elm e m, 1 wyd. Monaehium 
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1929; Psychologle und Atchemie, 1 wyd. Zurich 1944, 3 wyd . 1952 w Symbotik des 
Geisles, Zurich 1948, artykul V : "Der Geist Mercirius". 

" W Psychologische Typen, posrod definicji, pod "symbol" definiuje Jung 
wyraz symboliczny jako " ... mozllwe n a jlepsze.. . sformulowanie raezej nieznancj 
kwestii". 

,. Vide 5. 
U W. d . B. str . 523 i n. 
15 Por. tu takze C. G. Jung Alon (i951) str. 372 i 373. 
" Vide praea moja Der Einfluss archetypiscller Vorstenungen aUf d i e Bi!

dung na.turwissenschaftltche·r Theorien be! Kepler w: Naturerkwrung und Psyche, 
Zurich 1952. 

17 Por. m6j artykul: Sommerfelds BeiUiige ZUr Quantentheori e w: Natur
Wlssenschaften, 35, 129, 1948 i w tym oto tomie str. 32. 

" Por. tu pracE; B . P eye r a (Vterteljahresschrift der Naturf07·schenden Ge
seHschaft in Zurich, 97, 64, 1952), Das Problem der Vererbung Von Retzwi r
kunge n". 

" W zwiqzku z ideami nieswiadomosci chcialbym tu w sp omniec "psycho
JamarckistE;" A. P a u 1 y (Darwi n ;smus und Lamarckismus, Eniwurf etner psy
chophysischen Teleologie, Monachium, 1905). Czyni On psyche organizm6w, wraz 
z roslinami, odpowiedzialn1j za zjawiska przystosowania, okresla j1jc je jako 
" nieswiadome oceny" (1. C. str. 109 i str. 251), przy czym w odniesie niu do wyra· 
zenia "nieswiadome" powoluje siE; na E. v o n H art man n a. Co prawda tef
minologie takie s 1j pocz'!tkowo jedynie opisem tego , co naJezy w yjasnic. Na 
temat wyzej wspomnianych rezultatow e mpirycznych, przemawiaj1jcych prze
ciw Lamarckowi, autor ten w yraza siE; cZE;stokroc w sposOb dogmatyczny. Pogl1jd 
jego, iz "psyche" moglaby p r z y c z y now 0 wywolywac zjawiska fizyczne, 
takze chyba z punktu teoriopoznawczego nie da siE; utrzymac. Wspominam tego 
autora raczej z racji historycznego zainteresowania, na Jakie stanow isk o jego 
z pewnosci1j zasluguje. 

C. G. J u n g (Synchronizitiit ats ein Prinzip akausaler Zusammenhiinge w: Na
turerkWrung und Psyche. Zurich 1952: vide zwlaszcza str. 78 in.) zacz1jl ostat
nio, bynajmniej zreszt1j i w zaden spos6b nie stosuj!jc idei Lam'lrcl<a, lqczyt 
doceJowe procesy biologiczne z pewn1j "s a m Ij w sobie istniej1jclj czy egzystujqCq 
nieswiadomlj wiedz1j", ktorlj okresla r6wniez jako "wledzE; absolutnlj". Dodaje 
przy tym: "Nie n a Jezy przez to rozumiec jakiejS wiedzy, lecz, jak trafnie for
muluje Lei b n i z, wyobraze nie, skladaj1jce siE; z bezprzedmiotowych 'simul
acra', z obrazow, albo - ostroznie siE; wyrazajqc - ktore skladac siE; wydaje. Po_ 
stuJowane te obrazy SIj chyba tym samym, co przyj<;te przeze mnie arc b e 
t y p y, ktorych istnienie udowodnic mozna, jako czynnikow formaJnych, przy 
spont.anicznych tworach wy obrazni". Chclalbym tu usilnie wskazac na pokre
wieristwo postulowane j przez J u n g a "wiedzy absolutnej" z "nieswiadomymi 
ocenami" A. P a u 1 y'e go. 

" Na temat materialu empirycznego jak i teoretycznej nad nim dyskusji por. 
np. G. G. S imp son, The Meaning oj Evolution, Yale university Press 1949, 
skrocone wydanie New York 1951. Ponadto: 0. H . S chi n dew 01 f, Der Zei t
faktor in Geologie und Paliiont ologte, Stuttgart 1950, gdzie w szczegolnosci wska
zuje siE; na "okresy uderzeniowe" ewolucji. 

u W rozwazaniach G. W aId a, Scientific American, 191, 54, 1954 0 powsta
waniu zycia , co otoczone jest znacznie wi€;kszym jeszcze mroki;'m, zdania takie , 
j a k : "One has only to wait: time itself performs the miracles", odgrywajq 
istotnlj rolE;, choc nigdy dotqd nie ustalono, i 1 e czasu by byJo trzeba. 

" Starzy Pitagorejczycy, CZCZqC liczbE; czte r y , ucieszyJiby si€; szczegoJnie z po
czwornej struktury chemicznej Itwasu nukleinowe go, oparte j na dwoch przc
ciwstawnych parach (skr6towo okreslonej jako "DNA") i nade r istotne j w pro
cesach dziedziczenia i rozmnazania siE;. J . W a t son i F. H . C. C ric k, Nature 
171, 964, 19;;3). 
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.. por. tu r6wniez P. J 0 r dan a, Der Bef/riff der Warscheinltchk.eit in der 
Phylogenie w: Scientific Papers presented to Max Born, Edynburg 1953. 

" Por. w szczeg6lnosci S. G. So ali F . Bat em a n, Modern Experiments In 
Telepathy, Faber and Faber, London 1954. Tamze dane na temat dawniejszyeh do
swiadczel'l R h i neg 0 i innych. 

" Por. A. S c hop e n h au e r Animalisehe,. Magnetismus und Magie w t. 4, 
NaturphHosopllie lind Ethik. 

" C. G. J u n g, SynchTonizi tiit aLs ein Prinzip akausaler Zusammenhange 
w: NatuTerk.liirung und Psyche, Zurich 1952. 
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ANNA MORAWSKA 

DZIECINSTWO W PRZYRODZIE 

1. WYCIECZKI DO UTRACONEGO RAJU 

Powrotne nostalgie za rajem, w sensie niewinnej naturalnosci, 
byly zawsze udzialem czlowieka i muszq chyba, w naszym kom
plikujqcym si~ swiecie, narastac. Cofamy si~ wi~c, w pogoni za 
jakqs bezproblemowq pra-mqdrosciq, coraz dalej w mrok dziejow, 
lecz domniemane "rajskie wield" ukazujq, jeden po drugim, po
dwojne dno komplikacji i dwuznacznosci . Rozpadl si~ jui mit 
prostolinijnie i "organicznie" poboinego Sredniowiecza, potem 
badacze kultur tak zwanych "prymitywnych" ukazali nam row
niei w nich nieprzeczuwane zloionosci i zapadnie. Coraz ch~tniej 
si~gamy wi~c wzrokiem jeszcze dalej wstecz , w swiat zwierzqt. 
Sq one zdeterminowane dziedzicznie w swych zachowaniach, wi~c 
wolne od konfliktow, wi~c nareszcie naprawd~ "niewinne". Moze 
dadzq nam jakqs prostq recept~ na zycie? 

Wycieczki w zoologi~ Sq bez wqtpienia pouczajqce, choc nie to 
si~ z nich zwykle wynosi, czego si~ szukalo. Mqdrosc przyrody nie 
przedstawia si~ wcale jak upragniony raj rozwiqzan jednoznacz
nych i jednowymiarowych, lecz przede wszystkim jako olSniewa
jqce bogactwo moiliwosci. Kaidy z wielkich tematow Zycia, czyli 
jego instynktow wiodqcych, wyraia si~ w nieprzeliczonych wa
riantach, a ie - jak to wyrazil pewien biolog - "Stworca eksplo
atuje jeden motyw wielokrotnie", zachowania wzi~ te z pop~dow 
podstawowych ulegajq w dodatku "rytualizacji", tak ie zaczynajq 
znaczyc, w okreslonych sytuacjach, cos calkiem innego nii pier
wotnie. Powstaje w ten sposob, z wciqi tych samych kilku pra
-wzorow, cala zroznicowana "mowa zwierzqt", wyrazajqca wi~zj 
i stosunki spoleczne 0 zadziwiajqcej nieraz zlozonosci. 

Caly ten fascynuj qcy obraz nie daje oczywiscie klucza "natu
ralnosci" ludzkiej. Bierna mqdrosc zwierzqt rna na celu przystoso
wanie do srodowiska, ale "naturq" czlowieka jest przystosowywa
nie srodowiska do siebie. Nadane dziedzicznie, niewzruszone "regu
ly gry" zwierz~cych zachowan strzegq rownowagi mi~dzy dobrem 
jednostki a dobrem gatunku. Ale czlowiek rownowag~ t~ osiqgac 
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musi wciqi na nowo i swiadomie, W sferze kultury i moralnosci, 
a nie instynktu. Zadna forma zachowan, iaden wyraz pop~dow 
elementarnych nie jest wi~c dla nas "jedynie naturalny" i bo
gactwo moiliwosci w przyrodzie uzmyslawia tylko wyrainiej skal~ 
wyborow dla naszej rozumnej woli. 

Nie znaczy to jednak, ie zwierz~ta niczego nas nie potrafiq 
nauczye. Chociai bowiem opis ich swiata nie moie bye dla czlo
wieka normatywny, to bez takiego opisu, i rozpoznania na jego 
podstawie, co jest wciqi przyrodq w nas samych, coraz trudniej 
mowie uczciwie i dorzecznie 0 jakichkolwiek normach. 

Samowiedza czlowieka wspolczesnego "nie bylaby tei pelna bez 
poczucia gl~bi "wielkiej historii" poza nami, historii Zycia, z kto
rym i na ktore trzeba si~ zgodzie, moie jui zanim si~gniemy my
slq ku czemus wi~cej czy wyiej. Nie bez racji chyba jeszcze Pius 
XII mowil, ie "mi~dzy czlowiekiem a Bogiem stoi przyroda", choe 
dopiero w dzisiejszym kontekscie wiedzy i doswiadczen te slowa 
stajq si~ dla wielu ludzi dojmujqco rzeczywiste. 

Pewne okreslone dziedziny zoologii, jak badania zachowail 
zwierzqt, rzucajq wreszcie ciekawe swiatlo na roine podstawowe 
aspekty ludzkiego losu, a nawet na jego caloksztalt . Jednym 
z frapujqcych wielkich tematow ze swiata zwierz~cego, 0 ktorym 
cz~sto piszq ostatnio zoologowie, jest na przyklad dziecinstwo. 
Jego formy i rytualizacje, sposoby wychowania mlodych i roz
Hczne przejawy instynktu opiekunczego zaliczye trzeba, jak si~ 

okazuje, do pra-elementow iycia spolecznego, podobnie jak opi
sywane jui wielokrotnie pop~dy ucieczki czy agresji. Temat dzie
cinstwa, (znowu jak agresji czy ucieczki), nie jest takie wolny 
od wielu "prawie-Iudzkich" w naszym odczuciu dwuznacznosci. 
Jest u zwierzqt dzieci~cose rzec moina "zbawienna" i Sq regresje 
w infantylizm, graniczqce z patologiq. Sq przejawy zachowan 
opiekunczych zdrowe, nawet w naszych ludzkich skalach war
tosci - "budujqce", i Sq ich przemieszczenia, ktore czlowiek na
zwae by musial tragicznymi. Bliisza znajomose wszystkich tych 

"wqtk6w daje pole do bardzo mieszanych refleksji. Czasem pocie
szajqcych nieco, (ostatecznie nawet "raj" nie jest tak znow pro
sty), czasem uciesznych, a nierzadko zgola klopotliwych, bo przy
roda zdaje si~ kpic z nas sobie, a nie daje iadnej na to, co wykpi
wa, recepty. Trudno jednak, prosz~ Czlowieka, zeszlo si~ z drzewa 
i przepadlo: trzeba juz zawsze - choc to m~czqce - "bye jako 
bogowie", a to znaczy bye samemu tym, czym dla zwierzqt Sf! 
"ukryci dyrygenci" wladajqcych nimi instynktow. Coi tu taic: 
na tIe zwierz~cych dziejow, odnosi si~ nieraz wraienie, ze rzeczy
wiscie "zostalismy jak glupi" z naszym jablkiem swiadomosci 
z zakazanego drzewa, bo musimy jui oto na wlasnq r~k~ tworzye 
zle albo dobre recepty i komponowac w sobie sami starq przyrod~ 

7 - Znak 
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z coraz to nowq kulturq, kt6rq nauczylisrny si~ fabrykowae. Moie 
jednak ta niezbyt rozweselajqca "lekcja zwierzqt" tei jest cos 
warta? 

2. W RODZINNYM DOMU 

Slowa "dzieciIlstwo" czy "opieka" nasuwajq przede wszystkim 
obraz rnatki. To, ie grae tu ona musi rol~ g16wnq, wydaje narn si~, 
jui z racji fizjologicznych, rozwiqzaniern jedynie naturalnyrn. 
Natura ernpiryczna w swej "wielkiej historii" roini si~ jednak 
bardzo od "natury" z ludzkich spekulacji, wycinkowych i abso
lutyzujqcych ch~tnie bardzo wqskie pola obserwacyjne. Ma znacz
nie wi~cej tworczej swobody, nii narn si~ zdaje: jej pornys16w nie 
kr~puje dogrnat fizjologii (sarna przeciei tworzy ewolucyjnie or
gany ciata), lecz rodzi je jak gdyby sarno parcie Zycia. Zycia, 
kt6re oto "chce iye" w okreslonej sytuacji i przywlaszcza sobia 
suwerennie wszelkie rnoiliwe przydatne do tego forrny. 

Tak wi~c, zaleinie od wyrnogow przystosowawczych srodowiska, 
spotykarny w przyrodzie najrozrnaitsze uklady rol w rodzinie. 
Przewaiajqcy jest rzeczywiScie uklad: "rnatka-dzieci", ale znacznie 
cz~sciej, nii rnoina by si~ spodziewae, owa rnatka jest samotna, 
a nawet energicznie wyprasza zb~dnego jui tat~, lub separuje 
si~ od niego, tworzqc osobny rejon dla siebie i rnlodych. Nie
rzadko u zwierzqt 0 wyiszej jui organizacji spolecznej istniejq 
osobne stada sarnic z rnlodymi, rnoina powiedziee "wspolnoty 
rnatki i dziecka". Fraser Darling podaje nawet, ie lanie jeleni 
szlachetnych w Szwecji identyfikujq si~ z tq wspolnotq takie 
w okresie godow. Jelen, do ktorego "harernu" wtedy naleiq, rna 
rnniejszy autorytet nii "kierowniczka" darnskiego stada i bywa 
porzucany na jej vvezwanie czy ostrzeienie. 

Szczegolnie jui duiej separacji geograficznej potrzebujCl nieto
perzyce. Jak to zaobserwowal M. Eisentraut, sarnice tak zwanych 
nockow duzych, przewisiawszy wiernie zirn~ przy boku rnalionka, 
odlatujq wczesnCl wiosnq 0 pi~edziesiClt czy nawet szesedziesiqt ki
lornetrow dalej i wynajdujCl sobie na czas ciqzy i wychowu rnlodych 
specjalne, wspolne "izby pologowe", najch~tniej w kosciolach lub 
innych wysokich, rnrocznych budynkach. Calkiern inaczej znow 
rnyszy: z badan, ktore prowadzili Parkes i Bruce, wynika, ze choe 
sarniec niezbyt si~ rnlodyrni zajrnuje, to jego obecnose (przynaj
rnniej w forrnie zapachu), jest konieczna, by w ogole si~ urodzily. 
Kiedy wpusci si~ do klatki obcego, "nieslubnego" towarzysza, 
u rnarny-rnyszy nast~puje zablokowanie rozpocz~tej jui ciqiy. 
Nie wystClpi ono tylko, gdy "rnClZ prawowity" jest przy niej row
niei. 
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Istniejq tez jednak tak zwane "rodziny ojcowskie". Ciernik wy
rzuca z gniazda paniq ciernikowq natychmiast po zniesieniu ikry 
i sam hoduje narybek, nap~dzajqc ogonem bogatq w zywnosc 
wod~. Sq r6wniez ryby, kt6rych samce "wysiadujq" niejako Ikr~ 
we wlasnym ciele lub na nim. Najprostsze urzqdzenie tego ro
dzaju wyst~puje u w~zynek: jaja przyklejajq si~ po prostu do 
sciany brzucha samca, tworzqcej plastrowate ' wgl~bienia. U ryb 
z rodzaju zwanego iglicznia, to wgl~bienie tworzy gl~bokie faldy, 
kt6rych brzegi sklejajq si~, gdy samica zlozy w nich ikr~. Konik 
morski natomiast ma juz w tym celu calkiem wyksztalconq i na
wet zamykanq komor~ l~gowq, cos jak worek ~ brzuchu kan
gurzycy. 

Pelnienie przez ojca roli, kt6rq nazywamy zazwyczaj "macie
rzynskq", zdarza si~ takze wsr6d ptak6w. Wsr6d nogali, .kt6rych 
cechq osobliwq jest to, ze nie ogrzewajq jaj wlasnym cialem, lecz 
zakladajq "wyl~garnie", wykorzystujqC cieplo sloneczne, lub po
wstale z fermentacji gnijqcych lisci, jest na przyklad tak zwany 
nogal pr~goskrzydly, zamieszkujqcy Australi~. Buduje on wpraw
dzie razem z kurq kopczyk gniazdowy i pozwala jej zniese w nim 
jaja (ustawione zwykle na sztorc), potem jednak przep~dza jC!, 
i przez dziewi~e tygodni sam zajmuje si~ regulacjq temperatury. 
Robi to w ten spos6b, ze rano, gdy wzejdzie slonce, zrzuca 
z wierzchu kopczyka troch~ piasku, rozsypujqC go po ziemi, by si~ 
ogrzal, na noc zas przykrywa nim kopczyk z powrotem, chroniqc 
jaja przez zbytnim wystudzeniem. 

o tym, jak r6zne Sq sposoby, ktorymi zwi~rz~ta wypelniajq 
wciqz to samo zadanie "chcqcego zye" Zycia, czyli wychowujq 
rnlode, swiadczq rowniez najrozmaitsze typy stosunkow mi~dzy 
czlonkami rodziny, skladajqcej si~ formalnie z matki, ojca i dzieci, 
wi~c zwanej "rodzicielskq". Socjolog zwierzqt, H. Peters, wykazal 
i tu liczne podgrupy. Bywa na przyklad tak, ze ojdec pilnuje 
gniazda i znosi zywnose dla wszystkich mieszkancow, lecz matka 
sarna zajrnuje si~ karmieniem i piel~gnowaniem mlodych. Ich 
wi~i z ojcern jest w takich wypadkach zaznaczona juz, lecz slab
sza niz tam, gdzie karmi je on razem z matkq bezposrednio. Bywa 
tez jednak talc, ze samiec ma wciqz zywy kontakt partnerski 
z samiczkq, ale 0 potomstwo nie dba wcale, jest one tylko jej 
a nie jego wlasnosciq. W tym modelu, typowym na przyklad dla 
kaczek, dzieci majq wprawdzie ojca, ale nie gra on zadnej ojcow
skiej roli i jest dla nich czyms w rodzaju "znajomego przyjaciela 
matki". Poniewaz, jak si~ czasem zdaje, przyroda "lubi" wypro
bowywae wszelkie mozliwe kombinacje tych samych elementow, 
zdarza si~ oczywiscie takze uklad odwrotny: Sq ryby, u ktorych 
potom>:twa pilnuje i wychowuje je samczyk, a samiczka, ciqgle 
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z m~zem zaprzyjazniona, spotyka si~ z nim tylko na skrajach 
l~gowiska. 

ROzne Sll tez stosunki zwierz~cych nieQ10w1llt z gruPll otacza
jllCll. U lemurow i swi~tych malp Indii - hulmanow, kolo no
worodka gromadzi si~ natychmiast kilka lub kilkanascie nawet 
samiczek, i ledwo matka je wylize, zaczynajll brae je kolejno n3 
r~ce, pieScie i nawet wydzierae sobie wzajemnie, z wielkim za
chwytem. Udajll tez, ze je karmill i tylko z trudem dajll si~ na
mowie do oddania go do nakarmienia matce. Malpilltka hodujq 
si~ wi~c od pierwszych dni w ten "kolektywny" sposob. Cos po
dobnego zdarza si~ takZe u niektorych ptakow. Wszystkie do
rosIe zolny na p'rzyklad karmiq wszystkie male, skoro tylko zaczn.q 
one wychylae glowy z podluznych nor, w ktorych si~ l~gnq. Pew
ne gatunki szpakow, mieszkajllce w Indiach i Australii, wychowu
jq i karmill zbiorowo piskl~ta, tworzllc w tym celu rodzaj "wspol
not mlodych malzenstw", gniazdujllcych w bliskim sqsiedztwie. 

"Kolektywizacja" calkiem malych jeszcze niemowlakow wyst~
puje jednak w przyrodzie dose rzadko. Tolerancja matek lemurow 
i hulmanow nalezy raczej do wyjlltkow. Wprawdzie na przyklad 
pawiany bardzo lubill porywae do popieszczenia noworodka, lecz 
malpia mama sprzeciwia si~ temu stanowczo. Najbardziej za
zdrosna jest szympansica, ktora przez pi~e miesi~cy nie oddala 
si~ od dziecka ani na krok i nikomu nie pozwala go dotknlle. Ale 
tez u szympansow wlasnie wi~z z matkll jest najsilniejsza bodaj 
w przyrodzie. Odchowani juz calkiem synowie przebywajq z niq 
dalej bardzo cz~sto, chodzll z niq na przechadzki i udzielajq po
mocy, nawet gdy majll juz wlasne zony. 

Modele rodzin i sposoby wychowu noworodka w pierwszym 
okresie zycia Sq wi~c jak widzimy najrozmaitsze. Nie zawsze czyni 
to matka, i nie zawsze nawet czyni si~ to specjalnie troskliwie. 
Sq zwierz~ta, ktore rodzq si~ juz jako "mIodziez" (jak na przyklad 
wyhodowane w "wyl~garni" potomstwo nogala pr~goskrzydlego), 
i wychowu wlasciwie nie potrzebujq, i Sq takie (jak na przykiad 
:male tupaje), co dopiero jako "mlodziez" Sq brane do rodziciel
skiego gniazda, przedtem bowiem bytujq samotnie w osobnej 
"przechowalni", a matka przychodzi tam z dzielonej w spokoju 
.z tatq jamy tylko po to, zeby je nakarmie. 

Mimo jednak ze indywidualna wi~z mlodych z matkq i oj
'cern bywa rozmaita, a nieraz wydaje si~ nikla, modele: "dziecko" 
i "opiekun" grajq ogromnq rol~ w zachowaniu i organizacji zwie
rzqt. Jest to rola bezposrednia, w postaci "swi~tego" dla calego 
gatunku (a nie tylko dla rodzicow), imperatywu opiekunczego 
wobec niedoroslych, oraz posrednia, w formie rytualizacji kon
taktow z dziecinstwa. Rytualizacje takie odnajdujemy w bardzo 
wielu zasadniczych wi~ziach spolecznych, jako ich wyraz podsta
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wowy. Jest wi~c tak, jakby role macierzynskie i dzieci~ce byly 
gl~bokq, archetypicznq mozliwosciq wszystkich istot zywych, jakby 
wywodzily si~ z samego jqdra 2ycia i byly pierwotne wobec 
wszelkich aktualnie realizowanych i zmienianych form rodzin
nych. Model "dziecko" i model "opiekun" pojawiajll si~ bowiem 
w najrozmaitszych spolecznych sytuacjach i w tych takZe gatun
kach zwierzqt, kt6re - na swym obecnym etapie filogenetycz
nym - wychowu mlodych w scislym sensie nie uprawiaj<l. 

3...WSZYSTKIE DZIECI SA NASZE" 

Kazdy wie, ze w przyrodzie mlode zycie jest swi~te i nietykalne. 
Dorosle zwierz~ta, r6wniez takie, kt6re nie zajmujq si~ potom
stwem, Sq bezbronne i calkiem "zawojowane", gdy juz znajdq si~ 
(co nie zawsze lubiq) wsr6d "maluch6w". Konrad Lorenz, w swej 
pelnej wdzi~ku ksiqzce 0 spotkaniu czlowieka z psem, tak opisuje 
przymusowq wizyt~ zdegustowanego taty w psiej kinderstubie: 

"Niezwykle zabawna, a nawet wzruszajqca scenka nast~puje, 
gdy noszqcego si~ godnie i lubiqcego manifestowae swe waz
niactwo psa wyda si~ na pastw~ grupki szczeniak6w, 'zeby si~ 
z nimi pobawil' (przez co robi mu si~ zresztq dose brzydki kawal). 
Nasz stary Wolf I nadawal si~ szczeg6lnie do takiego ekspery
mentu. Byl niezmiernie seriozny i wyzszy ponad wszelkie figle. 
tak, ze gdy go si~ zmuszalo, by odwiedzil swe dwumiesi~czne dzie
ci, wpadal w okropne wprost zaklopotanie. Juz pi~ciomiesi~czne 
szczeniaki majq zwykle pewien respekt dla dostojenstwa dorosle
go samca i jego p6z profesora uniwersytetu, ale u mlodszych 
psiak6w nie rna takich uczuc ani sladu. Oblegajq ojca bezczelnie, 
gryzq go bez cienia skrupul6w po nogach swymi ostrymi jak 
szpilki zqbkami, a um~czony nieszcz~snik podnosi tylko ostroznie 
to jedn~ to drugq lap~, jakby stqpal po czyms gorqcym. Nie moze 
nawet warknqc, a juz mowy nie rna 0 ukaraniu kt6rejs z uprzy
krzonych latorosli. Po chwili, nasz zrz~dny Wolf dawal si~ nawet 
rozkrochmalic do tego stopnia, ze zaczynal bawic si~ z malcami. 
Nigdy jednak nie przyszedlby do nich dobrowolnie, p6ki nie pod
rosly." 

Tabu mlodosci obejmuje jednak nie tylko wlasne dzieci, lecz 
wszyst ich w og61e niedoroslych osobnik6w wlasnego, a czasem na
wet tyiko podobnego gatunku . Czaple, 0 kt6rych wiadomo, ze wla
snego potomstwa nie poznajq, gdy juz opusci gniazdo, nie tylko 
nie zaczepiajq nigdy wal~sajqcych si~ teenager6w (mimo ze Sq 
w zasadzie bardzo kl6tliwe), ale karmiq je na kazde zqdanie. Do
rosly i zlosliwy foksteri er znosi wszystkie psoty mlodego bernar
dyna i op iekuje si~ nim cierpliwie, choc szczeniak taki bywa dwa 
razy wi~kszy od niego. 
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Spoleczny . instynkt .opiekunczy wyst~puje jednak ze szczeg6Inq 
mocq w sytmicjach, gdy mlode zycie wydaje si~ zagrozone. Od
ruch ratowimia go przybiera u wszystkich osobnik6w tego samego 
gatunku dratnatyczne nieraz formy, tak ze w opisach zooIog6w 
znaIezc rriOzn'a sceny przejmujqco wprost "Iudzkie". 

Jak podaje 'na przyklad W. WickIer, mysliwi, polujqcy na kocz
kodany, wiedzq, ze smierteinie ranna samica ostatkiem sit od
rzuca od ,siebie dziecko, tak by uczepilo si~ gdzies nieopodal na 
gal~zi i nie · spadlo z drzewa z niq razem. Takie osierocone mal
piqtko chwyta natychmiast na r~ce ktorys z samcow i ucieka 
z nim, po czym stado je wychowuje. Gdyby jednak spadlo i czlo
wiek odwazyl. si~je podniesc, wszystkie samce zaatakujq go nie
chybnie, ~ desperackq odwagq, i nie odstqpiq nawet gdy kilka 
z nich juz padnie od strzalow. Jest przy tym znamienne, ze kocz
kodany niereagujq w ogole, kiedy bierze si~ do niewoli jakiegos 
ich doroslego towarzysza. W wypadku mlodych natomiast nie tylko 
odruch ratowania, Iecz takze zachowania opiekuncze wyst~pujq 
w calej ich spolecznosci, takze u samc6w. 0 tym, do jakiego stop
nia identyfikujq si~ one wtedy z macierzynskq rolq, swiadczy opis 
tragedii koczkodana Koko, ktory znalezc mozna u A. Brehma: 

"Przydzieiono mu do towarzystwa mlodq, osieroconq przez mat
k~ ma1pk~, kt6rq otoczyl najczulszq opiekq. Jesli ktos pr6bowa1 
wydrzec mu wychowank~, Koko wpadal we wscieidosc i zacho
wywa si~ zupe1nie tak, jakby by1 matkq dziecka. Pomimo ca1ej 
troskliwosci, po kilku tygodniach mal:pka zdechla. Koko odchodzil 
od zmysl6w z rozpaczy. Bral w ramiona swe martwe ukochanie, 
glaskal je, piescil, wydawa1 najczulsze dzwi~ki i wciqz na nowo 
wybuchal rozdzierajqcq serce skargq." 

W r6wnie zywy i barwny sposob wielki przyrodnik opisuje bo
haters two pawiana, ktory wr6cil sam z uciekajqcego w poplochu 
stada, by ratowac bezradnego mlokosa: 

" .. .polroczny mlodziak zaskrzecza1 glosno, czmychnql w pospie
chu na blok skalny i tu, wedlug wszelkich prawidel sztuki, osa
czony zostal przez nasze wyborowe charty. Juz byIismy pewni, ze 
zdolamy upolowac t~ ma1p~, stalo si~ jednak inaczej. Dumny 
i pelen godnosci, ni~ spieszqc si~ i nie zwracajqc na nas najmniej
szej uw agi, pojawil si~, z drugiego brzegu doliny, jeden z naj
silniejszych samcow. Wyszedl nieustraszenie naprzeciw psom, 1y
piqc ku nim surowymi spojrzeniami, kt6re trzymaly je w nalezy
tym respekcie . Zwolna wIazl ku mlodemu na biok s!{aIny, po
piescil go i rozpoczql z nim odwr6t przed samym nosem ps6w, tak 
oglupialych, ze pozwolily staremu oddalic si~ wraz ze swym pod
opiecznym." 

o tym, ze zwierz~ta reagujq na swi~tosc m1odego zycia szcze
g6Inie mocno w sytuacji, gdy jest one zagrozone i bezradne, wie
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dZq hodowcy, ktorzy chcq podlozyc suce szczeni~ innego gatunku. 
W normalnych warunkach rozpoznalaby je ona po wyglqdzie i za
pachu jako obce i zachowalaby si~ oboj~tnie. Podrzutek, jesli rna 
l)ye przyj~ty do gniazda, musi wi~c przedstawiae si~ jak naj
bardziej zalosnie. Musi bye przez suk~ znaleziony gdzies poz5 
gniazdem, jako glodne, bezradne, skamlqce szczeni~. Ten widok 
jest dla kazdej zwierz~cej rnamy bodzcem silniejszym niz sygnaly 
obcosci i wyzwala odruch ratowania, ktory tlumi wszelkie inne 
reakcje. luna rzecz, ze wylizany, nakarmiony i zabrany do gnia
zda malec moze tam juz sprawiae inne wrazenie: po odj~ciu syg
na16w zagrozenia i bezradnosci uwyrazni si~ jego innose i zacznie 
z kolei wywolywae w pochopnie szlachetnej opiekunce "skrupuly", 
czyli reakcje obrony gniazda. (Gdyby mogla myslec, myslalaby 
pewnie: "co, MOJE dzieci mialyby si~ z TAKIM zadawae?) . Zda
rza si~ wi~c, ze przyj~te jui niby obce szczeni~ zostaje potem 
wyrzucone, lub nawet zagryzione. (Zagryzanie i zjadanie mlo
dych, w pewnych warunkach takze wlasnych dzieci, jest rodza
jem aberacji instynktownej, normalnej czynnosci wylizywania 
noworodka i przegryzania p~powiny. Zjawisko takie wyst~puje 
cz~sto u zwierzCjt pod w plywem stressu. Gdy na przyklad pew
nego razu nad farmCj srebrnych lis6w przelecial samolot, co si~ 
nigdy nie zdarzalo, wszystkie samice usmiercily w ten sposob 
swoje dzieci. Suka, kt6rej podlozono obce szczeni~, usilowala je 
wlasnie wylizae, bo jego zapach jCj drazni, i dlatego dochodzi nie
raz do katastrofy). 

Instynkt opiekuilczy wobec mlodych innego gatunku wyst~puje 
tez jednak cz~sto w innych sytuacjach, mianow icie u bezdziet
nych samic. Jesli z jakichs przyczyn (na przyklad b~dCjc w nie
woli) nie mogCj one wyzye si~ jako "ciocie" piel~gnujCjc malc6w 
wlasnej rasy, porywajCj nieraz jakiego bCjdz niemowlaka , obsypu
jCjc go czulosciami i nie dajqc go sobie za nic odebrae. Tak na 
przyklad lemurzyca K. Lorenza, Maxi, wykradala stale koci~ta 
i ku desperacji mamy-kotki uciekala z nimi na niedosi~zny szczyt 
drzewa, by tam dae burzliwy upust uczuciom macierzynskim. 
Potem z kolei "przywlaszczyla" sobie dziecko samego profesora 
i nie tylko nie dawala si~ sp~dzie z w6zka, ale napadala z pasjCj 
na kazdego, kto chcial go dotknCje . Zwazywszy, ze lemury, jak 
wyzej wspomniano, juz z natury uwielbiajCj noworodki, tragiczne 
nami~tnosci malej Maxi musialy bye istotnie niezwykle silne. 

Nie jest calkiem jasne po czym foksterier poznaje, ze wi~kszy 
od niego bernardyn jest szczeniakiem, albo skCjd lemurzyca Maxi 
wiedziala, ze koci~ta SCj "dzieemi", a bardzo nawet male do rosIe 
koty "dzieemi" nie SCj i do pieszczot si~ nie nadajCj . Szczeni~ta 
informujCj wprawdzie zwykle duze zwierz~ "z kim rna przyjem
nose", kladqc si~ przed nim na wznak i siusiajqc przy tym troch~, 
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jak noworodki. Nie robiq tego jednak zawsze, a mimo to nie zda
rzajq si~ wsrod zwierzqt pomylki. 

W. Wickler sqdzi, ze psy i niektore wyzsze ssaki orientujq si~ 
tu wedlug formy: rozpoznajq charakterystycznie zaokrqglony czy 
puszysty ksztalt dzieci~cy. Supozycj~ takq, jak rowniez bardzo 
zYWq ciqgle obecnosc pra-reakcji przyrodniczych w nas, ludziach, 
potwierdzajq wyniki interesujqcej ankiety, ktorq przeprowadzil 
B. Hueckstedt, w oparciu 0 opracowane jeszcze w latach czter
dziestych przez Lorenza "cechy dzidziusia" . Trzystu trzydziestu 
osobom przedstawiono rysunki glowek dziecka i lbow osla. Wy
typowac z nich miaho "najsympatyczniejsze". Wszyscy prawie res
pondenci, bez wzgl~du na wiek i plec, wybrali bez wahania glow
k~ dziecka calkiem nierealistycznq, lecz 0 wyraznie przerysowa
nych dzieci~cych cechach, jak puculowatosc, krotki nosek, cofni~ta 
broda, wypukle czolo itd. Charakterystyczne jest rowniei, ie nie 
podobal si~ wcale szablon noworodka, lecz wlasnie "dzidzius", to 
znaczy dziecko jui starsze. W. Wickler, wspominajqc 0 tej an
kiecie, zwraca uwag~ jak przemyslnie wykorzystywana jest ta 
pra"-reakcja ludzka na samq juz form~: "dziecko" w reklamach, 
plakatach czy filmach rysunkowych, ktore rowniei form~ OWq 
z reguly przeakcentowujq. Pisze tez 0 tym, jak latwo ludzie (nie 
wiedzqc wcale, co naprawd~ nimi powoduje) dajq si~ nieraz usid
lac osobom, ktore zachowaly po prostu w twarzy cos z "szablonu 
dzieci~cego" . Mlode kobiety, jak wiadoino, wygrywajq czasem ten 
atut szczegolnie sprawnie. Jak dowodzi wiele ankiet i powszechne 
doswiadczenie, przyslowiowe "naiwne blondynki z zadartym nos
kiem" majq na przyklad z reguly wi~ksze szanse zatrudnienia niz 
inne dziewcz~ta, czasem nawet przystojniejsze i wyzej kwalifi.
kowane. Dzieje si~ tak (wbrew zlosliwym plotkom), wcale nie 
tylko wtedy, gdy szef in spe rna tak zwane "zle zamiary". 

Forma jednak nie jest jedynym w przyrodzie sygnalem dzie
ci~cosci. Nawet u malp, ktore niewqtpliwie rozpoznajq juz ksztal
ty i gesty, maluchy i teenagery majq odmiennq, ochronnq barw~, 
lub przynajmniej jakis jeden barwny znak: cos z "odzieiy mlo
dziezowej". U wielu ssakow i u wi~kszosci ptak6w wyst~puj q 

rowniei odr~bne mlodociane kolory czy "plakaty", ktorych widok 
niezawodnie hamuje agresj~ u wszystkich doroslych zwierzqt, 
wypierajqc jq jak gdyby przez odruch opiekunczy. Znakowanie 
takie nie wyst~puje jednak zaraz po urodzeniu. Nie rna go nowo
rodek, lecz dopiero wlasnie "dzidzius" i teenager, to znaczy mlode 
zwierz~ta, ktore nie Sq juz stale przy matce lub w gniezdzie, lecz 
zaczynajq iycie spoleczne, wi~c domagajq si~ niejako ochrony 
i opieki calego zwierz~cego spoleczenstwa . (Tlumaczy to zapewne, 
czemu rowniei czlowiek nie jest specjalnie uczulony na szablon 
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noworodka, a reaguje Z cal& spontaniczn& pra-instynktu na szab
Ion dzidziusia.) 

Kiedy wi~c na przyklad maly szympans zaczyna uprawiae i.y
cie towarzyskie (co ma miejsce zwykle w wieku okolo pi~ciu mie
si~cy), wyrasta mu i odstaje od ciemnego futra bialy kosmyk. 
kt6ry przedtem byl ledwie dostrzegalny. P6ki nosi ten "plakat". 
(wi~c do lat mniej wi~cej trzech), pieszcz& go, pouczaj& i karmi& 
wszystkie szympansy, gdy go jednak straci, zaczynaj& odp~dzac' 
go tym brutalniej, i.e jak wiadomo ci nasi najblii.si podobno 
wsr6d malp "kuzyni" s& z natury dose anarchicznymi indywidu
alistami. 

Male malpy nosz& sygnaly mlodziei.owe dosye jak widzimy dlu
go, bo proces ich socjalizacji w dose wysoko jui. zorganizowanych 
zwierz~cych grupach jest skomplikowany. Dzieci~ce znaki ptak6w 
(barwna otoczka wok61 dzioba, kolorowa gardziel czy specjalne 
uplamienie glowy) znikaj& szybciej, lecz funkcjonuj& r6wnie nie
zawodnie. Nawet drapiei.ne i niezwykle zazdrosne 0 zywnosc 
mewy srebrzyste pozwalaj& znakowanym mlokosom Iazie po swym 
terytorium, jesli zas pr6buj& je przepl:;dzie, przychodzi im to trud
no, bo ich odruchy agresywne s& wyraznie zahamowane. Podobnie 
jest u bardzo wielu ptak6w: wyznaj& hasio "wszystkie teenagery 
Sq nasze" i bardzo CZl:;sto karmiq je na kazde zqdanie, bo "pla
katy" dziecka dziaIaj& tak silnie, ze nie potrafiq im sil:; oprzee. 

Ta instynktowna "szlachetnose" musi jednak bywae uciqzliwa. , 
W kazdym razie przyroda "wymyslila" tez spos6b inny, miano
wicie odseparowanie mlodziezowych gang6w od doroslych. Teena
gery nie przestaj& w nich naturalnie bye lfietykalne, ale nie na
przykrzajq sil:; starym nieustannie i przechodzq procesy socjali
zacji i zaprawy do dojrzalego zycia we wlasnym gronie. Bardzo· 
to nieraz bywa zabawne i cos nam jakby przYPol"'1ina ... 

4. OBYCZAJE MLODZIEZOWE 

"Mlode zyjq z poczqtku w wielkiej czeredzie r6wiesnik6w, przy 
czym rodzenstwo trzyma sil:; blisko siebie. W nocy spiq, mocno 
stulone wszystkie razem, napuszywszy pi6ra, tak ie wyglqdajq 
jak kulki. Przez caly dzien jednak Sq nieopisanie wprost nie
znosne. Dziobiq, szczypiq i klujq dzipbami kogo popadnie, przy 
czym najbardziej awanturnicze Sq samczyki, a jazgot w ptasim 
gangu jest tak wielki, ie nikt ze starych ptak6w nie pr6buje 
nawet si~ zbliiye. Niezadlugo jednak kazdy z mlokos6w zaczyna 
koncentrowac sw& zadziornose na jakiejs jednej samiczce, a gdy 
ta znosi cierpliwie jego zaczepki, sytuacja szybko sil:; wyjasnia : 
w dwa lub trzy dni potem, dwa teenagery ukladajq sil:; juz wie
cz6r do snu przytulone mocno do siebie i z daleka od rodzenstwa.. 

http:drapiei.ne
http:najblii.si
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Sq juz potem nierozdzielne: razem szukajq zywnosci, razem czysz
CZq si~, kqpiq, spiq i jedzq, przy czym CO chwila nast~puje ceremo
nia drapania si~ wzajemnie i glaskania dziobami pO nastroszonych 
p iorach. Kiedy jeden z ptak6w odleci 0 dwa krold, drugi natych
miast jest zn6w przy nim. Kiedy jeden straci drugiego na mo
ment z oczu, zaczyna wrzeszczee w nieboglosy, tak, ze rychlo 
zn ow go znajduje. W koncu parki oddzielajq si~ od reszty zupel
n ie i wojowniczy gang si~ rozpada." 

W tym, ze sikorki, ktore opisuje A. Portmann, oraz inne po
dobne gangi mlodziezowe, Sq napastliwe, czupurne i strasznie 
wrzeSZCZq, badacze widzq pewnq wartose gatunkowq . Przyroda 
zdaje siPc mianowicie preferowae mahenstwa osobnik6w w r6w
nym wieku. To, ze zadni "starsi wdowcy" ani szukajqce partnera 
"wdowy" nie majq z pewnosciq ochoty zblizae si~ do utrapionej 
h alastry, mialoby wi~c dose jasnq celowose. 

Czemu jednak ptaki (nie tylko sikorki) "zarPcczajq si~" czasem 
w tak mlodym wieku i "chodzq razem" (pardon, latajq), chociaz 
nie Sq jeszcze wcale dojrzale seksualnie, to pytanie, na ktore 
brak jak dotqd jednoznacznej odpowiedzi. Musi to bye do czegos 
potrzebne, bo zdarza si~ nawet (np. u afrykanskich gr::tnatowych 
zi~b ozdobnych), ze niedojrzale jeszcze ptaki wypierzajq si~ cz~s
ciowo przed w1asciwym czasem, tak ze r6znice mi~dzy samcem 
a sam iczkq Sq widoczne juz zanim ca1a szata zmieni si~ na "do
ros1q". \Vyglqda wi~c na to, ze przyroda "chce" ulatwie ptakom 
ich mlodziencze zwiqzki. Ale dlaczego? 

Wsr6d zoologow Sq zwolennicy poglqdu, ze wi~z partnerska jest 
u zwierzqt wartosciq samoistnq, niezwi'lzanq w sposob konieczny 
z aktami seksualnymi i reprodukcjq. W takim razie mlodziezowy 
gang bylby terenem wyksztalcania si~ takich wi~zi. Mozna jednak 
t akZe uwazac flirty ptasich teenagerow za rodzaj gry, podobnej 
do tej , jakq uprawia maly kot, polujqc na kl~bek wloczki. Ba
<lacze zachowan zwierzqt uwazajq takie gry dzieci~ce za "przed
-nasladownictwo", czyli imitowanie juz z gory i na niby sytuacji 
i gest6w instynktownych, ktore na serio wystqpiq dopiero w przy
'Szlosci. 

Tak czy inaczej, "gra w zakochan·ych" przybiera w niektorych 
gangach jeszcze dziwniejsze formy (choe moze ludzie, a szcze
golnie doswiadczeni wychowawcy, nie powinni im si~ tak zn6w 
dziwie ...). 

J. Nicolai, autor obszernej pracy 0 zachowaniach gilow, stwier
dzil na przyklad, ze juz w gromadach rodzenstwa tworzq si~ 
czule parki, ktore przymilajq si~ do siebie nieustannie, "dziobujq 
si~" (czyli "calujq si~" dziobami, co robi wiele ptasich malZenstw), 
i wykonujq czule gesty, wlasciwe samiczkom w czasie godow. 
W parkach tego rodzaju plee jest oboj~tna, skladajq si~ one nie
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raz z dwoch samczykow lub d"vu samiczek, ptaki zresztq nie roz
poznajq si~ jeszcze pod tym wzgl~dem i nie Sq odmiennie znako
wane. Kiedy gile wypierzq si~ i dojrzejq, koncz'! si~ naturalnie 
te sentymentalne przyjaznie i kazdy wyszukuje sobie partnera lub 
partnerk~ juz spoza grona rodzenstwa. Wi~z mlodziencza bywa 
jednak tak ·silna, ze czasem trwajq jeszcze czas jakiS dziwne troj
k'lty . Nie udalo si~ jak dot'ld, ku ubolewaniu zoologow, stwierdzic 
czy gil pozbawiony takiej "propedeutyki zycia partnerskiego" 
mialby potem jakies trudnosci w stosunkach malZenskich. Znowu 
wi~c nie wiadomo na pewno, z czym mamy tu do czynienia: 
z "wprawkami" do partnerskiej wi~zi? Z grq? Czy moze z jedn'l 
-z wielu niedokonczonych prob czy szkicow rozrzutnej p rzyrody? 

Czy to w gangach, czy w stadzie, czy w luznej kolonii, zwie
rz~ce dzieci Sq wi~c jak widzimy dose psute. Wszystko im wlasci
wie wolno, poki majq swoje ochronne "plakaty", gdy zas je stracq, 
mogq jeszcze kokietowae czas jakis innym typem sygna16w: 
dzieci~cymi zachowaniami. Glodny, rozdziawiony dziob, i bezradne 
trzepotanie skrzydlami przysiadaj 'lcego niezgrabnie ptaka zawsze 
rozbraja jego starszych wspolplemiencow (choe zachowanie t akie 
nabiera takZe z czasem znaczen innych ni2 zwykla dzieci~ca zebra
nina). Zdarza si~ wi~c, ze teenagery nie chcq jakby z tego wy
godnego statusu wyrastae i nast~puje cos w rodzaju "fiksacji 
w infantylizmie" . 

P ewne jej przejsciowe objawy wyst~pujq u wszystkich prawie 
ptak6w. Wiadomo, ze na przyklad wyrostki bocianie, ktore latajq 
j uz calkiem dobrze poki Sq same, na widok wracaj qcych z low6w 
r odzicow zamieniaj'l si~ natychmiast z powrotem w piskl~ta. Sie
dz'l , trz~sqc skrzydlami, na brzeg u gniazda , "udajq", ze nie po
trafi 'l sfrunqe, i otwieraj'l rozpaczliwie dzioby tak jakby od wie
k6w nic nie jadly. Ten sam objaw wyst~puje znacznie jaskrawiej 
l'- ptak6w hodowanych od piskl~ cia przez czlowieka, jesli karmi on 
je wkladajC!c im zywnose wprost do dzioba. Nie chcq potem juz 
za n ic jese same, poki ich wlasciciel, zidentyfikowany z matkq, 
jest w zasi~gu ich wzroku. Jedyna rada to zostawie je m ozliwie 
dlugo sam na sam z ziarnem. Okaze si~ wtedy oczywiscie, ze 
u miej q dziobae doskonale, ale przestanq natychmiast, gdy spo
strzegq, ze si~ je podgl'lda. 

W sztucznych warunkach mozna jednak zaobserwowae jeszcze 
ciekawsze fiksacje w dzieci~cosci. Bardzo znamienny .Jest na przy
klad eksperyment o. Koeniga, kt6ry badal mozliwosci "rozbest
wienia z dobrobytu", jak to zartobliwie nazywal. Okazaly si~ one 
zaiste ogromne. Uczony stwierdzil, mianowicie, ze w zamlmi~tej 

i zaopatrzonej obficie w zywnosc kolonii b'lkow, nazywanych 
t akze czaple-huk, ptaki calkiem juz dorosle i dojrzale seksualnie 
domagaly si<:: wciCj z karmienia, a rodzice, ktorzy nie potrzebujqc 
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latae na polowanie byli im calkiem wydani na pastw~, karmili 
je rzeczywiscie "dla swi~tego spokoju". Nie koniec na tym jed
nak. Nawet gdy mlode bqki zawarly juz malZenstwa, nie chcialo 
im si~ znosie dla swych pisklqt latwo przecie dost~pnej zywnosci, 
lecz zebraly 0 niq dalej u rodzic6w i dopiero wziqwszy jq z ich 
dziob6w - podawaly wlasnym malym. Ani im si~ takZe snilo 
opuszczae rodzinnych pieleszy. Wprowadzaly si~ po prostu z calq 
familiq na gniazda rodzic6w i klecily na nich tylko wlasne leze. 
Dodae trzeba, ze w naturalnych warunkach czaple huk usamo
dzielniajq si~ bardzo wczesnie i juz kiedy majq rok, Sq zdolne 
zye i polowae na wlasnq r~k~. 0 zywnose jest jednak wtedy 
trudno i rodzice pozostajq z koniecznosci dlugo poza gniazdem. 
Nie widzqc ich, i nie ustalajqc w sobie, pod wplywem tego wi
doku, reakcji dzieci~cych, male bqki zaczynajq wi~c szukae je
dzenia na wlasnq r~k~ i szybko radzq sobie same. 

Przedluzenie zachowan dzieci~cych obserwuje si~ tez nieraz 
u oswojonych zwierzqt. Dom czlowieka jest bez wqtpienia zawsze 
czyms w rodzaju "kolonii dobrobytu", a jego stosunek do wy
chowanka przypomina silq rzeczy stare bqki, kt6re "dla zabicia 
czasu" graly bez konca swoje opiekuncze role. Tak wi~c szym
pans na przyklad zachowuje si~ w ludzkim domu zawsze troch~ 
jak malpiqtko i przymila si~ do opiekun6w blagalnie proszqcymi 
gestami, wsrod kt6rych (procz "malpowanych" gestow chlowieka) 
Sq takze te, kt6re teenager jego gatunku wykonuje wobec star
szych zwierzqt. Zdaniem Lorenza, r6wniez psy pochodzqce od 
szakali (oswojone juz ze 20 tysi~cy lat temu), majq cechy infan
tylne i to ustalone juz na dobre. Wyrazajq si~ one nie tylko 
w zachowaniach, kt6re charakteryzuje pieszczotliwa przymilnose 
i przyslowiowe psie figle, ale r6wniez w budowie ciala. ROzni siE; 
ona u wi~kszosci psow domowych od budowy ich dzikich kuzy
now przez to wlasnie, ze nosi typowe "znamiona dzidziusia". 

Procz obstawania przy mlodzienczym statusie, kt6re wyrodniee 
moze w anomalie, obserwuje si~ w przyrodzie takze "regresje 
w infantylizm". Wilk na przyklad moze bye tak zgn~biony obec
nosciq silniejszego samca, kt6ry zniweczyl jego prestiz w stadzie, 
ze zaczyna calkiem na stale "udawae, ze jest szczeniakiem": kla
dzie si~ na wznak, i przestaje nawet godnie podnosie nog~, lecz 
i pod tym wzgl~dem wraca do obyczaju dzieci~cego. RownieZ 
stressy inne niz prestizowe, jak na przyklad jakis zewn~trzny szok, 
mogq wywolae u zwierzqt podobne objawy. Dzieci~cose, tak za
iste zbawienna dla mlodych zwierzqt, gdyz czyniqca je w przy
rodzie "swi~tosciq", rna wi~c takze swoje przejawy zgubne. 

Ma tez jednak inne jeszcze, bardzo dziwne role i zastosowania. 
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5. "JESLI NIE STANIECIE SI!; JAKO DZIATKI. .. " 

o tym, ze u czlowieka schemat reakcji dzieci~cych nie znika 
bezpowrotnie w latach dojrzalych, lecz stanowi w nim stale 
obecnq mozliwose, swiadczy wiele obserwacji, gl6wnie z . zakresu 
psychopatologii. U zwierzqt, jak si~ okazuje, jest on r6wniez 
zawsze zywy i powraca nie tylko w spos6b negatywny: w regres
jach, lecz r6wniez tw6rczo. Stanowi mianowicie wazny element 
procesu komunikacji w doroslym swiecie, jako jedno z podsta
wowych ogniw "mowy zwierzqt". 

Studium najprostszych rytualizacji, czyli nowych znaczen, 
jakich nabierajq sygnaly dzieci~ce w p6zniejszym zyciu, jest nie
zmiernie interesujqce. Ukazuje sam przebieg konstruowania si~ 

wi~zi spolecznych, a wi~c jakby "ewolucj~ przy robocie" i po
zwala uchwycie na zywo cos z jej metody tworzenia nowych ja
kosci z wciqz tych samych element6w. Uswiadamia takze gl~bi~ 
znaczen w tym, co mamy za "prymitywne instynkty", a w czym 
przecie Sq juz jakby pierwsze szkice najwi~kszych i najprostszych 
prawd duchowych. Trudno wreszcie nie dostrzegae na kazdym 
kroku analogii z naszq wlasnq codziennosciq, w kt6rej pra-mowa 
zrytualizowanych zachowan elementarnych trwa po dzis dzieii., 
obok wszystkich czysto kulturowych juz w genezie j~zyk6w ludz
kich, choe nie znamy zwykle dobrze ani sensu ani korzeni tego, 
co czynimy. 

Najprostszq formq "sygnalu dzieci~cego", uzytego w nie-dzieci~
cej juz sytuacji jest zachowanie zwierzqt chorych. Przyjmujq one 
cz~sto z powrotem caloksztalt gest6w i p6z "dziecka", co bye 
moze rna jakis zwiqzek z plynqcq z szoku choroby regresjq, lecz 
funkcjonuje w zwierz~cym spoleczenstwie jako znak prosby 0 so
lidarnq pomoc. 

Bywa ona istotnie cz~sto udzielana, szczeg6lnie wsr6d ptak6w. 
Widuje si~ na przyklad wr6ble i rudziki karmiqce stale nie mo
gqcego latae towarzysza, kt6ry tez zachowuje si~ jak piskl~. 

W ogrodach zoologicznych znane Sq wypadki, gdy nawet ptaki 
innego gatunku biorq na siebie samorzutnie piel~gnacj~ inwalidy. 
W pewnej kolonii ptak6w morskich znaleziono nawet kiedys 
trzech starych i niedol~znych wsp6lmieszkanc6w, znajdujqcych 
si~ na "opiece spolecznej": slepego pelikana i fregat~ oraz glup
taka bialego, kt6re mialy po jednym tylko skrzydle. Stwierdzono, 
ze ich kalectwo musialo bye juz dawne. Cale lata karmila je wiGc 
ptasia kolonia, w odpowiedzi na ich sygnal dzieci~cy. 

Chore zwierz~ jednak rzeczywiSc~e "jest" dzieckiem pod wzglG
dem sprawnosci zyciowej, wi~c zmiana sensu czyli rytualizacja 
dzieci~cego zachowania jest tu jeszcze niewielka. Gl~bszemu juz 
jak m6wiq zoologowie - "przeznakowaniu" ulegajq dzieci~ce ge
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sty, gdy Sq wykonywane przez dorosle zwierz~ta wobec agre
sywnego przeciwnika. Nie jest to bowiem wtedy wcale domaganie 
si~ karmienia, ochrony czy piel~gnacji ciala, choc to wlasnie 
znaczyly owe gesty pierwotnie. Zwierz~ nie "mowi" napastni
kowi: "daj mi jesc i bqdi mi matkq", tylko: "nie atakuj mnie, 
jestem slabszy". Dzieci~cy ceremonial, skrocony zresztq zwykle 
w takim uzyciu do schematu czy aluzji, przekazuje wi~c innq juz, 
ogolniejszej natury informacj~ i dlatego zostal nazwany rytu
alizacjq. 

Nie nalezy oczywiscie sugerowac si~ tym slowem, i sCjdzic, ze 
zwierz~ naprawd~ cos tu swiadomie "odgrywa". U osobnik6w 
indywidualnych rzecz przebiega w kategoriach reakcji czysto il1
stynktownych, ustalonych dziedzicznie: sygnal dzieci~cy powstaje 
w sposob zdeterminowany fizjologicznie i tak sarno konieczne 
i fizjologicznie uwarunkowane jest u potencjalnego napastnika 
wylqczenie lub oslabienie agresji przez odruch opiekunczy. Tw6r
czosc, ktora zachodzi niewqtpliwie w tym procesie "przeznako
wania" i uog6lnienia sygnalu pierwotnego, nie jest wi~c swia
domym dzielem jednostki, jak nieraz u ludzi, tylko ponadindy
widualnym dzielem ewolucji, czy Logosa, czy jak jeszcze kt05 
chcialby stworczy geniusz w przyrodzie nazwac. 

Niektore formy rozbrajania przeciwnika dzieci~cosciq przypo
minajq w ogolnym rysunku zachowania Iudzkie . Wiele zwierzqt 
przewraca si~ przed silniejszym wrogiem na wznak i lezy bez
radnie jak szczeniak (albo tak zawsze klopotliwi dla policji pacy
fistyczni demonstranci?). Sq malpy, ktore wyciCjgajq r~ce, jak 
w dziecinstwie po piers matki, (podnoszq r~ce do gory?). Sarny, 
gazele czy lamy w obliczu agresywnego towarzysza "robiq si~ 
male" i podchodzq, nieomal "pelznCj" do niego zwolna, na ugi~
tych nogach, z wyciCjgni~tym przymilnie pyskiem, (jak... nie trze
ba juz chyba wyliczac Ido i do kogo). 

Sq jednak takze rytualy bardziej wymyslne, ktore wskazujq, jak 
pieczolowicie przyroda ten sw6j "pomysl" zaplanowala. Na zi
mowym zerowisku sojek ·kanadyjskich na przyklad, ptaki slabsze 
stopniujq dzieci~ce sygnaly zaleznie od powagi sytuacji . Wsrod 
silniejszych towarzyszy poruszajq si~ zawsze "dla pewnosci" pod
skakuj Cjc niezdarnie jak piskl~ta, z podniesionym ogonem i na
stroszonymi piorami. Kiedy grozi jakies nieporozumienie, za
czynajq trzqsc skrzydlami i wydawac piski takie same jak pro
SZqce 0 zywnosc mlode . W razie jednak realnego juz ataku, poslu
guj q sj ~ sygnalem, dzialajqcym najmocniej: barwnym "plakatem". 
Padajq na ziemi~, rozczapierzajCjc skrzydla i wbijajqc dziob 
w snieg, przy czym ukazujq napastnikowi kark, ktorego uplamie
nie jes t podobne \v rysunku do czarno upierzonej "twarzy" piskl~
cia. Nie jest to weale jedyny w przyrodzie przyklad tego, ze zwie
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rz~ta majq czasem "na wszelki wypadek" jakis znak lub plam~. 
ktore - w pewnych ukladach ciala - Sq podobne do znamion 
dziecka lub samicy i Sq tez uzywane jako hamujqce agresj~ "pIaka
ty". Trudno nie zatrzymac tu mysli na powszechnie znanej praw
dzie, ze takze w kazdym czlowieku jest jakis rys dziecka i ze prze
wija si~ w naszej kulturze w roznych formach nakaz by go nie za
przepaszczac. Nasze wyj~te spod kierownictwa "niewidzialnego dy
rygenta", czyli instynktu, prestize tak si~ jednak porozrastaly, ze 
nie umiemy juz jak zwierz~, zgodnie z prawdq, powiedziec komus 
ani tez sobie: "jestem slabszy", "jestem jak dziecko". Stara mysl 
naszej Tradycji chrzescijanskiej, ze pycha jest najwi~kszym Z grze
chow czy przeklenstw ludzkich nic nie traci ze swej mqdrosci 
w czysto zoologicznej perspektywie. 

W grupach zwierz~cych 0 wyzszej organizacji spolecznej, w kt6
rych istnieje wyrazna hierarchia rang, rytualy dzieci~ce ulegajlt 
znowu pewnemu "przeznakowaniu". Nie wyst~pujq juz tylko 
w obliczu ewentualnej agresji, lecz jako stala, obowiqzujqca for
ma pozdrawiania wyzszych rangq zwierzqt. Niektore ptaki na 
przyklad przystajq na chwil~ z otwartym dziobem przechodzqc 
kolo "dostojnika", choc nie mysli on nawet ich zaczepiac. Inne 
wydajq przy takich spotkaniach dzieci~cy dzwi~k: "eeee". W dam
skich stadach Ian "nalezy" zblizac si~ do samicy-wodza zacho
wujqC ten sam dokladnie ceremonial co jelen, ktory si~ boi agre
sywnego towarzysza. 

Rowniez jednak w grupach bardziej demokratycznych mozna 
zaobserwowac rytualy dzieci~ce mi~dzy osobnikami rownymi 
statusem, z ktorych zaden nie zdradza objawow agresywnosci. 
Wilki i hieny przed wyjsciem na polowanie, a nawet po wstaniu 
z drzemki, bez konca lizq si~ po pyskach (co jest u nich "rytuali
zacjq" karmienia). U wielu ptakow 0 silniejszej wi~zi grupowej 
"jest przyj~te" trz~sienie skrzydlami lub zataczanie nimi kot, jak 
piskl~ta przy wszelkich towarzyskich spotkaniach. Niektore ja
skolki, dolqczajqc si~ do gromady, "muszq" otworzyc proszqco 
dziob, i to nawet kiedy majq w nim wlasnie jakqs zywnosc (co 
dowodzi jasno, ze nie karmienie w tym gescie "majq na mysli"). 
Ibis czubaty (z rodzaju geronticus) wita w ten sam spos6b wsp61
mieszkancow kolonii, gdy si~ w niej zjawia po kr6tkiej nieobec
nosci. 

Zapewne we wszystkich tych rytualizacjach istniejq jeszcze 
elementy oblaskawiania, czyli zapobiegania agresji. Zoologowie 
sqdzq jednak, ze funkcja zwierz~cych "pozdrowien" jest szersza,. 
i ze sluzq one umacnianiu wi~zi grupy jako calosci. Rytual znowu 
si~ wi~c wzbogaca 0 nowe tresci. Nie jest juz tylko obronq, lecz 
demonstracjq przynaleznosci do wspolnoty i zgody na swe w niej 
miejsce. Zwierz~ta "mowiq" jak gdyby juz teraz: "ufam tobie, stajE:' 
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si~ oto w dow6d tego bezbronny jak dziecko". Choe rzecz jasna 
.nie "myshl" nic takiego indywidualnie, a jedynie wykonujq za
dziwiajqcy, ponadjednostkowy zamysl... ewolucji? - Ukrytego dy
rygen ta instynkt6w? 

Najbardziej brzemienne w znaczenia "nieomal-duchowe" Sq jed
nak rytualizacje zachowan dzieci~cych i opiekunczych w milosci. 
Jak to juz na og6l wiadomo, nie rna wsr6d wyZszych zwierzqt 
zwiqzk6w calkiem spontanicznych i przypadkowych. Nim dojdzie 
do seksualnego obcQwania dwu osobnik6w, odprawiony bye musi 
dlugi nieraz ceremonial, chcialoby si~ rzec "porozumienia", choc 
w istocie wyst~pujq tu znowu czysto instynktowne, ustalone dzie
dzicznie "reguly gry". 

Ot6z analiza tych rozmaitych zoologicznych zalot6w wykazala, 
ze Sq one w duzej mierze zbudowane z bardzo juz nieraz uprosz
czonych (czyli steatralizowanych) lecz rozpoznawalnych wyraznie 
g est6w z obszaru dziecinstwa. 

U nlekt6rych sikorek samiec, kt6ry chce zwr6cie uwag~ samiczki 
i przywabie jq do siebie wola: "szrr, szrrr... " Ten sam glos wy
dajq UCZqce si~ latac ptaki, kt6re oddalily si~ troch~ od gniazda. 
Ptasie dziecko "mowi" w ten spos6b: "jestem tutaj, chodz mnie 
nakarmie." Dorosly ptak przekazuje innq i bardziej zlozonq in
formacj~. "M6wi" cos w tym rodzaju: "jestem tutaj i chodz do 
mnie, bo jestes mi potrzebna. Nie b6j si~, nie zrobi~ ci nic zlego, 
j estem przeciez - dla ciebie - jak piskl~" . Samczyk amadiny 
diamentowej przyjmuje nawet przy tych "perswazjach" charak
terystycznq poz~ pisklqt swego gatunku: pochyla caly prz6d ciala 
nisko do przodu i przekr~ca dolem szyj~, tak i:e otwarty dzi6b 
jest skierowany niemal prostopadle w gor~. 

Ogromnq rol~ w "zaczepianiu" i wabieniu ptasiej oblubienicy 
grajq taki:e r6i:nego rodzaju aluzje do gniazda. Czasem, (jak na 
przyklad u gol~bi), samiec zaprasza samiczk~ rzeczywiscie do 
gniazda, kt6re zbudowal, przy czym robi naturalnie piskl~ce ge

.sty proszenia 0 i:ywnose. Czasem jednak ptaki wykonujq tylko 
.rodzaj choreograficznej aluzji do czynnosci budowania. Tak wlas
nie tlumaczq badacze zachowan genez~ niezliczonych "uklon6w", 
kt6re kazdy zapewne obserwowal w preludiach milosnych ptak6w. 
Sq tez jednak inne, nie tylko "taneczne" sugestie, majqce za 
przedmiot gniazdo. Szpak na przyklad stara si~ nieraz zwr6cic 
uwag~ samiczki na sw6j domek alba dziupl~ wykladajqc jq, nie
praktycznie zgola, kolorowymi platkami kwiat6w. Dopiero szpa
czyca, kt6rej tak przystrojona "willa" si~ spodoba, zmieni potem 
t~ romantyczn q dekoracj~ na cieplq wysci6lk~ z pi6r. Bywa tei: 
tak, i:e ptaki, kt6re weale nie wijq gniazda (czyni to bowiem 
samiczka), "sugerujq" jej w zalotach t~ czynnose w ten spos6b, 
ze trzymajqc w dziobie jakqs odpowiedniq galqzk~, wykonujq niq 
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krotki "szkic" ruchow budowania. 0 tym jak stary, takZe w filo
genetycznym sensie, moze byc rodowod tej instynktownej' "me
tafory", swiadczy ciekawe spostrzezenie K. Immelmanna. Stwier
dzil on mianowicie, ze afrykanski amarantek trzyma przy tancu 
milosnym w dziobie sztywne, zielone zdzblo. Sciele on jednak 
naprawd~ gniazda z calkiem innego materialu: z nawpol zgnilych, 
mi~kkich i lisciastych traw. Budulec, ktorego uzywa w swej czy
sto juz symbolicznej "aluzji", stosowany jest natomiast prze2 
znacznie starsze odmiany zi~b ozdobnych, czyli przez jego pra
dziadkow... 

Sygnal "chodz do mnie", wyprowadzony z dzieci~cego: "chodz, 
jestem glodny", wyst~puje takze naturalnie w porozumieniach 
milosnych ssakow. Kozica, wolajqc kozla, uzywa tych samych 
dzwi~k6w, ktore wydajq kozl~ta, i ktorymi zwykIa im odpowiadac. 
Chcqc go sklonic, by poszedl za niq, staje przed nim w pozycji 
sSqcego kozl~cia: wciqgajqc glow~ w ramiona i unOSZqC pysk do 
gory. 

Malpy, ktorych podrosle mlode wyciqgac zwykly lap~ po piers 
matki, przeksztalcily z czasem ten gest i "proszq" wyciqgajqc 
otwartq dlon i trzymajqc jq nieruchomo jak zebrak. Znak ten, 
cz~sto uzywany przez makaki, szympanse i pawiany w roznych 
spolecznych sytuacjach, u tych ostatnich wyst~puje, w specjalnej 
odmianie, jako wezwanie do samicy: "chodz tu i zostan ze mnq". 
Malpi pasza kladzie wtedy zawsze otwartq dlon na ziemi a nie 
wyciqga jej przed siebie jak przy innych prosbach. 

W dalszej grze milosnej wielu zwierzqt nast~puje rytual dawno 
juz zastanawiajqcy czlowieka: "pocalunek". Wywodzi si~ on takze 
z zachowan, zwiqzanych z dziecinstwem, mianowicie z karmienia 
i proszenia 0 zywnosc. Stanowi wi~c zrytualizowanq form~ naj
bardziej pierwotnego z pozytywnych kontaktow istot zywych. 

Wiele ptakow karmi naprawd~ w czasie zalot6w "dam~ serca", 
wkIadajqc jej do dzioba porcj~ zywnosci, lub proponujqc, by jC! 
wzi~la. Jemioluszki Sq na przykIad "zar~czone" od chwili, gdy 
samiczka wezmie z dzioba wielbiciela podsuwanq jej jagod~. Moze 
jej tez jednak nie wziqc i wtedy do zaslubin nie dochodzi. 

"Dziobowanie si~" czyli r6zne typy ptasich pocalunk6w wy
st~pujq jednak bardzo cz~sto bez podawania zywnosci, a wi~c 
czysto symbolicznie. Nigdy zresztq nie chodzi naprawd~ 0 zaspo
kajanie glodu. Samiczka, ktora zawsze prawie gra w ptasich pa
rach piskl~ce role (i to nieraz tak doldadnie, ze trudno rozpoznac 
charakter jej zachowania i mylq si~ czasem nawet ptaki, biorqc 
prawdziwe piskl~ta za przychylne damy), otwiera do samca dziob 
nawet wtedy, gdy rna w nim pelno owad6w. Kruk wklada nieraz 
pusty dziob do dzioba partnerki i "zakochana para" siedzi tak 
dlugo, alba obraca si~ zwolna wkolo, jak w tancu. Czasem takze 

8 - Znak 
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wklada jej do dzioba nieco zywnoscl, potem jednak oba ptaki 
przesuwajq jq sobie tam i z powrotem i "pocalunek" taki trwa 
nieraz dlugo. 
~,Calujq si~" takze ssaki, te najcz~sciej, ktore karmiq mlode pro

sto z pyska, lub ktorym podrosle teenagery zwykly porywac 
zmordy zywnosc. Wilki, hieny, szakale, niektore wiwery afry
kanskie, wiewiorki i szczury oblizujq sobie w grze milosnej pyski, 
alba trqcajq si~ nosami. "Calujq si~" calkiem doslownie w usta, 
alba cmokajq do siebie takZe niektore malpy, chociaz gest ten rna 
u nich znaczenie cz~sciej przyjacielskie niz milosne. Specyficzny 
rodzaj dzieci~cego w genezie "pocalunku" wyst~puje wreszcie tak
ze u ryb. U niektorych odmian rodziny piel~gnic, zyjqcych 
w trwalej monogamii, narybek odzywia si~ mi~dzy innymi slu
zem, wydzielanym przez cialo rodzicow. Mlode rybki podplywajq 
w tym celu co jakis czas do starych i jak gdyby "trqcajq" je pys
kiem w bok. Takie sarno trqcanie si~ pyskiem w boki, choc juz 
bez pobierania pokarmu, wyst~puje mi~dzy partnerkami rybiej 
pary w czasie zalotow, a takze potem, jako wyraz malzenskiej 
wi~zi. 

Rytual "pocalunku" wywodzqcy si~ z pra-sytuacji: dorosly-dziec
ko rna nieraz genez~ starszq niz aktualne obyczaje danych zwierzqt 
przy wychowie mlodych. Kukulki, jak wiadomo, dawno nie kar
miq dzieci, ale zawsze "dziobujq si~" w grze milosnej. Lwy mor
skie nie podajq malym zywnosci z pyska, ale ich pary trqcajq si~ 
czule nosami. Flirt dziobem uprawiajq takze sentymentalne pary 
ptasich teenagerow, ktore same Sq jeszcze nieraz karmione przez 
doroslych. Zachodzi tu wi~c, podobnie jak w rytuale gniazda, ja
kis przekaz filogenetyczny, ktory przetrwal modyfikacj~ zacho
wan i ktorego tresc pierwotnq znaleic mozna czasem tylko na 
podstawie studium porownawczego szerszych odcinkow danej ga
l~zi zwierzqt. 

Jest to dodatkowym dowodem "emancypacji" rytualow mi
losnych z tresci znaczeniowej zachowan, z ktorych si~ wywodzq. 
Zwierz~, ktore w "pocalunku" gra rol~ karmiqcego (jest to nat
cz~sciej samiec), nie "mowi" juz tylko: "daj~ ci jedzenie, jedz", 
lecz raczej: "nie boj si~ mnie, jestem dojrzaly i odpowiedzialny. 
b~d~ si~ tobq opiekowal". Zwierz~ karmione, kt6re "gra" dziecko, 
(najcz~sciej samiczka), nie przekazuje przez swe zachowanie in
formacji 0 glodzie, tylko 0 zaufaniu i potrzebie opieki. 

o tym, jak gl~boka i niepowtarzalna bywa wi~z, ktora si~ tu 
tworzy i wyraza, zdaje si~ swiadczyc fakt, ze u wielu zwierzqt 
monogamicznych (jak m. in. kruki, papuzki-nierozlqczki, szakale 
czy tupaje), "pocalunek" bywa praktykowany przez cale zycie. 
ale tylko mi~dzy malzonkami. 
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Rowniez u malp, ktore nie uzywajq go w grze czysto milosnej, 
rna znaczenie poniekqd analogiczne. Wyraza odnowienia p-aktu 
przyjazni i zaufania po dluzszym rozstaniu, jest nieraz prakty
kowany w chwilach h:ku, dla dodania sobie wzajemnie odwagi, 
zdarza si~ tez, ze dorosla , silna malpa caluje w usta teenagera, 
ktorego bierze pod opiek~ . 

2ycie doroslych zwierzqt i ich stosunki wzajemne Sq wi~c na
wskros przenikni~te rytualizacjami zachowan dzieci~cych i opie
kUl1czych. Z tych pierwotnych odniesien wyrasta i ich symbolikq 
si~ posluguje cala rozlegla siec wi~zi spolecznych 0 nieprzeczu
wanej dawniej zlozonosci. Mozna nawet powiedziec, ze wszystkie 
wagi mi~dzy jednostkq a gatunkiem, a wi~c dla przezycia gatunku, 
w ogale kontakty pozytywne, konieczne dla utrzymania rawno
wywodzq si~, tak czy inaczej, z tych dwu pra-elemenww dzie
cinstwa: "stawania si~ jako dziecko" i "stawania si~ jako matka". 
Antropomorfizujqc: z ufnego okazywania bezbronnosci i z odpo
wiedzialnej troski 0 slabszego. 

Takie Sq wi~c dwa prawa, ktare "ukryty dyrygent" instynktow 
zapisal, w nieprzeliczonych wersetach, w najrozniejszych reak
cjach zwierzqt. Sq to reakcje "slepe", bo zdeterminowane po pro
stu dziedzicznq fizjologiq, niewybierane, "bezduszne". Lecz same 
prawa, lecz znajomy ksztalt ich mqdrosci? 

Anna Morawska 
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W kI~bach pary 
po praniu 
powiedziane bylo - stan si~ 
I stal si~ strych 

I wszystkie . 
tryumfalne bramy strychu 
uchylone sl\
na brz~czenie Irracjonalu 

I zebral Pan 
swoj rajski las 
w bukiet kopru 
na strychu polozyl 
i sl\- strychu niebiosa... 

I tyle tu slupow 
w ktorych dudni pokuta 

Tyle tu slupow 
na ktorych wspiera si~ 
caly w fioletach 
wielkopostny poemat 

Tyle witrazy 
ktOre ulozyly 
turkusowe grady 

Strychu niebiosa 
to fisharmonla w ielka 
grajllce nieustannle 
jarDnarki perskie 
p olaDnanych sprz~t6w 

I wiekuiscie dzwonil\
stare cukiernice 

I zapuka litera 
w deski strychu 
i spil\-cy dwor rzeczy 
ruszy w menuety 

I zasiadam 
w wielkiej peruce kurzu 
i gram bez nut 
te wszystkle fugi 
trzepoczllcej na wietrze 
bielizny 

Wszystkie 
wiosenne choraly 
zerwanej papy 

Wszystkie 
na deskach strychu 
po lodowcach znaki 

Wszystlte 
tryumfalnc luki 
malowa nycb lozek 

Wszystkie 
drewniane r6ze 
nicosci 

W ciem nosci wielkie j 
nieDna ci~ strychu 
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willC istniejesz 
bardziej niz 
strychowe knieje 

I setki 
wypraw krzyzowych 
ciqgnie na strycby 

Tylc rycerzy bozycb 
z miotllj, na ramieniu 
ze swieclj, w rllku 
Plldzqc caly 
dobytek grzecbow 

Panic nasz 
w starej idziemy 
jeszczc drewnianej 
kolczudze litanii 

I wielkie slj, zale 

ze twarz twojq znamy 

tylko na chorlj,gwi 


Wyswillc miotly nasze 

niecll blldq zielone 

jak palmy Twoje 


Na miotlach poniesiemy 

strychu lampll 

ku Twej chwale spiewajlj,c 


Grzmiqc - w trlj,by powietrzne 
strychu 

Panie nasz srogie mole Ty 

ujezdzasz 

Ty w mglawicy moli 

mieszkasz 


Strychu niebiosa 
tam idziemy pochodem 
przez pradeski ulozone 
nad niebytem dymiqcym 
i drewnianym klkutem lomoclj, 
dusze nasze kalekie 

I stopy zawini4:te 
w pol cborl}gwie lniane 
i coraz to zrywa sill po klltacb 
wielki wicber zalu 

I we wszystkie strony 
po sznurach na bieliznll 
biegnll rozkazy boze 
na wielkich trlj,bacb 

Strycbu niebiosa 
to fisharmonia wielka 
grajlj,ca nieustannie 
na cytrach sprllzyn 

I dwor niebieski 
jest ubrany 
we wszystkie nasze 
wyrzucone lachy 
Gabryela helm 
jest drutowany 

U niebieskiego dworu 
stanilia liter capella 
i wpuszczona zostala - za

spiewala 

bez cbmur dyrygenta 


I jakie jest 

na zakurzonych statywacb 

wielkicb poematu liter 

wzgllldcm belek strycbu 

nachylenie 

takie slj, pogody 

takie swiata dzieje 


Willc w strycbu wierz~ 


latajlj,cy dywan 

i te porzlj,dki sznurow 

to porzlj,dki cudow 

idlj,Ce przez swiat 


Bo jest zbyt droga 

nleba saska porcelan3 
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Na strych jest blizeJ 
mozna wejsc wieczorem 
i zmowic litani~ 
do tych wszystkich krokwi 

Ja tam zanosz~ 
wierszy czerstwe chleby 
Panu lub swi~tym 
koniom Swarozyca 
ktOre nocami 
glodne rill 
po strychach 

Bowiem ledwie 
krotka drabina 
Pana IllCZY 
z naszym stolem 
i nlepewna 
kaida chwila 
luglem ioltym 
sypill chmury 
1 popiolePl 

Pan jest calkiem nledalekl 
w swl~tym locie 
z wlelkll llterll w r~ku 
gdy poemat nam zwiastuje 
ze strychu wychylony 
skrzydlem swym 
dotyka stolu 

Dlatego dmllc 
w stare lampy 
Panu buduj~ 
luk tryumfalny 
z tyk grochowych 

I sll spiewaj~ce 
strychy 
i sprz~tow bractwa 
iebracze 

I z calych sil 
naciskajl\c deseczki nogaPli 

.JERZY HARASYMOWICZ 

Panu gram na tej starej 

maszynie do szycia 

kancjonal 

irracjonal 

piesni wielkopostne 


Gorzkie smutki 

Przyblldzcie 

chor~iew sw~ 

rozwincie 
t .:". 

Pychy wyobrazni 
wielkie 
w · szare plachty 
ubierzcie 

Na staly 
popiol sypcie 
ialu szuwar 
pod dachy zatknijcie 

W slupy strychu dzwoncie 
na trzeci dzien 
wychodzcie 
Kyric Elejson 

Strychu niebiosa... 
w drzwiczkach kominow 
wielki przecillg jest 
w8zechswiata 
trzepoce swieca 
na poematu mieczach 
na rozpuszczonych wlosach 
spi~cej lampy 

I si~ dzieje 
wniebowstllPicnie cieni 
po strychu scianach 

I unosz~c r~kawy 

liter choral 
rozchyla nieba 
wrota 
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Jak urwane dzwony 
lezll stare wiadra 
w ktorc udcrzam rllkami 

I zmartwychwstal 
poemat z liter 

I stolom blogoslawil 
przemowily stoly 

i tak zdumionych 
zostllwil 
Kyrie Elejson 

I takie Sll ruchy 
(znakj) 
chorllgwi poematu 

ze stajll sill 
deski do prasowania 
tablicami Mojzesza 

I Bog jest 
w trzech umbrach 
na strychu wysokoscl 
i trzy umbry 
Krola Nicbieskiego 
stojll Pllkate 
na tym dworze 
micszczan 

I gdy tak pyly zamawiam 
wycillganie litery 
z rllkawa 
zwiastuje wios nil 

I srodkiem kartki 
cillgnic czarny 
trakt poematu 

Strychu niebiosa 
to fisharmonia wielka 
grajllca barbarzynskie marsze 
na starych gratach 
i krokwie piszcz~ 

jak piszczalki Bacha 

I sll rymow kalikowania 
dla rownowagi 5wiata 

Tc stare blachy wzruszeii. 
w ktore sill ubieramy 
jadllc na wojny krzyiowe 
strychu 

Te stare blachy wzruszeii 
jakie zardzewiale 
jakie mali sll krzyiowcy 

Strychu niebiosa 
to fisharmonia wielka 
dzwonillca nleustannie 
na niedziel slojach 

I my Plltnicy 
u pasa majllc 
kubek dnia drewniany 
rllce skladamy 
jak deszczulki male 
dajemy strychom 
nasz~ ciemn~ wiarll 
lecz ktora 
zbawic nas moie 
niespodzianic 

I na ruinach strychu 
jak na ruinach - Rzymu 
szukamy miejsca 
gdzieby zalozyc 
swe krolestwa 

Strychu nicbiosa 
i zda si~ zawsze 
na strychu 
sznury biczuj~ 
futra stare 

I zda sill zawsze 
na strychu 
killbi~ sill moce 
ciemne 
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I zda si~ zawsze 
bl~kitny plomyk niebieski 
przebiega strycbowe knieje 

Strl\cenie plaszczy 
jest na ziemi~ 

I wydaje si~ 
ledwie 
cofnl\1 si~ ze strychu 
lodowiec 

i zostaly tylko wielkie 
lustra polodowcowe 

I cil\gle kurzy 
dymnik zgryzot 
i nastal duszy 
wielki post 

Trudnila si~ dusza 
grzechow rozbojem 
t,eraz szepce 
w belki strychu 
czarne lamentacje swoje 
Kyrje Elejson 

Niech si~ duszy 
wysni Pan 
ktory dnia trzeciego 
zmierzchu wiosennego 
poplochu ptasiego 
gromem tynki 
poodwalal 
z wlasnej 
Jezusowej mocy 
Kyrje Elelson 

Bowiem przenosnia 
zgruchocze 
domy Niniwy 

I runl\l strycb 
z trzaskiem 

JERZY H A RASYMOWICZ 

przeraZliwie trl\bil\c 
ulecial w chmury 
woz Trojcy 

Bowiem wymawiajl\c pewne 
wersety poematu 
Moina zburzyc strych 

I wstal nagi 
w szacie zmartwychwstania 
poszwie czerwonej 
rwanej wiatrem 
Kyrie Elejson 

I przeleciala glazow 
lawina nad dacbem 
jak gorskim zboczem 
i pusta nisza 
Kyrje Elejson 

Bowiem poemat 
skaly czynszowe kruszy 

Jak wierzby stare 
poobalal straze 
jak grochowe tyki 
polamal im dzidy 
Kyrie Elejson 

Bowiem jedna litera 
lasy przestawia 

I dwie turkawki 
glowki przekrzywialy 
i jui go nie 
tylkl) sandaly 
Kyri~ Elejson 

I wzniosl si~ Pan 
razem ze stolem naszym 
w kurzu wielkim 
loskocie belek 
moj Pan roslinny 
w tej st.arej sukni 
nazw biblijnych 
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w szarodotym wiencu 
lisci - Kyrie Elejson 

Bowiem pewne slowa 
poruszajq, rzeczami 
nawet z daleka 
i kazq, fruwac 
katedrom 

Wit:c rozdzwonily si~ 

wszystkie stare 
wielkie i male 
wiadra 
na belkach strycbu 

I jest strychu 
swi~tej dllbiny 
wiosenne bielenie 

I lecq, z dachow 
te dote bryzgi 
zmartwychwstania 

I wieje 
i strych to 
cudow wialnia 

I ze zlotymi frendzlami 
strychu brama 
tryumfalna 
uchyla sill 
niewielu 

I takie sq, 
na strychowe dacby 
kantaty 

Takie strychowych slupow 
gregoriaiIskie chory 

Taki sen niediwiedzi 
starycb sprz~tow 

Takie koszule poematu 

I zapukala litera 
w deski strychu 

I ruszyl strych - powoli 
jak woz Eliasza 

JERZY HARASYMOWICZ 



WlADYSlAW TATARKIEWICZ 

MOJE POKOLENIE 

Clos prof. Wladyslawa Tatarkiewicza jest pierwszq 
z zaprojektowanej przez nas serii wypowiedzi, ktore 
mamy nadziej~ - scharakteryzujq wielostronnie poko
lenie; to - ktore budowalo Polsk~ po odzyskaniu nie
podleglosci w 1918 roku 

Redakcja 

"ezy i czym wyr6znialo si~ moje pokolenie?" Wydaje mi si~, 
ze rozumiem pytanie, choc dotyczy czegos tak nieokreslonego, jak 
pokolenie. "Moje pokolenie" - to moi r6wiesnicy; ale - kto jest 
moim r6wiesnikiem? Ten, kto jest tego samego rocznika? Ale 
przeciez nie tylko ten. W chronologii oblicza si~ pokolenia na 30 
lat a nawet na wi~cej: trzy pokolenia na stulecie. Jednakze 
chyba nie tak dlugie lata majq na mysli ci, co pytajq 0 "moje 
pokolenie". Rzeczywiscie, . pokolenie w innym rozumieniu moze 
trwac kr6cej: m6wimy np. 0 pokoleniu "wojennym", a ono obej
muje nie wi~cej niz 5 lat. W tym rozumieniu moje pokolenie 
nie zacz~lo si~ wtedy, gdy skonczylo si~ pokolenie moich rodzi
c6w. Miara i chronologia jest tu inna: pokolenie zaczyna si~, gdy 
ludzie stali si~ inni od tych, co przedtem zyli. A konczy si~, gdy 
przyjdq jeszcze inni ludzie. Ludzie zas stajq si~ inni najcz~sciej 
wtedy, . gdy zmienily si~ warunki zycia. Warunki niekiedy nie 
zmieniajq si~ w ciqgu dziesiqtk6w lat; a kiedy indziej zmieniajq siG 
gwaltownie. Zmieniajq si~ niejednakowo, nie synchronicznie dla 
r6znych kraj6w, nawet dla r6Znych grup spolecznych. Dla inteli
gencji polskiej w Kongres6wce warunki i perspektywy zycia nie 
zmienily si~ (zaokrqglajqc cyfry) od 1865 do 1905; totez trudno 
w tym czterdziestoleciu wyodr~bniac pokolenia. Natomiast jest 
podstawa do wyodr~bniania si~ w latach 1905-1945 i p6zniej. 

Moje pokolenie slusznie b~dzie nazwac "pokoleniem 1905", 
jesli chce si~ nazwac wedle daty najistotniejszej, a wi~c nie roku 
urodzenia, ani szczytu biologicznego, lecz roku, w kt6rym (zwykle 
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po maturze) pojedynczy czlowiek i cale pokolenie decyduje 0 kie
runku swych los6w. Nie jest to data szczytowa, ale - kluczowa. 
Okolo tedy r. 1905 moje pokolenie decydowalo 0 swej przyszlosci. 
Ile obejmowalo rocznik6w? To znaczy: ile rocznik6w decydowalo 
w podobnych warunkach? Przynajmniej osiem: urodzonych mi~
dzy 1882 a 1890. 

Bylo rzeczywiscie pokoleniem szczeg6lnym. Szczeg6lnose ta 
pochodzila przede wszystkim stqd, ze zaczynalo zycie w warun
kach ustalonych przynajmniej od czterdziestu lat, a niebawem 
i niespodziewanie weszlo w warunki zupelnie inne. Bylo poko
leniem wielkiej przemiany. 

Jakie byly jego warunki przejsciowe w Polsce, dokladniej 
w Kr6lestwie, jeszcze dokladniej w Warszawie i wsr6d . jej inte
ligencji? Warszawa byla duzym, raczej zamoznym i przyjemnym 
miastem prowincjonalnym wielkiego imperium. Materialnie duzej 
ilosci mieszkanc6w dzialo si~ dobrze lub dose dobrze, mianowicie 
wolnym zawodom, kupcom, rzemieslnikom; polskich urz~dnik6w 
i wladz nie bylo. 

Ta materiaIna dostatecznose byla jednq stronq 6wczesnego 
zycia, a drugq byla - jego beznadziejnose. I to tak zupelna, ze 
pojmowana z rezygnacjq. W szkole bylismy karani za m6wienie 
po polsku; kazdy szyld na ulicy musial bye dwuj~zyczny, gdy 
w "Rozmaitosciach" zagrano Mazep~ , afisz glosil, ze jest to 
utw6r "J. S.", bo nazwiska Slowackiego nie wolno bylo wymie
niae. Na zmian~ nie bylo widok6w, 0 nowym powstaniu nie 
moglo bye mowy, imperium rosyjskie bylo pot~gq , na zadnq obcq 
pot~g~ nie mozna bylo liczye. "Point de reveries", jak Polakom 
powiedzial cesarz. Byli i w6wczas tacy, co konspirowali, ale jakze 
byli nieliczni. Dla ojca mojego, kt6ry byl chlopcem podczas 
Powstania Styczniowego, a umarl w r. 1903, przez cale zycie nie 
nie tylko niepodleglose, ale autonomia Polski byla tylko marze
niem. Taki byl start mego pokolenia: star;t w ciemnej nocy. 

W roku 1905 wojna japonska i ruchy robotnicze wytworzyly 
istotnie cien nadziei na przemian~. Ale dla 6wczesnego pokolenia 
przyszla nowa komplikacja. W styczniu 1905 roku, po wiecu, na 
kt6rym studenci warszawscy, pobudzeni przez ten cien nadziei, 
domagali si~ j~zyka polskiego w szkolach wyzszych, szkoly te 
zostaly zamkni~te, a studenci relegowani. Wielu musialo zre
zygnowae z wyzszych studi6w. Ci, co mi~li moznose wyjazdu, 
mieli przed sobq trzy drogi na ~udia: do Rosji, do Galicji i na 
Zach6d. Wi~kszose prawnik6w i medyk6w studiowala w Rosji, 
by m6c potem wykonywae sw6j zaw6d w kraju; byl mi~dzy nimi 
m6j brat, kt6ry prawo konczyl w Kijowie. Sam nalezalem do 
tych, co wyjechali na Zach6d. Bylo nas tam wielu: w Szwajcarii, 
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zwIaszcza w Zurychu i Genewie; we Francji, zwIaszcza w Paryzu, 
ale takze w Montpellier; w Niemczech, zwIaszcza w Berlinie, Lip
sku, Getyndze, Heidelbergu. Wi~kszose byla tam na studiach teo
retycznych: przyrodniczych, matematycznych, humanistycznych. 
Studia te materialnie dawaly minimalne perspektywy. Nie mys
lelibysmy 0 tym, by zostawae na Zachodzie i tam pracowac nau
kowo; zostala z nas na obczyznie znikoma ilose. Ale co czekalo 
po powrocie do kraju? Oczywiscie nie stanowisko naukowe. Szk6I 
wyzszych przeciez w zaborze rosyjskim nie bylo. Stanowiska takie 
byly w Galicji, ale ktM m6gI na nie liczye? W dwu galicyjsklch 
uniwersytetach byly w zakresie filozofii 4 katedry, alebyly zaj~te, 
a gdyby zostaly zwolnione, to czekali na nie na miejscu znako
mici kandydaci. Uzyskawszy na Zachodzie doktorat, nie myslalem 
ani na chwil~, abym mogl dojse do katedry. Co czekalo w War
szawie? Nauczanie w szkolach srednich, pisanie do prasy. Sytuacja 
naszego pokolenia nie byla lepsza niz poprzedniego. 

A jednak: studia zagraniczne, ta kilkuletnia emigracja dala 
pewien pozytywny . wynik: nie w realnym polozeniu pokolenia, 
ale w jego wyksztalceniu i poczuciu. Nabralo ono pewnej znajo
mosci swiata, "otrzaskalo si~" (jak to w6wczas m6wiono) 0 Euro
p~. Kr61estwo bylo wowczas prowincjq, ale to pokolenie przestalo 
bye pokoleniem ludzi z prowincji.. Ustrzeglo si~ dwoch prze
ciwnych niebezpieczenstw prowincji: nadmiernej niesmialosci 
i nadmiernej smialosci. 

Studia zagraniczne: to byla odr~bnose tego pokolenia. Nie 
bylo takich studiow - w tych rozmiarach - ani przedtem, ani 
potem. Byla to odr~bnosc wazna, ale nie najwazniejsza. Trudno 
przewidziee, co staloby si~ z tym pokoleniem, gdyby historia poto
czyla si~ w sposob prawdopodobny i oczekiwany. 

Ale - potoczyla si~ inaczej. Pokolenie to mialo szcz~scie: 

doczekalo si~ wojny, upadku imperium, niepodleglej Polski. Co 
wi~cej: doczekalo si~ jej, gdy bylo w pelni sit Mialo okolo trzy
dziestu la t, gdy krajowi wrocona zostala niepodleglose. A wraz 
z niq otworzyly si~ nowe mozliwosci i zadania: to ludzie tego 
pokolenia organizowali (improwizowali, bo nie byli przygotowani 
i nauczeni; ale improwizacja bywa lepsza od przygotowanej sys
tematycznie roboty); organizowali wojsko, ministerstwa, urz~dy , 

szkolnictwo. Przed pracownikami nauki otworzyly si~ mozliwo.sci, 
o jakich nie marzyli: od dwu uniwersytetow "za kordonem" Polska 
przeszIa z dnia na dzien do szesciu; dawni koledzy z Zurichu, 
Getyngi, Paryza spotkali si~ na katedrach w Warszawie, Poznaniu, 
Wilnie. Bylo to pokolenie mlodych profesorow; mieli szcz~scie, ale 
mozna stwierdzie, ze byli do tego szcz~scia przygotowani. 

Bylo to szcz~sliwe pokolenie: urodzone w ciemnej nocy, co do 
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kt6rej mozna si~ bylo l~kac, ze b~dzie trwac, doczekalo si~ szybko 
i niespodziewanie jasnego dnia . To, co je czekalo, to byly naj
zwyklejsze czynnosci wolnych ludzi; ale rozkosz tych czynnosci od
czuwalo podw6jnie i potr6jnie, bo to byla rozkosz nieoczekiwana. 

Los uczynil ludzi tego pokolenia organizatorami. Ale nie byIi 
reformatorami. Ze studi6w swych w obcych krajach wiedzieli, 
jak organizujq one SWq nauk~, szkolnictwo, wszystkie dzialy zy
cia. Majqc tez moznosc organizowania swej nauki, swego szkol
nictwa, chcieli, by byly one zorganizowane r6wnie dobrze, jak 
gdzie indziej. Nie mysleli natomiast od razu 0 tym, by byly zor
ganizowane lepiej. Woleli korzystac z trwalych doswiadczen, nii 
z naglych pomysl6w. - To byla jeszcze jedna wlasciwosc tego 
pokolenia. 

Wladyslaw Tatarkiewicz 
maj 1970 
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Zapiski z podr6z» (2) 

W lONDYNIE OKOlley 


Londyn, we wrzesniu. Lubi~ to miasto, jego staroswieckose, spraw-' 
nose, dowcip, uprzejmose (r e s z t k i uprzejmosci, m6wiq ci co tu
taj od lat mieszkajq), zielen ogrodkow i park6w, pry w a t nos e. 
Nie znam dziejow jego rozwoju, ale urbanistycznie Londyn wydaje 
si~ bez sensu. W~zlowe jego punkty Sq i przypadkowe i niedostrze
galne: ten Marble Arch, kt6ry przenoszono dwukrotnie (bo mial 
bye bramq Buckingham Palace ale okazal si~ za wqski) i w re
zultacie si~ go nie zauwaza, ten Hyde Park Corner, gdzie luk 
triumfalny Wellingtona stoi bezradnie na kulawy sztych, ani go 
objechae ani podjechae, te slawne "circusy" (Picadilly, Oxford 
i inne), ciasne, chaotyczne i zatloczone, te kilometry nudnych 
czerwonych domkow, wsrod kt6rych Anglicy wyluskujq domki 
z XVIII wieku i kazq podziwiae ich proporcje skromne i rozsqdne, 
na miar~ czlowieka, lecz kontynentalne oko z trudem dostrzega 
r6znic~ ... 

A przeciez to, co stanowi slabose Londynu, to takze jego sila: 
nie bylo tu nigdy pot~znych urbanistycznych zalozen i porzqdkow, 
ale tez nie bylo cezarow duzych i malych (chocby w formacie 
Napoleona III czy Mussoliniego), ktorzyby wyburzali, przepru
wali, pomnik sobie stawiali. Teraz burzy tu i nowe gmachy 
z rozmachem wznosi kapitalizm, niszczqc niskq, jednorodzinnq za
budow~ miasta, zmniejszajqc optycznie jego parki: tam, gdzie 
do niedawna zielen ciqgn~la si~ po horyzont, wylazq punktowce, 
przypominajqc brutalnie, ze nie takie znow rozlegle te parkowe 
przestrzenie. Kapitalizm budowal tu zresztq i dawniej banki, tea
try, muzea, domy towarowe, paradne kamienice i slumsy. Ale 
kosciec Londynu, jego infrastruktura, jest nie kapitalistyczna tyl
ko arystokratyczna, i moze to nadaje miastu szczegolnq patynt;. 
Caledzielnice nalezaly w Londynie do r6znych wielkich rodzin, 
stqd nieregularne parki, peine wspanialych drzew, gdzie mozna 
spacerowac sobie po trawnikach niby dawni wlasciciele, alba 
czytae na lezaku, albo kopac pilk~, stqd mniejsze, niekiedy uro
cze zbiorniki zieleni: kwadratowe skwery, czasami zarezerwowane 
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dla tych tylko, co wokol skweru mieszkajq, stqd owe mews, 
gdzie kiedys na tylach palacow miescily si~ stajnie i pokoje 
sluzby, teraz - wykwintne mieszkania, stqd nazwy ulic, placow, 
budynkow i restauracji, te wszystkie Arms, Courts, Terraces , Gar
dens, Mansions, ktore pieszczq ucho, ale na ogol niczym si~ nie 
roiniq od innych ulic: szeregi wqskich domow z malymi, bialymi 
portykami, odgrodzonych od chodnika bodaj smugq trawy. 

.Zadziwiajqcy tu brak fantazji onomastycznej. W spisie ulic Lon
dynu naliczyc moina 24 pozycje pod "Albany" (od ksi~cia Yorku 
i Albany), pod "Alexandra" (kr6lowa) 44, pod "Argyle" (ksiqz~) 
20, i tak dalej. Przejdzmy ku srodkowi alfabetu: m amy zn6w 44. 
pozycje pod "Gloucester" (ksiqi~), a to wcale nie wyjqtek ani re
kord : jadqc ku koncowi spisu spotykamy kop~ z okladem "Victo
rii": P laces, Squares, Streets, Terraces, Villas: samych tylko Victo
ria Road jest 27. 

Prywatnosc, familiarnosc, intymnosc Londynu, jak w miasteczku 
albo w zamkni~tym towarzystwie, gdzie wszyscy si~ i tak znajq 
i zna jq okolic~, wi~c nie trzeba soble ludzi przedstawiac na parties. 
(od wrolnie niz w USA, gdzie pyt ajq cifi kllkakrotnie 0 nazwisko. 
i powta rza jq je, poki si~ nie na UCZq 11a pami~c), nie trzeba ozna
czae: n azw ulic, a najpodlejs,~e nawet domy wolq odroiniac si~ 
naZWq wras l1q , jak wille w jakims uzdrowisku, nii numerem. 8zko-· 
da, if' n ie przepisalem niek t6rych w ywieszek w British Museum,. 
ale ton ich jest prawie t aki : "K siqzki d uzego iormatu wygodniej 
czyta[: w pokoju obok, bo Sq tam d ui e pulpity: wejscie zaraz na 
prawo za tymi starymi polkam i, 11a ktor ych stojq slowniki". By
wa jq row niei formuly surowsze : "W czytelni · glownej nie wol11o 
jesc, pi · i zuc gumy". Moie to antyamer ykanizm? 

Uczynnosc personelu B ritish Museum , jak r6i11a od formali
stycznych skostnien Biblio theque 1 ationale. Woi ni, to przewaz
nie b Ii podoficerowie, ze wstq zeczkami orderow na czarnych. 
m~;ndurach. nieraz inwalidzi. Kieciy zjei dzam windq z gabinetu 
rycin . jeden z nich , siwy, pomarszczon y , p yta ciekawie, co tam 
oglqdalem . M6wi~ , ze pejzazc akwarelowe z XVIII wieku. Ale 
czy je? dociska wozny. W yi iczam kilka nazwisk. - OJ, prosz~· 
pana , powiada, jesli si~ pa n nie skoncent ruj e na jednym arty-· 
scie , to pan u i ycia nie s ta rczy. - iestety trafna chyba uwaga _ 
Na z·, 'rocon ym rew ersie r qczn a notatka : "P rzepraszamy, ksiqzka 
znis~.czona przez dzi aiani a n ieprzy jaciela (enemy action.) w czasie 
ostatniej woj ny". 

Jad~ daleko nq kolac.i E;: podr6z na pier wszym pi~trze autobusu. 

http:kolac.iE
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Po pol godzinie jazdy mam tylko jednego towarzysza: ciemno 
Qdziany, godnie wsparty na parasolu, twarz drewniana. Mowi do 
mnie "sir", co alba znaczy, ze juz tak s~dziwie wyglqdam, alba, 
ze wzajemny nasz stosunek zakwalifikowal troch~ tak, jak podo
ficer do oficera, a moze po prostu zlekka pokpiwa: bo tu "sirem" 
si~ nie szafuje, znowu w przeciwienstwie do USA, gdzie t~ szcze
g6lnie grzecznq form~ stosujq do byle kogo. 

Przejezdzamy opodal wi~zienia, m6j towarzysz wypowiada filo
zoficznq mysl 0 tym, jak dziwnie musi czue si~ czlowiek wracaj qc 
do spolecznosci po dluzszym okresie odosobnienia. Dalej zauwaza, 
jak bardzo zag~scily si~ domki w tej dzielnicy od dwudziestu lat 
i jak trudno bywa opanowae nerwy w zbytniej ciasnocie. Te afo
ryzmy brzmiq jakos znajomo, cala postae wydaje mi si~ skqds zna
joma i raptem - w chwili, kiedy z nieskazitelnq precyzjq obja
snia mi dalszq drog~ ("prosz~ wysiqsc za 10 minut kolo restaura
cji Gloucester Arms, p6jse na prawo i drugq ulicq za aptekq 
w lewo"), doznaj~ olSnienia: Jeeves! Anglicy, na rowni ze mUq 
.amatorzy Woodhouse'a, usmiechali si~ wyrozumiale kiedy im to 
opowiadalem: nie rna dzisiaj miejsca na taki typ "wiernego slugi", 
przeminql the gentlemQ,n's gentleman. Ale jestem pewien, ze to 
byl Jeeves, zakonserwowany moze w jakiejs ambasadzie czy ho
telu .. .? 

Zdaje si~, ze po naszej osiemnastowiecznej anglomanii, ktora 
takie dobre wyniki przyniosla Oswieceniu, niemal samotnie zo
stal pMny wnuk, ten hrabia-Anglik z Lalki, ktory mowi t e k, 
"czeSZqC bujne faworyty". I jeszcze lektury pozytywistow: Spen
'cer, Darwin, Mill... · No i Stanislaw Brzozowski! Na ogol . jednak 
my Polacy nie lubim Anglik6w. Zwlaszcza, ze znajomosc ich j~

zyka byla nawet w tzw. wyzszych szychtach nieporownan ie mniej
sza, niz francuskiego i dwoch j~zykow osciennych w trzech zabo
rach. Co gorzej, Anglicy - wedle powszechnego i chyba uzasad
nionego przekonania - "kiwnE;li nas" po ostatniej wojnie: w og6le 
.Sq inn i, wi~c paskudni: pomnikiem tej postawy jest Londynisz
cze Mackiewicza. 

Rzeczyvviscie, dziwny to jest nar6d. Polozenie geograficzne 
i historia dostarczyly mu wyjqtkowych okazji do obnazania naro
dowego egoizmu, ktorego zresztq nikomu nie brakuje: ale u An
glikow wciqz wylazil na wierzch najpierw dlatego, ze byli pierw
szym mocarstwem i to kolonialnym, p6zniej dlatego, ze przesta
jqC bye mocarstwem nie potrafili raptem stae si~ altruistami. 
Wi~c nasuwa si~ wqtpliwy moral: tak upadajq pot~gi i t rony, 
k iedy wlasnq jeno korzysc majq na wzgl~dzie. I w dodatku Sq 



ZAPISKI Z PODR02y 949 

rzeczywlSCle inn i, co najtrudniej wybaezyc. Nie pami~tam czy 
gdzies czytalem, czy mi ktos powiedzial doskonalq uwag~ 0 r02
nicy mi~dzy frankofonicznymi i anglofonicznymi panstwami afry
kanskimi. Murzyni z bylych kolonii francuskich mowiq po fran
cusku wspaniale: bo ambicjq Franeji bylo dac im przywilej naj
wyzszy: stopniowo zrobic z nich ludzi, to znaczy Franeuz:ow. 
Czyli wyksztalcic ich w szkolach francuskieh i nauczyc mowic po 
francusku jak "w dolnej Sekwany departamencie" . Nos ancetres 
les Gaulois... Natomiast murzyni z bylych kolonii angielskich 
(a takZe np. Hindusi) mowiq s w 0 i m j~zykiem angielskim, nad 
Tamizq rownie trudno z1'ozumialym, jak j~zyk londynskiego do
ke1'a dla wychowanka Eton. W rezultaeie jednak te rozne na1'o
dowo i klasowo angielszezyzny two1'zq dzis lqcznie jakies uprosz
ezone, mi~dzykontynentalne espe1'anto. Poj~eie standard english 
1'ozwin~lo si~ chyba dopie1'o z rozwojem BBC. Anglicy p1'zez dlu
gie lata uwazali, ze p1'zeciez kazdy posluguje si~ mOWq swojej 
grupy: minist1'em na ogol nie zostaniesz, jesli nie p1'zeszedles 
p1'zez public school i nie mowisz j~zykiem Oxfo1'du ezy Cambrid
ge: nie rna takze sensu, zebys udawal mieszkanca tej ezy innej 
dzielnicy Londynu, jesli mieszkasz w Af1'yee. Nie rna w ogole 
sensu, zebys w takim wypadku udawal Anglika . I tak nim nie 
b~dziesz. Ale masz p1'zecie obywatelstwo b1'ytyjskie. Czegoz wi~
cej mozna p1'agnqc? 

I na tle takich t1'adycji, Polacy w Wielkiej B1'ytanii. W koneu 
1947 1'oku bylo ieh tam 157 tysi~ey. Zdaje si~, ze ta liezba nie 
ba1'dzo si~ zmniejszyla, mimo zgonow i wyjazdow, jesli liezyc 
dzieei mowiqee po polsku, niezaleznie od ieh obywatelstwa. W sa
mym Londynie bylo w koneu 1956 1'oku 26 tysi~ey obywateli pol
skich (najliezniejsza eudzoziemska g1'upa na1'odowoseiowa), 
a Rocznik Polonii 1958-9 szaeuje, ze Polak6w bylo w6wezas 
w Londynie (i zapewne jest dzisiaj) okolo 40 tysi~ey. 

Na ba1'dzo wqskim statystyeznie poletku moich doswiadczen 
uderzylo mnie, ze wi~eej tym 1'azem niz dziesi~c lat temu spot
kalem Polak6w, u kt61'yeh globalna nieeh~c do pe1'fidnego Albio
nu nie stanowi naczelnego motywu zyeiowego. Kiedy p1'6bujt: 
ustalic p1'owizo1'yeznq typologi~ postaw dla Anglii p1'zyehylniej
szych, wyehodzi to mniej wi~eej tak. 

1. Ludzie, kt61'zy si~ u1'zqdzili i p1'zywykli, wi~e w koneu nie 
rna na co tak ba1'dzo na1'zekac. 

2. Lucizie, kto1'zy p1'zyj~li obywatelstwo b1'ytyjskie i uwazajq. 
ze t1'zeba to jakos uzasadniC albo p1'zynajmniej okazac pewnq 10

9 - Znak 
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jalnose przybranej ojczyzme. Oczywiscie wcale nie wszyscy oby
watele brytyjscy swiezej daty poczuwajq si~ do takiej lojalnosci! 

3. Ludzie starsi, kt6rzy nigdy nie mieli zludzen i nieraz na 
wlasnej sk6rze odczuli zygzaki brytyjskiej polityki, ale uWazaj'l, 
ze sposr6d wszystkich rzqd6w i system6w, kt6re z natury r zeczy 
nigdy nie mogq bye bardzo dobre, angielski jest stosunkowo naj
mniej zly . Podziwiajq tez postaw~ londynczykow w czasie bonl
bardowan. 

4. Ludzie sredniego pokolenia, kt6rzy wskutek bliskiej wsp61
pracy z Anglikami (i nieraz bliskiej obserwacji "za p6Znych za
l6w, pot~pienczych swar6w", chyba nieuchronnych w kazdej emi
gracji), nabrali szacunku dla angielskiego zmyslu organizacyjnego, 
tradyeji demokratycznyeh i samorzqdowych, praworzqdnosci, na
wet - mimo perfidii w polityce zagranicznej - dla angielskiej 
lojalnosci. 

5. Ludzie mlodsi, kt6rzy Sq juz potrosz~ Anglikami, co weale 
nie przeszkadza, ze w Polsce nieraz ezujq si~ bardziej u siebie, 
i ze w sytuacjach granieznych (na przyklad na meezu futbolo
wym) bucha w nich nagle plomien polskiego patriotyzmu. Ale 
nie chcq bye emigrantami, a poniewaz szkola przygotowala i~h 
do zycia w krajach anglosaskich, poniewaz mowiq po angielsku 
lepiej niz po polsku i latwiej bywa im wyskoczye na weekend 
z Londynu do Paryza czy nawet do Kanady niz do Warszawy 
czy Krakowa, wi~c po prostu s q Anglikami, cz~sto w stopniu 
wyzszym, niz im samym si~ wydaje. 

Moze szcz~sliwie trafialem na "dobrych Anglik6w", ale moi An
glicy Sq wbrew stereotypom (my home is my castle itp.) bardziej 
goscinni i na ogol wierniejsi w przyjazni od moich Franeuzow. 
(To zresztq juz takze stereotyp.) "Pomieszkalbys troch~ w Londy
nie, tobys zobaczyl t~ wiernose", m6wiq mi moi emigranci. Moz
liwe. Strzezmy si~ uog6lnien: ale dop6ki nie zatrzymamy si~ na 
dluzej w jakims kraju, trudno odeprzee ich pokus~: umysl nie
zmqcony znajomosciq rzeczy pracuje znacznie sprawniej. Tote± 
chwilowo wydaje mi si~ na przyklad, ze jak juz Anglik jest in
teligentny, to piekielnie inteligentny, co najmniej tak jak Wlocn, 
bardziej od Francuza. Francuz (wie 0 tym kazde dziecko) jest 
bowiem nie tylko blyskotliwy, ale si~ blyskotliwosciq swojq upaja 
i tak jak Polak zastawi si~, zeby si~ postawie, tak Francuz nie za
stawi si~ wprawdzie, bo jest ostrozny, ale zastawi blizniego swe
go, byle tylko utoczye pi~kne zdanie, najlepiej bardzo post~powe . 

Wloch raczej si~ kryje ze swojq inteligencjq, bo wie z narodo
wego doswiadczenia ilu juz mqdrali zmiotla historia, i co po nich 



ZAPISKI Z PODROZY 95T 

zostalo? Sloma, jak powiedzial swit';ty Tomasz, ktory byl Wlo
chern. Wit';c e pericoloso sporgersi. Bystrego natomiast Anglika 
ratuje przed szablonowymi frazesami Francuza empiryzm (wie 
o tym kazde dziecko), to znaczy m. in. zdolnosc obserwacji psy
chologicznej, a przed akceptowanym spolecznie sceptycyzmem lub 
niekiedy cynizmem Wlocha - nonkonformizm. 

To okropne, ze w tych wszystkich banalach, przy ktorych bled
nie monolog razewiczowego bohatera Smierci w starych deko
racjach, tak wiele zawiera si~ prawdy: widzt'; to myslqc 0 kon
kretnych ludziach, moich przyjaciolach z Anglii, Francji i Wloch. 
A moze ja wcale ich naprawdt'; nie znam, tylko wtlaczam ich 
w te glupie schematy? Nie: zdaje si~, ze nie. Moi Anglicy Sq na
prawd~ swietnymi psychologami. Widzt';, jak pilnie choc unobtru
sively obserwujq ludzi, jak doskonale zauwazajq ich odrt';bnoscl, 
etniczne i indywidualne, w wyglqdzie, w zachowaniu sit';, w re'
akcjach, w zapatrywaniach: z jakq prostotq i jak delikatnie n a 
te odr~bnosci reagujq : bo uwazajq je za rzecz nor mal n q, r6w
nie normalnq, jak oczy czarne czy niebieskie. A to jest sztuka: 
i bojt'; siE:, ze Polakom szczegalnie obca. Zbyt cZE:sto to, co inne,. 
jest w naszym odczuciu albo niepojE:te alba nienormalne: tym bar
dziej zresztq bywa kuszqce. Tt'; przenikliwosc psychologicznq An
glik6w zaswiadcza zresztq ich filozofia, od Bacona i Locke'a, ich 
literatura, teatr i filmy, co najmniej od Szekspira do Smaku mio
du, ich genialna biografistyka. Nawet cudzoziemcy w klimacie 
Anglii robiq siE: psychologami. Swiadkiem Maurois, ktary zaczy
nal od pulkownika Bramble i pierwsze biografie pisal 0 angiel
skich romantykach. Albo Amerykanin Losey ze swoim Wypad
kiem. Moze tez Conrad? 

Przez jednego Anglika poznaj~ na obiedzie drugiego Anglika. 
Obaj Sq ekonomistami, ale ten pierwszy interesuje si~ nami~tnie 
muzykq, ten drugi malarstwem (napisal ksiqzk~ 0 pewnym XIX
wiecznym akwareliscie) . WiE:c pierwszy wiedzqc, ze ja tez inte
resuj~ siE: malarstwem, pomyslal, ze moze milo mi b~dzie poznac
drugiego. Stqd obiad, stqd rendez-vous w Dulwich pod Londy
nem, bo wlasnie w tamtej stronie mieszka drugi Anglik. 

Z malej stacyjki id~ wsr6d lqk czy moze p61 golfowych do Dul
wich College, przy ktarym jest galeria - nazwijmy jq tak: Sta
nislawa Augusta. Zbieral jq na polecenie kr6la pan Desenfans, 
Szwajcar zamieszkaly w Anglii. Stanislaw August zrobil go kon
sulem polskim pewno troch~ na tej zasadzie, wedle ktarej inny 
kral, "monarcha nie tylko absolutny, ale i uniwersalny", wy
krzyknql za odchodzqcym Malym KsiE:ciem: "mianuj~ ciE: maim. 
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ambasadorem!" Kiedy jednak polski, bardzo nieabsolutny kr6l 
abdykowal, panu Desenfans zostaly nie tylko obrazy, ale tei 
dlugi. Kilka obrazow musial wi~c sprzedac, lecz potem kilka in
nych dokupil, w czym pomogl mu Sir Francis Bourgeois, czlonek 
Krolewskiej Akademii Malarstwa, ktory dla odmiany twierdzil, 
ie jest polskim szlachcicem (z takim nazwiskiem!). Nie byl to 
wypadek jedyny: Andrzej Ryszkiewicz opisal pi~knie, jak Syl
wester Mirys musial g~sto tlumaczyc si~ przed rewolucyjnymi 
czlonkami Komitetu Ocalenia Publicznego, ie otrzymal "od tyrana 
tego kraju (to jest Polski) dyplom barona, tytul iluzoryczny... 
Celem tego wyroznienia bylo sklonic mnie do zadedykowania ty
ranowi mega dziela, czego nie uczynilem". 

Nie wiem, do czego chcial Stanislaw August sklonic imc pana 
Bourgeois, oraz czy i jak zalatwil mu nobilitacj~ - w kaidym 
razie latwiej przychodzilo mu z pewnosciq placic herbami, nii go
tOwkq. Tak czy inaczej Galeria utkn~la w Anglii (jest najstarszq 
tamtejszq galeriq publicznq: 1814!) i zostala zapisana przez mal
zonk6w Desenfans i pana Bourgeois szkole w Dulwich. Moze to 
i dobrze, bo w Warszawie pewno by splon~la, jesli by z niej 
w ogole cos dotrwalo do czasow drugiej wojny. Ale mimo to czlo
wiekiem zazdrosc co chwila trz~sie. Powstala tu bowiem mala 
ale doborowa kolekcja, jedyna w swaim rodzaju: cala zebrana 
w ostatniej cwierci XVIII wieku, odzwierciedlajqca zatem w spo
sob niezwykle czysty gust 6wczesnego zbieracza. W dodatku ta
kiego, ktory swietnie znal si~ na malarstwie: to chyba odnosi siE; 
bardziej do konsula, niz do kr6la. Mamy zresztq w Dulwich por
trety wszystkich zasluzonych: jest Stanislaw August, Sq tald:e na 
kanapie w jakims klubie, bardzo zadowoleni z siebie, panowie 
Desenfans i Bourgeois, skarykaturowani w akwareli Paula Sandby. 

W poprzednim rozdziale tych zapiskow z podr6zy proponowa
lem, zeby zrobic u nas polqczonq wystaw~ cz~sci zbior6w dun
skiej Louiziany i norweskiego muzeum Henie-Onstad. Teraz do
daj~ nOWq, rownie tworczq propozycj~: wystawmy w Polsce sta
nislawowskq Dulwich Gallery. Sq tu trzy cudowne Rembrandty: 
nieopisanie wdzi~czna dziewczyna, wychylona z okna w swiat; 
przez chorob~ drqzony i spychany w cienie, wpatrzony lekko ze
zowatymi oczyma w nieokreslony mrok syn artysty, Tytus; i ma
lutki, wykwintny, w delikatnych lokach i bialej kryzie swiecqcy 
jak perla Jacob de Gheyn. Jest osiem Rubensow, wsr6d nich ta
kie arcydziela, jak jedwabiscie modulowany portret ksi~inej 

Buckingham i calkiem inna, z romantycznym rozmachem nama
lowana Hagar na puszczy, a takze rozwiana w p~dzie swi~ta Bar
bara, przypominajqca smialymi skr6tami "z zabiej perspektywy" 
praski szkic z ofiarq Abrahama. Z Holendrow Sq jeszcze m. in. 
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i Hobbema i Cuyp i Ruysdael, z Flamandow Brouwer, Van Dyck 
i obaj Teniersowie. Z Wlochow jest Veronez, a takze dobry Ca
naletto i kilku wybitnych manierystow. Z Francuzow - wystar
czy szesc obrazow Poussina, w tym dwa niemal czyste pejzaze: 
Droga rzymska, surowa, geometryczna, biegnqca wglqb p raw i e 
po osi obrazu, ciekawy temat do porownan ze slawnq Drogq 
w Middelharnis Hobemy, i bardzo pi~kna, niewiclka Madonna 
Spoleto, z wizyjnym miastem pod ciemnymi gorami i barokowym 
niebem, pelnym blasku: na blizszych chmurach siedzi Madonna. 
Zadziwiajqcy jest repoussoir w lewym dolnym rogu na pierwszym 
planie: kamien, luino zwiqzany z resztq krajobrazu, ale potrzebny 
tu walorowo (jako jasna plama) i przede wszystkim mat e ria I
n i e: jest niespodziewanie, naturaIistycznie konkretny i ci~zki , 
malowany z zacieklosciq iscie courbetowskq. 

Z Dulwich jedziemy samochodem mojego nowego znajomego do 
jego domu. Taki jest w ruchach i w mowie kobieco delikatny, 
niesmialy, zwiewny, ze zaczynam zlekka podejrzewac orientacj~, 

ktora swiezo zostala tu zalegalizowana, a tak si~ za niq kiedys 
nacierpial Oscar Wilde. Ale w tym kraju nigdy nic nie wiadomo: 
w starym wiejskim domu, gdzie kiedys byla wozownia, czeka na 
nas zoneczka jak rzepa i czterech synow na schwa!. W takim 
razie to z pewnosciq druga (moze trzecia?) zona, bo za mloda na 
tych dryblasow. Gdzie tam: pierwsza i jedyna. Przemili ludzie, 
sliczna biblioteka, ciekawe obrazy, obiad - za dobrze mi tam 
bylo i jeW nie zanudzilem gospodarzy na smierc, to w kazdym 
razie wyeksploatowalem ich czas do ostatka: nim wieczor nad
szedl zrobilismy jeszcze wypad w glqb Shoreham Valley i do 
LuIIingstone. A co tam bylo, opowiem. 

W starej, przycupni~tej nad strumieniem wiosce Shoreham, na 
dnie zacisznej doliny, schronil si~ w roku 1826 przed wstr~tnCj 
nowoczesnosciCj - the wretched moderns - dwudziestoletni ma
larz, Samuel Palmer, z garstkq przyjaciol. Mieszkal tam niecale 
dziesi~c la t i w tym czasie narysowal i namalowal szereg nad
zwyczajnych pejzazy. Niektore jego rysunki tuszem jakby zapo
wiadaly van Gogha, a malych obrazkow, malowanych akwarelq 
i temperq, nie cia si~ z niczym porownac. Istne to corners and 
nooks of paradise, jak mowil sam Palmer 0 rysunkach Blake'a 
(ktorego byl wyznawcq): zakqtki raju, malowane z prostotq nie
mal dziecinnq, ze swiezosciq widzenia godnq Fra Angelica, ale 
calkiem inaczej - farbq jakby chropawq, proszqcq wlasnym ta
jemniczym swiatlem: tak bogato umial Palmer zestawiac w nie
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spodziewanych kontrastach, takze vvalorowych, oranze, cynobry, 
karminy z r6znymi zieleniami, bl~kitami - kolory dzwi~czne, de
likatnie gluszone (jak gong, na kt6ry po1ozyc palce), nasycajqce 
g~sto i spokojnie plaszczyzn~ obrazu. PIa s z c z y z n~: bo u Pal
mera prawie nie rna perspektywy, owe zakqtki Sq swiatem intym
nym, skupionym: kopuly wzg6rz, 0 kt6re opiera si~ kosci61ek, 
wznOSZq si~ ku rogalowi ksi~zyca tuz za klosami zboza na pierw
8zym planie. Palmer i jego przyjaciele nazwali si~ The Ancients, 
chodzili nOCq W rozwianych pelerynach i spiewali, czytali Jakuba 
Boehme (tego szewca-teozofa, kt6rego mysli przek1adal Mic
k iewicz), tak jak czytal go dwadziescia lat wczesniej inny roman
t yczny pejzazysta-samotnik: Caspar David Friedrich. Palmer pa
trzy1 na swiat z zachwytem i przenikliwq uwagq, pi~knie noto
wal najdrobniejsze nieraz odcienie swiatel i barw, obiecywal 80

bie - w obliczu idealizowanych pejzazy z Dulwich Gallery 
ie sam b~dzie malowae natur~ prosto, dokladnie and full of mat
ter, ale zarazem pisal: "Natura wcale nie jest miarq sztuki, tylko 
sztuka miarq natury. Wizje duchowe, poniewaz Sq doskonale, sta
nowiq jedynq slusznq miar~, wedIe kt6rej sprawdzae trzeba na
tur~... 1m bardziej cieszy nas sztuka zrodzona z wyobrazni, im 
bardziej takq sztuk~ rozwijamy, tym bardziej kochae potrafimy 
materialne dziela Boga ... Zwykle w Dulwich dalekie wzg6rza 
wydajq si~ przedmiotami najpot~zniejszymi w kolorze i czystej 
sile konturu: nie martwi nas perspektywa powietrzna w dolinie 
wizji." To wszystko zostalo zapisane w latach 1824--25. 

Bardzo chcialem zobaczye Shoreham Valley. Uczucie troch~ 

podobne do tego, jakie si~ przezywa w dolinie Arno: ze najdzi
waczniejsze nawet geologie malarzy quattrocenta Sq true to life: 
wszystko to istnieje naprawd~ w krajobrazie wloskim. Tutaj tez 
wierzye si~ nie chce, zeby zbocza 0 zieleniach tak soczystych 
mogly bye tak pionowe, wznosie si~ tak bezposrednio nad da
chami: we are not troubled with aerial perspective in the valley 
of vision. A moze po prostu sztuka Palmera stala siG tu miarq 
natury. 

Tam, gdzie dolina si~ rozszerza, pobudowali swoje dwory i fol
warki Rzymianie. Z biegiem lat przymieszala si~ do nich miejsco
wa, plemienna arystokracja, a zn6w owe rodziny najezdzc6w, kt6
re si~ tu osiedlily za czas6w Klaudiusza (I wiek po Chr.), musialy 
gl~boko wrosnqe w zyznq gleb~ poludniowo-wschodni~j Anglii. 
Wytworzyla si~ szczeg61na, rzymsko-celtycka cywilizacja, miej
ska i ziemiaiiska. Daleka Roma stanowila oczywiscie dla niej 
wz6r i ostoj~, ale pewno bylo w Shoreham Valley wielu obywa
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teli rzymskich, ktorzy - stqpajqc co dzien po rzymskich mozai
kach i kqpiqc si~ w rzymskiej lazni - nigdy Rzymu nie widzieli. 
Czuli si~ w bujnej dolinie, uprawianej przez niewolnikow i ko
lonow glebae adscriptos, spokojnie i bezpiecznie. Obszernych 
swoich willi wcale nie fortyfikowali, rzemioslo vvojenne byro 
im zgola obce. Wprawdzie od wschodnich wybrzeiy zacz~ly si~ 
pokazywac w IV wieku bandy rabusiow, kt6rzy osmielali si~ 

przyplywac ze swoich komyszy w piachach, mokradlach i pusz
czach Fryzji czy Danii, ale zaraz zorganizowano flot~, kt6ra ich 
przep~dzi na cztery wiatry. Trevelyan pisze, ie nigdy nie 'zbudo
wanG na wsi tylu pi~knych, bezbronnych willi, jak wlasnie 
w pierwszej polowie IV wieku. Tak dlugiego pokoju nie znajq 
nasze czasy: wszakie od chwili podboju Wysp Brytyjskich przez 
Klaudiusza do chwili, kiedy cien strachu jqf zasnuwac zielone 
doliny, min~lo w blogiej (przynajmniej dla panow) prosperity 
trzysta lat, tyle ile nas dzieli od epoki Trylogii. Oczywiscie sly
szano cos 0 tym, ie gdzies na zachodzie siedzq w g6rach bar
barzynskie, walijskie plemiona, ale 1atwo trzyma1y je w ryzach 
kresowe garnizony. Tutaj - jakie by10 zacisznie, zwlaszcza w po
rownaniu z wiadomosciami, ktore zacz~ly naplywac z Rzymu 
wkrotce po smierci Konstantyna. 

W1asnie to chylenie si~ dalekiego Rzymu ku upadkowi otwar1o 
dzikim anglosaskim wielorybnikom z za morza i walijskim gora
lorn bramy cywilizowanych, brytyjskich dolin . Willa, ktorq oglq
damy w Lullingstone, zosta1a zapewne zniszczona w V wieku. 
Jeszcze kilkadziesiqt lat przedtem polozono w niej nowe, czarno
biale mozaiki: Bellerofont na cwa1ujqcym Pegazie przebija wlocz
niq Chimer~, zupelnie jak swi~ty Jerzy smoka, w rogach symbole 
czterech por roku, jak czterej ewangelisci. Czy mitologiczne, czy 
juz chrzescijanskie znaczenie nadawali mieszkancy willi tym mo
zaikowym symbolom? Bo pewne jest, ze byli chrzescijanami: Sq 
tu szczqtki prywatnej kaplicy ze znakiem krzyza, najdawniejszy 
slad chrzescijanstwa na Wyspach Brytyjskich. Co mysleli 0 tym 
sqsiedzi, co niewolnicy? 

Posadzki zachowaly si~ pi~knie, a takze spore cz~sci scian, wedle 
ktorych mozna si~ zorientowac, gdzie miescil si~ westybul, otwarty 
w stron~ rzeczki, ktora dzis p1ynie tak sarno 0 kilkanascie kro
kow, gdzie ogromna 1aznia, zbiorniki na wod~, pokoje mieszkalne, 
pomieszczenia gospodarskie. Dachowki suszono, nie dosyc je za
bezpieczajqc przed chodzqcymi po obejsciu zwierz~tami: dokladnie 
odcisn~ly si~ na nich lapki kotow i psow, raciczki owiec i cielqt 
sprzed poltora tysiqca lat. 

Barbarzyncy nie szcz~dzili nikogo. Krwiq splyn~ly czarnobiale 
mozaiki, z dymem posz1y drewniane, gorne cz~sci budynkow, sprz~-
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ty i meble. Historia nie zna wypadku, by Anglowie czy Sasi po 
wymordowaniu wlascicieli zamieszkali w rzymskiej willi. Od razu 
j~li w lasach scinac d~by i z pot~znych , pionowo stawianych pla
zow budowac, jak we wlasnym kraju, domostwa skupione wokol 
chaty wodza. To co rzymskie niszczyli bez litosci. Kronikarz 
pisze ze zgrozq, ze "kazdq koloni~ rownali z ziemiq... Nieszcz~sne 
niedobitki uciekaly ku wzgorzom, po to jedynie, by nieprzyjaciel 
chwytal ich tam i zostawial zwaly trupow. Niektorzy, gnani glo
dem, wracali i oddawali si~ w wiecznq niewol~ ... Inni szlochajqc 
odplywali za morze". Z posrod skr~canych plomieniem krzewow 
krzyczqc wzlatywaly ku lasom importowane dla ozdoby ogrod6w 
kaukaskie bazanty, aby kiedys Anglosasi mogli strzelac do nich ze 
slicznych dubeltowek Holland and Holland alba Purdey and Sons. 

Trzydziesta rocznica wybuchu wojny, ku chwale or~za polskiego 
obchodzona wAlbert Hallu. Ohydny, olbrzymi Albert Hall 
siedem tysi~cy miejsc - wypelniony po brzegi. W lozy naprzeciw 
sceny - general taki ... ambasador taki ... objasnia mnie polglosem 
moja londynska ciotka: dotarla tu w czasie wojny drogq nad wy
raz okr~znq. Po drugiej r~ce siedzi siwy, delikatny, uczony pan, 
ktory dowodzil ongis najslawniejszq szarzq mojego pulku a teraz 
pisze w Londynie histori~ polskich Ormian. Dopiero co widzielis
my si~ w Zakopanem. Orkiestra wojskowa gra. Na scen~ wchodzi 
ktos w mundurze, staje na bacznosc i wydaje komend~: - Prowa
dzic sztandary! - Ale moze krzyknql za cicho, czy tez orkiestra go 
zagluszyla, bo jakos przez par~ minut nic si~ nie dzieje. Wi~c ofi
cer nat~za glos i wola jeszcze raz: - Prowadzic sztandary! 

Wchodzq poczty sztandarowe. Czy to ci sami ludzie, ktorzy mieli 
sobie powierzone symbole wojskowego honoru, kiedy walczyli pod 
Anconq, pod Narwikiem, pod Arnhem? Cz~sciowo zapewne ci sami, 
grubsi niz wtedy, wylysiali. Tak, jak pisal Skalski po obejrzeniu 
razem z bylymi kolegami Bitwy 0 Angli~: Swiatla si~ zapalajq n a 
sali kinowej. Spoglqdamy na siebie z niedowierzaniem. Czy na
prawd~ bylismy kiedys tacy dzielni? I t a c y m 10 d z i ? ... 

Coraz wi~cej tych pocztow. Niespodziewanie lapi~ si~ na tym, 
ze jestem strasznie przej~ty, oglqdajqc g~stwin~ okrytych chwalq 
chorqgwi, jak parafraz~ hymnu narodowego, jak gorzki do niego 
komentarz: mialy isc z ziemi wloskiej do Polski, utkn~ly w emi
gracyjnym Londynie. Powracajqca wciqz, niby refren hymnu, his
toria polskich sztandarow, zaczynajqc od Bonapartego, ktory uczyi 
nas podobno, jak zwyci~zac mamy. Z drugiej strony iluz to naszych 
kombatantow w ciqgu poltora wieku nie widzialo na oczy sztan
daru , nie slyszalo fanfar, nawet nie myslalo 0 jakichs honorach 
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wojskowych. Niewazne? Bye moze. A jednak jawny wyraz spolecz
nego uznania dla wspolnych dqzen, widomy symbol wartosci, 
o ktore si~ razem walczy, to nie jest rzecz blaha. Wszelkie sym
bole - powie ktos - jesli nie podlegajq dzis miazdzqcej krytycc, 
to same si~ dewaluujq: tylko w takich rezerwatach jak emigracja 
mozna si~ nimi jeszcze wzruszye. Nie sqdz~ . Jesli za symbolem stoi 
autentyczna wartose, takze w postaci cierpien, wysilkow, radosci 
wielu ludzi, to lekcewazenie go bywa owocem wielkich zgorzknien 
albo wielkiej glupoty: w obu wypadkach bardzo duzo si~ traci. 

Ani tych refleksji ani nastroju nie przerwal mi dalszy ciqg 
programu: mowa, fragmen ty starych filmow, inscenizacje, dekla
macje, spiewy pan, ktorych nie znam, ale ktore podobno na roi
nych frontach wzruszaly ongis zolnierskie serca - calose zakon
czona wejsciem ze wszystkich stron roju polskich harcerzykow. 
Program jak program, zbyt rzewny, raczej nieudolny, staro
swiecki, prowincjonalny. .zaluj~, ze nie mialem czasu pomowie 
o nim z mIodziezq, lecz po minach moich siostrzencow widzialem, 
ze myslq chyba to co ja. Ale wazne jest co innego. 

Ilu sposrod ludzi obecnych wAlbert Hallu odwiedza Polsk~, 

go sci ·u siebie krewnych z Polski, przejmuje si~ naszymi tutejszy
mi niepowodzeniami i sukcesami? Pewno co najmniej polowa, chy
ba wi~cej. Ilu wzrusza si~, patrzqc teraz na sztandary, ktore do 
Polski nie doszly? Wszyscy. Co robimy, zeby pomagae Polakom, 
rozsianym po swiecie, do przezwyci~zenia takich napi~e, takiego 
trudnego dziedzictwa historii? 0 wiele za malo. Uswiadamiam so
bie to jaskrawo, kiedy w przerwie, na korytarzu moi krewni po
znajq mnie z przechodzqcymi panami: general Kopanski ... general 
Maczek ... Ten ostatni powiada: - A, pan przyjechal z Polski, no 
i jakiez pan rna tutaj wrazenia? - Mowi~ szczerze: - Jestem bar
dziej przej~ty, niz si~ spodziewalem, i ciesz~ si~, ze b~d~ mogl 
opowiedziee 0 tym moim dzieciom. - Na to Maczek, usmiechajqc 
si~ troch~ ironicznie, spytal powoli: - I co z tego, prosz~ pana? -
Uscisnql rni rp,k~ i odszedL 

Czekarn dose dlugo na autobus. Po drugiej stronie placyku stoi 
niebieski rnikrobusik z otwartymi tylnymi drzwiami: przed nimi 
gestykuluje dziwny jakis jegomose. Po chwili spostrzegam w nie
dalekiej bramie drugiego jegomoscia, ktory sterczy tam z plikiem 
kartek w n;ku. Nikornu ich nie wciska, ale wyraznie pragnie, zeby 
ludzie brali. Nic z tego. Z glosnikow na dachu mikrobusu dolatuje 
cos jakby kazanie. Skqd wiesz, ze Chrystus nie czeka na ciebie 
wlasnie teraz? Czernu chcesz raz jeszcze odlozye wszystko na po
tern? Czytasz co dzien gazety - czy nie wazniejsze, zebys przy
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najmniej od czasu do czasu przeczytal slowa, ktore nie tracq 
aktualnosci, slowa, od ktorych zawislo twoje zbawienie? Tak mniej 
wi~cej mowiq glosniki, mowiq rzeczy wazne, ale nikt ich nie slu
chao Rozglqdam si~ pilnie po ruchliwym placyku. Nikt. Dopiero 
po kilku sekundach orientuj~ si~, ze kazanie wyglasza ten dziwny 
jegomose za samochodem: widocznie rna mikrofon w kieszeni. Lecz 
nawet wowczas, kiedy polqczylem juz glos z zYWq gestykulacj,!, 
naglymi usmiechami, obracaniem si~ w prawo i w lewo, potrz'l
saniem glowq - nie moglem oprzee si~ poczuciu, ze kaznodziej a 
wyglqda jak tancerz, widziany przez szyb~ kiedy nie slychae muzy
ki. Nikt, absolutnie nikt nie zwracal na niego uwagi. On zachowy
wal si~ tak, jakby mial przed sobq peInq sal~, a nie mial nikogo: 
wszystkie jego zach~cajqce ruchy, miny', przenikliwe spojrzenia szly 
w pro:i:ni~. Jedynego sluchacza i widza - mnie - wcale nie za'J.
wazal, stalem za daleko. Nie wytrzymalem i podszedlem. Na mi·· 
krobusie napis: Evangelistic Mobile Unit. - a co panu chodzi? 
pytam. - Zeby ludzie czytali Pismo Swi~te - odpowiada i dowie.. 
dziawszy si~ skqd jestem, nurkuje do wn~trza mikrobusu by wn;
czye mi broszurk~ z Ewangeliq sw. Jana po polsku. Na zaproszenie 
do dluzszej rozmowy mowi~, ze niestety nie mam czasu: naprawd~ 
nie mam czasu, autobus mi uciekl, sp6zni~ si~ na um6wionq kola
cj~. Ale on widocznie przywykl do takiej odpowiedzi, bo odwraca 
si~ natychmiast z profesjonalnq oboj~tnosciq i podejmuje przer
wany wqtek kazania. 

Na Troilusie i Kresydzie w Aldwych Theatre. Skqd oni wzi~li 
takq mas~ aktor6w, kt6rzy nad wyraz skqpo ubrani, jak przystal0 
na czasy wojny trojanskiej, tak pOSqgowo wyglqdajq. Przedsta
wienie jest strasznie dlugie, ale nie nuct"ne. Kiedy mysl~ 0 pol
skim teatrze, przypomina mi si~ r6znica mi~dzy zachodnimi a na
szymi witrynami sklepowymi. U nas, jak dobra witryna, to choeby 
nie bylo towaru jest estetyczna, smakowna, nawet cmokierska 
(ohydne slowo). W teatrze tez potrafimy bye ascetyczni, intelek
tualni, eliptyczni, wyszukani rezysersko i inscenizacyjnie. Tutaj 
towarem gI6wnym jest tekst i chodzi 0 to, zeby caly porzqdnie po
dae, ale priy tej okazji rezyser pokazuje wszystko, co by mogio 
klientel~, rozmaitq klientel~ zainteresowae i zabawie: rzeczy dobre 
i mniej dobre, gustowne i mniej gustowne. Dekoracji nie rna, 
tylko te wspaniale golasy, ale jak to wszystko chodzi, jak skacze, 
ile z siebie daje! Rezyser kaze im niekiedy zastygae w zywe 
obrazy albo ruszae si~ w zwolnionym tempie, lubi efekty fil
mowe, takze w operowaniu swiatlami, ale co mnie gl6wnie ude
rza, to wyjaskrawienie rubasznosci czy drastycznosci tekstu, 
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nawet szukanie jej poza tekstem: homoseksualizm Achillesa i Pa
trokla czy obrzydliwosc Tersytesa zostaly nadmiernie uspros
nione (widac nielatwo t~ widowni~ poruszyc) i w stroju i w ges
cie i we wstawkach mimiczno-baletowych, kt6re moze podobatyby 
si~ Szekspirowi - jak wog6le cala bujnie rozpleniona werwa tego 
przedstawienia - ale w naszym klimacie bylyby (przynajmniej 
jak dotychGzas) trudne do wyobrazenia, zresztq niepotrzebne, choc 
by dlatego, ze pr6g naszej wrazliwosci nie tak truclno jeszcze prz~
kroczyc. Ale podoba mi si~ zwlaszcza to, ze nie rezyser jest w kon
Cll najwazniejszy, tylko t e k s t. 

Caly Londyn bawi si~ hippiesami, kt6rzy zaj~li swiezo zbudowany 
w ysokosciowiec na Picadilly i zapowiedzieli obron~ do ostatniej 
kropli krwi. Nikogo nie zdziwilo, ze policja usun~la ich z najwyz
szych nawet pi~ter w kilka minut . , 

Tych hippies6w snuje si~ pelno wsz~dzie, zwlaszcza wieczorami. 
Ktos zar~cza, ze Sq w City dystyngowani mlodzi ludzie , kt6rzy 
w meloniku i z parasolem sunq rano do biura, nienagannie z.'1
latwiajq powaznych klient6w: yes sir, no sir, very sorry sir, a wie
czorem doklejajq straszne brody, wkladajq kudlate peruki, pstro
kate szmaty i hajda gdzies za Sloane Square czy w stron~ Chelsea 
Bridge czy gdzie si~ tam gl6wne parady hippies6w odbywajq. 

Pijak6w spotkalem dw6ch: jeden byl dowcipny, kukal co chwila 
z za innego drzewka do pani, z kt6rq szedlem, i wolal samokry
tycznie: "Ach, czy ci Anglicy nie Sq okropni, zwlaszcza pijani An
glicy!" Drugi bardzo byl smutny, nie m6wil nic i raptem na kto
rejs stacji wyskoczyl z Undergroundu, krzyczqc rozpaczliwie: If 
I only had a London accent! Doslownie: zara!l zapisalem. Nie jest 
wykluczone - powiedzial mi pewien Londynczyk - ze facet istot
nie mial trudnosci z okreslonq posadq ze wzgl~du na akcent zbyt 
prowincjonalny, zdradzajqcy brak wyksztalcenia. Ale czy duzo jest 
w Londynie ludzi z londynskim (?) akcentem? Ci wszyscy niezli
czeni Wlosi , Hindusi, Murzyni, Polacy... ? 

Zapisalem tez natychmiast (na papierowej serwetce) zwi~zly 
opis Rzymu, kt6ry uslyszalem w kawiarni. 

Wstqpilem do tej kawiarni i poprosilem 0 jakis nap6j z lodem. 
Lodu nie bylo. Siedzqca przy stoliku obok starsza, okrqglutka pani 
w ozdobnym kapelusiku spytala, czy dlugo mieszkalem w Ame
ryce, bo tam do wszelkich plyn6w zawsze chcq lodu. "Zaraz po
znalam - dodala - bo duzo podr6zuj~ i ciekawiq mnie r6zne 
kraje. Zresztq Angielka, kt6ra nie podr6zuje, nigdy by si~ do pana 
w kawiarni nie odezwala." Starsza pani czekala na zebranie ja
kiegos spolecznego komitetu. Zacz~lismy wi~c rozmow~ 0 niebios 
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bl~kitach ... bo ze wszystkich miast, jakie znam (zwierzylem si~), 

najbardziej lubi~ Rzym. Zgodzila si~ z pewnym ociqganiem. Tak, 
Rzym bylby pi~kny, powiedziala: the only thing is there are so 
many bits and pieces there. Niesposob to przetlumaczyc. Zaczq
lem tak si~ smiac, ze 0 malo pod stol nie wpadlem: takiej definicji 
Wiecznego Miasta juz na pewno nigdy nie uslysz~. Starsza pant 
nie rozumiala, z czego si~ smiej~, ale si~ nie pogniewal:a: tylu juz 
widziala cudzoziemcOw ... ! 

W kosciele tutejszym (angielskim) ponawiam odkrycie zrobione 
w Danii: czemu w czasie Komunii sw. nie rna tloku i potrqcania 
si~. Po prostu dlatego, ze nast~pny szereg stoi spokojnie jakies 
poltora metra za kl~czqcymi przy balaskach, poki nie wstanq i nie 
odejdq. Probowalem tak stanqC w Polsce: natychmiast dwie poboz
ne niewiasty, wyrozniajqce si~ praCq lokci, przepchn~ly si~ przede 
mnie i padly na kolana, wciskajqc je zr~cznie mi~dzy stopy kl~
cZqcych przy balaskach. Za ich przykladem poszli inni. Bylo to 
interesujqce jako pokaz sprawnosci fizycznej, znacznie jednak gor
sze z punktu \>vidzenia praktycznej milosci , blizniego. Jesli choc 
jedna parafia w Polsce skorzysta z tych uwag, ich cel autor uzna 
za osiqgni~ty. (Zauwazylem nieraz, zwlaszcza w tramwajach, ze 
pchajqca si~ kobieta bywa gorsza nawet od pijanego m~zczyzny. 
Nadrabia wrodzonq plci swojej slabosc zachowaniem si~ brutal
nym, a poczucie bezkarnosci i tlqca w gl~bi pami~c 0 kobiecej 
godnosci czyni z babskiego pchania si~ funkcj~ jakby hieratycznq, 
tym bardziej wstr~tnq.) 

Poza tym nic specjalnego nie dzieje si~ w kosciolach gdzie by
lem, zadnego wydziwiania (ktore na podstawie pewnych nerwo
wych relacji z Zachodu Polacy sklonni Sq uwazac tam za norm~), 
tylko tyle, ze cala Msza sw. jest po angielsku, ale ten fakt wolno 
chyba uznac za normalny (podobnie jak w niektorych wypad
kach cal q Msz~ Sw. po lacinie), a do wydziwiania zaliczyc trzeba 
raczej nasze makaronizmy. 

Po Mszy bior~ z kruchty cotygodniowy "list parafialny" na po
wielaczu. Skladki, pora nabozenstw, wiadomosc kto wygral jakqs 
loteri~ (klub taksowkarzy, 0 ile rozumiem?) i gdzie b~dzie rozdn
nie nagrod, terminarz zebran roznych katolickich organizacji, po
tern kazanie w szesciu linijkach 0 tym, ze nie mozna razem dwom 
panom sluzyc, zapowiedzi slubne, wiadomosci 0 zmarlych, noty 
o nowych ksiqzkach do nabozenstwa i na koncu spis ulic (jedna 
na dzien), gdzie ksiqdz b~dzie odbywal wizyty parafialne: 0 ile 
rozumiem, to jest jakby chodzenie po kol~dzie, ale sensownie roz
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lozone na caly rok, tak, zeby indywidualny kontakt Z parafianami 
mogl bye rzeczywisty, nie tylko formalny. Bardzo pozyteczny jest 
taki list, znacznie lepszy niz wiadomosci czytane po kazaniu, kto
rych (zwlaszcza rozkladu godzin) nie sposob zapami~tae. 

Na koniec zapisuj~ trzy rozne rozmowy. Pierwsza u poety i ko
lekcjonera, ktory (nie on jeden) napisal sztuk~ 0 Dymitrze Sa
mozwancu. Grano jq na Festiwalu Edynburskim. Poeta - moze 
zbierajqc materialy do swego Dymitra - zaplqtal si~ w Polsce 
z koncem sierpnia 1939. Dotychczas nie moze darowae urz~dnikowi 
MSZ, gdzie pobiegl strwozony, informacji, ze nawet w najgorszym 
razie czolgi niemieckie ugrz~znq w polskich bezdrozach. Dosye za
barwnq rzecz opowiada 0 Claudelu, z ktorym byl na L'Annonce. 
Claudel, roztargniony czy zm~czony, nie uwazal, slodka Violaine 
nic go nie obchodzila . Dopiero kiedy na scenie zjawila si~ czarna. 
jak noc, zbrodnicza Mara (prawie Balladyna), Claudel zbudzil si~ 
i szepnql przenikliwie: Mais qui est cette femme magnifique? 

Druga rozmowa: z pewnym angielskim wydawcq, ktory za mlodu 
byl anarchistq a w czasie wojny pracowal na roli, bo pod wply
wem Gandhiego odmowil byl sluzby w wojsku. Pracowal z ta
kimi samymi jak on conscientious objectors : tworzyli malq, ideowq 
koloni~ - dzi~ki niej i Gandhiemu stal si~ katolikiem. Teraz zno
wu mieszka z zonq w malej, wiejskiej kolonii, we wspolnocie przy
jaciol kolo benedyktynskiego opactwa Downside, ktore jest osrod
kiem zycia religijnego tej wspolnoty. Trzy razy na tydzien przy
jezdza stamtqd do Londynu, do wydawnictwa. Ten czlowiek ra
dykalny i zarazem spokojny, skupiony, unikajqcy latwych formul, 
mowi optymistycznie 0 przyszlosci Anglii, widzi w spoleczenstwie 
tutejszym dzielnose i zdolnose adaptacji do nowych czasow, 
w mlodziezy wielkie sily ideowe. Nie pierwszy raz spotykam si~ 
z tym, ie 0 przyszlosci Anglii smutno mowiq zwlaszcza cudzoziem
cy, ktorzy nie mieszkajq tu od urodzenia albo Wyspy Brytyjskie 
odwiedzajq zrzadka. Jaki tu byl dawniej lad (mowiq), jakie posza
nowanie prawa i dobrej roboty. Teraz tandeta, chuliganstwo, dre
naz mozgow przez Ameryk~, rodzqce si~ razem z imigracjq pro
blemy rasowe, zagubienie si~ mi~dzy imperialnymi tradycjami, 
satelityzacjq wzgl~dem USA, labourzystowskim socjalizmem, ma
rzeniem 0 wykorzystaniu ekonomicznym Europy i ch~ciq splendid 
isolation. Obraz pos~pny, z ktorym Anglicy - choeby najostrzej 
swoj kraj krytykowali - zwykle si~ nie zgadzajq. 

Wokol tych wlasnie problemow kr~ci si~ rozmowa trzecia , 
z owym ekonomistq, ktory kocha muzyk~. Jest nas kilkoro, mowi
my okropne banaly 0 mlodziezy zachodniej , ktora t~skni za jedno
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SCIq swiata, a tu glupie stare granice i spory, wiE;c poczucie bez
sily, wi~c rezygnacja z odpowiedzialnosci i ucieczka w narkotyki, 
albo rozpaczIiwy protest poki czas, poki czlowiek nie skonczy stu
diow i nie wciqgnq go tryby systemu "produkcja-konsumpcja".. . 
itd . Ekonomista siedzi cicho, czuj~, ze go podnosi, ale Anglika trze
ba do mowienia sprowokowac. Troch~ si~ w tym wprawilem, wi~c 
w koncu John wyglasza zwi~zle credo oswieconego konserwatysty. 
Przeciw czemu buntuje si~ mlodziez? Przeciw dwom rzeczom, 
w ktorych celujq labourzysci. Sq to technokracja i etatyzm. La
bourzysci zrobili sobie z nich religi~ i ludzq si~, ze to religia po
st~pu, niechybnie atrakcyjna , bo do niej nalezy przyszlosc. Tym
czasem ku przyszlosci nie t~dy droga; 0 atrakcyjnosci smiech mo
wic. Kazdy sensowny program inn y, to znaczy skierowany 
w obronie czlowieka przeciw technokracji i etatyzmowi, natych
miast znalazlby u mlodziezy ogromny odzew. Niestety torysom 
tak brakuje wyobrazni, ze nie widzq wlasciwej swojej funkcji, to 
znaczy tworzenia ideowej (a co za tym idzie ekonomicznej) alter
natywy, nie skazonej etatyzmem i technokracjq. Zarowno torysi 
jak mlodziez ulegajq magii slow-amuletow, takich wlasnie jak 
technika czy post~p . Nie rozumiejq, ze konserwatywna opozycja 
i t~sknoty mlodziezy, choc obie nieartykulowane, Sq sobie w isto
cie blizsze, niz moze si~ wydawac. 

Niestety John nie zdqzyl mi powiedziec, jak mialaby wyglqdac 
pozytywna zawartosc owego programu. 

Jacek Wozniakowski 

• 
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FORTUNA eNOTA 

J adwidze Sokolowskiej-Poiniakowej 

Z czym si~ przeci~tnemu polskiemu inteligentowi kojarzy na
z\\'isko S~pa Szarzyilskiego? Jesli w og6le kojarzy si~ z czym
kolwiek, to chyba g16wnie z dziwnosciq 'stylu, z przedwczesnCj 
smierciq - i z religijnosciq bardzo pesymistycznq. Kto zas ucz~sz
c:zal do szk61 w tzw. okresie minionym, ten dowiedzial si~, ze 
"tworczosc Szarzyilskiego (...) jest pierwszym, wyraznym juz do
kumentem przesuni~cia ideologicznego i artystycznego Renesansu 
w kierunku wstecznym i antyrealistycznym ( ... ) Znika realistyczne 
uj~cie rzeczywistosci, a pojawia si~ uczuciowose i skomplikowanie 
psychologiczne liryki milosnej, religijnej i filozoficznej".l 

Ale bl~dy i wypaczenia w naszej polonistyce dose dawno min~ly 
(pisz~ 0 nich smutny, born sam nie bez winy). Juz zresztq w r. 
1953 M. R. Mayenowa pisala 0 Szarzyilskim jako 0 "czlowieku 
wielkiego poetyckiego talentu". 

Powaznego kroku w kierunku rehabilitacji S~pa dokonala Jad
wiga Sokolowska w obszernej przedmowie do PIW-owskiej edycji 
Rytm6w abo wierszy polskich z r. 1957. W ciqgu nast~pnego 10
lecia ukazuje si~ szereg publikacji 0 S~pie, wolnych od uprze
dzeil epoki minionej. Interesujq si~ nim takze literaci: .piszq 
o nim z ogromnym uznaniem Jastrun i Przybos. Polonista bel
gijski Backvis poswi~ca mu obszerne studium 2. Sytuacja dojrze
wa do opublikowania ksiCjzki 0 S~pie, pierwszej ksiqzki poswiE;

I K. Budzyk, Z. Libera, J. Pietrusiewiczowa: Historia titeratury polskiej. Kla_ 
sa IX. Od poczqtkow pisrniennictwa do koiIca XVIII wieku. Warszawa 1952 . 

.TesE jednak sluszna jest zasada: tie czy dobrze, byle z nazwiskiern, to jeszcze 
gorze j zostal potraktowany SzarzyiIski w wydaniu XV tego podre;cznika, opllbli
kowanyrn w r. 1964: tu nie rna 0 nirn ani s low a! Nie udalo rni sie; nieste ty 
sprawdzic, od ktorego wydania zacze;la sie; taka przedziwna polityka dydal<
tyczna (tak, jak nie wiem, kiedy skoiIczylo sie; karcenie Se;pa za "llczucioWQsc"), 
ale w kazdym razie co najmniej jeden rocznik intelige ncji polsldej nic nie do
wiedzial siE: w szkole 0 jednym z najwybitniejszych naszych poetow. Patrzcie, 
"co Fortuna broi"! 

, Julian Krzyzanowski mowil wre;cz 0 "renesansie" poety, Miesi !lcznik Lite
racki, nr 4 z br. 
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conej poecie. Czekal na niq dlugo, ale Fortuna w rezultacie mu 
poszcz~scila: doczekal si~ studium wszechstronnego i bardzo in
teligentnego. Napisal je czlowiek zajmujqcy si~ dotqd raczej kry
tykq literackq niz historiq literatury, dr Jan Blonski. Mysl~, ze 
pierwsza monografia S~pa 3 zawdzi~cza sWq wartose w duzej mie
rze wlasnie takim zainteresowaniom jej autora. Szczupla twor
czose Szarzynskiego zostala bowiem od strony sensu stricto hi
storycznoliterackiej przebadana dose gruntownie: ustalono calC! 
chyba dajqcq si~ ustalie Hose faktow (zresztq znow nielicznych) 
rzucajqcych swiatlo na tworczose poety. Sarna tworczose nato
miast nadal wymagala sumiennej, wnikliwej i· inteligentnej ana
lizy krytycznej. W tym zakresie Blonski zdaje egzamin na piqtk~. 
Pokazuje, na czym polegajq walory artystyczne poezji S~powej, 

dlaczego mozna mowie 0 Szarzynskim jako 0 poecie "pierwszym 
po Kochanowskim". Pokazuje jego nowatorstwo i oryginalnose. 

o wartosci pracy Blonskiego decyduje takze - chcialoby sie 
rzec programowy - antyschematyzm. Z polemicznq swadq, sta
nowiqcq niebagatelny walor ksiqzki, zwalcza autor schematy my
slowe epoki minionej. Operuje zupelnie innymi kryteriami niz 
jego powojenni poprzednicy. Podstawowym kryterium oceny zja
wisk artystycznych jest wedlug niego ich "kulturalna autentycz
nose". Kolejne epoki skladajq si~ na dorobek ludzkosci, kazda 
wnosi don cos wartosciowego. "Umysl prosty, a wi~c fanatyczny, 
lubi dzielie rzeczywistose na czarne i biale, wszedzie widzi znami~ 
dobra i zla, cnoty i zepsucia, post~pu i wstecznictwa. Lecz trzez
wy, a wi~c pokorny - wspolnq i wdzi~cznq milosciq winien 
obdarzae wszelkie trudy ducha, na kr~tych sciezkach historii roz
poznawae zaslug~ i koniecznose". 

Co wniosla epoka baroku? "Rozpoznala czajqce si~ w ludzkim 
wn~trzu sprzecznosci, dramat, kt6ry nie byl tylko dramatern idei 
czy wartosci, ale przede wszystkim - rozdarciem serca i moral
nym p~kni~ciem". W slowach ty·ch Blonski podsumowal zara
zem niejako SWq analiz~ wierszy S~pa . 

S~PA SZARZYNSKIEGO METAMORFOZY IDEOWE 

Czy jednak aby na pewno owo "rozdarcie serca i moraIne p~k
ni~cie" cechuje calq tw6rczose S~pa? Z ksiqzki Blonskiego wy
nika, jakoby tw6rczose ta byla nieomal ze ideowym monolitem. 
A tymczasem dzieli si~ ona przeciez zupelnie wyraznie na dwie -
nier6wne, to prawda - cz~sci. Tak znane wiersze Szarzynskiego 
(bezporne co do autorstwa - pomijajqc juz przypisywane mu 

I Jan Bloiiski : Mikolaj S~p SzaTzynski a poczqtki po/.skiego baroku. Wydaw
nictwo Literackie, Krak6w 1967. . 
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przez niekt6rych badaczy erotyki), jak obie p1esm bohaterskie 
o Fridruszu i 0 Strusie - i jak piesiJ. a cnocie sLacheckiej, 
wyrazajq zupelnie innq filozofi~ niz slawne sonety i pozostale 
piesni. Wyrazajq swieckq, stoicyzujqCq filozofi~ renesansowq. Na 
skromnym materiale Rytm6w przesledzic mozna historyczny 
proces zalamywania si~ idealow odrodzeniowych. 

(Tu mala dygresja na temat osobisty. Ten artykul jest moim 
"powrotem do krainy polonistow" po 10 latach emigracji. Do 
powrotu sklonHa mnie wlasnie ksiqzka Blonskiego. Autor prze
oczyl mojq recenzj~ z PIW-owskiego wydania Rytm6w 4, w kt6I'ej 
wylozylem jui: raz m6j poglqd 0 zasadniczej niejednolitosci tres
ciowej poezji S~powej, a zatem dostarczyl mi pretekstu do przed
stawienia go - nieco obszerniej - po raz drugi). 

Cezury ideowej w tw6rczosci S~pa nie stanowila zapewne for
malna konwersja na katolicyzm. Nastqpila ona bye moze znacznie 
wczesniej niz rzeczywista zmiana swiatopoglqdu, uwidoczniajqca 
si~ w jego tw6rczosci. Ai: dziw, ze tej zmiany dotychczasowi bada
cze nie zauwazyli! 

No bo prosz~, przyjrzyjmy si~ epitafiom i piesniom patriotycz
nym, utworom pewnym co do daty powstania. (Z innymi niestety 
jest gorzej - ale z dat powstania tych pierwszych wynika chyba 
dostatecznie duzo: utwory 0 podobnym klimacie swiatopoglqdo
wym pisane byly w tym samym czasie. Mamy wi~c do czynienia 
z pewnq prawidlowosciq). 

Oto nagrobek "Panu Janowi Starzechowskiemu wojewodzie po
dolskiemu", 	powstaly w r. 1567: 

"Herby i zbrojej obraz, i twojego 
Cny Wojewodo, ciala slachetnego 
Widzimy sm~tni, ize nie zyczyly 
Zazdrosne Parki, by dluzej sluzyly 
Wdzi~cznej Ojczyznie twe sprawy pocciwe, 
Kt6re tak dlugo b~dq pami~tliwe, 
Jak mqdrym w radzie, tak m~znym we zbrojej, 
Dokqd dzielnosci poruczone twojej 
Szyrokie potrwa Podole i poki 
W bezportny Euxin Dniestr p6jdzie gl~boki." 

A oto utwory napisane po smierci "Paniej wojewodzinej s~do
mirskiej, Zofiej ze Sprowa Odrowqz6wny Kostczynej, kt6ra umar
Ia Anno Domini 1580" (rok pI'zed samym S~pem): 

"Jesli, jako kto zywot wi6dl, smierc pokazuje 
(Gdyz nadzieja glos ludzki az dotqd formuje), 

Tedy swiqtobliwosci twojej nie potrzeba, 

• Opublikowalem i'l w Pamiqtniku Literackim, R. XLIX, z. 3. 

10 - Znak 
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Zacna pani, swiadectwa cudownego z nieba. 
Bo, gdys poszla do chwaly, ktorqc Bog zgotowal, 

Kto byl, kto twego zescia z ziemie nie zalowal? · 
Duchowienstwo, ubodzy, sieroty z wdowami, 

Jako po matce wlasnej zalali si~ !zami. 
Takze i stan wazniejszy, i gmin pospolity 

Albo dali wzdychania, albo placz obfity. 
Dalekie, nieznajome taz zalosc stresktala; 

Plakalby nieprzyjaciel: ales go nie miala. 

INSZY TEJZE 
Domy, skqd czesc smiertelnq wiodlas, dobrze znajqc, 
A dusze nieskonczonej sprawy uwazajqc, 
Nie tylko ci~ piramid abo mauseo16w, 
Ale tez godnq znamy oltarzow, kosciolow." 

Roznice nie trudno zauwazyc. Nie chodzi przy tym tylko 
o swiecki klimat jednego wiersza i religijny drugiego. Zauwazmy 
roznic~ w samym systemie wartosci: Starzechowski za swe "poc
ciwe spravvy" otrzyma wiecznq slaw~, Kostczyna zas godna jest 
juz innej nagrody: nagrody niebieskiej, przypiecz~towanej na 
ziemi wyniesieniem na oltarze 5. 

W sprawie owej slawy: wartosc ta jest cz~stym motywem 
w pierwszym okresie tw6rczosci S~pa. W r . 1571 ginie bohaterskq 
smierciq Stanislaw Strus i Szarzynski pisze 0 nim piesn heroicz
nq. W tym samym mniej wiE:;cej czasie - jak przypuszczajCj ba
dacze - powstaje piesn 0 Fridruszu Herburcie, innym bohaterskim 
rycerzu, "ktory pod Sokalem zabit od Tatarow Roku Panskiego 

, Nie ehcialbym bye zle zrozumlany. Nie twierdz~ bynajmni ej, :i.e S~p byl 
w pierwszym okr esie tworezosci czlowiekiem 0 swiatopoglqdzie zupelnie laic
kim. Bylaby to t eza nie tylko nieprawdopodobna historyeznie. Mamy oczywiste 
dowody na to, ze tak nie bylo. Piesn 0 Fridruszll, manifest mlodzieI1ezego stoi 
cyzmu St';pa, zaczyna si~ przeciez tak: 

"Umysl stateczny i w cnotaeh gruntowny 
Kto rna od B oga, zywie swi~tym rowny". 

Odzywa si~ tu nie tylko ehrzeseijanstwo. Wyraznie daj e znac 0 sobie konwersja 
na katolieyzm: przeeiez reformaeja zakwestionowala kult swit'; tyeh. Ty m nie
mniej przeprowadzona wyzej analiza sklania mnie do wniosku, ze u Szarzyn
skiego formalna konwersja nie spowodowala ealkowitcgo przenikni~eia swiato
pogl1jdU r eligijn'l, katoliek1j wizjq swiata. Co to znaezy? Oznaezalo to alba po
mijanie pewnyeh e lementow doktryny katoliekiej - jak np. wiary w Opatrz
nose - albo tez slabe ieh przezywanie wewn~trzne - jak by to zapewne z wiarq 
w zyeie p ozagrobowe i ewentualnq wieeznq nagrodq za dob re zycie na ziemi. 
Trudno bowiem przyjqe, ze S~p wr~ez nie wierzyl w zycie pozagrobowe - ehoe 
nawet w p ozniejszyeh jego wierszaeh znaleze motna wyrazne slady wqtpliwosei 
<jak bowiem inaezej interpretowac zwrot 0 "bezportnym zeglowaniu" z pie
sni IX?). Niemniej ten e lement doktryny nie odgrywal widac wi~kszej roli 
wsrod rzeezywisty eh motywaeji etyeznyeh mlodego poety. I 
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1519". W obu piesniach slawa posmiertna (dzis powiedzielibysmy: 
"dobra pami~e u ludzi" - alba moie raczej "linijka w encyklo
pedii") jest traktowana jako wlasciwy cel iycia, jako wartosc 
nadajqcq mu sens. Filozofia ta jest wyIoiona szerzej w piesni 
o cnocie slacheckiej, w ktorej autor obiecuje "slaw~ wiecznie 
i ywq" obroncom granic ojczyzny. Ani slowem nie wspomina nu
tomiast S~p 0 nagrodzie wiecznej. B~dzie 0 niej mowa dopiero 
w innej piesni patriotycznej, powstalej w latach 1579-80, a mia
nowicie w piesni VII 0 Batorym. 

Obok slawy - wartosciq morall1q zalecanq przez S~pa w pierw
:szych latach jego tworczosci jest cnota: 

"Tak si~ Strus sprawowal w ostatniej potrzebie, 
Islawie, i cnocie czyniqc dosye z siebie". 

Moina by sqdzie, ie S~p jest w kolizji z Kochanowskim 1 Jego 
antycznymi wzorami, utylitaryzujqc poniekqd ideal cnoty 
nagradzanej slawq. Autor Pidni przywiqzuje jednak takie zna
czenie do dobrej slawy u ludzi, w jej imi~ wlasnie wzywajqc do 
"uderzenia si~ z poganinem" (Piesni, II, 19). A jesli pisal np. we 
f raszce Na slup kamienny: "iyjmy poboinie k'woli samej cnocie", 
to slowa te dotyczyly tylko prob wiqzania cnoty z iyciowym po
wodzen iem. W mysl zasad stoickich, Kochanowski glosi niezalei
nose cnoty od zmiennosci losu, cnoty stanowiqcej skarb nieprze
brany - b~dqcej wartosciq, ktora sarna zapewnia szcz~scie; poeta 
zaleca zachowanie oboj~tnosci wobec wybrykow Fortuny. 

U S~pa znajdujemy te same idee. Oto epigramat streszczajqcy 
filozofi~ prostq jak linie renesansowej architektury: 

"Patrzaj na dowcip Leliwy m~inego, 
Jak herb wytworny dal do domu swego: 

Miesiqc w odmiennej, w jednej twarzy chodzi 
Wdzi~czna Jutr zenka i slonce przywodzi. 

Tamten Fortuny, ta Cnoty obrazem. 
Dobrze, kto posiadl t~ par~ zarazem. 

Lecz komu cieniem zajdzie szcz~scia kolo, 
Kazal trwae, swiatla czekajqc wesolo ." 

A w (najprawdopodobniej S~powym) wierszu Statuta Fortuny 
powiedziane jest, ze ta przemozna bogini ustqpi tylko "uporczywej 
cnocie". 

Bohaterowie idq je$zcze dalej: Frydrusz 

"Nie tylko wytrwa gniew szcz~scia surowy, 
Ale i laskq wzgardzic jest gotowy". 
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Zmiennosc losu. .. Temat to staly literatury antycznej i rene
sansowej. W swiatopoglqdzie czlowieka sredniowiecznego - jak 
slusznie pisze Blonski - problem rozwiqzywalo poj~cie Opatrz
nosci. Renesans - laicyzujqC niewqtpliwie mentalnosc ludzkq -
zmuszal do szukania innych rozwiqzan. Tak to zaktualizowal si~ 

ponownie ideal stoickiej oboj~tnoSci. Ale trudna to postawa. Ko
chanowski wyrazi si~ 0 nim sceptycznie w Trenach, a Sza
rzyilski podda go frontalnej krytyce w dalszych latach swej 
t worczosci. 

W piesni VIII, zatytulowanej: 12 rozum czlowiekowi potrzeb
niejszy niz skarby (tytul nie jest zresztq najlepiej dopasowany 
do tresci, pochodzi zapewne od duchownego wydawcy), krytyka 
ta jest jeszcze dose: ostrozna. Zjawia si~ w ogole dopiero w trze
ciej strofie, bo w dwoch pierwszych S~p rozwija mysl "neo
stoickq", ze "komu Pan Bog dal rozum, zawzdy jest swobodny", 
a pieniqdze - czyli jedna z odmian zyciowego powodzenia - go 
nie zdemoralizujq. Dalej jednak poeta kwestionuje poniekqd to 
twierdzenie, piszqc, iz "zbytnie skarby zbytnym jadem. I z tym, 
komu ich nie da, Bog bardziej laskawie, niz z tym, co rna ich 
nazbyt ( ... ) Trudno, gdy wszystko k 'mysli, nie stracic baczenia". 
Prawdziwie szcz~sliwy jest tylko ten, "kto pociechy swoje w To
bie samym rna, Panie, prozen inszych rzeczy, i dla Ciebie sam sie
bie wzgardzil miec na pieczy". 

Sam czlowiek jest wi~c za slaby, by si~ oprzec losowi. Jeszcze 
mocniej przekonanie to zabrzmi w piesni IX - 1z prMne czlo
wiecze staranie bez bozej pomocy. Wiersz ten warto przytoczyc 
w calosci: 

"Majqc umysl stateczny czynic, co nalezy, 
Niech moja lodz, gdzie p~dzi wola boza, biezy 
I przy brzegu, ktory mi Bog naznaczyl, stanie, 
Jesli nie jest bezportne ludzkie zeglowanie. 
Co na swiecie, chyba blqd? klopoty? marnosci? 
Imi~ tylko pokoju snadz i szcz~sliwosci, 
Ktorq widzi, a nie zna duch, chciwy lepszego, 
B~dqc jakmiarz zwiqzany od slugi swojego. 
Slawa smaczna, rozkoszy, wladza, sila zlota, 
Drugdy twa, Zeno twardy, slowem stalna cnota, 
Wqtle tamy na powodz zacmionej bogini, 
Lecz ta niech zwyczaj zmieni: smierc folgi nie czyni. 
Wi~c co tam spokojnego, gdzie burza ustawna? 
Przeto woli mej rada (rzqdzic si~ nie sprawna), 
Ch~tne zagle rozwila ku twej, Panie, chwale, 
Ty mi~ wiez, ty styruj sam: tak koncz~ bieg w cale". 
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W ramach og6lnej negacji zludnej wartosci "rzeczy swiata tego" 
poeta kwestionuje takze slawione dawniej wartosci: "slawEl smacz
nq" oraz zalecanq przez Zenona z Kitionu, zalozyciela szko1y sto
ik6w, niez10mnq cnotEl - ktorej stalosc rna pokrycie tylko w slo
wach: w rzeczywistosci bowiem nie moze oprzec siEl slepemu 10
sowi. A gdyby nawet bogini Fortuna stala siEl mniej irracjonalnie 
zmienna, to i tak grozi czlowiekowi nieuchronnie smierc. 

W pierwodruku Rytm6w znajduje siEl obok tej piesni bardzo 
intersujqca 0 tymze epigramma abo napis kr6tki: 

"Bog nas, Bog rZqdzi. 
Nasze staranie 

Zawsze zablqdzi, 
Gdy nie chce na nie 

Wejirzec laskawie. 
Porzucmy dumy: 

Szalenstwo prawe 
Ludzkie rozumy!" 

COZ jest tym dumnym szalenstwem? Zapewne ow ideal stoickieji 
cnoty, wiara w naturalne, wlasne zdolnosci moraIne czlowieka,. 
w swej wersji umiarkowanej zresztq jak najbardziej katolicka. 

Niemniej jednak do wiary w Opatrznosc Bozq kierujqcq ludz
kim losem nie dochodzi poeta od razu. W parafrazie Boecjusza 
czytamy jeszcze takq apostrof~ do Boga: 

"Na nEldznq ziemiEl racz miec wzglqd, Panie, 

Ktorego ten swiat trzyma staranie. 

SprawEl rqk twoich czesc niewzgardzonq 

Wichrzy Fortuna burzq szalonq; 

8lepa, procz braku rozsiewa szkody. 

0, wi dy chciej kiedy jej wsciqgnqc wody, 

Oj cze laskawy! 


A wiElc wiara w to, ie Bog rzqdzi swiatem (kosmosem) nie idzie tu 
w parze z przekonaniem, ze ksztaltuje On tez nasz los. Rowniez 
w piesni II (0 rzqdzie bozym na §wiecie) poeta pyta, czemu 
Bog, kt6ry rzqdzi calym kosmosem, nie ukroci wolnosci naszemu 
chceniu i czemu, jesli Bog dal rozum - rodzi siEl Fortuna . Blon
ski twierdzi, ze SElP utozsamia tu FortunEl z grzechem. Glosi 
w ogole, ze Szarzynski uwewnEltrznia Fortun~, rozumiejqc przez 
niq - np. w piesni IX - zmiennosc ludzkiego wnEltrza. Ja jednak 
sqdz~,ie jest to interpretacja blEldna: SElP tylko nie wierzy w to, 
by zmiennosc ludzkiego losu mogla nie zmieniac wn~trza czlo
wieka - czyli jego postawy moralnej. Moiliwosc takiej zmiany 
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pojE;e u szesnastowiecznego poety wydaje rni siE; do tego stopnia 
wCjtpliwa, ze sklonny jestern rowniez inaczej interpretowae owo 
pytanie z piesni II. Mysl~, ze passus ten rna taki sens: ezernu 
czlowiek - posiadajqey rozurn - nie rnoze rozurnnie ksztalto
wac swego losu? 

Z ezasern jednak i ten problem zostanie rozwiCjzany. Oto po
ezqtek piesni I 0 bozej opatrznosci na swiecie (numeraeja po
ehodzi zapewne od duehownego wydawcy i nie rna ehyba zwiCjz
ku z chronologiq): 

"Nie trafunek przygodny ludzkie sprawy rZCjdzi 

I Fortun~ szalonCj, ehoe upornie blCjdzi, 

Chelzna twardyrn munsztukiem twego moe rZCjdzenia, 

o mCjdrosei wszytkiego zywoeie stworzenia! 
Lutose i sprawiedliwose - wszytkie twoje sprawy. 
A przed twyrni oezyma i lewy, i 'prawy. 
vVi~e ternu i to zdrowo, co si~ zda, ze szkodzi, 
Tamtemu i to wadzi, co mu zywot slodzi." 

Rzeez eharakterystyezna: mimo ze poeta daje tu wyraz ufnosei 
w BozCj Opatrznose, to jednak nie porzuea idei "autonomieznej" 
Fortuny, ktorq wprawdzie Bog "ehelzna", ale ldora jest ezyms nie
zaleznym od Jego planow. 

Tak ezy inaczej jednak teraz juz wszystko jest w pewnym sen
sie jasne i proste. W pewnym sensie: bo problem szez~scia po
zostal, przeniosl si~ natomiast do wn~trza ezlowieka. Jego dra
mat polega .nie na zrniennosei losu, ale na tym, ze ezlowiek szuka 
szez~seia tam, gdzie go znaleze nie moze. 

Znanym sonetem Szarzynskiego zakonczmy szkie jego ewo
lueji swiatopoglqdow~j: 

,,1 nie milowae eiE;zko, i rnilowae 

N~dzna poeieeha, gdy zqdzCj zwiedzione 

Mysli cukrujCj nazbyt rzeezy one, 

Ktore i rnienie, i rnuszCj si~ psowae. 

Komu tak b~dzie dostatkiem smakowae 

Zloto, seeptr, slawa, rozkosz i stworzone 

Pi~kne oblicze, by tym nasyeone 

I magI miee seree, i trwog sie warowae? 

Milose jest wlasny bieg bycia naszego: 

Ale z zywiolow utworzone cialo 

To chwalCjc, co zna poczCjtku rownego, 

Zawodzi dusz~, ktorej wszystko malo, 

Gdy ciebie, wieeznej i prawej pi~knosci, 


Samej nie widzi, celu swej milosei." 
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SliP - NASZ WSP6lCZESNY? 

Trudno mi na to pytanie dac odpowiedz rownie zdecydowanq, 
jak ta, ktorq dal w Znaku publicysta znakomity, Janusz St. Pa
sierb 6. Autor ten slusznie twierdzi, ze u Szarzyilskiego nie znaj
dujemy prawie elementow sensu stricto kontrreformacyjnych, ze 
nie rna wcale w jego poezji potrydenckiego triumfalizmu, a ak
centow polemicznych wobec protestantow jest bardzo malo. Prze
sadza natomiast Pasierb piszqc, ze S~p jest "bardzo protestancki 
w swoim pesymizmie". Trzeba wprawdzie zgodzic si~ z Blon
skim, iz pesymizm ow mial "wyznawcow gorliwszych po drugiej 
stronie barykady". Nie jest to zatem specyficzna cecha kontrre
formacji. Nie znaczy to jednak z kolei, ze pesymizm religijny 
dowodzi protestanckosci . Po stronie katolickiej tez nie byli tylko 
sami humanistyczni optymisci, ufni w naturalne zdolnosci czlo
wieka, w rodzaju Marsiliusa Ficino - tak jak i po stronie pro
testanckiej mielismy nie tylko Lutra i Kalwina, ale i roznego 
typu "erazmian", nieraz bardzo radykalnych w swoim natura
lizmie. 

Duzo bardziej jednak zaskakuje mnie taki wniosek Pasierba: 
"S~p jest nam bliski wlasnie dlatego, ze jego katolicyzm jest ka
tolicyzmem pogl~bionym przez - jakZe wowczas rzadki - wy
miar ekumeniczny, ze jest to katolicyzm syntezy, katolicyzm typu 
pascalowskiego, bo przeciez Pascal dopiero, slynnym zdaniem 
o wielkosci i n~dzy czlowieka, pogodzil oba wizerunki czlowieka 
stworzonego na poczCjtku czasow nowozytnych: dumny i porywa
jqcy - humanistow z wstrzqsajqcym i rozpaczliwym - reforma
torow" . 

Bardzo to wszystko sluszne, tylko ze Pascal to nie S~p . Spore 
Sq mi~dzy nimi swiatopoglqdowe podobienstwa (np. w My§lach 
tez znajdujemy sceptyczne zdania pod adresem nauk moralnych 
Zenona z Kitionu!) , ale "dumnego i porywajqcego" wizerunku 
czlowieka u Szarzynskiego nie rna. To znaczy jest, ale we wczes
nych jego wierszach, a w tych, w ktorych obraz czlowieka je3t 
"wstrzqsajqcy i rozpaczliwy" , mamy - jak pisalem - cos wr~c.l 
przeciwnego: zach~t~ do wyzbycia si~ owych "dum" humanistow. 
Gdziez wi~c tu jakas synteza? 

Bardziej jui trafia mi do przekonania twierdzenie Pasierba, ze 
Szarzynski jest "poetq egzystencjalnym" - choc niektore analogie, 
ktorych si~ publicysta Znaku doszukuje, wydajq mi si~ wqtpliwe. 
Moina chyba natomiast tak okreSlic S~pa w jakims najbardziej 
ogolnym sensie, w ktorym egzystencjalizmem nazywa si~ kazde 

• J anusz st. Pasie rb : Poeta i czas, 2nak, nr 157- 158. 
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zaprzeczenie harmonii ludzkiego swiata, kai:dq negacj~ naiwnie 
optymistycznej wizji ludzkiego losu, wizji spod znaku stoicyzmu 
antycznego lub renesansowego, oswieceniowej wiary w naturalnq 
dobroc czlowieka lub tei: "radosnej tworczosci" epoki minionej. 

A wie,c chyba nazwac tak mozna rowniez poezj~, ktora glosi, ze 
czlowiek jest "wqtly, niebaczny, rozdwojony w sobie" ... 

styczen 1968 Jan Turnau 
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ZENON SZPOTANSKI 

KRYZYS FILOZOFII A KRYZYS 
SPOlECZENSTWA 

Nieraz stawiane bywa pytariie, czy filozofia jest dzisiaj mozliwa. 
Czy w swiecie coraz dalej post~pujqcej specjalizacji jest do po
myslenia umiej~tnosc, kt6rej nie da si~ uprawiac na spos6b jed
nej z nauk specjalnych. Pytaniu temu nalezy przeciwstawic in
ne - czy w czasach prze10mu i podania w wqtpliwosc wszystkich 
wartosci mozliwe jest zaniechanie filozofii. Czy wyrzeczenie si~ 
jej nie b~dzie oznaczac przyjmowania wszystkiego, co przyniesie 
czas, w spos6b bezmyslny. Rzecz nie jest nowa. Niegdys Jan Snia
decki otrzqsa1 si~ na sarno wspomnienie 0 Kancie, kt6rego zr6w
nywa1 ze scholastykami - obelga w ustach czlowieka Oswiecenia 
ostateczna. Slusznosci mia1 w tym tyle, ze jak i scholastycy tak 
i Kant filozofem by1 naprawd~, a Sniadecki uznawal tylko naj
w~zszy empiryzm i odrzuca1 poza tym wszelkq filozofiEi. Odrzu
cajqc jq zas wychodzil z takich samych mniej wi~cej przeslanek, 
z jakich przeciwnicy jej wychodzq jeszcze dzisiaj. Jednak mi~dzy 
takim filozofowaniem, 0 jakie spierano si~ w6wczas, a t akim, 
jakim jest czy jakim moze stac si~ dzisiejsze, jest przepasc. 

P6ltora wieku temu umysl ludzki mia1 otwarty przed soba cary 
swiat, gdy by1 uksztalcony na spos6b europejski i gdy Europ~ 
zna1, mia1 jeszcze poczucie bezgranicznego spot~gowania sil twor
czych wszystkich jej narod6w. Dzis rna za sobq swiadomosc po
niesionej Id~ski i nie moze pozbyc si~ wspomnien straszliwego 
okrucienstwa i r6wnie straszliwego bezvv1adu. Dlatego gdy obie 
te epoki usilujq oddac sWq prawd~ w formie artystycznej, zwlasz
cza w najdoskonalszej, to jest w formie dramatu, to powstanq 
dwa tak jak to tylko moze bye niepodobne do siebie dramaty. 
Z nich ten, kt6ry powstal w epoce romantyzmu, pozostanie nie
ustannym usilowaniem; juz jako dramat filozMiczny jest niedo
konczony. Istotq tak jego osiqgni~c jak i niepowodzen jest, ze Jite
ratura filozoficzna nie moze oddac filozofii nie przestajqc przy tym 
bye literaturq, moze dae tylko prolog do niej. 



974 ZENON SZPOTAJ\lSKI 

Stan umyslu czIowieka, ktory musi zaczqc filozofowac, bo nie 
moze nie szukae odpowiedzi na pytania, ktore swiat mu stawia, 
jest stanem dramatycznym. Mozemy sobie wyobrazie Kanta, takie
go, jakim byl za mlodu, gdy badal powstanie systemu slonecznego, 
jak docieka poczqtku ruchu planet i zafascynowany jest bezmia
rem przestrzeni. I mozemy wystawie go sobie pozniej , gdy chcial 
pomyslee przestrzen pustq, w ktorej nie byloby nic, az nagle 
olsnila go mysl, ze takiej przestrzeni poza umyslem ludzkim bye 
nie moze. To jest dramat Kanta a zarazem prolog jego filozofii , 
ktorego Kant napisae nie mogI, bo sarna mozliwose napisania Kry
tyki czystego rozumu wykluczala talent dramatyczny. Zresztq mu
sialby na to Kant bye romantykiem. Ale z romantykow rowniez 
zaden nie stworzyl dramatu, ktory bylby do konca dramatem 
filozoficznym, kazdy mogl bye wprowadzony jedynie dzi~ki do
Iqczeniu don wqtkow innych; nie byloby Fausta bez Malgosi. 

Dramat naszej epoki musi bye zgola inny, nie moze bye prolo
giem do filozofii, musi bye przedstawieniem kl~ski, niepowodze
nia, jakie przezyl Faust, ale kl~ski totalnej, gdyz zaprzeczenie 
samemu sobie jest ostatecznq kl~skq dla czlowieka, a t~ wlasnie 
kl~sk~ przeszedl Europejczyk. B~dzie to dramat woli, a w drugim 
dopiero rz~dzie umyslu, gdyz umysl nie rna mechanizmu, kto ry 
prowadzilby do zaprzeczenia sobie, wola mechanizm taki rna. 
Wola chce wolnosci, to jest niezaleznosci od wszelkiej innej woli 
i chce wladzy, to jest najwi~kszego poszerzenia terenu, na ktorym 
moglaby dzialae. Gdy wyzwala si~ spod kontroli umysIu, chce 
nieograniczonej wolnosci i nieograniczonej wladzy. Ale nieograni
czona wolnose nie moze przyjmowae zobowiqzan, nie mogqc zas 
tego, nie jest wolna. Zaprzecza wi~c sobie. Nieograniczona wladza 
nie moze stanowie praw, bo ograniczalyby one jq samq. 

Nie jest to konstrukcja oderwana od rzeczywistosci, ale tragedia 
najbardziej realna. Sprzecznose, w jakq popada wola do wolnosci, 
jest tragediq indywidualnq kazdego czIowieka slabego, ktory Le 

slabosci swej czyni metod~. Pozornie moze to bye nawet czIowiek 
silny - przykladem takiej sily, ktora przez niezdolnose do kon
sekwencji przemienia si~ w slabose, jest Alcybiades. Druga tra
gedia jest tragediq tyranow greckich, cezarow rzymskich i wszyst
kich tych, ktorzy szli ich sladami. Rada Platona dana tyranowi 
syrakuzanskiemu, aby zamienil wladz~ tyranskq w krolewskq, to 
jest opartq na prawie, padla w prozni~ - tyran pojse za niq n ic 
chcial, czy nie ' mog!. I ani jeden z tyranow odwrotu z drogi, n3 
ktorq wszedl, nie znalazl. Wszystkie ich wysilki i niepowodzeni~ 

sprawiajq wrazenie, jakby rzqdzila .nimi jakas zelazna koniecznose 
Ten los odziedziczyli po nich cezanwie rzymscy, choe jak wszyscy 
Rzymianie byli ludzmi prawa, po nich Cromwell a wreszcie N o.
poleon. Wola kazdego z cezarow byla wszechmocna, dopoki pano 
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wal, ale kiedy go nie stalo, dzieci jego mogly bye zabite przez 
jego nast~pc~, prawa wydane przez niego byly swi~te, jak dlugo 
sam zechcial ich przestrzegae, dlatego jezeli zwariowal, nie bylo 
dlan zadnych praw. On chcial stworzye i w pewnym sensie stwo
rzyl panstwo oparte na prawie, a jednak, kiedy rozeszla si~ po 
Paryzu wiese 0 jego smierci, zapanowal chaos. Trwalo to chwil~, 

zanim nie powrocila pewnose, ze Napoleon zyje, ale przez t~ 

chwil~ nic nie znaczyly instytucje, ktore mialy zapewnie ciqglose 
wladzy. To bylo fatum cezarow. 

Jeszcze jedno ujscie znajduje niepohamowana wola mocy a to 
juz najbardziej perwersyjne. To oddanie si~ absolutnie w sluzb~ 

woli cudzej i duma, ze akt oddania jest wyrazem woli suweren
nej wyzszej nad wszelkie moralne prawo i naturalny obowiqzek. 
Oboj~tne, czy nazwiemy to niewolniczosciq czy heroizmem, zwykle 
pierwsze z tych okreslen b~dzie bardziej sprawiedliwe, znacznie 
rzadziej drugie, ale tak czy inaczej na koncu b~dzie katastrofa. 
Stan~lismy u wrot jednego z centralnych zagadnien filozofii 

stosunku woli do umyslu. Czy czlowiek dlatego dziala bezmyslnie, 
ze brak mu rozumu, czy dlatego mysli niedol~znie, ze brak mu 
odwagi i sHy. Odwagi, aby najci~zsze nawet pytania przemysle'::, 
az do jego najdalszych konsekwencji. Od tego problemu zaczyna 
si~ najtragiczniejszy bye moze rozdzial filozofii. Na koncu jego 
znalezlibysmy koniecznose i wolnq wQl~, ale tutaj interesowae 
nas b~dzie tylko poczqtek. Pytanie, ktore postawilismy, mozemy 
zadae i jakiemus Alcybiadesowi i tyranowi, chociaz ten z pozoru 
powinien bye od pytan 0 slabose woli wylqczony, i niewolnikowi 
poddanstwa. Pytac tez winnismy nie tylko jednostki ale i cale 
narody. Czy szlachcic polski w czasach saskich dlatego nie widzial 
przepasci, w jakq si~ staczal, ze byl zbyt bezmyslny, aby si~ nad 
swym spadaniem zastanowie, czy ze byl zbyt trwozliwy, aby 
w niq spojrzee? 

Tresciq umyslu Sq poj~cia i on sam do ich swiata nalezy, wola 
zas jest silq, sam sanskrycki wyraz "bala" majqcy ten sam rdzen 
co wyraz "wola" znaczy sil~. Dawna filozofia opierala si~ na ana
lizie poj~c, a raczej analizq tq byla . Dopiero bardzo pozno, bo juz 
po epoce Regla i Schellinga, zapanowala reakcja antymetafizyczna 
zwana pozytywizmem. W centrum uwagi znalazly si~ nie poj~cia 
a sHy. Na rowni z silami przyrody jak elektrycznosc i magnetyzm 
postawiono sily rZqdzqce czlowiekiem, a wi~c wol~ walki 0 byt, 
o wolnosc i 0 wladz~, i seksualizm. Nietzsche i Freud nalezq do 
tej samej szkoly myslenia. Mozna by w przelomie, ktory nastqpil, 
upatrywac powrot do mySE greckiej z czas6w przed Sokratesem, 
ktora rowniez dochodzila nie do poj~e a do sil, jak milose i spor 
u Empedoklesa, tego z pozoru najbardziej pozytywistycznego 
z greckich filozofow. Ale jego myslenie lqczylo ze sobq w~zlami 
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analogii zjawiska bardzo roznego rodzaju. Dzisiejsza mysl analogii 
juz nie zna, a ze zna sil~ jako cos, co powoduje skutek, obraca 
si~ cala w sferze przyczyn i skutk6w i lqczy ze sobq te zja
wiska, w kt6rych znajduje wsp6lnq przyczyn~. 

Aby zrozumiee przewr6t dokonany przez pozytywizm, warto 
przypommec takiego przedstawiciela epoki poprzedniej jak 
Schelling, kt6ry najbardziej ceni! w matematyce, ze podnosi ona 
umysl w sfer~, w kt6rej przyczynowose nie rna zadnego zastoso
wania . Dlatego Schelling zostal w tak krotkim czasie zapomnian:,r 
i traktowany nawet nie jako przeciwnik, ale ktos, kto wcale nie 
istnial. 

Tylko ze czlowiek, choeby na badaniu sil dzialajqcych w przy
rodzie skupil si~ caly, nie b~dzie magI zye bez pDj~e - prawdy 
i falszu, dobra i zla, pi~kna i brzydoty, a w koncu bez poj~e sily 
a takze przyczyny i skutku, bez ktorych bezmyslny b~c!zie wszelki 
jego pozytywizm. Otoz poj~cia te miee musi, tylko ze b~dq one 
w zestawieniu z poj~ciami prawdziwej filozofii zubozone w swej 
tresci. Tak czlowiek nie moze zye nie znajqc liczb, ale istniejq 
na swiecie i takie plemiona, kt6re nie umiejq zliczye do pi~ciu. 
Australijczyk zna liczebniki jeden, dwa, dwa i jeden czyli trzy , 
i dwa i dwa czyli cztery, dalej nie liczy. Ale Europejczyk, gdy 
widzi dw6ch czy trzech np. ludzi, nie musi ich liczyc, bo liczba 
narzuca si~ sarna jego swiadomosci, gdy zas \vidzi szesciu czy 
siedmiu, musi, jesli chce ich policzyc, uczynie pewien choeby mi
nimalny wysilek. Australijczyk zna wi~c takie tylko liczby, kto
re narzucajq mu si~ same, wysHku liczenia nie podejmuje. 

Pozytywista pozostaje w takim stosunku do poj~e jak Austra
lijczyk do liczb - przyjmuje je 0 tyle tylko, 0 ile narzucajq mu 
si~ same. Stqd bezmierne ub6stwo ich tresci. M6wimy tu przede 
wszystkim 0 pozytywiscie zamkni~tym, ktory tresci nie niepozy
tywistycznej do siebie nie dopuszcza. Istnieje takze pozytywista 
otwarty, jak Prus czy Jan Wladyslaw Dawid, ella ktorego pozyty
wizm jest punktem wyjscia, i do niego nie. mogq si~ te uwagi 
bez wielkich zastrzezen odnosie. 

J est jedna umiej~tnose praktykowana dzisiaj szeroko· - to okn:
slanie znaczenia wyraz6w, przez ktore wypierana jest praca nad 
definiowaniem poj~e. Paradoks jest w tym, ze w ten sposob za
trzymani zostajemy w granicach potocznego znaczenia poj~e, pod
czas kiedy kazda filozofia zaslugujqca na to miano sluzy celowi 
wr~cz przeciwnemu. Kto wi~c tq drogq pojdzie, ten nie osiqgnie 
nic, co warte byloby wiele wi~cej niz matematyka tubylcow 
australijskich. 

Nie jest to tylko literackie por6wnanie. W ludziach cywilizo
wanych, 0 ile godzi si~ uzywae poj~c tak niezdefiniowanych, za
czynajq w tym czasie dzialae sily, ktore sprowadzajq ich do bar
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barzynstwa. Najdowodniej okazalo si~ to na badaczach, ktorzy 
od sil i faktow przeszli wprost, bez jakichkolwiek szczebli po
srednich, do poj~c metafizycznych. Byli to spirytysci . Stosowa!i 
oni w sposob rzetelny metod~ naukowq bardzo dobrq do kazdej 
innej dziedziny, dobrq nawet do zjawisk, ktore byly wlasciwie 
przedmiotem ich badan, ale nie nadajqcq si~ zupelnie do w y
ciqgania z tych zjawisk metafizycznych wnioskow. Dlatego jako 
znak istnienia innego swiata pozostal im tylko ruch wirujqcych 
talerzykow i pukanie nog od stolu . Dyskusje ich z filozofiq bar
dziej skomplikowanq przypominaly odpowiedz danq przez Kublaj 
chana przyslanym don od papieza dominikanom. Moi kaplani -
mowil on - umiejq poruszae przedmiotami na odleglose i spra
wiae , ze puchary same wlewajq si~ do ust . J ezeli wy tego nie 
umiecie, jakze b~d~ mogl uznae prawdziwosc waszej wiary? -
Teraz, po raz pierwszy od pOCZqtku filozofii, metafizyka sprowa
dzona zostala do miary poj~c Kublaj chana. Nie znaczy to by
najmniej, aby Kublaj chan mial zye w nieprawdzie absolutnej
przeciwnie, prawda jego, przynajmniej w tym fr agmencie, w ja
kim jq znamy, byla tak samo realna jak znajomose liczb u Austra
lijczyka i byla tak sarno bezplodna. Doszlismy teraz do istoty roz
poczynajqcej si~ tragedii; czlowiek pozostal sam ze swojq wola, 
a ta, gdy byla pozbawiona poj~c, ktore wskazywalyby jej cel, to 
choeby byla najpot~zniejszq, on pozostal sam i bezsilny. 

Swiat sil to swiat przyrody a przyroda jest dualistyczna, tajem
n ic~ jej odkryl Empedokles, gdy wskazal dwie sHy kierujqce 
zjawiskami - erotyzm i wojn~. A kazda z nich wzi~ta z osobna 
tez jest dualistyczna. Ta zasadnicza cecha przyrody odbijala si~ 
\ov rodzaju wyobrazni owczesnych jej badaczy. 0 wysilkach zas 
szukania sily nadrz~dnej nad sHami przeciwnyrni sobie on i po 
prostu zapornnieli. Zresztq zapornniec musieli, gdyz zaprowadzily
by ich one w kierunku zlekcewazonej przez nich rnetafizyki. 
Ch~tnie tez powtarzali Slowa Clausewitza, ze wojna jest to po
lityka tylko prowadzona innymi srodkami, ale naprawd~ mysleli 
odwrotnie. Kto sprowadza sUy dzialajqce w sw iecie ludzkim do 
sil nat ury, w polityce musi widziec wojn~, ale nie moze od
wrotnie widziee w wojnie polityki. Sama polityka nie tylko jest 
obca naturze pozaludzkiej, ale b~dqc sztukq tworzenia koalicji 
i rozbijania koalicji tworzonych przez przeciwnikow wymaga za
wsze wi~cej niz dwoch partnerow. Majqc do czynienia z jednym 
i od wewnqtrz jednolitym i nie b~dqc zdolnq wprowadzie do gry 
nikogo trzeciego, czy chociazby zwrocie uwag~ partnera na istnie. 
nie tego trzeciego i na mozliwose zagrozenia przezen, politykq we 
wlasciwyrn znaczeniu nie jest. Dlatego nie byly politykq ani pol
skie powstania przeciw caratowi ani tez ugoda. 
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Swiat stawal si~ coraz bardziej skomplikowany, upraszczalo siG 
tylko myslenie. Dlatego tez pomi~dzy swiatem a mysleniem przy
gotowywal si~ konflikt. 

Jednym z przedmiot6w najgwaltowniejszych sporow musial st ac 
sip, poglqd na natur~ ludzkq. Najzaci~tszy pozytywista nie zdolal 
zaslonic przed sobq oczywistosci, ze jest ona czyms od natury 
pozaludzkiej odr~bnym . Uj~to wi~c jq w formul~ osobnq, choc 
r6wniei dualistycznq: natura czlowieka = dziedzicznosc + w ycho
w an ie. Przy tym systematycznie pomijano kwestie: 1. czy istniejq 
cechy wrodzone a nie dziedziczne, 2. czy istniejq cechy, kt6re nie 
Sq ani dziedziczne, ani nabyte w ten spos6b jak cechy, kt6re daje 
wychowanie. 

Gdy zamiast jednostki wezmiemy narod, formul~ dziedzicznosc 
+ wychowanie b~dziemy musieli zastqpic przez rasa + historia . 
Otoi formula ta okaze si~ sztuczna i nieprzydatna na nic, wymie
nimy tu tylko jeden wzglqd bijqcy w oczy sWq oczywistosciq. P o
min~lismy jeden czy nnik , kt6rego najwi~kszy nawet sofista nie 
wytlumaczy ani przez ra s~ ani przez histori~, ani przez skombi
nowany wplyw ich obu - to j~zyk. Tymczasem nie biorqc pod 
uwag~ odr~bnosci j~zyk6w nie zrozumiemy odr~bnych mental
nosci roznych narodow, a tym samym odr~bnych kultur i ich 
histor ii. 

o sile, jakq rna wplyw j~zyka , przekonac si~ jest trudno, gdyz 
olbrzymia wi~kszosc sposr6d nas nie wychodzi nigdy poza krqg 
j~zyk6w europej~kich a te pochodzq przewaznie ze wsp6lnego 
pnia i styl wyslawiania si~ jest w nich uformowany na tych sa
mych wzorach. Trzeba zetknqc si~ z j~zykiem zupelnie odmien
nym, aby zrozumiec, ze wsrod ludzi, kt6rzy nim m6wiq, musiala 
powstac calkowicie roina od naszej kultura i filozofia. Chinczyk 
kazdq sylab~ wymawia na cztery roine tony. Drobna wi~c roz
nica w wymowie zmienia calkowicie sens kaidego slowa. Ten 
sam Chinczyk tworzy etykiet~ , kt6rej drobna r6i nica w gescie 
zmienia calkowicie sens zachowania si~ w kaidej okolicznosci. 
I ta etykieta nada je charakter kulturze chinskiej . Do j ~zyka chin
skiego dostosowane jest pismo, kt6re nie mogloby powstac n a 
podlozu j~zyka innego typu. Calej kultury tego narodu, jego 
ustroju, olbrzymiej w ciqgu tysiqc1eci roi nicy mi~dzy wyksztalco
nym a nie'vvyksztalconym, wszystldego tego nie zrozumie nik t, 
kto nie zastanowi si~ nad roznicq mi~dzy tym pismem a n aszym . 

Niech mi Czytelnik wybaczy t~ dygresj~, ale nieraz gdy dysku
tujemy z kims, kto rozwija w oderwaniu od wszelkich fakt6w 
logiczny ciqg mysli, przekonujemy si~, ze wszelkie -przywolanie do 
fakt6w uznawane jest za niedozwolonq dygresj ~ . Musimy wi~c 
bronic prawa do dygresji . 
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Cz10wiek chcia1 zyc w swiecie fakt6w, fakt6w golych, chemicz
nie oczyszczonych Z tego, co nazywa1 scholastykq, a wszed1 
w swiat intelektualnej konstrukcji, od dawnych system6w meta
fizycznych r6znej tym tylko, ze znacznie mniej prawdziwej 
i znacznie gorzej zbudowanej. Buntowal si~ przeciw temu cz~sto, 
ale dop6ki by1 niezdolny przeniknqc natur~ fa1szu, bunt jego po
zostawa1 bezsilny. Podobny bywa1 w tym do buntu przeciw Pto
lomeuszowi Alfonsa Kastylijskiego, kt6ry umia1 powiedziec to 
tylko, ze zapytany 0 rad~ doradzi1by Panu Bogu stworzyc swiat 
prostszy. 

Jezeli chcia1 wyrwac si~ z b1~dnego kola, pozostawalo mu tylko 
jedno vvyjscie - przestac byc sobq. 

Stac si~ innym - jest to cz~sto najzbawienniejsze postanowie
nie, jakie powziqc moze czlowiek, ale zawsze pod jednym wa
runkiem: aby ten, kto je podejmuje, wiedzial, czym chce si~ stac. 
Jezeli warunek ten nie jest wype1niony, w6wczas moze si~ 1atwo 
zdarzyc, ze ktos drugi b~dzie to wiedzia1 zamiast niego. Temu 
drugiemu ten pierwszy b~dzie musia1 si~ oddac w sluzb~ caly. 
W ten spos6b tworzy si~ mafia . I kazda prawdziwa mafia musi 
zqdac od tych, kt6rzy decydujq si~ jej sluzyc, aby stali si~ in
nymi niz byli wpierw. W przeciwnym razie b~dzie zwyklym gan
giem. Stqd tajemniczosc mafii. Cz10wiek chce dzialac jawnie do
p6ty tylko, dop6ki jest sobq. Jawnosci tej nie zrzeka si~, chyba ze 
nadejdzie nieprzezwyci~zona koniecznosc. Z chwilq jednak k iedy 
staje si~ kims innym, podstawy do jawnego dzia1ania juz nie po
siada. Oddanie si~ cudzej woli i deptanie wszelkich obowiqzk6w jej 
przeciwnych staje si~ dIan wtedy najwyzszym prawem moralnym. 

Mafijnosc pojawia si~ wsr6d narod6w 0 najwyzszej cywilizacji, 
ale niedoscig1y wz6r tego typu organizacji spotykamy w pierw
wotnym plemieniu australijskim czy srodkowo afrykanskim. Wsz~
dzie tam mamy tajemne sqdy, kt6re wydajq wyroki za tajemne 
winy i mamy nieustanne a powszechne zagrozenie. Od g6rnego 
Nilu az do najg1~bszego srodka Afryki widzimy jednq z najdziw
niejszych instytucji prawnych, jakie stworzy1 cz10wiek - rytu
alne kr610b6jstwo godzqce dwie zdawa10by si~ niemozliwe do po
godzenia zasady - dozywotniosc w1adzy i jej terminowosc. Trudno 
si~ obronic przed myslq, ze czlowiek stworzyl cywilizacj~ tworzqc 
poj~cie, a tracqc je zaczql tracic wszystko i wstqpi1 na drog~ 

prowadzqcq go do barbarzynstwa . Jezeli tak jest, to najwi~ksze 
zaclanie, jakie przed nim stoi, jest to odzyslumie poj~c i nadanie 
im z powrotem pe1nej ich tresci. 

Gdy zas nad epokq naSZq zadominowalo poj~cie sHy, kwestiq 
bytu jest, abysmy zdali sobie spraw~, ze wsr6d najelementarniej
szych sil Sq nie tylko sHy mechaniczne, ale i biologiczne. A sila, 
kt6ra jest w ziarnku, r6zni si~ w spos6b zasadniczy od sHy, kt6ra 



ZENON SZPOTANSKI980 

wprowadza w ruch pocisk armatni. Nie jest ona silq neutralnq 
i jednakowa moznose dzialania tak w tym jak w przeciwnym 
kierunleu nie jest jej wolnosciq. Na koncu jej dzialania mUSZq 
bye lodyga i klos i wolnosciq jej jest moznose przeobrazenia 
ziarnka w roslin~. Czlowiek wolnym bez niebezpieczenstwa dla 
og61u i dla samego siebie moze bye tylko wtedy, jezeli jest w ja
leis spos6b okreslony i jezeli z tego nie sztucznego ani wymuszo
nego ale naturalnego okreslenia wynika kierunek jego dzialania. 
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TEOLOGIA KRYZYSU WIARY 

Lata szesedziesiqte naszego stulecia obudzily w naukach spo
lecznych nowe zainteresowanie znanym zjawisltiem zycia lud:l
kiego, jakim jest k r y z y s. 

Nowose polega na odmiennym podejsciu, innym traktowaniu 
tego zjawiska. 0 ile dawniej uwazano, ze kryzys jest czyms zu
pelnie patologicznym, czyms nienormalnym, czego prz,yczyny na
lezy wyrugowae z zycia, to obecnie przyjmuje si~, ze tendencja 
do jego powstawania jest normalnym zjawiskiem zycia ludzkiego, 
co wi~cej, sam kryzys jako przejsciowa faza moze bye w zyciu 
czyms bardzo pozytecznym 1. Por6wnuje si~ go do rzeki, kt6rej nil? 
mozna i nie nalezy likwidowac, ale nad kt6rq trzebq. panowac. 
Nowose polega wi~c na wysilku panowania nad kryzysem, tzn. 
panowania nad czynnikami, kt6re go powodujq, a nie na ich 
usuwaniu . 

Postawione zadanie domaga si~ stworzenia adekwatnej teorii 
kryzysu, kt6ra ulatwilaby rozpoznanie kon kretnej sytuacji i da
wala wskaz6wki do takiego kierowania odpowiednimi czynnikami 
spolecznymi, aby zjawisko kryzysu nie przekraczalo dopuszczal
nych rozmiar6w i nie powodowalo dezintegracji systemu war
tosci czy nalezytego "vsp6lZycia. Chodzi wiE!c 0 stworzenie teo r i i 
n a r z ~ d z i a sluzqcego do kierowania okreslonymi zjawiskami 
zycia ludzkiego. Aby tego dokonac, potrzebny jest najpierw od
powiedni aparat poj~ciowy i komunikatywne modele poznaw cze 
(znaki, stopnie, mierniki i skale kryzysu, jego czynniki, fazy etc), 
kt6re pozwolilyby ujqC danq sytuacj~ spolecznq i postawie wlas 
ciwq diagnoz~. Nalezy tez dokladnie p rzeanalizowae natur~ danego 
kryzysu, jego przyczyny, formy wyst<;,powania i dopuszczalnq jego 
wielkosc, przes]edzie powstawun ie , przebieg i zanikanie jego faz, 
wreszcie wskazac na zwiqzki i zaleznoSci. Pozwoli to ustalic prog
110zy i podjqc odpowiednie decyzj e. 

, J est to stanowisko II Watyka n sl, iego Soboru. Por. Konst. 0 Koscie te W SW'ie 
eie w sp61e zes nym, 02. Takiego zdania jest r6wniez prof. K. Dqbrowsld, jesli cilo
clzi np. 0 znaczenie l{ryzysu d ojrzewania w zyciu psycilicznym czlowieka . 

11 - Znak 
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Szereg autorow jak Kahn, Wiener, Robinson w omawianym 
zagadnieniu osiqgn~lo juz znaezne wyniki . Przeanalizowano w tym 
celu przebieg zjawisk kryzysu w dziedzin ie przyrodniczej, gospo
darczej, psychicznej, politycznej, kulturowej . P omijam tu re£e
rowanie ich ciekawego (wrobku, oraz osiqganych wynikow ze 
stosowania teorii kryzysu. 

W naszym temacie wylania si~ najpierw zasadnicze pytanie: 
czy teoria kryzysu moze miee zastosowanie w zyciu Kosciola, ezy 
moze bye pozytecznym narz~dziem w opanowywaniu kryzysow 
natury religijnej. Widoczne tu jest zalozenie mozliwosci istnien ia 
kryzysow w zyciu religijnym. Przyj~cie tak iego zaloienia jest 
w pelni uzasadnione: 
1° - Badania wspomnianych autorow wykazuj q, iz wszelkim 

zjawiskom dynamicznym towarzyszy sk1onnose do kryzysu. 
Otoz zycie religijne rna charakter dynamiczny: powstaje, 
rozwija si~, napotyka na trudnosci, czasem zanika. 

2° - Kryzys przejawia si~ bqdz to jako zachwi anie rownowagi 
czynnikow powodujqcych pr oces, bqdz to jako zatrzymanie 
si~ procesu, zagrozenie istnienia systemu. W pierwszym 
wypadku spotykamy nienormalnq cyklicznosc faz , dyshar
moni~ teorii i praktyki, uprawnien i obowiqzkow, narusze
nie harmonii wspolpracy, stabilizacji, kryzys autorytetu, e tc. 
W drug-im wypadku widzimy najpierw zalaman ie si~ wzro
stu, . zakwestionowanie celu a nast~pnie dezintegracj ~ daw
nych wartosci i aktualnych potrzeb, zanik atrakcyjnosci, 
frekvve ncji, zainter esowania lub angazowania si~ w dane 
wartosei. Na tego ro ::lzaju symptomy m ozemy wskazae r ow
niez w iyciu religijnym. 

3° - K azdy kr yzys przechodzi "przesilenie", ktore poprzez pod
j~cie odpowiednich decyzji k011CZY si~ przywroceniem 12
piej funkcjonujq eej rownowagi, lub rozlamem a nawet 
zniszczeniem istniejqcej struktury. W pierwszym przypadku 
mowimy 0 kryzysie wzrostu, w drugim 0 kryzysie rozpadu. 
W historii Kosciola katoliekiego moina wskazae fakty za
istnienia obu ewen tualnosei. 

4° - Jestesmy swiadkami istn ienia w K osciele kryzysu 2. W r o?:
nych krajach przybiera on roinq form~, roinq postae. Nie 
jestesmy jednak w stanie ok reslic seisle jego zasi~gu, ani 
fazy jego rozwoj u, a co za t ym idzie, przewidziee jego kon
sekwencji. Troska 0 wartosci, jakie daje n am jednose 

I M6wiq ° tym publika cj e ca lego chrzescija n sk iego swia ta . Znamienne S,! tu 
slowa k a rdyna la J . Danie!ou wyp owiedziane w k westi i ce libatu : "Jestesmy zmu
szeni uznac, Ii chodzi tu 0 p ewien l!lspekt sze r szego !cryzysu". " ... kwe stia celi
b a tu kaplan sk iego w sta nie obecnym jest zwiqzana z kryzysem wiar y i iycia 
duchowego". Osservatore Romano, 31. I. 1910 r. 
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z Chrystusem, glow'! Mistycznego Ciala, nakazuje l1am tak 
przyporzqdkowywae sfo rmulowania religijne i nasze rozwi
jajqce si~ ludzkie potrzeby, aby kazde zachwianie rowllo
wagi oznaczalo "kryzys wzrostu". 

Truizmem jest twierdzenie, ze zycie religijne ma rowniez swoj 
wymiar doczesny i w pewnym stopniu uzaleznione jest od czyn
nikow ziemskich. Zdaje si~ przeto, ze teo ria k r y z y s u, po
dobnie jak w innych dziedzinach, rowniez w zyciu religijnyltl 
m 0 z e by e p 0 z Y t e c z n y m n a r z ~ d z i e m w r ~ k u d u s z
pas t e r z y. Wylania si~ przeto potrzeba wprowadzenia w dzie
dzin~ zycia religijnego wspomnianej t eoriL Jest to rowniez uza
sadnione tym, ze psychologia a szczegolnie socjologia religii 
niezaleznie od woli teologow czy duszpasterzy - b~dq dostarczae 
informacji, b~dq mowie 0 faktach, wobec ktorych jedni jak i dr u
dzy najcz~sciej stajq zaklopotani, bezradni. Oto Ewangelia db 
pew nych kat egorii ludzi przest aje bye dobrq nowinq! Zwykle 
wobec takiego faktu teologowie milczq, a duszpasterze (zwierzch
nicy grup religijnych) denerwujq si~. Sytuacja, jakiej bye nle 
powinno. 

Kto zatem Wlllien si~ podj qe tego zadania? Nie moze tego do
konae s&ma socjologia, poniewa:'~ kryzys religii dotyczy zagadnien 
nie tylk o psycho-spolecznych, ale rowniez teologicznych (miste
r ium zb.1wienia), a na ten tema t nie moze s i~ wypowia dae socjo
logia. Jest to zadanie nalezqce clo teologii. Ona, ko rzystajqc z po
mocy so ~jologii i psychologii , w: nna w yj asn iae fakty kryzysu, po
dawac cluszpasterzom sposoby jego rozwiqzan ia poprzez odpo
wiednie nauczanie, oraz ukazanie m ozliwosci podejmowania od
powiednich decyzji , e tc . Ona ma czuwae nie t ylko nad utrzyma
niem stanu rownowagi zycia religijnego, ale rowniez przyczyniae 
si~ do jego wzrostu . 

Niestety, n auIca teologii uprawian a w dotychczasowy sposob nie 
jest zdo:.n a podjqe si~ takiego zadania 3. Zarzut ten spr6buj~ po
kr6tce uzasadnie. 

Najpierw chcialbym podkreslie, ze nie chodzi tu 0 kwestiono
wanie naukowego charakteru teologii , ale 0 problem jej "nauko
wega wymiaru" 4. Mianowicie chodzi tu 0 postulaty: 

I Godnn uwagi jest wypowiedi kard. Dopfnera w Chur na temat sytuac ji 
religi jne j v Koscielc katolick im. Jej cechq znamiennq jest to, ze rozwi qzan r6z
nych problcm6w re ligijnych szuka siE: nie u teolog6w lecz u socjolog6 w i psy
cholog6w - co jest stanem nienormalnym. WinE: za talti stan ponosi tcolo gi a. 
P or. referat wygloszony w dniu 8. 7. 1969 r. w czasie zjazdu bisku p6w w Chur. 
K siqdz : Co si!; zmienia, a co pozosta j e n iezm ienne , Zycie i Mys L, 10 (19G9) 53. 

• Zazno czmy , Ze pOjE:cie nauki posia da pewicn margines wzgl"d nosc i. Na ukE: 
tworzq mc todycznie uzasadnione odpowiedzi na sensownie (zasac1n ie) postawione 
pytan ia . O t02 "zasadnosc" pytanja nie zalezy tylko od poprawnosci formal no
-logiczne j ; doc110dzi tu rowniez moment wartosciowania. Co dla jednego je~t 
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1° - stosowania na terenie teologii metody dialektycznej w in
terpretacji Objawienia 

2° - stawiania pytan nie tylko typu "dlaczego", ale i "jak" , 
3° uwzglE;dniania w teologii i w nauce Kosciola stosunku ka

tegorii "a priori" do "a posteriori", tj . formulowanych sqd6w 
i tez, oraz 

4° - 0 stosowanie w teologii wsp61czesnych zdobyczy metodo
logii nauk. 

Spr6bujrny wyjasnie postawione postulaty . 
Jesli spojrzymy na poj~cie nauki z perspektywy historycznej, to 

stwierdzimy, ze ulega uno znacznym przeobrazeniom: zmienia nie 
tylko sw6j zakres ale i trese, nie tylko rnetody ale i fundarnen
talne pytania, na kt6re nauka daje odpowiedzi ". Dzieje si~ tak 
dlatego, ze poj~cie nauki rna charakter paradygmatyczny, tZI1. 
iz jest konstytuowane (wyznaczone) zar6wno przez realne osiqg
ni~cia (prac~) uczonych, jak i przez istniejqce potrzeby spo
leczenstwa, kt6re te "osiqgni~cia " akceptuje lub odrzuca 6. 

Oto problem dla teologii: czy jej osiqgni~cia naukowe sprostaj'l 
i odpowiadajq potrzeborn wsp6lczesnego spoleczenstwa? 

Pomijajqc liczne niuanse , jakie wyst~powaly w ciqgu wiek6w 
przy okreslaniu poj~cia nauki, jej wsp61czesny wyrniar zawiera 
cztery zasadnicze postulaty: 
1° - Postulat rnetodologicznego wyjasnienia zasadnie postawio

nego pytania typu "dlaczego", "z jakiego powodu", "skqd", 
"z jakiej przyczyny" itp.7 

2° - Postulat rnetodologicznie uzasadnionej odpowiedzi na za
sadnie postawione pytanie typu "jak", "w jaki spos6b", 
"w jakiej proporcji", "ile" itp.8 

godne uwagi, p rze dstawia wart.osc (i d latego jes t. przedmiot.em doci eJ,ania n auk o
w ego) dla drugiego nie rna Zl1 aCzcnia . Fakt , ze czlowiel< w y raza "\V sposob Z~' 

sadny 7.3 int.e rcsowa nie B y lem Absolutny m i Objawie nie m sprawia , iz (eologia 
jest n a uk'l we wla sciwym tego slowa znacze niu. 

, Por. SI.. Kaminski, POj,?cie nauki i k Lasyfi kac ja nauk, Lublin 1961 , 22 nn. 
I K azd a d y s cyplina posiada obowi~zujqcy zespol le orii i m e t od przyporzqd

kow3 n y te matowi , ktory j es t akceptowany, lub odrzu ca n y (j cslj ch odzi 0 wyniki 
ba ci:> ,i) przez srodowisko uczonycll . Praca zas (ych jes t zawsze zw iqzana z ja 
kimis p o lrzcb&mi czlowieka. Por. T. S. Kuhn, Str uk t ll l'U 1'ewoltl cji n aukowy" j l , 
'¥ar ~ 7.3 \Va 19GB. 

7 Bylo to na jwczeSniejsze p oj <: ci e na uki. P y tal1ie 0 przy czYll~ rzeczy byi o 
podstawowym kryte rium n a ulwwos ci i osi'l mysli filozof icznej (nau k ow e j) p o
CZqwszy od s larozytnej Gr e cji do czasow n owozy tloy cll . Zak la da no , ze stwier
dze nia naukowe m usz<I mie e cha rakte r p ow szc chny, do ty czyc ist oty rzeczy i wy
razac prawa konie czne . Mni e m an o ze poznanie is toly r zcczy pozwoli wyde duk 'l
wac wszys tkie wlasciwos ci rzeczy i zj awisk. 

II Pre kursor6\v tego no'wego wYll1.i aru nauki m ozna \vpraw dzie juz znalei:c 
wsr6d pitagorej czyk6w, w szkole z Ch a rt r es i Oxf ordu (X II-XIII w .), ale prawo 
obywatelstwa naukowego n a da l m u dopie r o p ozylyw izm X I X w ie l<LI. POj l:cic 
nauki obejmuje teraz nie lylko lo , co koniecznc, a le w szyst l< o , a wl~c i to, co 

http:przedmiot.em
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Dla naszego zagadnienia szczeg6lne znaczenie ma uzasadnio
na teza, iz nie zawsze mozna stawiae pytania typu "dlacze
go" nie odpowiedziawszy najpierw na pytania typu "jak". 

3° .- Postulat zna jomosci wplywu i zdawania sobie sprawy z za
leznosci tr esci n auki (s 'ld6w, teorii) od tworzqcej jednostki. 
P oznanie naukowe bowiem jest zawsze jakqs interpretacj"l , 
"obr6bkq" , skr6tem, a nie prostym odbiciem w naszej swia
domosci praw rZCjdzqcych rzeczywistosciq. Trese poj~e, Sq
d6w, teorii jest uzalezniona od jakosci naszych zmysl6w, 
poprawnosci rozumowania, warunk6w zycia. Gdy nasze po
znanie dotyczy rzeczywistosci zlozonej, "zakrytej" w6wczas 
nie wystarcza pami~e odebranych wrazen, lub przyj~cie 
pewnych aksjomat6w i dyskursywne rozumowanie, ale m u
s i my two r z y e hipotezy a nast~pnie je weryfikowae 9 . 

Czy potrafimy przeprowadzic zawsze weryfikacj~ zupelnCj? 
ezy zatem w twierdzeniach nie rna czegos, co pochodzi 
tylko od nas , co nie jest odbiciem rzeczywistosci, ale co t~ 
rzeczywistosc tworzy? Oto powstaje uzasadnione pytanie : 
co wnosi do nauki , do twierdzen poznajqcy podmiot? 
Postulat krytycznej oceny stosunku "czynnika osobowego" 
(kategorii "a priori") do wygloszonych tez, czy teorii rna 
r6wniez wielkie znaczenie ze wzgl~du na kurnulatywny cha
rakter n a uki (rzetelnej wiedzy, lub bl~d6w). Dotyczy to 
szczeg6lnie nauk hurnanistycznych, a wi~c i teologii, gdzie 
powolywanie si~ na autorytety jest niemal metodq dowo
dzenia naukowego. 

4° - Postulat stosowania w danej dyscyplinie wszelkich mozli
wych (adekwatnych) metod w wyjasnianiu postawionych 
pytan (problern6w). Historia nauki wypracowala ich wiele: 
dedukcj~ , indukcj~, redukcj~, dialektyk~, analogi~, modelo
wanie, rachunek zdan, reguly prawdopodobienstwa, seman
tyk~, serniotyk~ etc. 

Oto wyrniar wsp6lczesnego poj~cia nauki. Czy posiada go teo
logia? Niestety, musimy dae odpowiedz negatywnq. Nie znaczy 
to, by teologia nie byla naukq, lub by nie mogla miec jej pelnego 
wyrniaru - znaczy to tylko, ze rna pewne braki. Teologia nie 

prawdopodobne. N!1tlk~ poJm uJe si~ j a k o wie dze: nie tylko 0 istoeie rzeezy, ole 
r 6wniez ° p rzebiegu zJawisk, 0 iell ilosc!ow y ch zwi~zkach i 0 prawidlowosei3~h 

zda rze n . Ni" mus i miec on a eharakteru pow szcehne go, wys tarezy, ze wyjasma 
p roblemy i spe ln ia zad anie w okreSlonym ukla dzie. 

I Jesli zana lizujemy k on eepc je i r ole: "ide i" Plat onn, "intui cji" Oekham.1, 
czy B ergsona, "ka tegorii a pr iori" Ka nta . "hlpote zy ki e rownicze j" Comte'a "du
eha tw6rezego" Droysena , ezy ..illwe n e ji tworeze j" Ampe r a to dojdziem y d o 
wniosku , ze twor ey i teoretycy n a uki zwy kle zdawali sobie sprawe: z roli czyn
nika tw6rczego czlowic ka w budow a niu nauld. Posiadanie 5w iadomosci roli t e go 
ceynnika VI n a uee na lezy do kanonu .. p odeJseia naukowego". 



PIOTR TARAS SAC986 

n adqzyla za ewolucjq, jakq przeszla n auka. Zatr zymala siEl na jej 
pierwszym etapie rozwoju. 

Pomijajqc nieznaczne rozbieznosci w defi niowaniu teologii mo
zemy jq okreslic - idqc za ks. W. Granatem - jako "refleksj El 
ludzkq nad obj awieniem Bozym". Teologia jest naukq, ktora ze 
slow i faktow zbawczych wydobywa z ludzkiej oprawy istotnq 
t r esc obj awienia Bozego, systematyzuje jq, ob jasnia i wyciqga 
konsekwen cje dla zycia ludzkiego 10. Jest to nauka 0 Bozym zba
wieniu czlowieka. 

Niestety, czyni to poslugujqc siEl glownie przyczynowo-skut
kowymi kategoriami myslenia (skqd jest swiat, czlowiek, zlo; dla
czego mamy wierzyc, w ok reslony sposob postElPowania etc.). Po
st.E; puje tak, jakby objawienie by10 nam przekazane w postaci 
"czystych" tez, lub jak bysm y m ogli takie tezy sformulowac nie 
baczqc na zasadEl okreslen ia stosun ku "a priori" do "a po, terior i", 
z k torych to tez moglibysmy nastElpnie u tworzyc system regul 
dotyczqcych zbawienia n iezmienny i zawsze w identyczny sposob 
realizowany po wsze czasy. Nie chcEl powiedziec, ze dotychczasowa 
naul{a t eologii i jej wskazania SCj bezwartosciowe, lub blEldne , 
lecz tylko, ze Sq jednostronne, nie mowiCj 0 rzeczywistosci, w ja
kiej dokonuje siEl zbawien ie , ze nie stosuj Cj r ygorow nauki w pel
n ym tego slowa znaczen iu . Teologia bowiem ogranicza siEl do 
arystotelesovvsko-tomistycznego sposobu w yjasn iania i dochodze
nia do prawdy, nie st.osuje zasad dialektyki 11, ani nie przestrzega 
scislosci wsp6lczesnej metodologii nauk, nie stawia sobie proble
mow, j a k p r z e b i ega w k 0 n k re t n y m s po l e c z e 11

s t w i e z b a w i e n i e. Braki te majCj ujemny wplyw na pojElcie 
zbawienia, na wychowanie ksiElzy, na wychowanie ludzi \V wierze 
i ra skutecznosc samej wiary. UniemozliwiajCj rowniez panowanie 
n ad jej kryzysami . 

Przyjrzyjmy si~ niekt6rym interesujCjcym nas problemom teo
logicznym. 

t. POJ~CIE BOIEGO O BJAWIEN IA 

Objawienie dane nam jes t nie w fOflnie tez, z kt6rych przy po
mocy logiki fo rmalnej moglibysmy tworzyc niezawodne reguly 
zbawienia, ale w postaci egzystencjalnej, zostalo one " wcielone" 

" Y. Congar m6wi, ii: "Teologia jest n auk,,! , W kt6rej rozum chrzesci janlna 
u pewniony i oswie cony wia r "! stn ra si<: mysl"! pOj,,!C to, W co wie rzy, a miano
n owlcie taJem n ice objawione lqcznie z i ch konsekwencjami". Por. Ks. W. Grana t, 
Teodycea, Lublin 1968, 36. 

U Chodzi tu 0 pogl<:bienie metody dialek tycznej stosowane j w t eologii przez 
~ \l'. Tomasz3 . Dialekt;Vka sw. Tomasza d otyczy tylko sp osobu przeprowadzania 
d owodu, jest tylko fo r m q a rgumentacji, tu zas chodzi 0 ujmowanie i wyjasnia
nie rzeczywistosci w kategoriach dialekt ycznych. 
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w iycie ludzkie. Objawienie rozpoczc;:lo sic;: w historii narodu 
izraelskiego , osi<:jgn c;:lo sWq peln ic;: w zyciu Jezusa Chrystusa i jako 
takie iyje w ludzie Bozym sprawujqc jego zbawienie. Chrystus 
nie spisywal swojej nauki - wyrazil jq w zbawczym dziele swo
jego zycia, w relacji do os6b, z kt6rymi sic;: spotykal: str6iy Sta
rego P rzymierza , faryzeuszy, Aposto16w, zwyklych mieszkanc6w 
Ziemi Palestynskiej. 

Ewangelia jest spisanq katechezq 0 zbaw ieniu, jakie dokonalo 
sic;: w czasie i ycia i smierci J ezusa Chrystusa; Dziej e Apostolskie 
i Listy Aposto16w przedstawiajq nam histori c;: i problemy zba
wienia pierwszych w yznawc6w Chr ystu sa. 

Opisane dzielo Chrystusowego zbawienia p ierwszych ch rzescijan 
stanowi dla n as ksic;:gc;: swi c;:tq - mozemy jq n azwac "sakramen
tern teologii" , t j . zn ak'em sprawujqcym w nas lask~ rozumienia 
zbawienia i dzialania Ducha Sw. 

W PiSmie swic;:tym przedstawiona jest s y n t e z a okreslonej 
r zeczywistosci dialektycznej: czynn ika nadprzyrodzonego oraz rZE:
czywistosci ziemskiej. 

2. ASZE ZBAWIENI E 

Dogmaty, bc;:dqce zakodowan q substancjq wiary, wraz z normami 
moralnymi Sq drogowskazami naszego zbawienia. K osci61 okreslil 
je analizu jqc egzystencjalnq postac dokonan ego zbawienia . Teolo
g ia przeds tawiajqc n am je m usi pam ic;: t ac , i e Sq one syntezq dzia
b nia Ducha Sw. oraz okreslonej rzeczywistosci ziemskiej, ie po
wsta!y w okreslon ym czasie i przy ich ocen ie nalezy stosowac 
zasad~ r clacji "a prior i" do "a posteriori". Sq one "ziarnem gor
czyczn ym" , "zaczynem" i razem z Lu dem Boiyrri (majqcym Du
cha Sw.) tworzq nowq synt ezc;:, n owq rzeczywistosc zbawczq. Duch 
8w. tworzy zawsze r zeczy nowe. Kai dy w ierny zawiera z Bogiem 
nowe, w zasadzie niepowtarzalne przym ierze. Zbawienie dokonuje 
si~ nie przez przyjc;:cie formulek, ani przez naginanie iycia do 
wytworzonej w przeszlosci "syntezy" , lecz przez niepowtarzalne 
wyraienie w swym zyciu smierci Chrystusa (" ... zostalismy zanu
rzeni w J ego smierci" Rz 6, 3), tj. p rzez pod je,cie w imic;: milosci' 
Boiej ofia ry i cierpienia , jakie spoty:<nmy w iyciu ludzkim. Ten 
akt milosci jest chwalq Boga i mOCq naszego zmartwychwstania 
z Chrystusem (ucielesn ionym w n aszych bliZnich). 

Wszelkie teologiczne zasady, reguly, sys terny rnajq 0 tyle sens, 
o ile pomagajq nam lepiej p oznac dzialani t;! Boga , zlo i cierpienie 
5wiata. Formulowanie tez, regul jest rzeczq koniecznq i poiy
teczn q - winnism y tylko zdawac sobie spraw~ ze sposobu ich 
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zbawczego dzialania. Zwykle zbyt upraszczamy zagadnienie . W zy
ciu ludzkim "reguly" , "zasady" nie dzialajq na wzor mechaniz
mow - wytwarzajqcych. skutek przez nacisni~cie klawisza naszej 
woli. Ich dzialanie przebiega wedlug prawidel dialektyki. Normy 
ogolne, dogmaty, zasady Sf! "tezq" , nasze konkretne zycie, sytu
acja jest czyms od nich rozna - jest ich antytezq. Dzi~ki dzia
laniu laski Bozej, otoczenia i naszej woli powstaje synteza: jest 
niq akt wiary, norma moralna naszego sumienia, nasza postawa, 
zaangazowanie si~ i wreszcie nasze zbawienie. Poniewaz zycie 
ludzkie poddane jest ewolucji i Duch Swi~ty tworzy zawsze rze
czy nowe ("Veni Sancte Spiritus - et renovabis faciem terrae" 
modIi si~ K osci61), tworzona "synteza" zycia rel igijnego jest zaw
sze nowa, niepowtarzalna. Oznacza to, ze jest rzeCZq ryzykownq 
brae jakies zdanie z Pisma sw. lub jakies dawne orzcczenie Kos
ciola i tworzye w kategoriach przyczynowo-skutkowych "reguly 
zbawienia". W ten sposob post~powali "uczeni w Pismie" , fary
zeusze i za to pot~pil ich Chrystus. Zda je si~, ze najwazniejszym 
zadaniem teologii jest odszukanie w dziele zbawienia poprzednich 
pokolen zbawczego sensu Objawienia i ukazania mozliwosci ndwej 
syn tezy z zyciem danego spoleczenstwa. 

Teologia winna nam ukazae, co by to "tezq", "antytezq" i "syn
tezq" w zyciu Chryst usa i pierwszych chrzescijan. W zyciu reli
gijnym istn ie je bowiem niebezpieczenstwo powierzchownego "na
sladownictwa", tzn. brania za religijnq "tez~" tego, co bylo "syn
tezq" czyjegos zycia lub jakiejs epoki. Np. obrzezanie w n arodzie 
izraelskim bylo ,~yntezq" zawartego z Bogiem przymierza oraz 
okolicznosci, w jakich znajdowal si~ wowczas ow na rod. Z czasem 
zostalo one przyj~te jako religijna "teza". Gdyby nasi "klasyczni" 
teologowie znalezli si~ w pierwszych wiekach chrzesci janstwa, chy
ba do dzis obowiqzywaloby w Kosciele obrzezanie. Dose jest prze
ciez w PiSmie sw. "racji" (przyklad Chrystusa), aby je mozna bylo 
zachowac. Trzeba bylo sw. Pawla, aby si~ "w twarz sprzeciwH" 
sw. Piotrowi - rozumial on, ze obrzezanie nie tylko niewiele 
ma wsp6lnego ze zbawieniem, ale one wlasnie moze mu stac In 
przeszkodzie . P odobnie chrzescij an ie reaIizujqc swoje zbawienie 
w ciqgu wiekow wytworzyJi r6zne "syn tezy" (praktyki religijne , 
reguly doskonalosci, zase<dy etc.) , a my je przyjmujemy jako reli
gijne "tezy". Czy nie Sq one " jarzmem", kt6re zabij a ducha, ja 
kie niegdys pot~pil Chrystus? Czy nie one mi~dzy innymi Sq 
powodem dechrystianizacji swiata? Religia bowiem ujmowana 
jest calosciowo, jako jeden "doskonaly" system. Podana w Wqt
pliwosc jedna "zasada" podwaia calq religiE;. 
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3. ZADANIE TEOLOGII 

Teologia oprocz wyzej wskazanych zadan winna m. in. powie
dziec: 

A. Co znaczy i jaki rna sens egzystencjalny (praktyczny dla na
szego zbawienia) zapewnienie Chrystusa, ze otrzymamy Ducha 
Sw., ze razem z Chrystusem bEidziemy stanowic jedno cialo. J ak 
ten fakt przejawia siE; w zyciu wiernych i w jakim stosunku do 
niego pozostajq inne zasady religijne. 

B. Czy i kiedy normy majqce zachowac porzqdek publiczny (ko
scielny lub cywilny) majq znaczenie w porzqdku zbawienia. 

C. Teologia rna wykazac nie tylko "dlaczego" Chrystus jako 
"alfa" i "omega" zyje w swiecie, ale rowniez jak w nim zyje, 
w jaki sposob kontynuuje swoje zbawcze dzielo. Czy ow sposob 
jest czyms stalym, niezmiennym? Jak jest realizowane zbawienie 
poprzez dzieje r6Znorodnych kultur. Dlaczego nie dla wszystkich 
[udzi Ewangelia przedstawia si~ ja ko "dobra nowina"? 

D. Winna tez ukazac dialektyczne napiEicia, w jakich przebiega 
religijne zycie oraz mozliwosc nowych syntez. Jakie wartosci reli
gijne <:C) cenione w danym spoleczenstw ie, a jakie sformulowan ia 
budzq zast rzezenia, itp . zagadnienia. 

Na koniec podkreslimy raz jeszcze, ze objawienie zostalo do
konane w postaci egzystencjalnego wcielenia w zycie ludzkle 
i tylko w tej postaci peIni sWCj wlasciwq funkcj~: zbawienie 
konkret nych ludzi. Teologia przeto, jesli nie chce pozostac wy
obcowanym z rzeczywistosci , sztucznym 'systemem formalno-lo
gicznym, jesli chce bye rzetelna naukC) 0 dziele zbawienia, 0 zna
czeniu i roli smierci Chrystusa, ° dzialaniu Boga w swiecie etc., 
winna oprocz tworzenia abstrakcyj nych systemow traktowac ° iy
ciu religijnym i zbawieniu konkretnych spoleczenstw. Taka jest 
mysl Konstytucji 0 Kosciele w swiecie wsp6lczesnym. 

Chcqc spelnic tego rodzaju postlliaty nauka teologii mu ::: i 
uwzgl~dnie: 

1. wymogi wspolczesnej metodologii nauk (w sposob adekwatny 
do charakter u dyscyplin teologicznych) 

2) osiqgni~cia nauk spolecznych, szczegolnie psychologii i socjo
logii religli. Socjologia religii, jakkolwiek nie nie orzeka 0 istocie 
zycia religijnego, to jednak dostarcza fakt6w i odpowiednich te
orii, ktore teologia winna wykorzystac do wyjasnienia istotnych 
problem6w religijnego zycia danej spolecznosci. 

Po spelnieniu wymienionych postulat6w teologia llkaze sieb ie 
i Kosciol jako rzeczywistosci dynamiczne, adekwatne do tego, by 
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bye "sakramentem zbawienia" dla dynamicznego swiata. B~dzie 
tez mogla wyjse ze spokojem naprzeciw zjawiskom kryzysu i b~
dZie mogla tworzye wlasnq , teologiczn q teori~ kryzysu, jako na
rZ<,:dzie sluzqce wzrostowi K r61estwa Bozego w swiecie. 

Piotr Taras SAC 

S PO L ECZNY I N S TYTUT WYDAW NI CZY Z NAK 

Krall:6w, Wislna 12 
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SCHY:£EK CHRZESCIJANSTWA 
TOM 1 S T Y C Z NEG 
ANDRZEJ POUAWSKI 

o METODZIE NAUKOWEJ, POGANSKIM REALlZMIE 
I CHRZESCIJANSKIM IDEALlZMIE 

0 1" yginalnosc tq sumiennosc w obec ir6del 
Norwid 

Artykul J ozefa Tischnera zamieszczony w n rze 187 Z naku p t . 
Zmierzch chrzescijanstwa tomistycznego jest pozornie probq po
kazania, ze istnieje sprzecznosc mi~dzy chrzescijanstwem a to 
mizmem i ze sprzecznose ta jest przyezyn q kryzysu w katoli
cyzmie. Postaram si~ pokazae, ze tak jest tylko pozorn ie, ze ar
tykul ten jest wlasciwie i przede wszystkim wykladem pewnej 
doktryny - nazw~ jq dla krotkosci "tischneryzmem " - do ktr yny 
niezbyt wprawdzie spojnej wewn~trznie, ale st anow iqcej pewnq 
raezcj dogmatycznq filozofi~. Dajqc jej t~ nazw~ nie zamierzam 
sugerowae, ze Autor wymyslil sam jej podstawowe elementy 
wziql on je, przynajmniej w wi~kszosci, z r 6Znych mniej lub 
wi~e ej wspolczesnyeh kierunkow myslowych; ale, jak si~ prze
ko namy, calosc stanowi twor nader swoisty. 

Na poczqtku cheialbym wyjasnie , ze n ie mam zamiar u kwes
tionowae dobre j in tencji , lezqcej u podstaw n apisa nia a r tykulu, 
ani tez analizowae poglqdow A utora takich , jakie moze on zyw ie 
poza t ym artykulem. P ostar am s i~ tylko wyoc\ r~bn ic pewne tezy, 
ktore tekst zdaje si~ glosic i pokazac pewne ieh implifikacj e. a
pisalem "zdaje si~ glosie" , gdyz - jak zobaczymy - artykul n ie 
jest ani zbyt jasny, ani zbyt star annie myslowo uporzqdkowany. 
Osobiscie podejr zewam tez, ze tisch ner yzm taki, jaki si~ odslania 
w tekscie, stoi do tego, do czego Autor gotow jes t si~ przyzn ac, 
w stosunku dose zloi on ym i ze niejedno jego twierdzen ie zostanie 
p rzez Tischnera katego rycznie zanegowan e. Ale m am ch yba prawo 
analizowae sam tekst , bo on jest w lasnie tym, z czym jedynie 
moze miee do czynienia n ormalny czyt eln ik. Autor zas nie m oze 
si~ - jak sqdz~ - zaprzee calkowicie opublikowanyeh p rzez sie
bie zdan . 

Ogoln y t enor a r tykulu jest z grubsza tak i: po pierws.:e 
istnieje k r yzys katolicyzmu spowodowany sprzeczn osclq te ~ to
mizmu - ktory byl syntezq Ob jawienia chrzescijansh· ~go z pod
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stawowymi danymi poganskiej filozofii racjonalnej typu arysto
telesowskiego - z autentycznym chrzescijanstwem; po drugie 
wspolczesna nauka i filozofia podwazyly poj~cia tej filozofii, 
a wi~c jest ona rowniez niezgodna z myslq wspolczesnq. Tak wi~c 
przeciwstawione Sq sobie: a - "autentyczne" chrzescijanstwo 
Ewangelii, b - tomizm, c - wspolczesna nauka i filozofia. Przy 
tym sytuacja jest 0 tyle szczegolna, ze tomizm rna bye sprzeczny 
z ohoma pozostalymi czlonami przeciwstawienia, niezbyt jasny na
tomiast jest stosunek tych ostatnich do siebie. Czyzby Tischner 
uwazal naukE; i filozofi~ vvsp6lczesnq in toto za szczegolnie "chrze
scijanskq"? Wydaje si~, ze nie. Wyjscie proponowane przez niego 
jest, jak zobaczymy za chwil~, inne: glosi on niemozliwosc i bez
sensownose syntezy intelekt ualnej obejmujqcej wszystkie nauk i 
i -a fortiori - takiej, jaka by obj~la zarowno nauki jail: i dan e 
Objawienia. Wyz naje po prostu teori~ "wielu prawd". 
Zajm~ si~ przede wszystkim koncepcj'l nauki i filozofii tischne

ryzmu. Nie b~dqc teologiem ani tomistq, nie bE;d~ szerzej rozwl
jal jego teologicznej strony, poswi~c~ tylko kilka uwag zaga r!

nieniu "autentycznego" chrzescija nstwa i jego przezycia. 

1. O BOWIA,ZUJf\CY MODEL NAUKOWOSCI 

Cytuj~: "W ciqgu ostatnich wiekow ulegla radykalnej przemia·· 
nie sarna idea istoty pozna nia naukowego. Kierunek zmian zosta1 
wyznaczony z jednej strony p rzez osiqgni~cia matematycznego 
przyrodoznawstwa, z drugiej przez krytyk~ tradycyjnego poj~cia 
nauki, kt6rej rzecznikami byli: Bacon, Kartezjusz, Kant , potem 
pozytywisci, przedstawiciele filo zofii analitycznej, wre3zcie feno
n:enologowie" (s. 15/16). I d alej: 

"Dla tomizmu poznanie bylo istotowo zwi'lzane z wykr<lczaniem 
poza to, co hic et nunc dane, poza zjawisko, poza zadany [dany?] 
byt, w stron~ tego, co mia lo bye nierozerwalnie z t ym zwiqzane, 
ale bezposrednio nie dane, nie zjawiskowe. Racje zjawiska, jego 
ostateczne powody, wyjasniajqce przyczyny mogly a n awet powin
ny lezec poza zjawiskiem. Dzisiaj podstawowe dqzenia nauki Sq 
diametralnie inne [ ... ] Doswiadczenie, a zatem to, co dane lub 
moze bye dane, stalo si~ nieprzekraczalnym terenem dzialalnosci 
poznawczej". 

Cale te wywody opierajq si~ na niewyjasnionym i wieloznacl
nym poj~ciu "doswiadczenia" i "tego, co dane" ezy "zjawiska" . 
Wspomniane w pierwszym cytacie matematyczne przyrodoznaw
stwo nie operuje bynajmniej wylqcznie "danymi" swiadomosci 
ani spostrzezenia bezposredniego; buduje one vilasnie pewne de
dukcyjnie uporzqdkowane teorie matematyczne, w kt6rych wy
stqpujq cale plej ady by tow n ie danych "bezposrednio" (pairz 
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wspolczesne badania budowy materii). Tak wi~c nie tylko to, co 
dane lub co moze bye dane bezposrednio w sensie czy to tresci 
swiadomosci, czy bezposredniego spostrzezenia zmyslowego, jest 
jego przedmiotem. Podana charakterystyka tomistycznej koncepcji 
ptzedmiotu nauki jest w zasadzie wlasnie zgodna z koncepcjq 
przedmiotu nauki matematycznego przyrodoznawstwa. Nie rna to 
oczywiscie znaczye, ze przedmiot jego lezy "poza" doswiadczeniem 
odpowiednio ro·zumianym . 

Niezgodnose pojawi si~ wteely, jeieli staniemy na gruncie ide3
lizm u np. H usserla, "la ktorego - w pozniejszej fazie jego filo
zofi i - cala rzeczywistose jest konstytuowana - w pewnym 
sensie wyt warzana - przez swiadomosc; wzgl~dnie na gruncie 
jakiejs 0 ' miany fenomenalizmu, vvedlug ktorego cala ta rzeczy
wistose winna bye "sprowadzona" do naszych dan ych bezposred
nich (w raien) - czyli jest pewmj konstrukcjq z tych wrai eil 
Wowczas bowiem "naprawde, realne" Sq wlasciwie tylko przezyc~ a 
swiadome, wzgl~dnie tresci imysiowe, wszyst ko zas inne posiada 
byt wtorny. Realistyczna filozofia typu arystotelesowskiego - ale 
tez w s z e lk a realistyczna filozofia - tak sprawy oczywiscie 
nie ujmie. 

Nie dyskutuj~ tu stosunku do zagadnienia przedmiotu poznania 
innych wymienionych kierunkow filozoficznych, z roznych stron 
krytykowanych i krytykujqcych si~ nawzaj em, gdyz nie mozna 
uwazae, ze ktor ykolwiek z nich reprezentuje po prostu "obowiq
zujqcy model naukowosci". Trzeba tylko zauwazye, ze i w szkole 

. fenomenologow istn ieje od poczqtku silny nurt r ealistyczny, kt6
rego przedstawiciele nie przypisujq swiadomosci i jej tresciom 
jakiegos wyzszego sposobu istnienia, a zatem traktujq realny 
swiat materialny poza swiadomosciq jako co n a jmniej r6wno
prawny z niq przedmiot nauki i filozofii. Przy takim uj~ciu to, 
co lezy "w doswiadczeniu", nie sprowadz a si~ juz do "danych 
bezposrednich" w sensie tresci swiaelomosci ani w sensie przed
miotow spostrzeganych bezposredn io . A wi~c i "natury", "racje", 
"zasady" itd. mogq do n iego nalezec. Zresztc! , sprawa stosunku 
bezposredniego oglqdu (a takze poj~cia tego oglqdu) i dialektyki 
prowadzqcej do poj~c przedmiot6w nie danych w prostej, bezpo
sredniej naocznosci nie jest ani tak bezspornie ustalona, ani ta k 
oczywista, jakby si~ mogio zdawac na podstawie powyzszych cyta t. 

Z analizy "obowiqzujqcego modelu nauki" wynika zatem , ze 
w t ischneryzmie model ten jest modelem idealistycznej filozof ii 
swiadomosci, nie zas np. fizyki matemat yczne.i. 

Nader pouczajqce Sq zdania artykulu na temat "substancjalizmu" 
i swiadomosci. Tak wi~c - wg Tischnera - tomizm glosi "skrajnv 
substancjalizm", kt6ry zostal skrytykowany przez "niekt6re ki;~ -
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r unki novvozytnego przyrodoznawstwa" i "fenomenologiczne te
orie spostrzezenia zm yslowego" (s. 10). Trudno troch~ zdac sobie 
spraw~ , co Autor n azywa "skra~nym" substancjalizmem i czy n a 
przyklad zgodzilby si~ na substancjalizm "umiarkowany" i jak 
ow m ialby w yglqdac. Z tekstu artykulu zdaj e si~ jedn ak wyni
kac, ze dla Tischnera stibstancjalizm jest w gruncie rzeczy row
noznaczn y z realizmem . 

Na przykladzie tom istycznej koncepcji dzialania laski uczyn
kowej A utor stwierdza: "Milczqcym zalozeniem tej koncepcji jest 
okreslony m odel ludzkiej sw iadomosci i okreslon y model spraw
czych dzialan p rzyczynowych Vl jej wn~trzu [...] M6wi s i~ , ze 
laska moi e dzia1ac na czlowieka w taki sposob, ze czlowiek rea
gujqC na to dzialan ie wcale n ie zda je sobie sprawy z tego, ze jest 
pod wplywem :l:aski. Reakcja cz10wieka jest tu potraktowana jako 
pr a\vdziwy skutek , natomiast dzialanie laski jako przyczyna tego 
skutku. 2 a1ozony w obydwu twierdzeniach model ludzkiej swia
domosci wykazu je zaskaku jqce analogie fo r malne z modelem swia
domosci zaprezentowanym n iedawno przez ... psychoanaliz~ ." 

(s. 10) (Trzy kropki Autora!). Cytat t en pokazuje przede wszyst
kim, ze dla Tischn er a kon cepcj a czlowieka - to to samo co kon
ccpcja swiadomosci ludzkiej. Bo oczywiscie t omisci nie mowiq 
chyba 0 dzialan iu n a samq swiadom osc ludzkq - swiadomosc 
nie jest przeeiez substan ejq dla tomis ty - a 0 dzialan iu n a czlo
wieka ja ko composi tum ciala i duszy. Jes t chyba nader zrozu
rr.iale, ze katolik nie b~dqcy idealistq (tj. uznajqey realne istnienie 
czlowieka jako indywidllum psychocielesnego) niekonieeznie to
m is ta - przyjmujqc dzi llanie laski , m a na my(;li nie inne a re
a1 n e dzialanie. R6wniez wspomnienie w tym kon tekscie psycho ana
lizy jest bardzo zn amier.ne. Bo trudno chyba zaliczyc wszystkieh 
psychologow gh;bi in corpore do tomistow. Ale Sq on i rea I i
s t 8. m i i przyjmujq n.alne ist nienie ciala ludzkiego i proce
sow w nim si~ rozgrywajqcych oraz fakt , ze w czlowieku mogq 
s i~ dziae rzeczy, ktore on nie zawsze sobie uswiadamia. Mozna 
si~ nie godzic z f ilozofi2zl1q interpretaejq tego faktu przez tego 
ezy innego psychologa gl~bi. Tym niemniej fakty, kt6r ymi ope
Ju jq, Sq niewqpliwie f aktami naukowymi. Owe trzy kropki mi~
ezy t omizmem i psychoanalizq swiadczq 0 tym, ze tisehneryzm 
n ie zamiarza byn ajmn iej przyjmowac wspolczesnej nauki in 
t oto - ze realistyczna psycho analiza jest takze "be". Wlasciwym 
bow iem wrogiem jest nie tomizm a realizm. Czy rzeczywiscie 
odeszla ad realizm u "ogrom n a wi~kszose wsp61czesnych kierun
k6w psychologii i filozofii" (s. 11) - to sprawa r aczej wqtpliwa. 
W m ysl powyzszyeh cyt1t6w wyglqda jednak na to, ze Tischner, 
odrzucaj qc psychoanalizE:, bez zadnych klopot6w zalicza do bez
spor nych osiqgni~c naukowych np . Heideggerowskq teori~ przed

http:znamier.ne
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miotow materialnych (s. 1 i 10). W swietle pow yzszego pewnej 
pikanterii nabiera t ez zdanie 0 "niemal powszechnie juz uzna
n ych osiqgniE;ciach wspokzesnej teorii swiadomosci , teorii zwiqz
kow przyczynowych, teorii symbolu r eligijnego" (s. 112) . Jaki e 
latwo jest - w zapale - "powszechnie" uzn awae pewee teorie ! 

2. NAUKA A FILOZOFIA 

Tisch ner atakuje koncepcj E; filozofii jako nauki syntetyzujqcej: 
"W perspektywie obowiqzujqcego nas dzisia j modelu naukowosci 
koncepcja filozof ii jako n auki syntetyzujqcej [ .. . ] utr acila n aukowo 
zrozum ialy sens" (s . 15). "Idea syntezy okazala siE; bye nader wie
loznaczna. A po wyeliminowaniu [?] wszystkich wieloznacznosci 
okazalo siE; , ze warunki syntezy un iwersalnej Sq po prostu n ie
moi liwe do realizacj i. Nic wiE;c dziwnego, ze wiE;kszose kierunkow 
wspolczesnej filo zofii [ ... ] wybrala drogE; prowadzenia pozytyw
n ych an aliz poszczegolnycl} regionow otaczajqcych nas rzeczy
wistosci , dba jqc jedyn ie 0 to , by "regionalne teorie" byly kohe
ren t ne" (s. 18). Nie wiem, kto - zdaniem Tischnera - udowod
nil , ze "warunki syntezy uniwersalnej Sq niemozliwe do realizacji" 
w tym znaczeniu, ze nie nalezy sit; 0 takq syntezE; - w za d n y m 
ze znaczen tego slowa - starae i ze tylko r egionalne teorie mog!.! 
bye koheren tne. Takie uj E;cie nie zdaje siE; m iee wiele wspolnego 
z "obowi~zuj qcym modelem nauki" takim, jak go rozum ie wielu 
n aukowcow i filozofow . Na uka od poczqt ku dqzyla do racjonalnego 
opa nowania umyslem calej r zeczywistosci, calego r ealnego swiata, 
i nie wyd aje siE;, aby teza 0 wielosci rzeczywistosci w sensie bra
ku zgodnosci miE;dzy poszczegolnymi je j r egionami byla bez
spor nym czy n awet p rawdopodobnym elementem takiego modelu. 
Ten element tischneryzm u, ta teoria "wielu prawd" i - jak ',if; 
zdaj e - wielu n iezgodnych ze sobq swiatow poszczegolnych n auk, 
wskazuje chyba rowniez na lezqcq u je j podloza peWllq formE; 
iclealizmu: nauka - w tym uj ~ciu - nie bada poszczegolnych 
dziedzin jednego ostatecznie 5wiata, a tworzy je roznie dla roz
n}'ch swoich "swiatow"; jedne z tych swiatow Sq ze sobq zgodne , 
inne zas nie. 

Nie wiem tez, jak Tischn er wymierzyl "wiE;kszose" fi lozofii 
wspolczesn ych, ktore z syntezy (w tym jakims w ielorakim i nie
zbyt sprecyzowanym, ale zaw sze niemozliwym rzekomo do reali-· 
zacji sensie) zrezygnowaly. Bo n awet on sam, gloszqc pewien 
"obowiqzuj qcy model nauki" , glosi przyna jm niej pewnq jednosc 
metodologicZllq nauk; choe z jego rozwazan wynikaloby r aczej 
jak widziel ismy - ze t akiego modelu wlasciwie n ie rna - przy
najmniej, jesli zaliczymy do nauki fizykE; teoretycznq i wyniki 
badan psychologii glE;bi. 
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Dosyc groteskowo brZmlq rozwazania na temat "idei nauki syn
tetyzujqcej, podniesione w teorii lub praktyce do podstawowej 
normy dla calej nauki chrzescijanskiej" (s . 16) i zwiqzanych z tym 
klopot6w etycznych. Kto bowiem twierdzi, ze nauka jest tylko 
syntezq, co wi~cej, ze synteza jest jakqs szczeg6lnie chrzescijar'l.
skq metodq badawczq? Zupelnie czym innym jest bowiem idea 
n auki czy filozofii jako pewnej sp6jnej, syntetycznej calosci 
(w ktorej zresztq analiza musi miec r6wniez nader poczesne 
miejsce), czym innym zas jakas przedziwna koncepcja nauki jako 
zw iqzanej "bez reszty ideq syntezy" (s. 17). Ze nie jest to kon
cepcja arysto telesowsko-tomistyczna, swiadczyc moze chociazby 
ciqgla aktualnosc pewnych analiz ontologicznych Arystotelesa (zob. 
np. rozw azania 0 formie przedmiotu w Sporze 0 istnienie swiata 
lngardena) . 

Dlaczego pragnienie syntezy mialoby prowadzic do l~ku i po
dejrzliwosci kogos, kto wierzy, ze istnieje jeden realny obiektywny 
swiat, posiadajqcy okreslonq niesprzecznq logicznie struktur~ i ze 
istnieje B6g, ktory t en swiat stworzyl? 

"Post~p obwarowan y pragnieniem syntezy jest z istoty mniej 
rewolucyjny. Kryje si~ w nim wiernosc i akceptacja. Moze takZe 
wzglqd na nawyki po przodkach odziedziczone" (s. 17) Co to 
znaczy? Jezeli nie budujemy nauki jako pewnego spojnego ukladu 
twierdzen - a wi~c pewnej syntezy, to jak? Wzglqd zas na na
wyki trzeba po p rostu umiee odroznie od syntezy n aukowej. Nie 
jest to wcale takie trudne: wlasnie dzi~ki dqzeniu do syntezy, 
rio uzyskania teorii og61n iejszej przebudowuje si~ teorie naukowe 
\np. mechanika relatywistyczna w stosunku do newtonowskiej) 
i przelamuje si~ dawne nawyki myslowe. Bez dqzen ia do syntezy 
nie byloby w og6le post~pu w nauce. Co nie przeszkadza temu, 
ze nie rna n auki bez wspoldzialania mysli syntetyzuj C)cej z myslq 
::. nalitycznq. I to nawet w dziedzinie nauk "opisowych". 

3. OBJAWIENIE A NAUKA I FILOZOFIA. ZAGADNIENIE SYNTEZY 

Zagadnienie, 0 ktore glownie chodzi , jest jednak nieco innc: 
tym, co w kontekscie ar tykulu wyda je si~ r zeCZq n ajwazniejszq, 
.: est nie tyle synteza nauk "pozytywnych" - co syn teza filozoficz
n,a czy filozoficzno-teologiczna n a uki i Objawienia , nauki i tresei 
pozn awczej Ewangelii (slowo "tr adycja" nie po jawia si~ bodaj 
w calym artykule, ale - z punktu widzenia katolickiego - trzeba 
by go tu row niez uzyc). Tischner przyznaje Objawieniu pewien 
.,metafizyczny" - a zatem chyba poznawczy se ll S (s. 14) - choc 
cwierdzi, ze jest on "czyms bardzo og61nym" . Tr udno uznac to 
sformulowanie , dose , bqdz co bqdz, waznego dla tematu Autora 
t wierdzenia za bardzo precyzyjne. Zwlaszcza ze tresc artykulu 
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zdaje si~ sugerowae, ze do tego "nader ogohi.ego" sensu nie na
lezy realne istnienie czlowieka jako istoty psychocielesnej. Ale 
ta "nader ogolna" trese poznawcza Objawienia nie moglaby wejse 
w syntez~ filozoficznq z poznaniem naukowym tylko wowcza;;, 
gdyby alba istniala mi~dzy nimi sprzecznose, albo tez oba rodzaje 
poznania mowily 0 dwu nie majqcych ze sobq nic wspolnego 
swiatach. Dla chrzescijanina nie nastawionego calkiem wrogo 
do poznania naukowego obie te alternatywy wydajq si~ dose 
trudne do przyj~cia. Pozostaje wprawdzie mozliwose trzecia, ie 
takiej syntezy budowae po prostu nie warto: to bowiem, co 
w chrzescijanstwie istotne, to niepowtarzalny i nieprzekazywalny, 
"egzystencjalny", mistyczny kontakt z Bogiem. Ale takie stano
wisko nie bardzo jest zgodne z tresciq artykulu, z ciqglym powo
lywaniem si~ Autora na "obowiqzujqcy model poznania nauko
wego". Mistyka bowiem nie jest naukq ani nauka mistykq i zad
na nie pretenduje do tego, aby bye drugq. 

W swietle powyzszego nie bardzo zrozumiale jest zdanie (s. 5): 
"Jej [tj. tomistycznej teologii spekulatywnej] powstanie bylo kie
dys wynikiem gl~bokiego dialogu mi~dzy wiarq a wiedzq, dia
logu, ktory zakonczyl si~ sukcesem jednej i drugiej strony". Jesli 
dialog byl gl~boki i zakonczyl si~ sukcesem, to dlaczego nie mozna 
powtorzye go na innym szczeblu? 

4...CHRZESCIJANSTWO TOMISTYCZNE" A ..AUTENTYCZNE" 

Zupelnie sluszne Sq uwagi Autora stwierdzajqce, ze chrzesci
janstwo nie wyczerpuje si~ w zadnej filozofii i ze filozofowie Sq 
pewnymi tworami historycznyrni. Ale tischneryzrn zdaje si~ wlas
nie proponowae budowanie nowej teologii na pewnych elernen
tach wspolczesnej idealistycznej filozofii swiadomosci. Czyzby fa 
filozofia byla juz wolna od historycznosci i przejsciowosci? I dla
czego kaze on nam si~ brae do takiej syntezy, jesli jego zdaniem 
nie rna ona sensu? 

Na s. 2 artykulu czytarny, ze kryzys w katolicyzrnie zostal wy
wolany przede wszystkirn "przez gl~bsze poznanie i p r z e z y
c i e Ewangelii" (podkresl. moje). Ciekaw jestem, w jaki to spo
sob Ksiqdz Jozef potrafi zrnierzyc owo przezycie i porownac je 
u wszystkich dusz chrzescijanskich od Apostolow do sw. Tomasza 
i dalej az do dzisiaj i stwierdzic, ze teraz przezywa si~ Ewangeli~ 
(kto przezywa? filozofowie? swi~ci? kazdy? Autor?) gl~biej. 

o sarnym chrzescijanstwie autentycznym, tym, ktore - zda
niem Autora - nie jest zgodne z tomizmern, niewiele rnozna 
si~ z artykulu dowiedziec. Czytarny wprawdzie, ze "konkretne 
doswiadczenie religijne chrzescijanina wylamuje si~ z ram do
swiadczenia religijnego przez tornizrn aprobowanego i przewidy

12 - Znak 
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wanego" (s. 2), ale 0 tym, 0 jakie to wlasciwie doswiadczenie ma 
chodziC, nie ma w og6le mowy. Ze tomizm jako pewna filozofia 
czy tez nawet teologia, jako pewne usystematyzowanie prawd wia
ry, nie mialy moze obowiqzku "przewidywania" wszystkich kon
kretnych doswiadczen religijnych, to chyba dose zrozumjale. Ale 
musz~ przyznae, ze jestem w duzym klopocie, gdy pr6buj~ zdae 
sobie spraw~, 0 jakie to cenne doswiadczenia chodzi, kt6rych by 
dotychczasowa, bliska tomizmu teologia n i e apr 0 bow ala. 
Trzeba by jakos pokazac, ze w ramach autentycznego chrzesci
janstwa takiego, jak je rozumie nasz Kosci6l, istnieje taka ka
tegoria wartosciowych przezye religijnych, kt6re stojq jakos 
w sprzecznosci z doktrynq tej teologii. Na pewno nie wszystko, 
co ktos 0 d c z u j e jako "doswiadczenie religijne" jest zgodne 
z naukq Kosciola. Ale to jeszcze nie dowodzi tamtej tezy, jeW 
nie zalozymy kompletnego subiektywizmu w tym wzgl~dzie. 

Jasnq jest oczywiscie rzeczq, ze Ewangelia nie jest traktatem 
naukowym i ze "wewn~trzna logika" Objawienia ma prowadzie 
czlowieka w pierwszym rz~dzie do przyj~cia wiary i do zycia niq, 
nie zas do budowania nauki. Ma prowadzie do n as 1ado wan i a 
Chrystusa. Filozofia jednak - i nauka - stawiajq sobie inne, 
teoretyczne cele. Ze filozofia tomistyczna pomin~la calq zawartq 
w Objawieniu teori~ wartosci (s. 13) - to chyba twierdzenie nieco 
ryzykowne. Co do tego zas, ze w sferze teorii wartosci obowiq
zuje schemat "kto uznal i co uznal", mozna by si~ r6wniez sprze
czac. I to niekoniecznie z punktu widzenia tomizmu. 

W og6le zas, czy zamkni~cie calej vvlasciwie dotychczasowej 
doktryny katolickiej (bo cos takiego zdaje si~ sugerowae artykul 
zar6wno tym, co m6wi, jak i tym, czego nie m6wi) - w formulce 
"chrzescijanstwa tomistycznego", jakby nie bylo np. caly czas 
nurtu augustynsko-skotystycznego i jakby przez dwanascie wie
k6w przed Tomaszem nie formowaly si~ elementy wiary i filozofii 
chrzescijanskiej - nie jest nieco nadmiernym uproszczeniem so
bie zadania? Czy np. sw. Pawel piszqc: "Jesli Chrystus nie zmar
twychwstal, daremne jest nasze nauczanie, pr6zna jest takze 
wasza wiara" (1 Kor 15, 14) byl juz zarazony realizmem tomi
stycznym czy nie? 

Reasumujqc: w swietle powyzszego tischneryzm okreslie t rze
ba - jak si~ zdaje - jako: 

w teorii poznania - swoisty antyracjonalizm, polegajqcy na 
przyj~ciu "obowiqzujqcego modelu nauki", wedlug kt6rego nie 
moze istniee jednolity obraz swiata i jedna prawda nauko\'ia 
i w konsekwencji odrzucajqcy mozliwosc stworzenia syntezy chrze
scijanskiej, obejmujqcej zar6wno takq prawd~ jak i tresc Obja
wienia; w ontologii - idealistycznq koncepcj~ czlowieka i rze
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czywistosci; W metodologii przyj~cie za "powszechnie uznane" 
tez, kt6re akurat przyjmujemy sami i za "podwazone przez nauk~" 
tych, kt6re nam si~ nie podobajq ora7: przyznanie wyiszej sci
slosci naukowej metodzie egzystencjalizmu Heideggera niz me
todzie fizyki matematycznej; a takze awersj~ do syntezy w nauce 
i filozofii, uzasadnionq w teorii dose osobliwie wzgl~dami etycz
nymi, w praktyce zas zanegowanq przez sarno opublikowanie 
omawianego, bardzo pryncypialnie syntetyzujqcego artykulu. 

Nie zamierzam bynajmniej proponowac palenia na stosie ZW\)

lennik6w tischneryzmu ani jakiejkolwiek innej wiary - filozo
ficznej czy innej. Uwagi powyzsze mialy jedynie zwr6cie uwag~ 
na to, ze nie jest on zespolem twierdzen jasnych, oczywistych czy 
dobrze uzasadnionych; a takze ze nie wydaje si<,:, aby wyplywal 
bezposrednio czy posrednio z tresci Ewangelii. 

Amicus Tischner, sed magis arnica veritas (nie: multae veritates 
diversae). 

ANTONI ST~PIEN 

PRZEDWCZESNE PODZWONNE TOMIZMOWI? 

1. W. 151 numerze Znaku (styczen 1967) ks. dr J6ze£ Tischner 
oglosil artykul W kr~gu spraw psychoLogii i filozofii. Byla to 
okazja do dyskusji, kt6rej dotqd tomisci nie podj~li. W 187 nu
merze Znaku (styczen 1970) ukazal si~ inny artykul tegoi autora: 
Schylek chrzescijanstwa tomistycznego. Sqdz~, ze tomiSci powinni 
zatrzymae si~ nad tresciq obu tych artykul6w, chociaz zdawae im 
si~ moie, ie oparte Sq one na szeregu elementarnych nieporozu
mien, kt6re byly niejednokrotnie wyjasniane w publikacjach 
Swieiawskiego, Krqpca, nizej podpisanego i innych. Ale moze 
w gr~ wchodzq nie tylko elementarne nieporozumienia? 

Ostatni artykul: rna wyr ai ny charakter dyskusyjnego s z k i c u. 
Niemniej jednak sygnalizuje sprawy \ovazne. Niech mi wolno 
na razie przynajmniej - tei zasygnalizowac przynajmniej kr6tko 
zasadnicze wqtpliwosci pod adr;esem uwag J. Tischnera. 

2. Byl taki okres w rozwoju filozofii , w kt6rym modne bylo 
wyszukiwanie antynomii. Nawet powai ni uczeni dowodzili, ze 
np. mi6d zawiera w sobie sprzecznose, poniewai zarazem jest 
slodki i i6lty, a "z6Ity" to "nie-slodki". Tam, gdzie nie zachodzi 
istotnie sprzecznosc, uzywanie slowa "antynomia" jest naduiy
ciem. 
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Tischner nie wykazal, ie mi~dzy teologiq tomistycznq a Obja
wieniem ("logikq Objawienia") zachodzi sprzecznose. Nie rna takiej 
sprzecznosci mi~dzy teocentryzmem a chrystocenttyzmem czy 
mi~dzy metafizykq a aksjologiq (uiywajqc hasel omawianego ar
tykulu). Sprzecznosc taka moie zaistniee jedynie na gruncie pew
nej filozofii lub teologii, kt6rq Tischner - swiadomie lub nie
swiadomie - czytelnikowi zdaje si~ podsuwac. To jednak nie ob
ciqia tomizmu. R6inosc nie wystarcza do antynomii. 

3. W zwiqzku z pewnymi stanowczymi -- przynajmniej w spo
sobie sformulowania - stwierdzeniami Tischnera pozwol~ so
bie zauwaiyc, ie: 

a) (s. 1) filozofia "smierci Boga" czy sp6r 0 istnienie i granice 
prawa natury wyrosly na gruncie irracjonalizmu i scjentyzmu! 
Tomizm bynajmniej nie jest jedynym nurtem racjonalistycznym 
i antyscjentystycznym; 

b) (s. 1) widocznie jednak autor stoi na gruncie bqdz scjenty
zmu bqdz irracjonalistycznej wersji fenomenologii, skoro glosi: 
"Nowoiytna fizyka i fenomenologia (g16wnie Heideggera) podwa
zyly leiqce u podstaw pewnej interpretacji Eucharystii tomistycz
ne poj~cie substancji". 

c) (s. 7) "Tymczasem w dziejach filozofii i nauki nast~powal po
wolny ale konsekwentny rqzklad tomizmu". ° jaki okres i 0 jaki 
tomizm chodzi? Dokladna znajomose dziej6w tomizmu uczy, ie 
tomizm przechodzil r6ine okresy swego rozwoju, asymilowal roz
maite zewn~trzne uj~cia i je nast~pnie odrzucal, r6inicowal si~ ... 
Dzis nie moina m6wic 0 jednym tomizmie, tak jak nie moina tei 
m6wic 0 jednej fenomenologii. Chyba tylko z punktu widzenia 
jakiegos tradycyjnego tomizmu moina by twierdzie, ie tomizm 
rozklada si~, przynajmniej w sensie historycznym. 

d) (s. 10) To, co pisze Tischner 0 Eucharystii, trzeba poddae uwa
dze specjalist6w. Ja przynajmniej sqdzilem, ie sprawa rna si~ od
wrotnie: to tomista n aciqgal swojq doktryn~ 0 substancji, ieby 
zinterpretowac we wlasnym systemie Przemian~ Chleba i Wina. 

e) (s . 14) To, co pisze Tischner na temat "wkladu" tomizmu do 
sporu 0 teorie Kopernika, Galileusza i Darwina (wlasnie tomizmu) 
wyplywa - m6wiqc po prostu - z nieznajomosci rzeczy. Od

. sylam np. do Crombiego. 
3. H. Bortnowska slusznie napisala: "Ostra swiadomosc metodo

logiczna przekresla iluzj~, ie moina Objawienie po prostu 'obja
wiae'" (Znak 187, s. 25). Wszelkie rozwaiania swiatopoglqdowe, 
wszelkie na spos6b ludzki przyjmowanie religii nie obejdzie si~ 

bez jakiegos filozofowania. Moina jedynie lepszq filozofi~ zastqpic 
gorszq, racjonalizm irracjonalizmem itd. I wcale nie jest spraWq 
oczywistq, ie cofni~cie si~ w kulturze myslenia chrzescijanskiego 
do okresu przedtomistycznego jest cofni~ciem si~ do :?:r6del, a nie 



• 


• ANTONI STE;PIEN 1001 

do prymitywu. Dlaczego neoplatonizm lub stoicyzm Ojc6w Ko
sciola ma bye dla nas drogowskazem? Wbrew temu, co zdaje si~ 
sugerowae Tischner, walka 0 doskonalszq postae teologii mU3i 
bye - mi~dzy innymi i przede wszystkim - walkq 0 filozofi~ 
stosowanq w tej teologii. 

Nikt oczywiscie nie chce powiedziee, ze tq filozofiq musi bye 
zinstytucjonalizowany, zwerbalizowany, eklektyczny, zachowawczo 
nastawiony tomizm. Wsp6Iczesny tomizm stae na odpowiedniq 
swiadomose swojej roli w teologii I . 

Zadaniem tomisty nie jest uprawiae tomizm i bronie tomizmu, 
lecz uprawiae filozofi~ (lub teologi~) i nie rezygnowae przed~ 
wczesnie z typowo ludzkich aspiracji poznawczych. 

JACEK SAUJ OP 

OUCH PRAWOY, OUCH WOLNOSCI 

Przy pierwszej lekturze artykulu ks. Tischnera odnioslem wra
zenie, ze tomistyczna etykietka jego tematu jest nieporozumie
niem. Autor co najwyzej mimochodem atakuje konkretne zasady 
tomizmu, w istocie rzeczy wewn~trzne tresci tego systemu nie
wiele go obchodzq. Wydawalo mi si~ zrazu, ze artykul jest ra
czej krytykq pewnej wersji katolicyzmu, kt6rq obecnie lubimy 
nazywac mentalnosciq przedsoborowq czy potrydenckq. 

Do postawienia takiej diagnozy artykul rzeczywiscie daje pod
stawy. Kiedy np. Tischner opisuje odr~bnose logiki teologii spe
kulatywnej i logiki Objawienia, wIqcza si~ jedynie do ch6ru, 
kt6ry od szeregu juz lat krytykuje rozdzial teologii od duszpa
sterstwa i zycia wewn~trznego, i postuluje budowanie teologii 
kerygmatycznej. R6wnie wsp6Iczesnie brzmiq postulaty plura
lizmu wewnqtrz katolicyzmu i b6le z powodu administracyjnych 
niezyczliwosci wobec tych, kt6rzy osmielajq si~ myslee inaczej niz 
wszyscy. Poniewaz zas krytyk przedsoborowego katolicyzmu chy
ba juz wszyscy mamy powyzej uszu, dziwilem si~ troch~ autoro
wi tego materialu, ze zdecydowal si~ cos takiego napisae i opu
blikowac. 

Dopiero po wczytaniu si~ nabralem wi~kszego szacunku dla 
artykulu, choe m6j sprzeciw wobec niego niewqtpliwie wzr6sl. 
Artykul rzeczywiscie dotyczy tomizmu, choe nie tyle jego istoty, 

1 Zob . np. artykuly ks. S. Kamir'iskiego (Metoda w t eotogii) i o. M. A. Krqpca 
(Rota ana!ogii w teo!ogii ) w zbiorowym : K s. W. Granat, Dogmatyk a katolick a, 
to m wst<:pny, Lublin 1965. 
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co jego uprzywilejowanego mleJsca w Kosciele. Poszczegolne ele
menty nauki tomistycznej Sq tam poddawane krytyce jedynie 
w tym celu, aby poswiadczyc nieslusznosc preferowania ' w Ko
sciele jakiejkolwiek mysli, kt6ra nie wyplywa bezposrednio z Ob
jawienia. Jesli dobrze zrozumialem Autora, glosi on swego rodza
ju ideologiczny leseferyzm: nie przeszkadzajmy zadnej mysli de
klarowac swej zgodnosci z Objawieniem i konfrontowac si~ swo
bodnie z innymi systemami; dla Kosciola nie rna filozofii uprzy
wilejowanych ani filozofii podejrzanych, Sq tylko ludzie wierzqcy, 
kt6rzy pr6bujq swojq wiar~ zobaczyc jako w pelni zharmonizo
wanq z rzeczywistosciq i w tym celu si~gajq do rozmaitych sy
stemow filozoficznych. 

ezy wszystkie filozofie, po ktore probujq si~gac katolicy, Sq 
jednak w obliczu Objawienia rzeczywiscie r6wnorz~dne? Obrt
wiam si~, ze problem jest bardziej skompliko\vany, niz go przed
stawia ks . Tischner. Nie mam zamiaru bronic szczegolnego miej
sca tomizmu. Obecnie dokonujqca si~ utrata przywilej6w to
mizmowi prawdopodobnie wyjdzie na zdrowie. Wszystkim znane 
mechanizmy socjologiczne sprowadzajq na stron~ ideologii uprzy
wilejowanej nadmiar ludzi nieciekawych, wszelkiego rodzaju mier
not~, od kt6rej wsr6d adeptow tomizmu ostatnio az si~ roilo. 

Ale sklonny jestem bronic specjalnego statusu w Kosciele nie
kt6rych systemow filozoficznych. Wydaje mi si~ bowiem, ze pewne 
filozofie Sq bardziej bliskie chrzescijanstwu niz inne. Zdaj~ sobie 
spraw~ z ujemnych stron takiego priorytetu - i chyba wlasnie 
one kazaly podniesc Tischnerowi tak totalny protest - ale ko
niecznosc takiego rozwiqzania dyktuje, moim zdaniem, sarna na
tura rzeczy. 

Ks. Tischner kapitalnie zaobserwowal niebezpieczenstwo teolo
gizacji uprzywilejowanej doktryny filozoficznej (problem Eucha
rystii oraz laski nie jest moze najszcz~sliwszq egzemplifikacjq, ale 
przykladow tego zjawiska mozna dostarczac wiqzkami, zreszt'l 
cz~sciowo podzielilem si~ juz nimi w bezposredriiej rozmowie 
z Autorem), sklonnosci do poslugiwania si~ presjq administra
cyjnq dla pozbycia si~ innych kierunkow myslowych, wycofy
wanie si~ od trudow poszukiwania nowych rozwiqzan i lokowa
nie si~ w ideologicznej ariergardzie, tendencje systemu uprzywi
lejowanego do wtrqcania si~ w nie swoje rejony itp. Wszystkie te 
zjawiska na pewno przyczynily si~ do tego, ze mysl filozoficzna 
katolicyzmu znalazla si~ cz~sciowo poza wsp6lczesnosciq albo ze 
dawala si~ zaplqtac w r6zne z gory przegrane spory. Wydaje mi 
si~, ze rozumiem wolanie Tischnera, aby przerwac wreszcie zle 
tradycje nowozytnej mysli katolickiej, chocby tylko dlatego, zeby 
nie dawac powodu do powstawania nowych z gory przegranych 
"punktow zapalnych". 
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Dlaczego wobec tego odrzucam proponowanq przez niego re
cept~? Nie zaprzeczam, ze woda, w ktorej przebywal tomizm , 
a w ktorej moze si~ znaleze kazdy inny uprzywilejowany kierunek 
myslowy, w ciqgu lat si~ zabrudzila. Jest rzeCZq oczywistq, ze wod~ 
trzeba wylae. Ale czy to jest wystarczajqcy powod, aby razem 
z kqpielq wylewae dziecko? Czego mozemy si~ spodziewae po 
ideologicznym leseferyzmie w lonie katolicyzmu? 

Razem z Tischnerem boj~ si~ Kosciola, w ktorym trzeba myslec 
na komend~ . Ale boj~ si~ rowniez Kosciola, jaki - wydaje mi 
si~ - on chcialby budowae, Kosciola-wiezy Babel. Boj~ si~ Ko
sciola, w ktorym kazdy mysli i mowi, co mu si~ podoba. Jesli si~ 
proponuje ideologiczny liberalizm, trzeba si~ liczye z konsek
wencjami. Szczegolnie boj~ si~ konsekwencji takiego liberalizmu 
w dziedzinie wiary: wiadomo przeciez, jak cz~sto z okreslonych 
zalozen filozoficznych mogq owocowae - czasem nawet nieocze
kiwanie - twierdzenia teologiczne. Przyjmujqc np. pewne kie
runki myslowe, trudno byloby zachowae w sensie doslownym 
nauk~ Kosciola, ze Eucharystia jest naprawd~ Cialem i Krwiq, ze 
naprawd~ zmartwychwstaniemy, ze naruszenie Bozego przykazania 
jest w kazdej sytuacji zlem i grzechem, ze Chrystus jest Odku
picielem a nie tylko Wzorem do nasladowania. 

Nie Sq to obawy wydumane, sprawy te Sq zbyt znane, zeby 
trzeba bylo cytowae konkretne prqdy i osoby. PrCjdy pragnqce 
rozmi~kczye twardq nauk~ chrzescijanstwa Sq tak stare jak sarno 
chrzescijanstwo (J 6, 60; Kor 15, 12; 2 Tym 2, 17n), ale to nie 
powod, aby w Kosciele dopuszczae je do glosu na r6wni z naukCj 
prawowiernCj. Jesli natomiast przeciwstawiam si~ oczywistym wy
paczeniom chrzescijanstwa, trudno ode mnie wymagae, abym 
traktowal z calq zyczliwosciq i bez rezerwy te kierunki filozo
ficzne, kt6re Sq ich irodlem i fundamentem. To, co pisze Tisch
ner 0 dystansie chrzescijanstwa wobec kazdej bez wyjqtku filo
zofii, jest pi~kne i sluszne, ale wydaje mi si~, ze dystans nie dla 
kaidej filozofii powinien bye jednakowy. 

"Pryncypialny" charakter mojej wypowiedzi nie sprzyja dys
kutowaniu 0 szczeg61ach. Zresztq swoje zastrzezenia odnosnie tego, 
co w artykule napisano na temat struktury teologii tomistycznej 
(s. 7) czy "licznych przepisow liturgicznych i prawn ych odnoszq
cych si~ do kultu Eucharystii w Kosciele, ktore mialy swe osta
teczne podloze w skrajnym substancjalizmie" (s . 10) - przeka
zalem juz Autorowi i otrzymalem zadowalajCjce wyjasnienie. Ob
szerniej chcialbym si~ ustosunkowae do jednego tylko szczegolu. 

Mianowicie trudno si~ zgodzie z poglqdem ks. Tischnera na 
temat osoby Jezusa oraz istoty Objawienia. Autor zdaje si~ spro
wadzae istot~ Objawienia do "nauki 0 Je;msie i 0 tym, w co On 
wierzyl i innym do wierzenia podawal" (str. 8) ; "Objawienie dla 
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pierwotnego chrzescijanstwa i, dodajmy, dla chrzescijanskiego 
swi~tego, to nie byla zadna nowa metafizyka, to byla przede 
wszystkim nowa wizja wartosci i zwiqzk6w mi~dzy wartosciami 
g16wnie etycznymi" (str. 13). Skqdinqd wiem, ze ks. Tischner da
leki jest od plytko-moralnego ujmowania istoty chrzescijanstwa. 
To, co slyszalem w niekt6rych jego wystqpieniach na temat Chry
stusa jako Nauczyciela i jako Wzoru do nasladowania, jest mqdre 
i gl~bokie, i bez przesady mozna powiedziee, ze rzadko znaleze 
ksi~dza, kt6ry tak przekonujqco m6wi 0 nasladowaniu Chrystus:l. 

Ale przeciez chrzescijailstwo to cos nieskonczenie wi~cej niz 
nauka Chrystusa i nasladowanie Chrystusa. Chrzescijanstwo to 
w swojej istocie radosna nowina 0 odkupieniu, ktorego Chrystus 
dokonal przez Krzyz i Zmartwychwstanie. Chrystus jednak przy
niosl nam nowq metafizyk~: nowq wizj~ historii, w kt6rej nie
odwracalnie dokonuje si~ nowe stworzenie, aby w Dniu powrotu 
Chrystusa dokonae si~ ostatecznie; nOWq \vizj~ czlowieka, powola
nego do przebostwienia, uczestnictwa w Bozej naturze. Oczywiscie, 
jest to metafizyka nierozerwalnie zlqczona z aksjologiq, i bez niej 
bylaby nieporozumieniem i pustkq. Niemniej nie aksjologia sta
nowi istot~ chrzescijanstwa - a tak zrozumialem ks . Tischnera
ale wlasnie metafizyka. 

Ciekaw jestem ogromnie, czy protestuj~ przeciwko rzeczywi
stym poglqdom Tischnera, czy tez moze tylko przeciw niektorym 
nie dose jasnym jego sformulowaniom. Moje najwazniejsze pyta
nie jest nast~pujqce: Czy rzeczywiscie nie mamy innej mozliwosci, 
jak wybierae mi~dzy Kosciolem, w kt6rym trzeba myslee na ko
mend~, a Kosciolem-wiezq Babel? Czy naprawd~ prawda i wol
nose muszq bye rozdzielone? Czyz ten sam Duch Swi~ty, ktory 
w nas jest obecny, nie jest zarazem Duchem prawdy i Duchem 
wolnosci? 

STANISLAW GRYGIEL 

JE;ZYK FILOZOFII A JE;ZYK OBJAWIENIA 

Centralny problem artykulu ks. J6zefa Tischnera (Schylek chrze
scijanstwa tomistycznego) widz~ w pytaniu 0 mozliwose syntezy 
wyjasniajqcej i uzasadniajqcej dane Objawienia przez dane nauki 
i filozofii. Za punkt wyjscia posluzyl Autorowi konkret - pyta
nie, jaki jest zasi~g i jakie ewentualnie Sq nast~pstwa tego zja
wiska, ktore nazywa tomistycznym chrzescijanstwem. Nie jestem 
teologiem, dlatego chcialbym, zeby mojq wypowiedz potrakto
wane jako pytanie czlowieka usilujqcego cos w tym wszystkim 
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zrozumiec. Pytanie to skierowuj~ przede wszystkim do Autora 
wspomnianego artykulu, ale nie tylko do niego - majqc nadziejG, 
ze nie jest one pytaniem pozornym. 

Chcialbym na poczqtku zastrzec si~, ze problemy traktuj~ jako 
problemy a wi~c jako cos obiektywnego i generalnego. Nie lqcz~ 

ich zatem z nikim. Tak sarno potraktowalem i artykul Tischnera . 
Niemniej zdaj~ sobie spraw~ z faktu, ze kazda prawda jest nie
siona przez czlowieka i zyje w czlowieku. Ze nawet ta Prawda, 
jakq jest wiara Kosciola, 6w dar Bozy, zyje w ludziach. Stqd 
plynCj r6zne jej odcienie, kt6re mamy sklonnosc absolutyzowac 
kazdy sw6j wlasny. Co z kolei powoduje rozmaite bolesne zde
rzenia. Otwierac si~ na pelnq Prawd~ mozemy poprzez otwieranie 
si~ na prawd~ w innych ludziach, do niej si~ przymierzajCjc, co 
wymaga od nas niejako odci~cia si~ od siebie samych, a skupienia 
si~ na niej coraz to inaczej mieniCjcej si~. A to nie jest la twe. 
Dlatego trzeba uwazac, by nikomu nie sprawiac zbyt wielkich 
trudnosci stawianymi wymaganiami. 

Na wst~pie chc~ takze wyjasnic, ze artykul Tischnera czytam 
z pozycji filozoficznych, oraz ze pomijam calq stron~ zagadnien 
metodologicznych, ktora mnie mniej interesuje. Sqdz~, ze jest to 
artykul zawierajCjcy fundamentalne pytanie. I to jest dla mnie 
najwazniejsze. 

Objawienie stanowi pewien f a k t, pewnq rzeczywistosc, ktora 
zbawia czlowieka. Rzeczywistosc ta z y jew K 0 sci e 1 e, ale 
zostala t a k z e w y r a z 0 n a w t e k s t a c h Pis mas w. Auto
rzy biblijni wyrazili jq specyficznym j~zykiem, j ~zykiem symbo
low, ukonstytuowanym przez to, co nazywamy wymiarem poe
tyckim, otwierajqcym dla poznania oraz dla czegos wi~cej (milosci) 
calosc wyrazonej w niej rzeczywistosci, a nie ten czy ow jej wy
cinek, de facto utworzony przez nasze aspektowe uj~cia poznaw
cze. Jak na razie, okazuje si~ , nie znamy innego j~zyka, ktory by 
byl bardziej adekwatny dla wyrazenia i odkrycia rzeczywistosci 
w jej calosci a nie w narzuconym jej przez nas aspekcie. Sym
bol bowiem rna to do siebie, ze na fali znaczenia leksykalnego 
ktore sarno w sobie posiada charakter aspektowy - niesie cos 
innego, samq rzeczywistosc (nie tylko sens!). Symbol uobecnia 
jq czlowiekowi i pozwala mu na jej egzystencjalne doswiadczenie. 
Takie jest zycie symbolu. Z jednej strony, r zecz jasna, zalezy on~ 
od podmiotu, ktory go przyjmuje, z drugiej - od tego, ktory 
z pomocCj tegoz symbolu cos przekazuje. W wypadku Pisma sw. 
tym drugim jest Bog, co biblijnym symbolom (i nie tylko bi
blijnym) gwarantuje wiecznotrwalosc ("slowa moje nie przemi
nq"). PrzekazanCj rzeczywistosciq jest On sam, jako "Bog dla nas" . 
J~zyk symboliczny objawia rzeczywistosc . W wypadku Biblii 
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objawia "Boga dla nas". Do Niego, obecnego m. in. w tym j~zyku, 
skierowuje si~ nasza wiara - ta ostatnia b~dClC wspoliyciem nie 
moglaby si~ odnosie do tresci, utworzonych przez nasze aspek
towe poznawcze uj~cia i konstytuujClce j~zyk, nazwijmy go, lek
sykalny (bo zrozumiee go mozna w pelni z pomocCl leksykonu). 
Ona musi si~ skierowywae ku rzeczywistosci. Chrystus, jezeli glosil 
jakies sCldy, to z pomOCq skladajqcych si~ na nie tresci objawial 
potrzebnq czlowiekowi do zbawienia rzeczywistose i 0 niq Mu 
chodzilo. Kiedy czytamy Bibli~ - kiedy chcemy jq czytae ade
kwatnie - musimy brae owe sqdy razem z rzeczywistosciq w nich 
objawionq, tak by mozna bylo nawiClzae z niCl konkretny, egzy
stencjalny kontakt. Slowo Boze to Chrystus, a biblijny tekst, jako 
taki, jest dopiero slowem 0 Slowie. Tak to widz~. 

Fakt specyficznego j~zyka Biblii oraz objawionego przez Boga 
przekazu, fakt, ze zycie religijne domaga si~ 0 b e c nos c i tego 
co objawione (Tajemnicy, jakq jest Bog), a nie tresci aspektowej, 
z pomocq ktorej dochodzi do objawienia, wyznacza warunek, jaki 
musi spelnie, wydaje si~, kazda nauka oraz kazda filozofia, chcqc3. 
swoim j~zykiem i swoimi srodkami objawione wyrazie, uzasad
niae, rozwijae. 

Filozof, SCldz~, chcqc podejse jako filozof do Pisma sw. oraz 
w ogole do tego, co objawione, musi najpierw zapoznae si~ z tym, 
co nazywamy egzegezq. Dopiero w jej swietle moze spojrzee na 
tekst biblijny, na jego sens - podwojny, tzn. ten leksykalny oraz 
ten zasymbolizowany, pokazany, ktorym jest objawiona Rzeczy
wistose. Innymi slowy: na sens objawiajqcy oraz na "sens" obja
wiony (pisz~ w cudzyslowie, poniewaz "sensem" tym nie jest 
trese w utartym rozumieniu tego slowa, lecz sarna Rzeczywistose). 
Nie dotykam tu problemu, czy do tego podejscia potrzeba wiary 
czy nie. Sqdz~, ze bez niej podejscie takie jest niemozliwe, ale 
nie to mnie teraz interesuje. 

Pytanie moje idzie w innym kierunku, anizeli pytanie-teza 
Tischnera. Tischner twierdzi - i z tym si~ zgadzam - ze zadna 
filozofia nie posiada wystarczajqco adekwatnych w stosunku do 
faktu Objawienia narz~dzi, ze zadnej z nich nie mozna absolu
tyzowac, ale kazdej po spelnieniu przez niq swojego historycz
nego zadania nalezy pozwolie odejsc, rzecz jasna zawsze zatrzy
mujqc z niej to, co nam otwiera rzeczywistosc. Pytanie moje 
idzie takie w innym kierunku, anizeli krytyka oponentow Tisch
nera, ktorym si~ wydaje, ze wystarczy, zeby dana filozofia nio
sla ze sobq realizm (gdybyz to blizej sprecyzowali!) a juz eo ipso ' 
mozna z niq isc do tekstu Pisma sw. 

Pytanie moje idzie w tym kierunku: czy istnieje mozliwose ta
kiej filozofii, kt6ra by dysponowala podobnym do biblijnego j~
zykiem, tzn. j~zykiem dwuplaszczyznowym, dajqcym, powtarzam, 



1007 S TANISJ:, A W GI1. YGIE L 

podstaw~ dla egzystencjalnej obecnosci Slowa w slowie? Czy 
istnieje filozofia, ktora operujqc tresciami nie gubilaby na ich 
rzecz Rzeczywistosci osobowej, ktora jest Tajemnicq? Czy istnieje 
mozliwosc takiej filozofii, ktora by uobecniala rzeczywistosc nie
mozliwq do wyrazenia tresciq jako takq; ktora by nie zamienia!a 
tego rodzaju faktu w poj~cie . Jezeli nie ma, to zachodzi obawa, 
ze kazde nasze podejscie filozoficzne do tekstu Biblii oraz do 
faktu Objawionego moze konsekwentnie zamienic si~ w bluznier
stwo, w idololatri~ wytworow naszej swiadomosci i prowadzic 
w slepe zaulki. 

Otoz do tego rodzaju syntezy chyba nie nadaje si~ tzw. filo
zofia esencjalna. Nie nadaje si~ dlatego, ze operujqc poj~ciami, 
abstrahujqcymi od konkretu, zamyka si~ w systemie opartym na 
relacjach wiqzqcych owe poj~cia mi~dzy sobq. 0 objawiajqco
-uobecniajqcym wyrazaniu jakiegokolwiek konkretu (mozna po
wiedziec: rzeczywistosci, poniewaz to wlasnie konkret jest n iq 
w najscislejszym tego slowa znaczeni) nie ma mowy. COZ dopiero 
mowic, kiedy w gr~ wchodzi Konkret, jakim jest absolutna Rze
czywistosc? Owszem, jezeli korzystajqc z egzegezy zabierze si~ do 
Niej , silq rzeczy zamieni Fakt w zespol tresci, z ktorych utworzy 
system jednoznacznych, ewentualnie analogicznych poj~c interpre
tujqcych dane Objawienia. Zamieniajqc zYWq Tajemnic~-Fakt 

w tresci zdradza samq Tajemnic~. Post~puje nieracjonalnie, mimo 
ze racjonalistycznie. Zamieniajqc J q w tresci wtlacza J q w swoje 
filozoficzne kategorie. Tu dokonuje si~ to, co Tischner nazywa, 
wydaje mi si~, teologizacjq tez filozoficznych. Mozna potem m6
wic, ze owa Rzeczywistosc nieskoilczenie przekracza nasze poj~cia, 
ale mowienie to wykracza poza system; wykracza w tym sensie, 
ze bierze si~ J q za cos egzystencjalnego - wowczas wkracza si~ 

winny porzqdek (system jest odegzystencjalniony). Jezeli zas nie 
wkracza si~ w egzystencjalny porzqdek, wtedy kto wie, czy nie 
dzieje si~ tak, ze poj~cie Absolutu, b~dqce tresciq absolutnie nic
dost~pnq naszemu Umyslowi, staje si~ czyms w rodzaju regulujq
cej idei transcendentalnej, ktora juz nie jest homogennq cz~sciq 
systemu, mimo ze koniecznq dla jego logicznej zwartosci. 

Tezy filozoficzne, dopasowane do wyrazania i ewentualnie uza
sadniania Prawdy objawionej, nabierajq pewnosci tej ostatniej 
(czasem nie tylko psychologicznie) . Podci~cie jednej z nich pod
cina z Prawdy objawionej to, co z pomOCq tej tezy zostalo Wj

razone i uzasadnione. 
Wiadomo z kolei, ze poj~cia w systemie Sq zrelatywizowane do 

innych poj~c. Drogq dedukcji mogq rodzi~ si~ inne poj~cia. Na 
fali tego rozwoju moze dokonywac si~ takze rozwoj spoj~cia
wanej Prawdy objawionej. Czy aby nie za daleko mozna dojsc 
na tej drodze? 
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Wszystkie te konsekwencje spotykalo si~ w historii. Jednego 
z gl6wnych ich zr6del dopatruj~ si~ wlasnie w tym, ze j~zyk 
filozoficzny, z jakim podchodzono do tekstu biblijnego (resp. do 
danych Objawienia), nie dawal naturalnych podstaw dla obec
nosci Boga, tak jak to robi! sam tekst biblijny, operujqcy j~zy
kiem symbolicznym. Wobec jego drugiej warstwy, istotnej, w kt6
rej miesci si~ "sens" b~dqcy Rzeczywistosciq, j~zyk tych filozofii 
stawal bezradny i niszczqcy. Spotykamy si~ z powiedzeniem ksi~
zy, studiujqcych teologi~ w tego rodzaju uj~ciach, ze cz~sto do
swiadczajq uczucia bluznienia, profanowania wgl~biajqc si~ w za
pisane stronice podr~cznik6w. Twierdzq, ze to studium ich "wy
susza". 

M6wi si~ tez 0 tomizmie egzystencjalnym. 
Swego czasu sw. Tomasz z Akwinu zaproponowal swojq filo

zofi~, kt6ra, jesli jej egzystencjalna interpretacja rna racj~, nie 
odrywa si~ od rzeczywistosci. Filozofia ta rosci sobie pretensje 
do najbardziej harmonijnej adekwatnosci z Bibliq i z danemi 
Objawienia. Wiadomo, jak owa filozofia zrosla si~ z Objawieniem 
i jak dalece dominowalo w zyciu Kosciola to, co nazywamy to
mizmem czy neotomizmem. Mimo zasadniczej zgody z Tischne
rem w wielu punktach jego refleksji mam do niego pre'tensje, i.e 
nie rozr6znia wyraznie - owszem, wr~cz programowo lqczy 
w jedno - filozofii Tomaszowej od filozofii tzw. tomist6w. Gdyby 
byl uwzgl~dnil np. choeby to, ze w metafizyce Tomasza nie ma de 
facto dedukcyjnego zwiqzku pomi~dzy poszczeg6lnymi tezami, ale 
ze wszystkie sqdy-tezy majq charakter r6wnowaznosci (odwrot
nie anizeli u tomist6w) - na co wskazywali na naszym terenie 
Kaminski czy Krqpiec - bye moze w niejednym autor Schylku 
musialby komu innemu przypisae "win~" za takie a nie inne 
rozmieszczenie akcent6w w doktrynie wiary (hierarchia filozoficz
nych tez plynqca z dedukcji prowadzi w obr~bie samej wiary do 
hierarchii prawd interpretowanych z ich pomocq). Ponadto nie 
sqdz~, zeby kryzys obecny dotyczyl tylko "chrzescijanstwa toml
stycznego". Kryzys, jaki przezywamy, wyplywa z gl~bszych 
warstw naszej rzeczywistosci kulturowej oraz kazdej jednostki. 

Mam do niego pretensj~ takZe 0 to, ze pomija milczeniem po
zytywnq rol~, jakq filozofia Tomasza spelniala i w jakiejs mierze 
jeszcze spelnia. Nie mozna jej odm6wie ogromnych zaslug his to
rycznych. Mysl~, ze w duzej mierze takze ona przygotowywala 
klimat dla dzisiejszej "odnowy". 

Czy jednak ta filozofia egzystencjalna spelnia wspomniany na 
poczqtku warunek podejscia do danych Objawienia? 

Czy j~zyk metafizyki egzystencjalnej operujqcy analogiq bytu 
spelnia to zadanie? Swego czasu pisalem (por. Czlowiek i Bog 
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w metafizyce, "Znak" 127), ze istnieje podobienstwo mi~dzy jej 
j~zykiem a j~zykiem poezji, czyli j~zykiem, kt6rego istot~ sta
nowi symbol. Obydwa bowiem wskazujq na konkret. Ks. Kuda
siewicz (w artykule Stary Testament w swietle wspokzesnej 
krytyki, "Znak", 136) nawiqzujqc do tej refleksji dorzucil, ze 
z podobnym problemem spotyka si~ biblista w wypadku j~zyka 
Ksiqg swi~tych. Prawda, ale zestawienie tych dw6ch j~zyk6w 

domaga si~ od j~zyka filozofii p6jscia jeszcze dalej. Metafizyka po
kazujqc konkret - ten oto tu stworzony - nie uobecnia nam go 
tak, jak to robi symbol. Ujmuje bowiem wszystko - zar6wno 
czlowieka (w jego aspekcie rodzajowym, 0 jednostce osobowej 
na razie nie m6wimy), jak i kamien a nawet w pewnej mierze 
Boga - w struktur~ "poj~cia" bytu, czyli tzw. skr6conego sqdu 
egzystencjalnego, i na niej si~ zatrzymuje. I chociaz w tak po
j~tej koncepcji bytu dochodzi do intuicji i s t n i e j q c ego (tzn. 
konkretnego) bytu (od tego metafizyka si~ przeciez zaczyna), to 
jednak intuicj~ OWq ksztaltujq tak og6lne kategorie, ze w grun
cie rzeczy potem 0 kazdym konkrecie m6wi si~ to sarno. Mimo 
momentu egzystencjalnego zawartego w kazdorazowym akcie 
tworzenia owego "poj~cia". Rozr6znia si~ jedynie Byt absolutny 
od bytu przygodnego (problem fundamentalny zlozenia z istoty 
i istnienia). Niewqtpliwie mamy tu do czynienia z czyms zasad
niczym i swietnie zdajqcym egzamin w szukaniu odpowiedzi na 
pytanie 0 r6znic~ mi~dzy Bogiem a wszelkim stworzeniem, ale 
uobecnienie sobie - do kt6rego tutaj dochodzi - bytu w jego 
strukturze przygodnosci a w tym jakos i Absolutu nie zalatwia 
sprawy do konca. Analogia spelnia tutaj waznq rol~ - pozwala 
m6wic 0 Bycie warunkujqcym byt. Ale to i wszystko. W zwiqzku 
z analogiq mozna m6wic 0 j~zyku uobecniajqcym, symbolicznym 
a zatem i nadajqcym si~ do wyrazenia rzeczywistosci biblijn2j, 
niemmeJ jednak tylko w aspekcie relacji: Absolut-warunek
-Stw6rca - przygodne-uwarunkowane-stworzone. Filozofi~ t~, 

poniewaz umozliwia wyrazenie tego aspektu Objawienia, nazwal
bym f i 10 z 0 f i q S twa r zan i a. Problemu jednak ona nie za
latwia. Objawienie bowiem nie wyczerpuje si~ w prawdzie 0 stwa
rzaniu. 

"Poj~cie" bytu w tomistycznej metafizyce egzystencjalnej uo
becnia byt, ale w takich strukturach, ie odr6Zniajqc Absolut od 
"byt6w przygodnych w obr~bie tych ostatnich r6znic nie widzi 
(nie uwazam tego za blqd, lecz za niedostatek). Wskutek czego 
w pewnym momencie, kiedy zaczyna si~ mowic tylko 0 bytach 
"przygodnych, funkcja uobecniania staje si~ zb~dna. J~zyk w od
niesieniu do rzeczywistosci przygodnej de fa c t 0 staje si~ jedno
plaszczyznowy, to znaczy operujqcy jedynie tresciq. Nawet mo
mentern egzystencjalnym operuje si~ tak, jak by to byla tresc. 



DYSKUSJA1010 

W konsekwencji latwo 0 system wedlug dedukcyjnego modelu, 
w kt6rym nawet Absolut zamieni si~ w tresciowq racj~ - mysli 
si~ 0 niej zamiast nawiqzac z Nim wi~z. 

Tymczasem, jeieli w obr~bie byt6w przygodnych Sq r6znice 
a Sq, bo czlowiek to nie kamien a, jeszcze dalej idqc, Piotr to nie 
Jan - i jezeli intuicja bytu (metafizyka) rna zaspokoic czlowieka, 
to nie wolno jej r6znic tych pomijac. Powinna si~ dopiero na 
nich zatrzymac i je wyrazic. Czyli ze metafizyka musi uj qc czlo
wieka takze w jemu tylko wlasciwych strukturach, a j~zyk jej 
odpowiednio go wyrazic, tak by go uobecnic jako czlowieka. Jezeli 
pierwszy j~zyk - wyrazajqcy wszystko w strukturze bytu 
nazwalbym metafizycznym j~zykiem pierwszego stopnia, ten na
zwalbym metafizycznym j~zykiem drugiego stopnia. Wyrazalby 
on roznic~ mi~dzy czlowiekiem a resztq swiata I. 

Ale na tym nie koniec. Mi~dzy jednym czlowiekiem a drugim 
istnieje istotna roznica, kazdy z nich rna swojq niepowtarzalnq 
rzeczywistosc, sw6j swiat, w kt6rym dokonuje si~ to, co Objawie
nie nazywa z b a w i e n i e m. Dlatego filozofia chcqca isc do da
nych Objawienia musi nie stracic ze swojej metafizycznej intu
icji takZe i tej r6znicy. Dopiero w tym momencie, zachowujqc t~ 

r6znic~ , intuicja ta stanowi intuicj~ naprawd~ konkretu. J~zyk, 
kt6ry postawi sobie ambitne zadanie - wyrazic jedyny, niepo
wtarzalny swiat - nazwijmy go j~zykiem trzeciego stopnia 
r6zni si~ w spos6b zasadniciy od dw6ch poprzednich . Uobecnia 
konkret w najscislejszym tego slowa znaczeniu. W6wczas dzieje 
si~ tak, ze kiedy czytam jakis tekst filozoficzny, tym j~zykiem 
pisany, uobecnia mi si~ moja wlasna rzeczywistosc. Kiedy pro
rok Natan opowiada Dawidowi, znajdujqcemu si~ w ci~zkim prze
winieniu wobec Boga, histori~ 0 bogaczu i bied aku, Dawid obu
r za si~ wziqwszy calC! histori~ jednoznacznie. Na to Natan do 
niego: "Tys tym czlowiekiem" . I Dawid uobecnil sobie siebie 
samego. 

Osta tecznie filozoiia jest mqdrosciq. 
Ten j ~zyk w najscislejszym znaczeniu nazywam j ~zykiem sym

bolicznym. F ilozof ia, kt6ra tak wyrazalaby czlowieka - uobec
niajqc go w jego niepowtarzalnym swiecie - mialaby wszystkie 
dane po temu, aby zblizyc si~ do Objawienia , kt6re m6wi, ze 
B6g nie tylko nas stworzyl. Nazwalbym jq f i 1 0 z 0 f i q z b a
wi e n i a . Tak wyrazaj qc czlowieka robUaby miejsce na slowo 

1 Owsze rn, byly (ZW. rnetafizyki szczeg61owe, ale l eh j<:zyk a lbo nie wyehoctzl 
poza lmtcgorie rnetafizyki "fund arne ntalne j", a lbo zmie nia si ~ a le pod wply
wern 1 w kieru n ku odp owiednieJ1 n a uk. K osrn ologia u lega faseynaej i fizyk'l 
a t zw. p syeh o!ogia raejona!na - psyeho!ogi'l d oswiadcza!n'l , st a wi aj'l c hipotezy 
o eh a rak t erze p ostulatyw nyrn odnosnie pr oeesu p ozna nia, w o!ne go wyboru czy 
i ell podloza - d uszy. 
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Objawienia uobecniajqce zbawczq rzeczywistose, do kazdego zwra
cajqcq si~ po imieniu. Ze spotkania tych dwoch slow (filozoficz
nego i Objawienia) moglaby powstae wlasciwa teologiczna calose. 

Ostatecznie teologia, jesli nie rna podkladu w mistyce, wykrzy
wia wszystko. 

Czy istnieje taka filozofia poza poezjq (prawdziwq)? Czy uda 
si~ jq stworzye? Czy uda si~ odkrye logik~ wlasciwq tego rodzaju 
filozofowaniu (zeby nie wpase w niekontrolowane impresje)? Je
zeli odpowiedz jest twierdzqca, to teza Tischnera, ze zadnej filo
zofii nie mozna wiqzae z naukq Kosciola gloszC\cq Fakt Objawiony, 
chyba powinna ulec modyfikacji. 

Wszystko to nie pozostanie bez wplywu na koncepcj~ prawdy. 
Czlowiek s i ~ s t a j e, od strony Objawienia - j est z b a
wi any. Dokonuje si~ to w procesie czasowym, dlatego chociaz 
Biblia stanowi objawienie Prawdy pelnej, to jednak odkrywanie 
si~ tej pelni dokonuje si~ w procesie historycznym, wraz z roz
wojem czlowieka, ktory si~ tworzy. Jest to zatem prawda dyna
miczna, s t a j q cas i ~ (rzecz jasna widziana od strony czlo
wieka a nie sarna w sobie. Zresztq dana nam jest wylqcznie ad 
strony czlowieka). Wiqze si~ bowiem z jego stawaniem si~, a za
tern i z jego dzialaniem. Verum - prawda - w tej perspektywie 
to nie tylko to, co zostalo factum a Deo - stworzone przez Boga 
(co wyrazala teza, ze ens et verum convertuntur), ale takze ito, 
co zostalo factum ab homine - utworzone przez czlowieka. 
Prawdq zatem dla czlowieka jest s w i a t b 0 s k 0 Iud z k i, swiat 
stajqcy si~, ale rownoczesnie jakos juz u t w i e r d z 0 n y w b y
c i e. 

Tak nam Sq dane prawdy wszystkie, lqcznie z absolutnymi, co 
powoduje, ze sam s wi at j est d w u z n a c z n y - symbolicz
ny. Nie mozna inaczej znaleze Mysli Bozej - samej w sobie 
nasza mysl jest Jej nieadekwatna w sposob calkowity. "Mysli 
moje nie Sq myslami waszymi". Znajdowae J q mozemy wylqcznie 
w zasymbolizowaniu, w symbolu, ktorym jest swiat, czlowiek 
oraz swi~ty tekst. Idqc od strony swiata a zwlaszcza czlowieka 
tworzymy element filozoficzny, od strony swi~tego tekstu - ele
men t teologiczny. Na przeci~ciu powstaje teologia. Konsekwentnie 
j~zyk symboliczny uobecniajqc konkret, uobecnia to, co sarno 
w sobie juz jest symbolem. 

Powoduje to, ze prawdq jest nie tylko to, co zostalo fa c tum 
ab homine, ale takze ito, czego mao n do k 0 11 a e - fa c i e n
dum. W perspektywie zbawienia przede wszystkim faciendum 
jest prawdq. P raw d a j est n am w i ~ c z a dan a. 

Konsekwentnie trzeba powiedziee, ze s y m b 0 I e j~zyka filozofii, 
czy resp. teologii zbawienia s q 11 am z a d a 11 e, bo wyrazajq 
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prawd~ zadanq. Odkrywamy w nich rzeczywistose zadanq, afir
mujemy jq i tworzymy nasz nowy swiat, n a s now y c h . 
A wi~c symbole nie Sq dane tylko do myslenia, lecz takze do 
stawania si~. Powiedzenie Ricoeura, ie symbol "daje do mysle
nia" - donne a penser - jest prawdq pod warunkiem, ze owo 
penser pojmie si~ po sokratesowsku, ze obejmie ono takie rze
czywistose kryjqcq si~ w okresleniu don n e a v i v r e. S y m
b old a j e cos d 0 z y cia, c z y m m 0 z n a s i ~ s taw a e 
i zye. 

Dla tej racji uwazam, ze inny j~zyk, nie spelniajqcy funkcji 
tak rozumianego uobecniania, nie nadaje si~ do wyrazania da
nych Objawienia. Wyrazae bowiem b~dzie faktycznie prawd~ 

systemowq, zamkni~tq w zespole raz okreslonych rezultatow po
znawczych. Tymczasem prawda potrzebna do zycia osobowego 
skierowuje si~ przede wszystkim w przyszlosc. Jest tworzeniem -
wyjasnia si~ dla tworzenia. Bog nasz jest Bogiem Obietnicy, Bo
giem przyszlosci, czyniqcym wszystko nowym. Oczywiscie Bog 
ktory s twa r z a i z b a w i a w Logosie, jest tym samym Bogiem. 
Bez wyjasnienia nie moina' tworzye. 

Czy filozofia tradycyjna, operuj qca takim j~zykiem, jakim ope
ruje, jest zdolna nie za tracie tego nakierowania w przyszlose? Czy 
umie powiedziee na ten temat cos wi~cej anizeli, ie przyszlosc 
stanowi aktualizacj~ potencji? Jezeli nie, obawiam si~, ze malo 
b~dzie miee nam do powiedzenia na temat Obietnicy, na temat 
milosci tworczej, zarowno tej, ktora s i ~ z b a w i a, jak i tej, 
ktora z b a w i a. 

Czy to znaczy, ze staram si~ podwazye starq filozofi~? Bynaj
mniej . Przede wszystkim bowiem si~ pytam. Pytanie nie jest 
asercjq. Poza tym mysl~, ie nalezy tej filozofii wyznaczyc granice 
kompetencji i strzec si~ ekstrapolacji, bo kazda z nich b~dzie 
prow adzila do kryzysow. To raz, a po drugie - unikae absoluty
zacji jakiegokolwiek systemu czy jakiejs tezy z systemu, chocby 
nie wiadomo jak wielki stanowily dorobek mysli chrzescijanskiej. 
Nie twierdz~ tym samym, ze dorobek ten nie jest trwaly. Jak 
najbardziej, ale inna rzecz trwalose a inna - absolutyzacja. 
W przeciwnym razie chcqc glosie np. hindusom, chinczykom cZ'j 

jeszcze komu innemu Chrystusa, trzeba by Go nierozerwalnie 
wiqzae z tym, co glosili Arystoteles, Platon, czy Tomasz lub 
Augustyn (jako filozofowie). Misjonarze Chrystusa nie mogq bye 
misjonarzami okreslonych kultur czy filozofii. Oczywiscie nigdy 
z nich nie wyjdq - jest to niemozliwe, ale muszq sobie zdawae 
spraw~ z owego dualizmu swojego swiata oraz z nadrz~dnosci 
Faktu Objawionego w stosunku do kultur i ich filozofii czy nauk. 
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Mysl~, ze chyba 0 te problemy chodzilo Tischnerowi w jego 
artykule, ze kierowala nim troska, by nie wiqzae z kolei dzisiaj 
"nierozerwalnie" danych Objawienia z t q czy innq wspolczesnq 
koncepcjq nauk, z tq czy innq filozofiq, np. egzystencjalizmem 
Heideggera. Ale pod adresem Tischnera pytanie: czy widzi moi:
liwose filozofii operujqcej takim j~zykiem, ktory by byl adekwatny 
(wzgl~dnie) tekstowi biblijnemu oraz w ogole danym Objawienia? 
Mysl~ 0 j~zyku symbolow. Zdaj~ sobie spraw~, ze bylaby to 
inna filozofia, posiadajqca innq, sobie wlasciwq logik~, wyzna
czonq przez dwuplaszczyznowose sensu. Czy tego rodzaju filozo
fia nie otwiera racjonalnej drogi do Objawienia? Moze wowczas 
hipotezy i aspekty naukowo-filozoficzne nie przygwazdzalyby nas 
i naszego rozwoju do malego wycinka historii, przypadkowo pre
ferowanego. 

J6ZEF TISCHNER 

o CO WlASCIWIE CHODZI? 

Podstawowy niepokoj i podstawowe pytanie, ktore w moim 
artykule nie zostalo wyraznie sformulowane, ktore jednak, jak 
sqdz~ nie bylo calkowicie niezauwazalne, daje si~ ujqe prosto: 
jakie mogq bye losy chrzescijanstwa w swiecie uksztaltowanym 
i ksztaltujqcym si~ pod wplywem innej niz tomistyczna filozofii? 

Pytanie to zostalo uwarunkowane przez pewne dane, ktore dla 
mnie slusznie czy nie, Sq oczywistosciami. Oto one: nurt tomizmu 
we wsp6lczesnej filozofii posiada charakter marginesowy i nie 
wywiera niemal zadnego wplywu na kierunki jej rozwoju. Nie 
rna wielkiej nadziei, aby filozofia ta w najblizszej a . nawet 
wzgl~dnie odleglej przyszlosci odzyskala autorytet, jaki posiadala 
w sredniowieczu. Wplyw chrzescijanstwa i katolicyzmu si~gnql 
i nadal si~ga w stron~ Trzeciego Swiata, gdzie tomizm nie mial, 
nie rna i chyba nigdy nie b~dzie mial rangi wlasnej filozofii lu
dow, kt6re tam zamieszkujq. Wreszcie "oczywistose" ostatnia: 
istotq chrzescijanstwa jest pIuralizm. 

Wydaje mi si~ , ze wystarczy ze spokojem i rozwagq spojrzee na 
t~ sytuacj~, by postawie sobie to pytanie, jakie sam postawilem: 
jakie mogq bye losy "chrzescijanstwa tomistycznego" w swiede 
nietomistycznym? 

Pytanie drugie, ktore wyrazalo ten sam niepokoj, bylo wynikiem 
refleksji nad historiq. Trafnie odczytal je St. Grygiel i J. Salij . 
Salij pisal: "Wszystkie te zjawiska na pewno przyczynily si~ do 

13 - Znal< 
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tego, ze mysl filozoficzna katolicyzmu znalazla si~ cz~scwwo poza 
wspolczesnosciq alba ze dala si~ zaplqtac w r6Zne z gory przegrane 
spory. Wydaje mi si~ , ze rozumiem wolanie, aby przerwac wresz
cie zle tradycje nowozytnej mysli katolickiej, chocby tylko dla
tego, zeby nie dawac powodu do powstania nowych, z gory prze
granych punktow zapalnych". To wlasnie mialem na mysli, gdy 
pisalem, ie synteza wyjasniajqca zagraia przyszlemu chrzesci
janstwu "powtorzeniem tych wszystkich gorzkich doswiadczen, 
przez ktore przeszlo one od wieku XIV, w nieco tylko zmienionym 
towarzystwie" (s. 15). Wydawalo mi si~, choe nie napisalem tego 
wyraznie, i nadal mi si~ wydaje, ie podejmowana tu i 6wdzie 
pod 0 b n a pr6ba syntezy chrzescijanstwa z t e z ami filozofii 
Heideggera (nie z jego metodq), przygotowuje nOWq teologizacjG. 

Generalny problem chrzescijanstwa tomistycznego zostal roz
drobniony na szereg zagadnien czqstkowych. Przede wszystkim wy
sunqlem tez~, ie chrzescijanstwo tomistyczne istnieje. Potem stara
lem si~ naszkicowae jego ewentualny zasi~g (zasi~g "teologizacji"). 
Usilowalem tei pokazae jego zasadnicze, scisle teo ret y c z n e 
zr6dlo , jakim bylo, moim zdaniem, przej~cie z arystotelizmu gene
ralnej koncepcji poznania naukowego . i przeniesienie jej z metafi
zyki na inne dziedziny nauki. 

W artykule (dyskusyjnym, jak w og6le wszystko, co twierdz~), 
pojawilo si~ slowo "kryzys". Mialo one sens podw6jny: raz cho
dzilo 0 sytuacj~ "chrzescijanstwa tomistycznego", raz 0 sytuacj~ 
wsp6lczesnego katolicyzmu. Kryzys pierwszy daje si~ zrozumiec 
dose latwo: wynika on zar6wno z sytuacji filozoficznej swiata, 
jak uniwersalizmu chrzescijanskiego. Powiedzialbym, iz sarno po
j~cie "chrzescijanstwo tomistyczne" wywoluje sprzeciw, co do
piero rzeczywistose, kt6rq oznacza. Poniewai jednak "chrzescijan
stwo tomistyczne" stalo si~ integralnq cz~sciq katolicyzmu, kryzys 
pierwszy musial pociqgnqe za sobq kryzys w lonie katolicyzmu. 
Dwie sprawy wydajq mi si~ tutaj wazne: kryzys w lonie katolicyz
mu nie jest tym samym, co kryzys katolicyzmu jako takiego. Prze
zywajq go bowiem ludzie akceptujqcy prawdy chrzescijanstwa 
i dogmaty katolicyzmu, zatem ludzie pelni dobrej woli i wewn~trz
nej uczciwosci. Celem mojego wystqpienia nie bylo zatem wyjas
nienie pr·oblemu, dlaczego chrzescijanstwo czy katolicyzm jest trud
ny ezy moze nawet niemozliwy do akceptacji przez ludzi stojqcych 
poza nim. Artykul ten nie dotknql dogmatyki, lecz doktryn poza
dogmatycznych, chociaz teologicznych. I sprawa druga: wydaje 
mi si~, ie ta forma kryzysu charakteryzuje szczeg6lnie jaskrawo 
sytuacj~ w polskim katolicyzmie, gdzie religijnose ludowa jest 
nadal mocna i zywa. Kryzys katolicyzmu wsr6d inteligencji sta
nowi polskq odmian~ wsp61czesnego kryzysu religijnosci. 

http:DYSKUS.TA
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zr6dlo teoretyezne tomistyeznego ehrzeseijallstwa: przeniesienie 
struktury formalnej metafizyki na nauk~ 0 Objawieniu i 0 kon
sekweneje tego zabiegu, to pod tym wzgl~dem nie rna istotnych 
r6znie mi~dzy poszezeg61nymi kierunkami w tomizmie. Zasadniezo 
wszystkie one stojq na bazie tradyeyjnej, arystotelesowskiej kon
eepeji poznania. 

Sl6w par~ na temat, jaka to byla koneepeja. Arystoteles pisal: 
"mqdrosciq ... winna bye nauka, ktora spekuluje nad pierwszymi 
zasadami i pierwszymi przyczynami" (Metafizyka, A, 2.) A. Krq
piec: "W metafizyce zatem chodzi 0 poznanie bytu (tego wszyst
kiego, co moze bye nazwane bytem) w przyporzqdkowaniu do re
alnych przyczyn bytu jako takiego. Przyczynami realnymi bytu 
jako takiego mogq bye tylko i wy!qcznie jakies przyczyny (uza
sadnienia realne) ostateczne czyli naczelne" 1. 

Punktem wyjscia poznan metafizycznych by!o oezywiScie to, 
co jest punktem wyjseia wszelkich poznan: doswiadczenie, "empi
ryczna intuicja swiata materialnego (Krqpiec). Dzi~ki abstrak:~ji 
umys! wznosil si~ do poj~cia bytu jako bytu. Dopiero z t q chwilq 
zaczq! konstruowac w!asciwy system metafizyki jako nauki. For
malny schemat tej nauki by! analityczno-dedukcyjny. "Idealem 
formy dla wiedzy naukowej bywa najczc:sciej system, mozliwie 
najbardziej podobny do systemu dedukeyjnego Tak sqdzi! Arysto
teles .. W nastc:pnych wiekach zarzueono na ogo! ten sposob ujmu
wania wiedzy. Ale w XIII w. odzyl on w ealej pelni i to nie 
tylko w teorii , leez takze w praktyee" 2. 

Konsekwenejq takiej wizji struktury wiedzy bylo wzmianko
wane przez mnie "przenikanie przeslanek" Objawionyeh przez 
rozumowe i na odwr6t w spekulacjaeh mi~dzy innymi teolo
gieznyeh. 

e zy ta koneepeja strukturalna wiedzy zostala dzis w tomizmie 
zarzucona? Sqdz~, ze zasadniezo nie, aezkolwiek zostala poddana 
modyfikaejom. St. Kaminski i M. A. Krqpiec piszq: "Juz w punk
cie wyjscia, gdy formul;ujemy ostateczne pojc:cie bytu zawieramy 
w nim implicite w analogiczny sposob cal;ose tego, co pod wzgl~
dem bytowym bc:dzie wypowiedziane wyraznie w pryncypiach 
metafizyki. PMniej w nowych wejrzeniach eksplikuje sic:, ale n ie 
na drodze c z y s t e j de d u k c j i lecz uwyraznia sic: w osobnych 
aktach intuicji intelektualnej tc: analogicznie ukonstytuowanq 
trese uchwyconq juz w pojc:ciach bytu i wzbogaconq innymi po
jc:ciami, nawet zwyklymi uniwersaliami. Tak powstajq dopiero 

1 M etrzf i zyka, Poznall 1966, s. 40. 
, St. Kaminski i M. A. Kr'lpiec, Z t eorii i metodologii m etafizyk i , Lublin 

1962, s. 307. 
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w!asciwe zdania metafizyki" 3. Tekst ten swiadczy, moim zdaniem, 
ze: a - idea wiedzy analitycznie wywodliwej z podstawowego 
poj~eia i . podstawowej intuicji (choe powtarzalnej) nie zostala 
zarzucona; b - koncepcja nauki dedukcyjnej jest nadal uznana 
za koncepcj~ idealnq, tyle ze w praktyce niemozliwq do reali
zacji 4. 

Punkt, w ktorym staralem si~ uchwycie teoretyczne irodl0 
"chrzeseijanstwa tomistycznego", lezal, jak widae, gl~biej niz 
"wypaczenia" tomizmu. 

Pozostaje jeszcze do rozwazenia, czy we wsp6lczesnej teologii ta 
koncepcja wiedzy zostala rowniez przezwyci~zona? Nie jestem 
w tej sprawie dostatecznie zorientowany, ale wydaje mi si~, ze 
nie bez reszty. Gdy np. w interpretacji tez Objawienia stosuje 
siE; fenomenologi~ Heideggera i to w ten sposob, ze jakas tez3 
C rna wynikae z tezy Objawionej A i tezy heideggerowskiej B, 
w gruncie rzeczy rna si~ przed oczyma ten sam ideal. Wtedy 
nakladajq si~ na siebie dwie formy wiedzy: metafizyczna (anali
tyczno-dedukcyjna) i fenomenologiczna (opis fenomenu). Bye mo
ze przeciwko takiej operacji nie zaprotestuje metafizyk. Ale ina
czej spojrzy na niq fenomenolog. Teza fenomenologiczna zasto
sowana do opisu bytu absolutnego pozafenomenalnego, przestaje 
bye tym, czym byla, to jest tezq fenomenologicznq. Rozumiem 
doskonale zdziwienie Heideggera, gdy dowiadywal si~ 0 takich 
probach. 

2. Inny problem, ktory pojawil si~ zarowno w uwagach 
A. St~pnia, J. Salija i posrednio takze Poltawskiego, to problem 
teologizacji. Czym byla teologizacja VI moim rozumieniu? 

Przede wszystkim teologizacja nie jest tym samym, cod 0 g
mat y z a c j a. Dogmatyzacja polega na tym, ze pewne tezy filo
zoficzne rsp. metafizyczne (np., ze istnieje Bog osobowy) a nawet 
historyczne Sq jednoczesnie prawdami Objawienia, bqdz ich ko
niecznymi zalozeniami (np. realne istnienie Jezusa jest zalozeniem 
koniecznym dogmatu Odkupienia). Wchodzq one w doktryn~ dog
matycznq katolicyzmu obok tez seisle Objawionych {jakimi Sq np. 
teza 0 istnieniu laski lub teza 0 realnej i substancjalnej obec

, Jak wyzej, str. 331. 
• BIizej na temat arystote lesowsk iej koncepcji wledzy i je j stosunlw do kon

cepcii w sp61czesnych POl'. interesuj'lce 1 wniJdiwe uwagi T. Kwlatkowskiego w: 
Po znanie naukowe u Arystotetesa, W-wa 1969,. s. 86 nn . 

Sprawa struktury m etafizyki wedlug "tomizmu egzystencjalnego" wymagalaby 
odr~bnego s tudlum. Podobnego studium wymagaloby om6wienie postulat6w, ja
kie tomizm egzystencjalny wys uwa pod adresem teologii i pod adresem stosunku 
teologii do filozofii. Nie uprzedzaJqc w niczym wynik6w tych analiz, wydaje 
mi si~ jednak, ze fundamentalne koncepcje poznania filozoficznego, idealnych 
dowod6w naukowych i idealnej struktury nauki Sq takie same w "esencjalnym" 
jal,- "egzystencjalnym" tomizmie. 
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nosc1 ciala i krwi Jezusa pod postaciami Eucharystii} i Sq akcep
towane aktem fundamentalnej wiary religijnej r6wnowaznej z ak
tern akcesu do katolicyzmu. Blizszym sprecyzowaniem znaczenia 
Qwych tez, ich wyjasnieniem i wyprowadzeniem ze zr6del Obj::l
wienia zajmuje si~ dog mat y k a s y s tern a t y c z n a, kt6ra 
jest wprawdzie teologiq, ale nie jest r6wnowazna ani r6wno
znaczna z teologiq spekulatywnq, chociaz zwlaszcza w przeszlosci 
byla uprawiana w jej ramach (lub odwrotnie, spekulacja w ra
mach systematycznej dogmatyki). Na temat dogmatyzacji niczego 
w artykule nie napisruem, poniewaz nie zajmowalem si~ kryzy
sem "zewn~trznym" katolicyzmu, lecz jego kryzysem "wewn~trz
nym". 

Czy jednak kryzys "chrzescijanstwa tomistycznego" majqcy tak 
gl~bokie korzenie nie dosi~ga jakos systematycznej dogmatyki? 
Czy sarno stosowanie w dogmatyce systematycznej takich pojE;c, 
jak poj~cie substancji, istoty, istnienia, zasady wylqczonego srod
ka itd, nie stanowi juz jakiejs formy dogmatyzacji tych poj~c, 

groznej dla nauki? 
Moim zdaniem, nie, chociaz sprawa wymaga gl~bszego prze

myslenia. Za moim stanowiskiem podam trzy racje. Racja pierwsza: 
stosowanie wymienionych poj~c dokonuje si~ w sferze lezqcej 
poza mozliwym doswiadczeniem, do kt6rej nauka nie moze i nie 
chce si~gac. Racja druga: poj~cia te majq w dogmatyce tylko ana
logiczne znaczenie do tego, jakie majq one w naukach 0 realnym 
Swiecie. I po trzecie: moim zdaniem, nie Sq to poj~cia i zasady 
metafizyczne, lecz 0 n to log i c z n e. 

Sl6w par~ do tego ostatniego punktu. 
Ontologia jako nauka odr~bna od metafizyki wylonila si~ u Hus

serla i u Meinonga, gdzie byla po prostu og6lnq teoriq przedmiotu, 
chociaz jej podstawowq ide~ znajdujemy juz u Leibniza (characte
ristica universalis). Idee te podj~li fenomenologowie (H. Con
rad-Martius i in.) i rozbudowali jq w odr~bnq i samoistnq dyscy
plin~ (gl6wnie R. Ingarden). Zagadnienia ontologii, czytamy u In
gardena, "dotyczq czystych mozliwosci i koniecznych zwiqzk6w 
mi~dzy czystymi jakosciami idealnymi, w kt6rych owe mozliwosci 
majq swe zr6dlo". Metafizyka z kolei jest naukq 0 faktach istnie
jqcych, kt6re stara si~ zrozumiec w swietle ich istoty, 0 ile 
\Vsp6lwyst~pujq one w spos6b konieczny z innymi, podobnymi 
faktami 5. Kr6tko m6wiqc: ontologia to oparta 0 istot~ nauka 
o czystych mozliwosciach, metafizyka to rowniez oparta 0 istot~ 

nauka 0 tym, co zrealizowane. Tradycyjna metafizyka nie r02
roznia obydwu typow zagadnien. Nie robi tego takze wspolczesna 
metafizyka tomizmu egzystencjalnego. Wszystko dotyczy w nich 

• Por. Spor 0 istnienie 8wiata, W-wa 1960, t. I, S. 44-71. 
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bytu realnego i moiliwego zarazem, w dodatku w y j a s n ian ego 
pryncypialnie a nie 0 pis Ywan ego esencjalnie i egzystencjal
nie. Dzi~ki ontologii odslonila si~ znamienna "dwuznaczno€oc" pod
stawowych tez tradycyjnej metafizyki. Raz mogq one bye inter
pretowane jako tezy ontologiczne, raz jako tezy metafizyczne. 

Ot6i wydaje mi si~, i m6j poglqd m6gIbym poprzee analizq 
licznych przyklad6w, ze takie poj~cia jak poj~cie substancji, istoty, 
istnienia i niekt6re tezy "metafizyczne" w momencie przeniesie
nia ich na pIaszczyzn~ opis6w dogmatycznych byly rozumiane 
w sensie 0 n to log i c z n y m, w dodatku a n a log i c z n y m . 
To nie metafizyka byla w tym przypadku "zakladana", lecz onto
logia. Znaczenie "metafizycznego" nabieraly one dzi~ki symbio
zie z tezami Objawienia, kt6re dopiero nadajq im egzystencjalny 
charakter (natomiast dla czIowieka charakter aksjologiczny, 0 czym 
wzmiankowalem w poprzednim artykule). Egzystencjalnego cha
rakteru nabieraly jednak tylko w takim zakresie, na jaki pozwa
lalo Objawienie poniewaz same nie wnosily go ze sobq. 

Czy jednak w ten spos6b system ontologii nie zostaje dogma
tyzowany? Nie. Najpierw dlatego, ze ontologia nie jest ani sy
stemem dedukcyjnym, ani do dedukcyjnego systemu podobnym. 
Zuzytkowanie przez nauk~ jednego jej poj~cia czy "zasady" nle 
pociqga za sobq zuzytkowania niczego poza tym, co to poj~cie 
lub "zasada" zawieraly. Trzeba poza tym pami~tae, do czego onto
logia ostatecznie zmierza: chce bye og6lnq teoriq przedmiotu 
mozliwego, kt6rej twierdzenia nie pociqgajq za sobq zadnych 
twierdzeil 0 faktach, m. in. tych, kt6re przynosi Objawienie. Kaz
da nauka "zaklada" jq tylko negatywnie: 0 ile przedmiot realny 
nie moze bye sprzeczny z przedmiotem mozliwym. I wreszcie 
ona jest koniecznym "zalozeniem" negatywnym wszelkiej nauki, 
z kt6rego nie mozna si~ wyzwolie. 

Jestem gl~boko przekonany, ze· uwzgl~dnienie osiqgni~e onto
logii, jak zresztq uwzgl~dnienie osiqgni~e wsp6lczesnej analizy 
j~zyka lqcznie z teoriq symbolu, stanowi wyjqtkowo korzystnq 
szans~ dla wsp6lczesnej teologii. Pozwoli ono, w moim przeko
naniu, wyzwolie si~ jej z niepotrzebnych, absorbujqcych i stwa
rzajqcych mas~ niepotrzebnych konflikt6w alienacji od panujq
cych wlasnie m6d filozoficznych, pozwoli odzyskae i gl~biej 
uswiadomie sobie jej samoistnose nie tylko czysto metodycznq, 
lecz takie scisle "merytorycznq". Jestem przekonany r6wniei, ie· 
nie jest to sprzeczne z duchem filozofii €ow. Tomasza. Nie kto 
inny, lecz wlasnie on, walczyl kiedys 0 autonomi~ poznania teo
logicznego w stosunku do filozoficznego i na odwr6t. 

Powr6emy do problemu "teologizacji". PisaIem: "Przede wszyst
kim nie polega ona na zmianie stopnia oczywistosci tez filozofii. 
B~dq one nadal tym, czym byly poprzednio, to jest tezami bezpo
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srednio Lub mniej Lub bardziej ·posrednio oczywistymi. Zmianie 
ulega jedynie stopien sub i e k t y w n e j pewnosci, jakq chrzesci
janin jest sk{onny obdarowac danq tez~. JezeLi jakas teza jest 
przes{ankq w rozumowaniu, z ktorego wynika wniosek teologiczny 
a nawet objawiony, istnieje psychoLogiczna sklonnosc do tego, 
by pewnosc nast~pnika rozszerzac na wszystkie przeslanki b ~dqce 
jego poprzednikami, rowniez te fiIozoficzne" (s. 9) . Teologizacja 
rna zatem dla mnie charakter procesu psychicznego, logicznie 
nieuwarunkowanego (wiadomo bowiem z logiki, ze z fa1szu moze 
wnikae prawda). Dokonuje si~ oria poza tym w obszarze, ktory 
jest domenq filozofii a nie systematycznej dogmatyki, nie mo
wiqc juz 0 samej domenie dogmatu. Takie wlasnie "teologizacje" 
stan~ly, moim zdaniem, u :hode1 nowozytnych konfliktow teo
logii z naukq i filozofiq, w ktorych, jak to dzisiaj widzimy, teo
logia sta1a na pozycjach z gory przegranych. 

Jako przyk1ad teologizacji podalem m. in. spraw~ Eucharystii. 
Pisalem, ze to koncepcja tomizmu (tomistyczna i n t e r pre t a
c j a dogmatu) doprowadzila do teologizacji tezy, ze "otaczajqcy 
nas swiat pTzejawia w jakiejs swej cz~sci substancjalistycznq 
struktur~ (chleb jest substancjq, wino jest substancjq)" (s. 10). 
Teologizacjq jest tutaj teza, ze pun k t w y j sci a przemiany 
Eucharystycznej jest substancjq, tj. dany nam \V doswiadczeniu 
chleb i dane nam w doswiadczeniu wino. Poj~cie "skrajny sub
stancjalizm" nie znaczy, jak sugeruje Poltawski, ze cos jest bar
dziej lub mniej substancjq, ale ze cos co z inn ego punktu wi
dzenia jest np. raczej z b i 0 rem substancji (up. chemicznych) 
lub zbiorem elementow (np. fizycznych), z punktu widzenia t o
m i z m u stanowilo jed n q odr~bnq substancj~. Poza t~ analiz~ 
pun k t u w y j sci a przemiany nie moglem wychodzie, ponie
waz sam wyznaczy1em przeeiez filozofii obszar mozliwego do
swiadezenia, a wbie zadanie opisu panujqcych poglqdow bez 
zajmowania stanowiska w tyeh sprawaeh. Sqdzilem tylko, ze 
takie preferowanie w fonnie teologizaeji tezy filozofieznej jest 
niepotrzebne i w niczym nieuzasqdnione zadnq z tez systematyez
nej dogmatyki. Zostalo to juz zresztq dose dawno przezwyei~zone 
a ostatecznq kropk~ nad "i" postawil Pawel VI w ene. Mysterium 
fidei, uzywajqc obok slowa "substancja ehleba" takze "natura", 
(i przeeiwstawiaj qc obydwa poj~cia poj~eiu "species") co dowo
dzi, ze nie operuje on aparaturq tomistycznq. Pisze ks. 1. R 0
zYc k i: "Substancji chleba i wina, ktora uLega przeistoezeniu, 
nie rozumie (Pawel VI) w aTystotelesowskim znaczeniu jako pod
loza przypadlosci, ale jako natur~ czyli istot~" 6. W tym samym 
kierunku szlo zresztq takze polskie slowo "przeistoezenie". 

, poczqtki "nowej" teo1ogii, Stud ia TIl eo1ogi ca Varsavien sia, A. 19G9, fasc. II.

s. 98. 
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Na podobny temat ("teologizacja") ale z pozycji sci~;re teo 10

g i c z nyc h pisal Otto S e m mel rot h: "Wnikanie w tajemnice 
Objawienia bylo w racjonalistycznie rozumianej teologii wnio
skujqcej (Konklusionstheologie) zbyt jednostronnie poj~te w sen
sie post~powania sylogistycznego; wzajemna korelacja tajemnic 
Objawienia z tym, co poznane w spos6b naturalny, i wzajemny 
zwiqzek mi~dzy sobq owych tajemnic zostal potraktowany jako 
zwiqzek racjonalnych nast~pstw. Teologia pozostala naukq wiary 
tylko w tym sensie, ze swe przeslanki czerpala z jej skarbca, sama 
jednak w trakcie swego naukowego post~powania pozostawiala 
wiar~ poza sobq" 7. 

Wydaje mi si~, ie zar6wno w teologii jak filozofii chrzescijaft
skiej istnieje obecnie gl~boki nurt "antyspekulatywny". Nurtu 
tego nie naleiy utoisamiac z nurtem antyracjonalistycznym, ani 
tym bardziej antyteologicznym. Ograniczenie spekulacji idzie 
w parze z traskq pozytywnq 0 wiernose zr6dIom, stqd kariera teo
logii biblijnej. Bez tej teologii nie wyobrazam sobie ani wspol
czesnego chrzescijanstwa, ani tym bardziej wsp6lczesnego kato
licyzmu. Inne dzialy teologii, nawet te najbardziej "abstrakcyjne", 
idq w tym samym kierunku. Dlatego nie bardzo rozumiem, dla
czego z takimi zastrzeieniami spotkala si~ moja idea i haslo "ob
jawie Objawienie". Wiem, ze zadanie nie jest proste, ale chodzi 
tutaj 0 cel, podstawowq dqznose, kierunek drogi ... Bo jeieli nie 
objawic, to co? Zaslonic? 

3. Obecnie chcialbym si~ zajqc podstawowym zarzutem A. P61
tawskiego, ze m6j artykul jest wynikiem przyjE;cia stanowiska 
idealizmu transcendentalnego ("idealizm w ontologii"). Interwen
cja P6ltawskiego rna charakter "demaskujqcy" drllgie "dno" mo
jej filozofii ("tischneryzmu"). Poza tym proponllje on dyskusj~ 

opartq 0 moje wlasne teksty, kt6re to wlasnie majq sugerowac 
(idealizm). ChE;tnie siE; na to godZE;. Zanim jednak dokonam por6w
nania tekst6w, jedna lIwaga: jezeli jestem idealistq, dziwny to 
trochE; idealizm. Mam bowiem z jednej strony akceptowac ideali
stycznq koncepcjE; nauki Husserla-idealisty, z drugiej wyniki ba
dan Heideggera, kt6ry idealistq nie byl, mam odrzucac model 
poznania nallk matematyczno-przyrodniczych i zarazem akcepto
wac ich wyniki gdy idzie 0 krytykE; teorii substancjalizmll, glosic 
haslo "objawie Objawienie" i jednoczesnie twierdzie, ie w pozna
niu nie wykraczamy poza wlasne przezycia. C6Z to zatem za 
idealizm? Czy u podstaw zabiegu "demaskowania" mnie jako 
idealisty nie lezy jakies nieporozumienie? 

7 Von der Eigenart theologiscller Erkenntnisjindung, \V pracy zbiorowej pt.: 
Neue Erkenntnisprobleme in der PIlHosophie und Tlleo[ogie, herausg. von J. B. 
Lot z, Herder 1968, s. 221. 
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Powr6emy jednak do tekst6w. 
a - Sprawa doswiadezenia jako mozliwego obszaru nauki 

i zwiqzana z niq sprawa "idealu naukowego", kt6rym operuj~. 
P6ltawski wprowadza w sw6j tekst sl6wko, kt6rego u siebie nie 
znajduj~: be z p 0 s red n i e przy slowie "doswiadezenie" ("do
swiadezenie bezposrednie"). Tymezasem slowa "doswiadezenie 
bezposrednie" nie wyst~pujq w moim tekseie ani razu. Wsz~dzie 
m6wi~ 0 doswiadezeniu m 0 z Ii w y m. Pisalem: " ... doswiadczenie, 
a zatem to, co dane lub m 0 z e bye dane, stalo si~ nieprzekra
czalnym terenem dzialal.nosci poznawczej" (s .16). P6ltawski pi~ze: 
"Wspomniane w pierwszym cytacie (eytat z mojego tekstu, J. T.) 
matematyczne przyrodoznawstwo nie operuje bynajmniej wylqcz
nie 'danymi' swiadomosci ani spostrzezenia be z po s red n i ego" 
(podkr. moje, J. T.). I daIej: "Tak wi~c nie tylko to, co dane lub 
co moze bye dane be z po s red n i 0 w sensie czy to treSci swia
domosci, czy b e z p 0 s red n i ego spostrzezenia zmyslowego jest 
jego przedmiotem" (podkr. moje, J. T.). Replika P6ltawskiego, nie 
nawiqzuje w zadnym punkcie do mojej tezy. Po prostu obydwaj 
m6wimy 0 czym innym. 

Mysl~, ze r6znica mi~dzy doswiadczeniem mozliwym a do
swiadczeniem bezposrednim jest dla Czytelnika dostatecznie ja
sna, abym potrzebowal tutaj t~ spraw~ rozwijae. 

Nie jest tez seisle to, co Autor pisze 0 Husserlu. Haslo powrotu 
do tzw. "doswiadczenia bezposredniego" pojawilo si~ u Husser13 
zanim zostal "idealistq", juz w Badaniach logicznych i stalo si~ 
haslem wielu innych fenomenolog6w, kt6rzy nigdy idealistami nie 
byli. P6ltawski pisze 0 drugiej fazie pogIqd6w HusserIa, kt6rq 
otwieraly Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii 
a wyrazala szczeg6Inie Logika oraz Medytacje Kartezjanski(? 
Tam jednak nie haslo doswiadczenia bezposredniego wehodzilo 
w gr~, Iecz idea "spostrzezenia i m man e n t neg 0", scisIej zas 
doswiadczenia apodyktycznego i adekwatnego~. R6znica mi~dzy 
poj~ciem doswiadczenia bezposredniego a poj~ciem spostrzezenia 
immanentnego jest zn6w zasadnicza. Nie b~dE: jednak tej sprawy 
rozwijal, poniewaz stanowi ona tutaj poaw6jny margines. Dodam 
jeszcze tylko tyIe, ze Husserl nigdy i nigdzie nie twierdzil, jakoby 
jego transcendentalna fenomenologia miala bye jedynq nauk'l 

• Por.: E. H u sse r I, Cartesianisehe Meditationen, Husserliana, t. I, s. 52, 62, 
68 passim. 0 spostrzezeniu immanentnym por.: Idee, PWN 1967, s. 141. Na temat 
stosunku fenomenologii transcendentalnej do innych nauk por. m. in.: Die Kri
sis der europaisellen Wissensehaften und die transzendentale Phiinomenologie. 
Husserliana, t. IV, § 1-27 oraz tzw. Idee III (Husserliana, t. V), ktore noszq 
podtytul: Die Phiinomenologie und die Fundamente deT Wissenschaften. 0 roli 
spostrzezenia i m man e n t 11 ego w idealizmie Husserla pisal I n gar den na 
wielu miejscach, m. in.: Z badan nad filozofiq wsp61ezesnq, s. 560. 
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o rzeczywistosci, ani nawet naukq wzorCOWq dla innych nauk. 
Twierdzil tylko, ze rna bye naukq podstawowq. Jezeli jednak ja 
mam twierdzie, jak to sugeruje Autor, ie owa nauka rna bye 
naukq wzorCOWq a moze i jedynq, to powinienem raczej zasluiyc 
na zarzut stania w opozycji do Husserla, a nie zarzut "husser
lizmu" 9. 

Na marginesie chc~ zaznaczye, ie "substancjalizm" nie jest dla 
mnie rownoznaczny z realizmem (idealista Berkeley tei byl sub
stancjalistq) i ze koncepcja czlowieka to dla mnie takze nie to 
sarno, co koncepcja swiadomosci ludzkiej. Czlowiek roini si~ od 
zwierzqt tym, ze rna rozum i wolnq wol~ - mawiali scholastycy. 
Ja m6wi~ po prostu; rna swiadomose. Ale prawd~ rzeklszy w przy
toczonym przez Autora passusie chodzilo 0 cos zupelnie innego. 

b - Sprawa filozofii jako nauki syntetyzujqcej. Poltawski pi
sze; "Nie wiem, kto - zdaniem Tischnera - udowodnil, ze wa
runki syntezy uniwersalnej sq niemozliwe do realizacji w tym 
znaczeniu, ze nie nalezy sit: 0 takq syntezc: - w z ad n y m ze 
znaczen tego slowa starae...". Ja pisalem; "Pragnt: najpierw za
uwazye, ze z punktu widzenia wspolczesnej idei poznania nauko
wego koncepcja 'syntezy w y j as n i a j q c e j' nie posiada dla na
uki zadnego istotnego znaczenia" (s. 15). Gdy idzie 0 inne rodzaje 
syntez, to pisalem; "Wsrod tych poszukiwan wylania sit: jednak 
stale problem stosunku jednej teorii do drugiej ... Rozwiqzuje sit: 
go na ogol przez porownanie sensow zdaniowych .jednej doktryny 
z drugq ... Jest rzeczq oczywistq, ze 'synteza' tak pojmowana jest 
i pozostanie istotnq czc:sciq skladowq teologii i jilozojii chrzesci
janskiej" (s. 18). Gdy z kolei idzie 0 jeszcze inne typy syntez, to 
twierdzilem, ie nadal Sq mozliwe i Sq realizowane tzw. "mikro
-syntezy". Dawalem ich przyklady; teoria j~zyka, teoria czystej 
swiadomosci, teoria swiata otaczajqcego czlowieka, ogolna teoria 
przedmiotu czyli ontologia i inne. Mimo ograniczen obejmujq one 
jednak jakis fundamentalny aspekt naszej rzeczywistosci. Nie 
wspomnialem nic 0 syntezie typu teilhardowskiego, ale sprawa 
jest do dyskusji. Koniec koncem problemem jest uniwersalna 

• Autor nie jest jednak konsekwentny w stawianiu zarzut6w. Najpierw pisze, 
ze moj model naukowosci jest "modelem tdeal tstycznej fHozofii swiadomoSCi n i e 
zas np. fizykt matematycznej" (s. 993) Husserla, potem obwinia mnie za "przy 
znani e wyzszej scislosci naukowej metodzie egzystencjalizmu Heideggera n it 
metodzie fizyki matematyczne j" (s. 999): Zdarzajq si~ i inne "potkni~cia", np. 
drobna zmiana tytulu mojego artykulu tuz pod moblizujqcym mottem z Nor
wida. Pisalem " schylek" a nie "zmierzch". Gdy jest zmierzch, to zach6d jest 
nieunikniony. Po schylku upadek nie jest konieczny. Moze to jednak rzeczy
wiscie drobiazg... Cos podobnego mozna powiedziec 0 "podzwonnym" z inter
wencji St~pnla . Kiedy jest podzwonne, dobrzy ludzie szukajq, czym by przy
sypac, kiedy s chylek, to jedni, czym by podeprzec, inni wrE:cz odwrotnie. Sq 
i obojE:tnl, to prawda, co zimno obserwujq, jak my siE: tu mE:cZymy .. . 
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synteza wYJasmaJqca calej nauki z calym Objawieniem (zwracam 
uwag~ na slowa "uniwersalna" i "wyjasniajqca"). Aby podjqc si~ 
takiej syntezy, trzeba udowodnic: a - ze odpowiada rygorom 
poznania naukowego; b - ze twierdzenie Godla 0 niemozliwosci 
zbudowania pelnych dedukcyjnych "teorii logicznych" daje si~ 
jakos obejsc; c - ze wszystkie sensy zdaniowe poszczeg61nych 
n a uk Sq z semantycznego punktu widzenia "jednorodne", tj . leiq 
na tej samej plaszczyznie semantycznej . Dam to, co mam najcen
niejszego (metalowe narty!) temu, kto w Roku Panskim 1970 to 
potrafi. 

Czy znaczy to, ze jestesmy w swiecie "wielu prawd" (nie mylie 
z teoriq tzw. "prawdy podw6jnej")? Mysl~, ze tak. Kazda nauka 
rna "swojq" prawd~. Chodzi tylko 0 to, by te prawdy nie byly 
ze sobq sprzeczne. 0 tym moze nam powiedziec "synteza por6wnu
jqca". 

P6ltawski powoluje si~ na przyklad Ingardena. Za tym, ze 
koncepcja arystotelesowsko-tomistyczna nie jest bez reszty zwi~
zana ideq syntezy, swiadczyc rna: " ...ciqgla aktualnosc pewnych 
analiz ontologicznych Arystotelesa (zob. np. rozwazania 0 forrnie 
przedmiotu w Sporze 0 istnienie swiata Ingardena)". Abstrahujqc 
od tego, ze zwiqzek tezy udowadnianej z tezq dowodzqcq jest po 
prostu niewidzialny, wolalbym, aby w tekscie P6ltawskiego 
w m ie jscu s16wka "aktualnosc" stalo raczej "nieaktualnosc". In
garden rozwaza wprawdzie w Sporze problem formy w rozumie
niu Arystotelesa, ale w efekcie odrzuca jej arystotelesowskq kon
cepcj~ i idzie za zupeinie innq. Ten przyklad jest w kazdym 
razie troch~ nieszcz~sliwy. 

c - Jeszcze kilka innych nieporozumien. P6ltawski pisze: " ...cZY 
zamkni~cie calej wlasciwie dotychczasowej doktryny katolickiej 
w formulce 'chrzescijanstwa tomistycznego' nie jest nieco nad
miel'nym uproszczeniem sobie zadania? Czy np. Pawel piszqc: 'Je
zeli Chrystus nie zmartwychwstal, daremne jest nasze nauczanie, 
prozna jest takze nasza wiara' byl juz zarazony realizmem to
mistycznym, czy nie?" Ja pisalem: "Ostrze byzysu dotyka pewnej 
historycznej wersji chrzescijanstwa, jednego ze sposobow interpre
towania jego podstaw i jego istoty, ktOl'Y wiqze s i~ scisle z filo
zofiq tomist ycznq" (s. 2). Takiego utozsamienia, 0 kt6rym m6wi 
Poltawski nie dokonalem. Gdy zas rzecz idzie 0 Pawla, to w tym 
punkcie nie byl on ani realistq, ani idealistq, lecz po prostu reli
gijnym czlowiekiem, ktory na poczqtku swej wiary postawil Jc
zusa zgodnie z "aksjologicznq logikq wiary". 

P oltawski demaskuje mnie jako "idealist~". Na temat ideaE
zmu husserlowskiego pisalem tylko raz, z okazji ukazania si~ 
polskiego tlumaczenia Idei Husserla . Oto moj tekst: "Chodzi 
o to, ze wielki realizm jest niemozliwy bez wielkiego idealizmu 
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jako przeciwnika. Chodzi takze 0 cos, co mozna by wyrazic w py
taniu: czy idealizm husserlowski z jego karkolomnq bqdz co bqdz 
redukcjq transcendentalnq, w kt6rej badacz zawiesza swe prze
siviadczenie 0 istnieniu swiata, a nawet siebie samego jako czlo·
wieka w tym swiecie, nie byl samemu Husserlowi potrzebny jako 
szczeg6lny zabieg terapeutyczny, po kt6rym dopiero otwierajq sit=: 
czlowiekowi oczy na ukryte warstwy jego wlasnej swiadomosci? 
Filozofia przyrody rozkwitala zawsze tam, gdzie filozof gl~boko 
wierzyl w istnienie przyrody. Czy po to, aby mogla powstac na
prawd~ gl~boka filozofia swiadomosci, nie trzeba bylo uwierzyc 
w swiadomosc i tylko w swiadomosc? Wit=:c moze idealizm jest 
cenq, kt6rq Husserl zaplacil w zamian za swe genialne analizy? 
Nie spierajmy si~ moze tutaj 0 to, ezy eena nie byla wyg6rowana. 
Ilez to razy ezlowiek plaei wi~eej niz trzeba, byle tylko spelnHa 
sit? jego zyeiowa pasjaJ 

Po wszystkich propozyejaeh, jakie pod adresem naszej wsp6I
czesnej filozofii wysuwa Husserl, propozyeja dokonania tej prze
miany w wartoseiowaniu wydaje si~ wprawdzie jednq z ostatnich, 
ale przez to weale nie najlatwiejszq do zrealizowania" 10. 

W sprawie idealizmu czuj~ si~ odpowiedzialny tylko za to, ~o 
tu przytoczylem. Zabiegi idqce w kierunku, aby mi wm6wic cos 
wi~cej, uwazam za bezpodstawne. 

Na zakonczenie jeszcze jedna uwaga zwiqzana z niepokojami 
J. Salija i w pewnym stopniu A. St~pnia. Problem rna aspekt 
praktyczny: Kosci61 a wieza Babel, dobry i niedobry racjonalizm. 

Pluralizm to slowo nader wieloznaczne. Mozna m6wic 0: a 
pluralizmie system6w w lonie chrzescijanstwa i b - pluralizmie 
metod badania swiata w lonie filozofii. 

a - Pluralizm system6w nie jest oczywiscie nieograniczony. 
Z tego pluralizmu trudno robic jakis szczeg6lny postulat na przy
szlosc, skoro byl on i jest faktem zar6wno w chrzescijanstwie, jak 
katolicyzmie. Wsr6d wieln doktryn mozna oczywiscie dokonywac 
wyboru, preferowac jedne, inne pozostawiac w cieniu. Takie 
czynnosci Sq nieodlqcznym elementem zycia naukowego na kaz
dym uniwersytecie i w kazdym Kosciele. Preferowanie nie moze 
oczywiscie zamieniac si~ w monopol. System arystotelesowsko-ta
mistyczny posiada niewqtpliwie Hczne walory dydaktyczne, sta
nowi lcawal tradycji chrzescijanskiej a nadta nie wszystko jest 
w nim jednakowo "schylkowe". "Systemy filozoficzne nie prze
mijajq nigdy bez reszty ..." - pisalem. Wolalbym tylko wiedziec 
blizej, 0 czym mowa, gdy uzywa si~ terminu "filozofia arystotele
sowsko-tomistyczna". Jest to obecnie slowo talc wieloznaczne, :~c 
nic prawie nie m6wiqce. 

" U zr6de/ wsp61czesnosci, Tygodnik Powszechny, nr 28 , r. 1967. 
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Nie sqdz~ jednak, aby uprawniona byla rownowaznosc "tomizm
-racjonalizm", w wyniku czego alternatywq tomizmu bylby tylko 
irracjonalizm. Sytuacja jest raczej odwrotna. Kryzys tomizmu 
wylonil si~ stqd, ie okazal si~ on zbyt malo racjonalizmem. Pisze 
o tym m. in. St. Breton, cytujqC przy okazji O. Sertillanges'a, 
przy czym zarowno pierwszego jak drugiego trudno posqdzic 
o brak kompetencji: "Przyzwyczajeni przez tradycyjnq kosmologi~ 
do tego, by przedluzac az do ich metafizycznej eksplikacji pewne 
'wielkie fakty' doswiadczenia powszechnego i makroskopowego, 
tomiSci zbyt malo troszczyli si~ 0 to , by poddac refleksji historycz
nq ewolucj~, ktora wydawala si~ im interesujqca tylko z pewnego 
dystansu wytworzonego przez ich wlasnq 'generatywnq' koncepcj~ 
nauki, b~dqcq najcz~sciej funkcjq tradycyjnej doktryny stopni 
abstrakcji, jako tez przez ich wlasne zasady eksplikacji. Tutaj , 
jak sqdz~ tkwi wielki brak... Sertillanges powiedzial ze szczerosciq, 
ktorej zlagodzic nie jestem w stanie: tomizmowi brakuje 'kryzysu 
galileuszowskiego, kryzysu kartezjanskiego' i... list~ gl~bokich kry
zysow mozna by mnozyc w sposob robiqcy wrazenie (impressio
nante)" 11. Mog~ zapewnie zarowno A. St~pnia jak i Czytelnikow, 
ze nigdy nie napisalbym czegos podobnego do Schylku, gdybym 
nie byl gl~boko przekonany, ie naprawd~ fascynujqce perspekty
wy filozoficzne dla chrzescijanstwa stojq dzisiaj p r zed n ami 
a nie za nami. 

b - Ale preferencja "systemow" w ramach chrzescijailstwa czy 
katolicyzmu mniej mnie tutaj interesuje. Artykul moj byl poswi~
cony w ostatecznym rozrachunku sprawom epistemologii. Najpo
wazniejszy zarzut, jaki postawilem tomizmowi, byl ten, ze nie 
stawia on nowych pytan filozoficznych, nie inspiruje problemow 
naukowych naprawd~ nowych, i nie dysponuje odpowiedniq me
todykq, w oparciu 0 ktorq mozna by robie prawdziwe odkrycia 
naukowe i filozoficzne. Pluralizm, 0 ktory mi szczegolnie chodzilo, 
rna bye przede wszystkim p 1 u r ali z me m met 0 d y c z n y m. 
Chodzi 0 zaszczepienie mysli chrzescijanskiej nowych metod ba
dania swiata i chrzescijanstwa. Pod tym wzgl~dem jestem za 
"wiezq Babel", zaznaczajqc, ze w nauce nie jest ona mozliwa do 
urzeczywistnienia. Metody naukowe kontrolujq si~ tutaj nawza
jem, odslaniajq zarowno swe perspektywy, jak ograniczenia. Nic 
nie jest bardziej "nietolerancyjne" niz krytyka naukowa. Ale tez 
nikt oprocz niej nie jest tutaj kompetentny. I prosz~ nie podej
rzewac, ze za metodq idzie system (to Gilson pisal kiedys pod 
adresem teorii poznania Merciera: "Kto zaczyna jak idealista, 

11 Z pracy zbiorowe j p od r e d. F. G o n s et h a, La m etaphy sique e t Z'ouver
ture d [ 'experience, P U F 1960, s. 26-27. 
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skonczy jak idealista" !) Faktem jest, ze metoda dialektyczna dala 
nie tylko Hegla, ale takze Marksa, metoda fenomenologiczna nie 
tylko Husserla, ale i Ingardena, metoda trancendentalna nie tylko 
Kanta, lecz takze ... Heideggera 12. 

Postulat pluralizmu metodycznego jest szczegolnie aktualny 
w Polsce, gdzie kryzys religijnosci przybral form~ kryzysu kato
licyzmu wsrod inteligencji. Wydaje mi si~, ze ten pluralizm moze 
bye dopiero fundamentalnym warunkiem powstania polskiej wer
sji "oswieconej" duchowosci chrzescijanskiej, wlasnej, a zarazem 
uniwersalnej . I, powiedzmy to otwarcie, propozycja takiego plu
ralizmu nie wynika ani z jednostronnej fascynacji czymkolwiek 
lub kimkolwiek, lecz z czegos bardziej elementarnego, co na swoj 
sposob jest udzialem kazdego chrzescijanina - z codziennej troski 
miejskiego proboszcza, ktory odwazy si~ miee oczy troch~ otwarte. 

" 0 t ym, ze He idegge r jes t t a k z e transce nde n talist '! , m oze m y przeczyt3 ~: 

M. Brelage, Stud ien ZUr Transzendentalphilosophie, Ber lin 1965, s. 199. 
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"Czyrnze wi~c jest czas? JeSli mnie nikt 0 to nie 
pyta, wiern; gdy chc~ wyjasnic pytajqcemu, nie wiem; 
na pewno jednak m6wi~, ze wiem, iz gdyby nic nie 
przemijalo, nie byloby czasu przeszlego; a gdyby nic 
nie przybywalo, nie byloby czasu przyszlego; a gdyby 
nic nie bylo, nie byloby czasu terazniejszego. Jakze 
Sq wi~c te dwa czasy, przeszly i przyszly, skoro prze
szlego juz nie rna, a przyszlego jeszcze nie rna?" 

sw. Augustyn 

. "Oznaczenia owe: przeszlosc, terazni.ejszosc i przy
szlosc, 0 tyle tylko majq wlasciwe i rozr6znione zna
czenie, 0 ile je w zaleznosci od siebie i wzajemnej od 
siebie wzgl~dnosci uwazamy. Og61nie zas i bezwzgl~d
nie wzi~te, Sq jedno i toz sarno; Sq temiz samemi 
chwilami czasu z r6znych stanowisk oglqdanemi, 
organicznq calosc rozwini~cie razem stanowiq." 

"Jak tedy kazda Terazniejszosc jest stanem wlasnie 
spelniajqcym si~, a wi~c rzeczywiscie 7.0.T' €Y2P'(<t'(I'1 
istniejqcym, jak kazda Przeszlosc jest stanem juz 
spelnionym, - juz na wieki, a wi~c koniecznie 'loa , ' 
l~oX'~Y dokonanym, a przez to sarno zniesionym, (acz 
nie zatraconym), - tak znowu przeciwnie kazda 
Przyszlosc, ani jest ani byla jeszcze dokonanq, ale 
dopiero zalozonq moznosciq, zarodem 'lorw1. o& 'lai'-~Y ist
niejqcq, - jest wi~c dopiero abstrakcYq, wymagajqcq 
spelnienia. - Kazda przeto przyszlosc, kazde jutro, 
dop6ty jest w stanie abstrakcyjno-idealnym, dop6ki 
pozostaje przyszlosciq, dop6ki jest tylko jutrem; 
realizuje si~ zas, stajqc si~ wlasnie terazniejszosciq, 
stajqc si~ Dzisiaj." 

August Cieszkowski 

W rozwaianiach na temat czasu dokonac trzeba rozr6znienia, 
istotnego w szczeg61nosci · dla czasu przeszlego i czasu majqcego 
nadejsc. Musimy poczynic to rozr6znienie juz tu, w samym punk
cie wyjscia, choc wyjasnic je b~dzie moina dopiero w· toku dal
szego opisu i dalszej analizy. Wtedy trzeba si~ bEldzie zastanowic 
takze nad tym, czy odnosi siEl ono do czasu terazniejszego. 

Ot6z rozr6inic trzeba: czas przeszly, przeszlosc oraz to, co prze
szle. Analogicznie: czas przyszly, przyszlosc oraz to, co przyszle. 
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Pominmy tymczasem poj~cia czasu przeszlego i czasu przyszlego, 
koncentrujqc si~ . na zagadnieniu roznicy mi~dzy przeszlosciq, 
a tym, co przeszle, oraz przyszlosciq i tym, co przyszle. A takZe, 
jesli okaze si~ to potrzebne, na dystynkcji mi~dzy terazniejszosci'l 
i tym, co terazniejsze. 

Roznice te Sq na,tury fenomenologicznej i na tej plaszczyznie 
spr6bujemy je opisae, wskazujqc na ewentualne ich konsekwencje, 
zarysowujqce si~ na terenie ontologii. Czego doswiadczamy bez
posrednio? Terazniejszosci i tego, co terazniejsze, a takze: prze
szlosci i przyszlosci. Natomiast nie jest nam bezposrednio dane 
ani to, co przeszle, ani to, co przyszle. 

Przeszlose nie jest bynajmniej sumq tego, co przeszle: przeszlych 
fakt6w, zdarzen, proces6w, a nawet rzeczy i ich stan6w, ktore 
w dalszej czy blizszej przeszlosci przestawaly istniee. Tego wszyst
kiego juz n i e m a, podczas gdy przeszlose j est. Przeszlose w kaz
dej chwili obecna jest przed, czy moze lepiej: za nami, stoi nam 
przed oczami, wchlaniajqc w kazdej chwili w siebie to, co teraz
niejsze. Doswiadczamy jej naocznie i niemal namacalnie, bez zad
nego posrednictwa, bez uciekania si~ do pami~cl 1 przypommen. 
Te stajq si~ nieodzowne dopiero wtedy, gdy zaczynamy myslec 
o tym, co przeszle. 

Przeszlose istnieje w terazniejszosci, tak samo, jak w terazniej
szosci istnieje przyszlose. Tego stwierdzenia nie nalezy brae prze
nosnie lecz najzupelniej doslownie. Kazde teraz, aktualnie prze
zywane i doswiadczane, uobecnia w sobie, jako istotny moment 
swego uposazenia, przeszlose i przyszlose. Dokonanie punktual
nego rozgraniczenia tych trzech moment6w, przeprowadzenia linii 
granicznych mi~dzy nimi, jest niemozliwe. W uzasadnieniu tego 
faktu niekoniecznie trzeba odwolywae si~ do koncepcji proceso
wej konstrukcji rzeczywistosci i twierdzenia 0 kompresywnym 
nakladaniu si~ faz, koncepcji typu na przyklad Bergsona. Wy
starczy dokladna analiza dowolnego punktu aktualnego teraz 
w tym, jak jest on nam dany. Okaze si~ wowczas, ze nie tylko 
przechodzi on w najblizszq zrazu przeszlose ust~pujqC miejsca te
mu, co chwil~ przedtem bylo jeszcze przyszle, lecz ze on sam ma 
to trojakie oblicze terazniejszo-przeszlo-przyszle, przy czym pierw
sze z nich, choe najwazniejsze i najjaskrawiej naswietlone, blyska 
na chwil~ tylko, na mrugni~cie oka, by zniknqe w przeszloSci 
i w niej pozostae, tak jak bylo oczekiwane i alljtycypowane jako 
przyszle, zanim si~ ujawnilo. Ale nawet w tym blysku objawienia 
si~ terazniejszosci (i tego co terazniejsze?) nie jest ona nigdy sa
ma, lecz zawsze sprz~gni~ta najscislej z przyszlosciq i przeszlosciq, 
kt6re w niej sq tak samo, jak jest ona sama. 

Zachodzi tu jednak r6znica zasadnicza a zarazem paradoksalncr. 
Oto terazniejszose aktualnie jest: jest w sobie czy w tym, co te

14 - Zna k 
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razmejsze (to zwiqzane jest z koncepcjq czasu: czy traktuje si~ 

go autonomicznie, czy zaleznie od takich czy innych procesow), 
podczas gdy przyszlose i przeszlose sq w niej. Paradoksalnose po
lega na tym, ze to, co zajmuje niejako nieskonczone obszary: 
'przeszlose i przyszlose Sq bytowo . zalezne od tego, co "blyska" 
jako aktualne w momencie nie dajqcym si~ w zaden spos6b 
uchwycie . Przeciez uchwycony "znajduje si~" juz w przeszlosci 
i do niej przynalezy, stajqc si~ czyms, co przeszle, doswiadczane· 
jako nie istniejqce 1. W ten sposob wypelnia on obszar przeszlosci, 
ktory rozszerza si~ coraz bardziej w miar~ oddalania si~ tego, co 
przeszle od aktualnego teraz. Dlatego, gdy myslimy 0 przeszlosci, 
wyobrazamy sobie obszar zamkni~ty ramionami kqta, ktore wy
chodzq z punktu terazniejszosci i rozwierajq si~ w nieskonczo
nose. Podobnie zresztq wyobrazamy sobie i przyszlose - choc
mi~dzy pierwszq a drugq zachodzq niemale roznice. Z tego wy
nika, ze bez terazniejszosci nie istnialaby ani przeszlosc ani przy-
szlose. 

" 

" 

, ,H.l)/~Z~~{< · 

r
tera i ",j t 1'azoi~ 

" 
'

'-

Modele Sq zawodne. Zwlaszcza, gdy nie ograniczajq si~ do ilu
stracji uprzednich intuicji lecz rOSZCZq sobie pretensje do odegra
nia roli przeslanek dla dalszych wnioskow. Moze jednak uniknie
my niebezpieczenstw i zdolamy odczytae to, 0 co chodzi w powyz
szym wykresie. 

1 Doswiadczenie nie istniej'lcego jest zreszt'l ro"ne w zaleznosci od rozmai-
tych sposobow istnienia. Inne jest w stosunku do zdarzeil czy procesow, ktore 
juz si~ rozegraly i - jak to siE: mowi - bezpowrotnie minE:ly, inne np. w sto-
sunku do przedmiotow trwaj'lcych w czasie lub procesow, do ktorych sie stale 
nawi'lzuje, lub do ktorych motna nawi'lzac. 
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Aktualna terazniejszosc jest W szczeg61ny spos6b punktualna. 
I to nie tylko czasowo (jej "tr6jobliczowosc" niczego w tym nie 
zmienia: trojobliczowosc moze przeciez przynalezec do "punktu"
choc nb. i tak nie da si~ go abstrakcyjnie oddzielic i nie jako od
dzielony doswiadczany jest on przez nas) ale i - m6wiqc obra
zowo - przestrzennie: pole naszej swiadomosci jest w terazniej
szosci normalnie bardzo zaw~zone i trzeba niezwyklej koncentracji 
uwagi, spowodowanej cz~stokroc nadzwyczajnymi wydarzeniami 
zewn~trznymi, by je nieco rozszerzyc, w szczegolnosci, by do
strzec powiqzania mi~dzy wieloma czynnikami skladajqcymi si~ 
na to, co terazniejsze. Bogactwo tych element6w jest przeogrom
ne - lecz zawsze uchwytne jedynie fragmentarycznie. Gdy wi
dzimy zwiqzki mi~dzy nimi, widzimy je juz w gruncie rzeczy 
jako "zawarto{;(:" przeszlosci, lub "zawartosc" przyszlosci. 1m wi~
cej tych element6w i zwiqzk6w dostrzegamy, tym bardziej od
dalone Sq one od aktualnego teraz. Dotyczy to zarowna przeszlosci 
jak i przyszlosci: im dalsza , tym wi~cej mozliwosci wielorakich 
zdarzen, kt6re zaw~zajq si~ jednak w miar~ zblizania si~ do 
teraz, by stac si~ wreszcie jednym jedynym zaktualizowanym 
zdarzeniem, faktem, jed n y m jed y n y m - to trzeba pod
kreslic - jaki doszedl do osta tecznej realizacji poprzez przejscie 
przez moment aktualnej terazniejszosci. 

Wypada z kolei zastanowic si~ nad sposobem istnienia przyslu
gujqcym terazniejszosci (i temu co terazniejsze), przeszlosci i przy
szlosci w stosunku do tego, co przeszle i tego co przyszle. Powie
dzielismy, ze terazniejszosc charakteryzuje si~ momentem aktu
alnosci, przy czym w kazdym aktualnym teraz zawiera si~ r6w
noczesnie ("jest") przeszlosc oraz przyszlosc. JedriakZe spos6b ich 
istnienia zalezny jest od teraz, w ktorym niejako tkwiq i od 
ktorego Sq zalezne i wobec niego relatywne. Przeszlosc jest prze
szlosciq ze wzgl~du na teraz, tak sarno, jak ze wzgl~du na 
teraz przyszlosciq jest przyszlosc. Bez terazniejszosci nie bylo
by ani przeszlosci ani przyszlosci. Nielatwo ustalic stosunek tego, 
co przeszle, do przeszlosci. To, co przeszle, nie jest "cz~sciq" 
przeszlosci, mimo ze w niej si~ w jakis spos6b "zawiera". Po
wiedzielismy, ze przeszlosc j est, podczas gdy tego, co przeszle 
n i e rna. R6wnoczesnie jednak to, co przeszle "jest" jakos, za
wdzi~czajqc to swoje "istnienie" istnieniu przeszlosci. Czy jednak 
nie hipostazujemy tu poj~cia przeszlosci? 

* 
Przeszlosc i przyszlosc, tak jak Sq indywidualnie przezywane 

w swiadomosci, n,OSZq na sobie pi~tno podmiotowej indywidual
n~sci, kt6ra je przezywa . Przeszlosc jest m 0 j q przeszlosciq, a przy
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szlosc mojq przyszlosciq. Nie da si~ tego powiedziee 0 tym, CO przy
szle, i 0 tym, CO przeszle. Wiele z tego bylo - czy resp. b~dzie 
oczywiscie "dla mnie". Ale wydaje si~, ze bieg tego , co przeszIe, 
i tego, co przyszle jest w jakims sensie bardziej "obiektywny" niz 
sarna przeszlosc i przyszlose. Jednak i tu nie nalezy upraszczae. 
To, co przeszIe, nie jest bynajmniej dane raz na zawsze, w sposob 
nie podlegajqcy zmianie. To , co przeszle, dane jest w mojej prze
szlosci czy poprzez mojq przeszlose. A ona si~ zmienia. Narasta. 
Rzutuje na niq coraz nowa terazniejszose wylaniajqca si~ z nie 
przewidywalnej przyszlosci. Ujawniajq si~ nowe fakty , na ktore 
przedtem nie zwracalem uwagi. W ich swietle zmienia si~ i mody
fikuje to, co przeszle: bogaci, zmienia zwiqzki mi~dzy faktami, wy
jasnia niejasne .. . A mimo to istnieje przeswiadczenie, ze bieg wy
darzeil nacechowany jest obiektywnosciq, przynajmniej w takim 
samym stopniu, w jakim nacechowana jest niq terazniejszose. Ta 
zas posiada t~ cech~, mimo ze nie przestaje bye m 0 j q terazniej
szosciq. To, co dzieje si~ teraz ze mnq, dzieje si~ obiektywnie, 
w kontekscie obiektywnych procesow i zdarzeil rozgrywajqcych 
si~ wlasnie w swiecie i we wszechswiecie. Ale dlatego wlasnie 
roznica mi~dzy terazniejszosciq 11 tym, co terazniejsze, nie jest 
taka ostra - jesli w ogole istnieje. 

Przeszlose i przyszlose dane mi Sq bezposrednio, chociaz - czy 
tak sarno jak terazniejszose? Wydaje si~ raczej , ze obie "stojq" 
przede mnq i za mnq , choe stojq w kazdorazowym teraz, ktore 
sarno nie stoi ani w 0 b e c mnie, ani ja wobec niego, lecz ktore 
po prostu j est, ja zas j est e m, przez to wlasnie, ze jestem 
w jakis sposob w n i m. Partycypuj~ w owym teraz, danym mi 
jako cos obiektywnego, a przez to partycypuj~ w aktualnym 
i obiektywnym teraz calego wszechSwiata. I dopiero (choe to do
piero oznacza w gruncie rzeczy j u z) gdy cwo teraz przechodzi 
w p'rzeszlose, zaczyna si~ m 0 j a historia - i ja sam poprzez niq. 
I znowu paradoks: przeszlose zalezna jest od terazniejszosci, su
biektywna przeszlose od obiektywnej terazniejszosci, a rowno
czesnie j a, takze jako ja terazniejszy , zalez~ od przeszlosci, ktora 
mnie sprawia. Nie moglbym istniec, jako j a, bez mojej historii. 
Najwi~kszq pomylkq Sartre'a jest stwierdzenie, ze czIowiek nie rna 
historii. Czlowiek bez historii nie moglby bye czlowiekiem. 

* 
Przemijanie dokonuje si~ w czasie, ale w gruncie rzeczy kon

stytuuje czas. To jest cwo wyjscie ku ontologii, 0 czym byla 
mowa na poczqtku . Czymze jest jednak przemijanie? U jego 
podstaw tkwi niebyt. Przemijanie to nic inn~go , jak przecho
dzenie w nicose tego, co jest. Przemijanie jest nieustannym ni



REFLEKSJE W ZAWIESZENIU 1033 

cestwieniem, niekoniecznie totalnym, calosciowym, lecz zawsze 
nieodwolalnym, ostatecznym. Rozne sposoby istnienia rozmaicie 
stawiajq opor nicestwieniu. Ale los jest przesqdzony dla wszyst
kich. 

To, co przeszle, staje si~ nicosciq. Przestaje bye, nie jest. 
Scislej: juz nie jest, przy czym sl6wko "juz" wskazuje tylko na 
relatywnose przeszlosci wobec teraz. Tak sarno, jak "jeszcze" 
wskazuje na relatywnose przeszlosci wobec tego samego teraz. 
"Jeszcze n i e" - "nie" wskazuje tu na inn 0 s e przyszlosci. 
I "juz n i e" - innose przeszlosci. Znow: wobec terazniejszosci. 

Czas i przemijanie, nicestwienie. Czas i przygodnose. W tym 
swietle staje si~ jasne, ze zmienia si~ wszystko. "Ucieka" nie 
tylko terazniejszose. Wraz z niq (skoro najscislej Sq z niq sprz~g
ni~te, skoro "Sq") zmieniajq si~ przeszlose i przyszlose. Nie jest 
tak, by to, co wlasnie mija, wpadalo do raz na zawsze ustalo
nego "worka" przeszlosci. Ona takze si~ zmienia. Tak sarno, jak 
zmienia si~ przyszlose. W kazdej chwili Sq one inne. Kazdej 
chwili stojq wobec terazniejszosci, lecz za kazdym razem jest to 
inn a przeszlose i inn a przyszlose, dokladnie w tym samym 
stopniu, w jakim jest inn a terazniejszose. 

Juz nie i jeszcze nie. Oto wyznaczniki owych roznych sposo
bow istnienia przeszlosci i przyszlosci. Te same slowa odnosz~ 
si~ takze do tego, co przeszle, i tego, co przyszle. Ale trese icll 
negatywnosci jest inna. Oznaczajq one relatywne n i e is t n i e
n i e, niebycie, nicose: tego, czego jeszcze nie rna, i tego czego. 
juz nie rna. 

Tu wlasnie splatajq si~ dwie koncepcje negacji z dwiema kon
cepcjami czasu. W aspekcie przeszlosci - terazniejszosci - przy~ 
szlosci jest to koncepcja Bergsonska. W aspekcie tego, co przeszle, 
terazniejsze i przyszle, jest to koncepcja sw. Augustyna. 

To, co przeszle, dane przez pami~e w przypomnieniu, istnieje 
jakos dzi~ki temu, ale jest to istnienie intencjonalne. To, co 
przeszle, jest jednak pozbawione bezposredniego, autonomicznego 
istnienia aktualnego. Istnieje i nie istnieje rownoczesnie - ale 
rozne istnienia wchodzq tu w gr~. Istnieje· - ale ina c z e j, stqd 
n i e is t n i e j e aktualnie i nie istnieje a k t u a 1 n i e czyli p r z e
k res Ion y jest jego autonomiczny byt. 

Dla poj~cia p r z e s z los c i wazne Sq obydwie sprawy: i istnie": 
nie intencjonalne i nie istnienie (znicestwienie) tego 'co przeszle. 
Dopiero te dwa czynniki skladajq si~ na mozliwose istnienia 
przeszlosci w aktualnie przezywanym teraz. 

• 
Wroemy do pytania: jesli przeszlosc i przyszlose "jest" tal< 

sarno jak terazniejszosc, jaka jest roznica mi~dzy nimi? Czy takie 
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postawienie sprawy nie oznacza unieruchomienia rzeczywistosci
Jak w wizji Parmenidesa i eleatow? 

Nie wyjasnimy tej sprawy dopoty, dopoki nie rozswietlimy 
·wlasciwego znaczenia slowa "jest" i charakteru tego, co ono ozna
'tza, oraz stosunku, zachodzqcego mi~dzy przeszlosciq i tym, CO 

ll"rzeszle, oraz przyszlosciq a tym, CO przyszle. 
Wiadomo, ze "jest" nie jest jednoznaczne. Wielosc desygnatow 

tego slowa niejednokrotnie byla analizowana i wydobywana na 
Jaw. Tu trzeba zwrocic uwag~, ze nawet w swoim znaczeniu egzy
stencjalnym, gdy oznacza istnienie, mieni si~ ono roznymi odcie
hiami znaczeniowymi. Uchwycenie tych odcieni jest szczegolnie 
wazne przy rozpatrywaniu zagadnienia czasu. Trzeba bardzo wnik
liwie a zarazem w sposob bardzo nieuprzedzony, poddac si~ do
swiadczeniu czasu, by wydobyc roznic~ mi~dzy istotnym charak
terem "jest", gdy odnosi si~ ono do terazniejszosci, a tym, ktory 
konstytuuje "jest" okreslajqce przeszlosc z jednej, a przyszl05c 
z drugiej strony. 

Otoz wydaje si~ przede wszystkim, ze "jest", ktorym poslugu
jemy si~ dla okreslenia wlasnie uchwytywanej, a moze lepiej wla
snie doswiadczanej czy przezywanej chwili terazniejszosci, posiada 
charakter szczegolnej a k t u a I nos c i i d y n ami c z nos c i. 
Nielatwo sprecyzowac, jakie znaczenie majq te dwa terminy, zda
jqce chyba adekwatnie spraw~ z autentycznego doswiadczenia. 
Znajdujqc si~ w terazniejszosci, przezywajqc jq, b ~ d q c (jest!) 
w niej, czujemy jej jak gdyby samoistnosc, de t e r min u j q c q 
nas w szczegolnym "przechodzeniu" przez nas. Nie tracimy przez 
to poczucia wlasnej wolnosci, ale zdajemy sobie spraw~, ze nie jej 
zawdzi~cza terazniejszosc owo pi~tno dynamicznosci. Przed chwilq 
jeszcze cos nas "nachodzilo", teraz, na mgnienie oka, czujemy, ze 
wlasnie p r z e c hod z i - ponad nami a zarazem w nas, ze nasz 
wplyw na to jest w tej chwili znikomy, prawie zaden, choc przed 
chwilq byl on jeszcze odczuwany, czy wr~cz dan y jako mozliwy 
(tak sarno zresztq jak w tej wlasnie chwili, w teraz, czujemy to 
wobec p r z y s z los c i). Zarazem czujemy, ze, p r z e c hod z q c 
(a coz przechodzi wlasnie, jezeli nie czas?), lepiej: ze w tym prze
chodzeniu tracimy ostatniq szans~ oddzialania na tresc tego dy
namicznego teraz, ze j u z staje si~ "za pozno", choc rownoczesnie 
wydaje sit=;, ze j e s z c z e jest mozliwe jakies oddzialywanie. Dzieje 
si~ to tak dlugo, jak dlugo nie odczujemy koniecznosci po g 0
d zen i a s i~. Koniecznosc jest pi~tnem terazniejszosci. Wolnosc 
skierowana jest na przyszlosc. Determinizm jest kwalifikacjq 
przeszlosci. 

Bo wlasnie to sarno ;,jest", tak dynamiczne w aktualnosci te~ 

razniejszosci, traci te cechy, gdy odniesione zostaje do przeszlosci 
lub przyszlosci. Rozpatrzmy najpierw przeszlosc. I 0 niej, jako 
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takiej powiadamy j est. Chcemy uwydatnic jej bezposredniosc, 
moment jej dania r6wnoczesny z daniem t era z, a r6wnoczesnie 
musimy podkreslic calq r6znic~, jakq tu uchwytujemy. Poslugu
jemy si~ tym samym slowem, lub tymi samymi slowami. M6wimy 
o niej, tak sarno jak 0 terazniejszosci, ze "jest", "trwa" , "zmienia 
'si~" , "determinuje", ' "przytlacza". Ale jej "jest", i wszystkie inne 
slowa, Sq bledsze 0 ten szczegolny moment aktualnosei i dyna
mieznosel, a by powiedziec seislej: autoaktualnosei i autodyna
micznosei . Jesli i przeszlosc zmienia si~, odehodzi ezy po prostu 
jest - to nie "sarna przez si~" tylko d z i ~ k i i z u wag ina 
to, co j est "naprawd~": czyli to przeszle, kt6re w niej ow mo
ment aktualnosei kiedys posiadalo - by 1 o. Dotykamy tu za
sadniezej rozniey mi~dzy czasem terazniejszym i przeszlym i ieh 
·gramatyeznymi wyrazami. To, co bylo, bezpowrotnie utracilo 
swoje j est ("czas, pozerca wszystkiego.. . ") ezyli jest w swym 
najbardziej podstawowym i istotnym znaezeniu, konstytuowanym 
przez dynamieznosc i aktualnosc. To, co bylo, teraz j est n i e:" 
rue hom e, n i e - a k t u a 1 n e, niedynamiczne, niesamodzielne. 
Jesli te momenty istotnie eharakteryzujq wlaseiwy sens jest, to, 
co bylo, w najgl~bszym znaezeniu nie jest! Przez nawiqzanie do 
tego aktualizujqcego momentu jest, powiada si~ 0 tym, co bylo: 
"j u z nie jest". Momenty te utracone zostaly bezpowrotnie. To, 

, co przeszle, sarno w sobie jest absolutnie bezsilne, unieruchomione 
raz na zawsze, raz na zawsze zdeterminowane. "Co si~ stalo, nie 
,odstanie si~" - m6wi ludowa mqdrosc. Nieodwolalnosc przeszlo
sci; Bergson, w swej teorii dynamicznej struktury c a los c i rze
ezywistosei nie eheial pogodzic si~ z tym faktem. Przyszlosc 
iprzeszlosc miala byc talc sarno .dynamiczna jak terazniejszosc. 
Scislej: dynamiezny charakter terazniejszosci rozciqgnqc si~ rna 
na wszystko - w obu kierunkach uplywu ezasu. Wladzq, ktora 
to wszystko rna objqc, jest zdolnosc tradycyjnie odnoszona do 
przeszlosei: pami~c. 

Kto wie, czy nie dlatego wlasnie sprzeciwil si~ tez tak ostro 
poj~eiu nieosei. Najpierw trzeba bylo uratowac to , co przeszle, ' 
wyrwac je niejako z obj~c niebytu. COZ, wobee tego, prostszego 
jak stwierdzic, ze poj~cie nieosci jest niedorzeezne? Nie rna ono 
przeciez zadnego odniesienia do rzeczywistosci. A wi~c takze do 
tegc co przeehodzi, przemija, znika. I znowu: nie rna przemijan,ia 
i znikania. J est trw ani e. Trwanie dynamiezne, i to tak, ze 
choc stopnie dynamieznosci Sq rozne, to przeciez wszystkie wy
posazone w dostatecznie aktywnq sil~, by rozciqgnqc si~ na c a
t y e z a s, uj~ty integralnie i jednoaktowo, bez zbytecznego pci
dzialu na przeszlosc, terazniejszosc, przyszlosc. Poznanie istoty 
trwania nalezy w jednakowym stopniu do intuieji i do pami~ci. 
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* 
Cias terazniejszy jest przede wszystkim determinujqcy. Teraz

niejszosc determinuje wi~c to, co terazniejsze - w tym, przede 
wszystkim, nas samych. Moment determinowania jest dla teraz
niejszosci zasadniczy, pierwszoplanowy. Dynamicznosc ' terazniej
szosci mi~dzy innymi na tym polega, ze determinuje, przesqdza 
nieodwolanie i raz na zawsze. A jej charakter granicznosci, mo
mentalnosci, jej "ostrze brzytwy" - ze w niej dokonuje si~ osta
teczne i nieodwolalne przejscie z wzgl~dnego, choc w miar~ od
sylania w przyszlosc coraz bardziej bezwzgl~dnego niezdetermi
nowania, do calko\vitego zdeterminowania w przeszlosci. Bo istot
nym momentem tego, co przeszle, jest bycie zdeterminowanym. 
To, co przeszle, jest "samo w sobie" unieruchomione i "nie 
do ruszenia". Zmienia si~ wprawdzie przeszlosc, wobec tego, ze 
"jest" i wobec tego, ze jest najscislej zwiqzana z terazniejszosciq, 
zmieniajqcq w swej dynamicznosci perspektyw~ przeszlosci i przy
szlosci. Lecz to, co przeszle, nie ulega juz zadnej zmianie. Utra
ciwszy moment aktualnego i dynamicznego jest staIo si~ tym, co 
nie jest. W tym nieistnieniu, niebycie zostalo raz na zawsze zde
terminowane, okreslone. Czyz ten fakt nie odbil si~ nawet na 
gramatycznych formach j~zykowych, powtarzajqcych w czasie 
przeszlym t~ samq form~ dla wszystkich osob? 

Jesli mowimy 0 determinowaniu przez przeszlosc, to tylko . 
w tym znaczeniu, ze zachodzq procesy czy zwiqzki przyczynowe 
mi~dzy tym, co bylo, a tym, co jest. Przyszlosc tymczasem nie jest 
ani zdeterminowana ani determinujqca. 

Wbrew temu, co si~ czasem sqdzi (a co takze napisala np. Si
mone Weil), ze czas, czas terazniejszy, w swym charakterze prze
mijania i ze wzgl~du na owo przemijanie, napi~tnowany jest 
nieistnieniem, stwierdzamy, iz wlasnie w terazniejszosci i tylko 
w niej istnienie nabiera swej pelni. Czyz nie dlatego Sqdzi si~, ie 
wiecznosc Boga jest nieustannym, ale i dynamicznym - wbrew 
Parmenidesowi! - t era z ? 

To, co przeszle, jest nie tylko inn e niz terazniejsze. Przeszlego 
(tego, co przeszle) zrelatywizowanego do t era z, najoczywiSciej 
nie rna. Ono nie jest, w najwlasciwszym i najbardziej radykal
nym, bo .egzystencjalnym rozumieniu "jest" i w najwlasciwszym 
i najradykalniejszym, bo nicestwiqcym znaczeniu "nie". Owo 
"nie" nie wyznacza ani przeciwienstwa ani sprzecznosci w sensie 
logicznym, odwolujqcej si~ do universum, w ktorym wyroznia si~ 
zakresy dopelniajqcy i dopelniany. W przypadku czasu nie moze 
byc mowy 0 zakresach chocby z tego wzgl~du, iz nie dysponujemy 
poj~ciem absolutnego czasowego universum czy absolutnie pel
nego continuum. Wszystkie te poj~cia - i tu racj~ rna Bergson 
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Sq przenoszone bezprawnie ze statycznego j~zyka ukutego dla opi
sywania przestrzeni - na j~zyk dynamicznego trwania. 

Gdy uzywamy W mowie, opisach, twierdzeniach naukowych slo
wa "jest", odnosimy rzecz opisywanq do tego jednego jedynego 
momentu, do momentu czasu terazniejszego, kiedy jedynie owa 
rzecz jest sobq... Poza nim sobq bye przestaje. Przeszlos<: pozba
wia jq wszelkiej aktualnosci . Przyszlose obiecuje aktualizacj~ 

w takim samym stopniu, w jakim jej rownoczesnie odmawia. 
Darem przyszlosci jest tylko mozliwose i prawdopodobienstwo. 
Dlatego wlasnie niczego w niej i z niej nie mozemy bye pewni. 
1m dalsza, tym wi~cej moze si~ stae. A rownoczesnie: stae si~ 
moze tylko jedno. Jesli cos 0 przyszlosci wiemy, to tylko nega
tywnie, wykluczajqc pewne mozliwosci, ktore z uwagi na naSZq 
struktur~, sytuacj~, dotychczasowy przebieg wypadkow itp. stae 
si~ nie mogq. Wiem, np. ze n i e b ~ d ~ juz niemowl~ciem, alba 
krolem chinskim, albo.. . Ale jest to wiedza wylqcznie negatywna, 
wykluczajqca. Pozytywnie wszystko moze si~ stae, niczego nie 
mog~ wi~c wykluczye. Ale 0 niczym z tego nie wiem, ze wlasnie 
t ° b~dzie. Opr6cz jednego - smierci. . 
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NOWY REKTOR KUL 


W piqtek, ' 12 czerwca 1970 r., zostal wybrany rekt0
rem KUL o. Mieczyslaw Albert Krqpiec OP, profesor 
tejze uczelni, dotychczasowy dziekan Wydzialu Filozofii 
Chrzescijanskiej. O. Krqpiec urodzil si~ 25. V. 1921 
w Berezowicy Malej pow. Zbaraz; gimnazjum, typn 
klasycznego dawnego, ukonczyl w Tarnopolu, a studia 
wyzsze odbyl w Krakowie i Lublinie. Od r . 1946 wy
klada fi1ozofi~ na KUL, zas od r. 1951, najpierw jako 
zast~pca profesora, 'pozniej jako docent, profesor nad
zwyczajny, a od kwietnia 1968 jako profesor 'zwyczaj
ny. B~dCjc kierownikiem Katedry Metafizyki, zorgani
zowal Zaklad w r . 1954, w ktorym ogniskujq si~ prace 
z zakresu filozofii teoretycznej (m. in. tlumaczenie nie
ktorych dziel Arystotelesa). Z wazniejszych prac na
ukowych M. A . KrCjpca nalezy wymienic 8 monografii 
i ponad 70 rozpraw drukowanych w Polsce i za grani
CCj. W rozprawach tych dal wyraz nowemu podejsciu 
do klasycznych zagadnien filozoficznych (tzw."szkoia 
lubelska"), zwlaszcza zas do takich centralnych zagad
nien jak: teoria bytu, teoria bytu intencjonalnego, te
oria analogii bytu, metateoria metafizyki, teoria tran3
cendentaliow, zagadnienie zla, zagadnienie czlowieka 
i in. A oto wainiejsze tytuly prac monograficznych: 
Realizm ludzkiego poznania, Poznan 1959; Teoria ana
logii bytu, Lublin TN KUL 1959; Dlaczego zlo, Krakow, 
"Znak" 1962; Struktura bytu, Lublin TN KUL 1963; 
M etajizyka, Poznan 1966; Arystotelesowska koncepcja 
substancji, TN KUL 1966; wspolnie z S. Kaminskim: 
Z teorii metodologii metajizyki, Lublin TN KUL 1962. 



1039 

IObecnie przygotowuje do druku dwie monografie z za
kresu antropologii filozoficznej. W pracy dydaktycznej 
M. A. Krqpiec prowadzi wyklady, seminaria z zakresu 
filozofii bytu. Rezultatem tych prac jest ponad 50 ma
gisteriat6w i ponad 200 doktorat6w oraz udzial w wie
lu przewodach habilitacyjnych. Nowo obrany rektor 
KUL jest czlonkiem Komisji Filozoficznej PAN, czlon
.kiem towarzystw naukowych i filozoficznych w Polsce 
j za granicq. 

Szereg artykul6w obecnego rektora KUL zamiescil 
:ZNAK (pierwszy z nich w numerze 25 w roku 1950). 



1040 

AKTUALNE SPORY 0 NATUR~ I ROL~ 


POZNANIA LUDZKIEGO 

(XIII TYDZIEN FILOZOFICZNY KUL) 


Pytania: czym jest poznanie ludzkie? co jest charakterystyczne dla tej 
dziedziny aktywnosci czlowieka? jakie poznanie jest najbardziej wac'
tosciowe? w jaki spos6b mozna 0 nim zdobye rzetelnq informacj~ oraz 
je wyjasnie? - nalezq do problem6w filozoficzno-naukowych uparcie 
powracajqcych jako przedmiot badania w r6znych dyscyplinach: meta
fizyce, teorii poznania, filozofii nauki czy psychologii. 

W analizie i interpretacji poznania ludzkiego zachodzi sytuacja dose 
paradoksalna. Rzeczywistose tak bliska czlowiekowi, nieustannie w nim 
dokonujqca si~, powszechna, bo wsp61na wszystkim ludziom, jest r6w
noczesnie jakby niedost~pna dla poznawczego uj~cia i interpretacji, 
kt6ra by raz na zawsze rozwiqzala zasadnicze problemy i mogla bye 
powszechnie zaakceptowana. Mozna chyba nawet m6wie 0 tajemnicy 
poznania ludzkiego, jak m6wi si~ 0 tajemnicy czlowieka czy wszech
swiata. Historia mysli ludzkiej pokazuje, ilu wysilk6w juz dokonano 
w tej dziedzinie, wciqz jednak otwartej, 0 czym swiadczy choeby za
interesowanie problemami poznawczymi w mysli wsp6lczesnej. 

Mozna doszukiwae si~ roznych przyczyn wzmozqnego obecnie zainte
resowania naturq, strukturq i cechami poznania ludzkiego. Na pewno 
nie bagatelne Sq tu wzgl~dy pragmatyczne czy futurologiczne, choeby 
kierowane pytaniem, czy w dziedzinie poznawczej nie zastqpi czlo
wieka w blizszej lub dalszej przyszlosci "swiat robot6w"1 Ograniczenie 
si~ tylko do przytoczenia tego rodzaju pobudek byloby jednak splyca
niem zagadnienia. Chyba i dzis czlowiek nie przestal bye ciekawy 
siebie, a rozszyfrowujqc coraz to nowe tajemnice swojej planety czy 
nawet tajemnice mi~dzyplanetarne, nie chce i nie powinien zgodzie 
si~ na niewiedz~ co do swego ontycznego statusu w kosmosie. Stqd re
nesans mysli antropologicznej i antropocentryzm wielu kierunk6w filo
zoficznych. 

Pracownicy naukowi KUL wielokrotnie, zwlaszcza w zwiqzku z 50
leciem Uczelni, zastanawiali si~ nad sytuacjq swego Uniwersytetu 
i rolq, jakq m6glby oraz powinien odegrae w naszych warunkach i we 
wsp6lczesnej kulturze. W wyniku dyskusji chyba dose zgodnie uznano, 
Ze istnieje potrzeba skoncentrowania badan na zagadnieniach zwiqza
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nych najscislej z czlowiekiem, wszechstronnego zajE:cia siE: zagadnie
niami antropologicznymi i humanistycznymi. Do zajE:cia siE: wlasnie 
tymi sprawami predestynuje go nie tylko sytuacja prawno-organiza
cyjna, w wyniku ktorej Uniwersytet posiada jedynie Wydzialy 0 pro
filu humanistycznym (teologia, prawo kanoniczne, filozofia, nauki hu
manistyczne) lecz takze uswiadomienie sobie wielkiej potrzeby refleksji 
nad czlowiekiem, refleksji odwaznej, otwartej, neutralnej wobec ja·· 
kichkolwiek pragmatycznych wzglE:dow. W naszej technicznie zoriento
wanej kulturze muszq przeciez znalezc siE: miejsca, srodowiska i ludzie, 
ktorych glownym przedmiotem zainteresowania, co wiEicej - ich zy
ciow'! pasj,! bE:dzie poznanie prawdy 0 czlowieku, czy tych jej aspek
tow, ktore w innych, bardziej nastawionych na rezultaty praktyczne, 
srodowiskach, Sq pomijane czy niedostrzegalne. Antropologiczna i hu
manistyczna orientacja Uniwersytetu znajduje wyraz w charakterzc 
podejmowanych prac badawczych, naturze powstaj,!cych instytutow 
czy organizacji studiow. Innym, choc oczywiscie marginesowym, przc
jawem tego jest tematyka sympozjow naukowych i innych, bardziej 
o charakterze popularyzatorskim, imprez uniwersyteckich, maj,!cych na 
celu zapoznanie z wynikami specjalistycznych badan szersze grono slu
chaczy. Swiadczy 0 tym miE:dzy innymi i tematyka dorocznych "Ty
godni Filozoficznych". Trzy ostatnie byly poswiE:cone wlasnie problc
matyce antropologicznej, a zagadnienie poznania jako czynnika kon
stytuuj,!cego byt ludzki bylo przedmiotem ostatniego "Tygodnia", ktory 
odbyl siE: w dniach 2~26 lutego 1970 (XIII "Tydzien Filozoficzny" Kola 
Filozoficznego Studentow KUL). Wygloszone prelekcje i przeprowa
dzone dyskusje ukazaly aktualne spory 0 naturE: i rolE: ludzkiego po
znania. Szerokosc i roznorodnosc spojrzenia zagwarantowana byla tym 
razem nie tylko erudycj,! prelegentow i uczestnikow dyskusji, lecz 
takze faktem, ze reprezentowali oni rozne dyscypliny (metafizyka, te
oria poznania, metodologia nauk, psychologia) i rozne orientacje filo
zoficzne (filozofia klasyczna "w roznych odcieniach", instrumentalizm, 
neobehawioryzm). 

Metafizyczn,! strukturE: poznania ludzkiego omowil w swoim refera
cie o. prof. M. A. Kr,!piec. Analizujqc fakt ludzkiego poznania wyroz
nil on jego stronE: materialno-jednostkow,!, jak,! stanowiq wszelkiego 
rodzaju wypowiedzi, a wiE:c znaki mowy, pisma, sztuki itp. oraz ogol
no-niematerialn,! - znaczenie tychze wypowiedzi czyli rozumienie ich 
ogolnego sensu , co wyroznia poznanie ludzkie od poznania zwierzqt czy 
mozgow elektronowych. Gl6wne zadanie odczytu polegalo na wskaza
niu czynnikow wyjasniaj,!cych fakt rozumienia przez czlowieka sensu 
wyrazen og6lnych. Zdaniem prelegenta sens tych wyrazen jest ujE:tym 
w pewnym aspekcie stosunkiem identycznym, ktory zachodzi miE:dzy 
elementami rzeczy i realizuje siE: w wielu przedmiotach. Poznanie poj E:
ciowe jest wiE:c ze swojej natury skierowane na rzeczywistosc przed
miotow,!, dotyczy bytu, a nie tylko - jak niekiedy s,!dzi siE: - jakichs 
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wrazen zmyslowych. Czlowiek w swoim poznaniu poj~eiowym zwraca. 
si~ calkowicie ku realnie istniejqcej rzeczywistosci i ona tlumaczy 
fakt jego koniecznosci i niezmiennosci. Og61nosc tego poznania nato
miast uwarunkowana jest podmiotowo; wiqze si~ z naturq intelektu. 
kt6ry nie jest w stanie dogl~bnie poznac konkretu. 

Skierowanie na byt przejawia si~, jeszcze pelniej niz w uj~ciach 

poj~ciowych, w poznaniu wyrazajqcym si~ w sqdach, zwlaszcza egzy
stencjalnych. Poznanie "sqdowe" stanowi swoiste psychiczne uj~ie 

obiektywnych stan6w bytowych, przewaznie realnych. 
Gl6wne tezy, czy raczej akcenty odczytu o. Krqpca mozna strescic 

w kilku zasadniczych stwierdzeniach. Pierwsze dotyczy determinacji 
warunk6w uniesprzeczniajqcych poznanie ludzkie. Przedmiotowym czyn
nikiem wyjasniajqcym je jest realnie istniejqca, obiektywna rzeczy
wistosc, natomiast czynnikami podmiotowymi Sq zmysly oraz intelekt 
jako ontycznie odr~bna od zmysl6w sila czy zdolnosc istniejqca w czlo
wieku. Intelekt w swoim poznaniu zar6wno poj~eiowym jak i sqda-· 
wym jest zwiqzany z przedmiotowq rzeczywistosciq i od niej czerpie' 
swe "tresci" poznawcze. Druga sprawa, zresztq seisle zwiqzana z po
przedniq, to priorytet afirmacji istnienia. Zdaniem prelegenta stwier
dzenie faktycznosci swiata ("ze jest") stanowi pierwotny, absolutny 
punkt wyjseia w poznaniu ludzkim. Afirmacja istnienia posiada cha
rakter intelektualny, a nie wolitywny, to znaczy przy pomocy inte
lektu stwierdza si~ stany przedmiotowe, kt6re mu si~ wprost narzu
cajq, a nie konstruuje si~ ich; uzasadnieniem afirmacji jest wi~c sam 
uklad rzeczy a nie wola czlowieka. 

Zgodnie ze swojq postawq realistycznq o. Krqpiec wykazal, ii akty 
poznawcze stanowiq pierwotne, podstawowe akty czlowieka, natomiast 
swiadomosc, samowiedzenie, myslenie itp. stanowiq jakqs nadbudowG 
suponujqcq akty poznawcze. Wykazujqc podstawy realizmu poznania 
prelegent wysunql uwagi krytyczne zwlaszcza pod adresem aprioryzm:.t 
idealistycznego typu kantowskiego czy transcendentalnej szkoly po
kantowskiej (np. K . Rahner) oraz innych odmian filozofii podmiotu, 
traktujqcych swiadomosc jako konieczny warunek poznania (poznac 
pojawic siG w polu swiadomosci). 

Odczyt ks. prof. St. Kaminskiego Rola zmysl6w i rozumu we wspol
czesnej nauce stanowil ogromnie bogaty w tresc historycZllq i syste
matycznq krytyczny przeglqd problematyki z zakresu logicznej teorii: 
nauki, ukazujqcy relacje miGdzy elementem doswiadczalnym (zmyslo
wym, obserwacyjnym) a rozumowym (formalnym, teoretycznym) w po
znaniu ludzkim, zwlaszcza w poznaniu naukowym. 

Zarysowane zagadnienie pojawilo siG wraz z refleksjq filozoficznq. 
Rozwiqzania staroiytnych charakteryzowaly siG duzq skrajnosCiq. Pla
ton, Parmenides, sceptycy uznawali niezaleinosc wiedzy wartosciowej 
od doswiadczenia, gloszqc radykalny aprioryzm. Za skrajnosc takze 
mozna uznac empiryzm pierwszych filozof6w, uznajqcych jedynie war
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tosc zmysl6w w poznaniu. Empiryzm z czasem przybiera r6zne formy r 

w zaleznosei od tego, czy akcentuje si~ wartosc doswiadczenia jako 
zr6d!a, kryterium czy usprawiedliwienie poznania. Empiryzm genetyczny 
glosi! Arystoteles i sofisei; metodologiczny natomiast R. Bacon i Ock
ham. Pr6ba zharmonizowania roli zmys!6w i rozumu najwyrazniej wy
stqpila w koncepcji nauki Galileusza i Newtona. Kartezjusz, Leibniz, 
Malenbranche natomiast znowu bardziej akcentowali rol~ czynnika 
scisle rozumowego w poznaniu naukowym. 

Nowoczesny sp6r 0 rol~ zmysl6w i rozumu w nauce zapoczqtkowal 
Kant przez postawienie pytania, j aki jest stosunek wiedzy analitycz
nej (apriorycznej) do syntetycznej (aposteriorycznej). Zasadniczo jest 
to problem aktualny i we wsp61czesnej teorii nauki z tym, ze zosta! 
bardziej rozbudowany i dotyczy relacji mi~dzy elementem empirycz-· 
nym i teoretycznym w r6znych fazach budowy teorii naukowej. W j~
zyku naukowym chodzi bowiem 0 stosunek termin6w obserwacyjnyr.h 
do termin6w teoretycznych, w fazie przechodzenia od obserwacji do 
teorii - 0 problem indukcji, a w budowie systemu naukowego -
o stosunek elementu tresciowego do formalnego (rola matematyki i 10
giki w teorii empirycznej). 

Wsp61czesnie istnieje szereg stanowisk rozwiqzujqcych w r6znorodny 
spos6b zagadnienie relacji mi~dzy doswiadczeniem a teoriq w wyr6z
nionych stadiach teorii naukowej. Wedlug zwolennik6w log i k a I
neg 0 em pi r y z m u (Carnap, Reichenbach, Kemeny) tresci poznaw
cze zdobywane Sq za posrednictwem zmys16w; rola rozumu ogranicza 
si~ wylqcznie do nadania im formy. Przedstawiciele k 0 n wen c jon a
liz m u, instrumentalizmu, racjonalnego sceptycyzmu (Duhem, Poincare, 
Quine) zajmujq stanowisko sceptyczne co do mozliwosci skonstato
wania, co w teorii naukowej pochodzi ze zmysl6w, a co z rozumu. 
Zwolennicy r a c jon ali z m u k r y t y c z neg 0 , hipotetyzmu, antyin
dukcjonizmu (Popper, Bachelard, Giedymin) twierdzq, iz nie nalezy 
radykalnie rozr6zniac tego, co teoretyczne, i tego, co empiryczne. Nie 
mozna zresztq przeprowadzic mi~dzy tymi elementami radykalnej gra
nicy, gdyz w nauce nie rna "nagich fakt6w", Sq zawsze fakty dla po
trzeb i w ramach jakiejs teorii, a wi~c juz ' doswiadczenie suponuje 
udzial czynnika rozumowego. Trzeba by raczej m6wic 0 gradualizmie 
mi~dzy tym, co dajq zmysly, a tym, co pochodzi od rozumu, przy czym 
doswiadczenie nie jest ostatecznq instancjq w poznaniu, bo kieruje 
nim rozum. Udowodniono takze, iz mogq istniec i pelniq niezb~dnq 

funkcj~ w nauce takze zdania, kt6re nie Sq ani syntetyczne (empirycznie 
rozstrzygalne) ani analityczne. Wyst~pujq one wprawdzie w zewn~trznej 
bazie systemu naukowego, ale bez nich bylby on istotnie zubozony. 
Na koniec wyr6zniono stanowisko, kt6re okreslono jako in tel e k t u
a liz m. Jego przedstawiciele postulujq poszerzenie poj~cia doswiad
czenia czysto zmyslowego 0 doswiadczenie intelektualne oraz wyka
zujq, ze w procesie r.ozumowania nieodzownie niekiedy pelni funkcj~ 
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intuicja intelektualna. Wiqze si~ to z uwzgl~dnieniem w nauce nie 
tylko roli zmysl6w i rozumu lecz takze intelektu. Pozwala to na stwo
rzenie wiedzy bardziej jednolitej niz w6wczas, gdy uwzgl~dnia 5i~ 

jedynie doswiadczenie zmyslowe a funkcje rozumu ogranicza si~ do 
czystego dyskursu. Stanowisko intelektualizmu wlasciwe jest dla To
masza z Akwitnu, a w pewnym sensie dla calej tradycji perypatetyckiej. 
Zostalo one pod wplywem scjentystycznej koncepcji nauki porzucone, 
a przypomniane przez Bolzano i Husserla. Wsp6lczesnie wymaga jeszcze 
opracowania pod wzgl~dem adekwatnego zaaplikowania do dyskuto
wanej problematyki epistemologicznej i metodologicznej. Wiele jui: 
jednak wskazuje na to, ze antyindukcjonizm i najnowszy racjonalizm 
krytyczny, wychodzqc z innych pobudek ujawniajq tendencje, kt6re 
mozna by nazwac intelektualizmem. 

0statnim wnioskiem nasuwajqcym si~ z tresci odczytu jest stwier
dzenie, iz we wsp6lczesnej filozofii nauki, wywodzqcej si~ z koncepcji 
nauki kantowsko-pozytywistycznej daje si~ wyraznie zauwazyc ew()
lucj~ ku innym rozwiqzaniom, coraz bardziej oddalajqcym si~ od neo
pozytywistycznego uj~cia. 

Dr habil. K. Pomian w swoim odczycie Poznanie i kuUura przedsta
wi! pr6b~ zbudowania zintegrowanej teorii zachowania si~ czlowieka 
z punktu widzenia jego wytwor6w. Byla to r6wnoczesnie pr6ba obrony 
stanowiska poznawczego absolutyzmu przeprowadzona na gruncie my
slenia scjentystycznego. 
Jedn9stk~ ludzkq czy grup~ spolecznq mozna rozpatrywac (w jej 

organizacji czy wiedzy) na trzech plaszczyznach: somatycznej, pragma
tycznej i semiotycznej. Czlowiek bowiem jawi si~ jako cialo, kt6re 
dokonuje podstawowych czynnosci witalnych, jako cialo dzialajqce, 
wytwarzajqce narz~dzia, pomocne w opanowywaniu przyrody oraz jako 
cialo odbierajqce i nadajqce znaki. To, co wyr6znia czlowieka sposr6d 
innych zdarzeil swiata, to wlasnie owa zdolnosc nadawania i odbiera
nia znak6w, 0 innym charakterze i innych fUnkcjach, niz to ma miejsce 
w swiecie zwierzqt. Istnienie trzech wyr6znionych poziom6w w czlo
wieku, czy grupie ludzkiej, uwarunkowane jest og6lnym mechanizmem 
ewolucji. Obecnie kazde zachowanie si~ czlowieka jest syntezq tych 
trzech poziom6w, ale w perspektywie ewolucyjnej byly to poziomy 
nawarstwiajqce si~. 

Kultura - zdaniem prelegenta - stanowi zintegrowany zbi6r za
chowail somatycznych, pragmatycznych i semiotycznych oraz zintegro
wany zbi6r wytwor6w: cial, narz~dzi i znak6w, przy czym znaki Sq 

to wytwory pewnego zachowania si~, kt6re majq na celu przekazywanie 
informacji. Zdolnosc komunikacji czyli sfera semiotyczna stanowi wlu
sciwosc czlowieka. Koniecznym warunkiem komunikacji mi~dzy ludzmi. 
jest mozliwosc wykroczenia poza sfer~ j~zyka zmyslowego, zdoln03c 
nadawania i odbierania znak6w (niekt6re z nich zresztq mogq byc puste 
i wprowadzac w blqd). 
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Proces komunikacji rzqdzony jest przez zasad~ informacji. Czlowiek 
ujmuje swiat z perspektywy wszelkiego moiliwego odbierania informa
cji. Zachodzi jednak koniecznosc wprowadzenia mi~dzy czlowieka 
a przyrod~ aparatury przekazujqcej informacj~. W zwiqzku z tym po
wstaje problem, jaka jest rola aparatury i teorii naukowej w zdoby
waniu informacji 0 swiecie. Budzi si~ bowiem wqtpliwosc, czy wiedza 
ludzka rzeczywiscie dociera do swiata, a wi~c powstaje pytanie, 0 czym 
mowimy, gdy wydaje nam si~, ie mowimy 0 swiecie. 

Zdaniem prelegenta ;zlowiek nie jest skazany na relatywizm po
znawczy, moze poznac realnie istniejqcy swiat. Kultura wyznacza 
wprawdzie zespol pytafl jakie czlowiek zadaje przyrodzie, nie wplywa 
ona jednak na charakter odpowiedzi czyli na wyniki poznania nauko
wego. Teorie naukowe sluZq do dokonywania zapisow danych przez 
przyrod~, otrzymanych od niej; Sq wi~c jedynie genetycznie zdetermi
nowane przez kultur~. Reasumujqc, trzeba wi~c stwierdzic, ze czlo
wiek dzi~ki j~zykowi zdolny jest wykraczac poza dane doswiadczenia; 
zasady logiczne rzqdzqce jego rozumem pozwalajq mu dokonywac ro
zumowafl, a z zaloiefl wyprowadzanych z danych doswiadczenia moze 
wyjsc poza nie czyli budowac teorie. Teorie te dotyczq swiata realnego. 

W zwiqzku z odczytem dra Pomiana nasuwajq si~ pytania, czy istnieje 
i czy w takiej teorii moiliwa jest jeszcze w czlowieku inna sfera niz 
tylko semiotyczna (czlowiek jako odbiorca i nadawca znakow) Czy 
jest miejsce na swiadomosc, ciekawosc, emocje, stosunek do war
tosci? Prezentowany vi odczycie strukturalistyczny sposob wyjasniania 
czlowieka zagadnienia te pomija. Rola filozofii w takiej wizji czlo
wieka polegalaby na pogodzeniu poznania potocznego i naukowego. 

Jui pierwsze prelekcje i dyskusje ukazaly opozycj~, istniejCjcq nawet 
w ramach rozwiqzafl racjonalistycznych, mi~dzy traktowaniem spraw 
llldzkich, w tym przypadku ludzkiego poznania: scjentystyczno-ope
racjonalistycznym oraz wlasciwym dla filozofii klasycznej, ktory mozna 
by nazwae ejdetycznym, w szerszym, nie tylko husserlowskim, znaczeniu 
tego terminu. Wprawdzie scjentystyczna czy operacjonalistyczna kon
cepcja poznania czlowieka i swiata pretenduje do neutralizmu meta
fizycznego, nie da si~ go jednak faktycznie - jak to si~ okazalo na
wet na przykladzie odczytu Pomiana - osiqgnqe. Prelegent przyjmu
jqC, ze .swiat jest antysubstancjalny, czyli jest zbiorem zdarzefl i relacji 
mi~dzy nimi, jui posluiyl si~ terminami . metafizycznymi, kt6re w tym 
przypadku nie Sq na gruncie semiotycznym dose wyprecyzowane, nie 
suponujq opracowanej teorii metafizycznej, a stanowiq chyba jakies 
metafory. Metafizyk rna odwag~ podjqe te problemy, stawie im czola, 
co gwarantuje wi~kszq rzetelnosc a nawet w pewnym sensie odpowie
dzialnose poznawczq w tych tak przeciez podstawowych kwestiach. Nie 
ta sprawa jest jednak najwainiejsza, gdy chodzi 0 charakterystyk~ 

dwu wyroznionych postaw czlowieka wobec poznania ludzkiego. 
Opozycj~ mi~dzy scjentystyczno-operacjonalistycznym i ejdetycznym 

15 - Znak 



ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE1046 

traktowaniem poznania ludzkiego szeroko omawial w swoim odczycie 
doc. dr habil. A. St~pien Aktua~ne spory 0 naturr: i ro~~ poznania ~udz

kiego. Prelegent zasygnalizowal spor 0 rol~ rozumu w poznaniu i kul
turze, wiqzqcy si~ z pytaniem, czy rozum moze pelnic rol~ kierowniczq 
(racjonalizm - irracjonalizm), spor 0 ideal poznania wartosciowego 
(scjentyzm, ascjentyzm, antyscjentyzm) oraz problemy zwiqzane z kla
sycznq definicjq prawdy. Gl6wnq cz~sc swego odczytu poswi~cil omo
wieniu kontrowersji i dotyczqcych natury poznania ludzkiego oraz 
sposobu jego badania. Zasadniczy problem sprowadza si~ do pytan ia, 
czy poznanie ludzkie ze wzgl~du na swojq natur~ i funkcj~ jest zu
biegiem autonomicznym, jest wiedzq dla wiedzy, szczegolnym sposobem 
bycia czlowieka, czy raczej stanowi jeden ze srodkow, narz~dzr w m 2
chanizmie oddzialywania: czlowiek - otoczenie. Problem natury po
znania lqczy si~ seisle z poghldami dotyczqcymi sposobu jego badania, 
implikuje spor 0 mechanizm poznania i sposobu badania (genetyzm 
struktualizm) oraz spor 0 spos6b badania podstaw prawomocnosci po
znania (naturalizm - transcendentalizm). 

Poznawcze uj~eie poznania czyli koncepcja poznania moze miec cha
rakter r6znorodny : deskryptywny, ejdetyczny, operacjonalistyczny , kau
zalno-ejdetyczny czy kauzalno-operacjonalistyczny. Nieco uog61niaj qc 
problem, najbardziej wyraznie zarysowuje si~ obecnie opozycja mi~dzy 
postawq operacjonalistycznq i ejdetycznq. W postawie operacjonali
stycznej badaczowi chodzi 0 zdobyeie informacji, potrzebnej na to, by 
wiedz:ec, co z przedmiotem poznania zrobic oraz jak je najskuteczniej 
wykorzystac. W taldm uj~ciu poznanie pelni funkcj~ srodka, jest ze
wn~trznym narz~dziem; dogl~bne rozumienie go nie jest tu istotne. 
Wszystko koncentruje si~ wok6l tego, czy narz~dzie jest operatywne ClY 

nie. Postaw~ ejdetycZl1q natomiast charakteryzuje bezinteresowne podej
seie do poznania; badaezowi chodzi 0 uj~cie go w jego swoistosci (jakie 
jest). Poznanie w takim uj~ciu stanowi eel sam w sobie, chodzi bo
wiem 0 zdobycie informaeji, kt6ra wewn~trznie modyfikuje samego 
badacza, poszerza jego spos6b istnienia, daje zrozumienie przedmiotu 
przez uehwyeenie w nim tego, co istotne i nieistotne. W6wezas pozna
nie w sobie samym rna uzasadnienie. Konsekwentnie inny jest ideal 
poznania wartoseiowego w jednym i drugim przypadku. 

Rozr6znienie mi~dzy operacjonalistyeZl1q i ejdetycznq postawq bada
nia poznania ma bardzo wyrazne reperkusje na terenie psychologii 
i przejawia si~ w sporze 0 spos6b badania swiadomosci (introspekcjo
n:zm - neobehawioryzm). We wsp6lczesnej psyehologii wysuwa si~ za
rzuty przeciw introspekeji takie, jak np. niesprawdzalnosc, niepewnosc 
czy nieowoenosc: jej wynik6w. Trzeba sobie jednak uswiadomic, ze 
istotny zarzut nieowocnosci ezyniony jest z punktu widzenia pewncj 
teorii czlowieka, wedlug kt6rej istotnym zadaniem stosowania tej me
tody jest urzqdzenie czlowieka w teehnicznie zorientowanej kulturze. 
W neobehawiorystycznej psychologii traktuje si~ wi~c czlowieka jako 
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organizm zdolny do samoregulacji, ktory potrzebuje informacji na za
sadzie relacji: bodziec - reakcja (S-R). Dzi~ki pewnym zdolnosciom 
uzyskanym przez czlowieka na drodze ewolucji, w ukladzie nerwowym 
nast~puj(j procesy odwzorowuj(jce uklady zewn~trzne. Czysto ekstra
spekcyjnie mozna wi~c okreslic odpowiednie reakcje na dane bodzce 
i dzi~ki temu mozliwa jest orientacja w otoczeniu i dzialanie. Traktuje 
si~ wowczas czlowieka jako fragment przyrody, daj(jcy si~ okreslic 
ekstraspekcyjnie, a eliminuje si~ :j: pola zainteresowan inne, wydaje 
si~ bardzo istotne, zagadnienia czlowieka np. zagadnienie swiadomosci. 
Z pewnego punktu widzenia taka psychologia jest bardziej operatywna 
niz instrospekcyjna, zaciesnia jednak, jesli nie calkiem zaciemnia, 
istotny obraz. czlowieka. Operacjonalistyczny punkt widzenia nie re
dukuje problemu, ze twor<;(j nawet tej teorii i tej postawy jest podmiot 
zycia swiadomego. 

Zgoda na pierwsz(j mozliwosc podejscia do badania poznania i intel'
pretacji tak istotnego dla czlowieka przejawu aktywnosci bylaby chyba 
ogromnym zubozeniem perspektyw poznawczych czlowieka, przez po
traktowanie poznania jako narz~dzia w urz(jdzaniu swiata. Perspekty
wa z "bajki 0 robotach" 1 stalaby si~ rzeczywistosci(j, gdyby wyci(jgnqc 
wszystkie konsekwencje z postawy operacjonalistycznej. Na s7.cz~scie 

i w tej dziedzinie czlowiek nie jest calkowicie konsekwentny. 
Odczyt doc. dra habil. M. Gogacza Egzystencjalna koncepcja duszy 

ludzkiej jako podmiotu poznania byl luzniej zwiqzany z g16wnq proble
matyk(j "Tygodnia". Stanowil interesuj(jcq, choc kontrowersyjnq , pr6b~ 
rozwi(jzania starego problemu ontycznego statusu duszy ludzkiej. Wy
chodz(jc z pewnych zalozen tomistycznych, zwlaszcza teorii aktu i moz
n~sci, prelegent przedstawH wlasny spos6b wyjasnienia charakteru du
szy ludzkiej, jej stosunku do aktu istnienia czlowieka oraz relacji do 
ciala. Zaprezentowal takze nowt=! argumentacj~ za niesmiertelnosciq 
duszy. W swojej teorii oparl si~ glownie lla potraktowaniu intelektu 
czynnego i moznosciowego jako dwu odr~bnych struktur ontycznych. 
Intelekt moznosciowy - zdaniem prelegenta - jednostkuje dusz~; akt 
istnienia jako taki jest z natury nieograniczony. 

W dyskusji po odczycie sygnalizowano, ze implikowana w przedsta
wiollej interpretacji duszy teoria intelektu rozwija tomizm nie po linii 
tom izmu, a korektury czy rozwoj koncepcji Tomasza z Akwinu ujaw
niajq zbieznosci pozatomistyczne, pochodz,!ce ze szkoly franciszkar1skiej. 
Wysuni~to tak:i:e zastrzezenia co do walentnosci przytoczonego argu
mentu na niesmiertelnosc duszy ludzkiej. 

1 Trese ba j k i j est nast~puj'lca: toczy si~ milldzy robotami rozmowa. Jedcn 
z nich wspomina 0 tym, jak kiedys rZ'ldzili swiatem ludzie. Ludzie j e dnak, kie
ruJ'lc si~ wzg!~dami pragmatycznymi, doszli do przekonania, :!:e "prawniej niz 
oni b~dq kie r owac spoleczenstwem roboty i oddaJi im wladz~. Roboty po objll
ciu rZqd6w stwierdzily, :!:e ludzie przysparzajq jedynie klopot6w, w obec tego 
dla usprawnienia funkcj onowania spoleczenstwa zupelnie wyeliminowaly ludzi. 
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W ramach "Tygodnia Filozoficznego" prelekcj~ pt. Mensch und Kos
mos wyg!osil przebywajqcy z wizytq w Polsce prof. dr Leo Gabriel, 
kierownik Instytutu Filozoficznego na Uniwersytecie w Wiedniu. By! 
to elementarny ale bardzo jasny wyklad poglqd6w Teilharda de Char
din, dotyczqcych zwiqzkow cz!owieka ' z kosmosem, zawierajqcy uwagi 
krytyczne w stosunku do niektorych rozwiqzan Teilharda. Kontrowersje 
dotyczy!y przede wszystkim charakteru ontycznego osoby ludzkiej , pers
pektyw zatracenia indywidualnosci na rzecz zjednoczenia z ludzkosciq, 
problemu z!a, smierci jednostkowej, grzechu pierworodnego itp. 

Odbyla si~ rowniez - juz w mniejszym gronie - dyskusja prowa
dzona przez dra habil. K. Pomiana i doc. dra habil. A. St~pnia na te
mat roli filozofii we wsp61czesnej kulturze. 

Tydzien Filozoficzny, kt6ry gromadzil na odczytach i dyskusjach 
wiele osob z roznych Wydzialow KUL i innych osrodkow naukowych, 

. byl jednq z mozliwych odpowiedzi na pytanie, ktore mocno si~ zaryso
walo we wspomnianej dyskusji, co do potrzeby filozofii czy jej braku 
we wspolczesnym swiecie. Szkoda tylko, ze "Tygodnie" zmieniajq nieco 
swoj cha rakter. W zalozeniu chodzi!o chyba 0 popularyzacj~ filozofii, 
wyjscie poza dyskusje scisle specjalistyczne, dotarcie do szerszego 
kr~gu odbiorcow. Tak zresztq bylo przez szereg lat. Ostatnio "Ty
godnie" zaczynajq si~ przekszta1cae w sympozja naukowe, w kt6rych 
czynny udzia! biorq przede wszystkim naukowcy , a studenci swoje za
interesowanie wyrazajq bardzo cierpliwym, pelnym skupienia, przyslu
chiwaniem si~. Na ostatnim "Tygodniu" dyskusja przebiegala przede 
wszystkim mi~dzy filozofami a psychologami, co zresztq jest zrozu
miale, skoro si~ wezmie pod uwag~ tematyk~ "Tygodnia". Byla to r6w
niez praktyczna konfrontacja poglqd6w mi~dzy przedstawicielami po
stawy ejdetycznej i operacjonalistycznej , ujawniajqca potrzeb~ dyskusji 
fachowych , wewnqtrzuniwersyteckich, moze 0 charakterze bardziej 
zorganizowanym i trwalym. Stanowi to takze argument przemawiajqcy 
za potrzebq filozofii nawet we wsp6lczesnej, technicznie zorientowanej, 
kulturze, a moze w!asnie obecnie potrzeba ta jest wi~ksza niz kiedy
kolwiek, jesli cz!owiek nie chce bye wy!qcznie "technikiem". Niemniej 
jednak na przyszlose nalezaloby raczej tak dobierae tematy i sposob 
ich przedstawiania, by bardziej czynny udzial mogli brae takze stu
denci. 

s. Zofia J. Zdybick a 

GABRIEL LE BRAS - WIELKI UCZONY I HUMANIST A 
(1891-197G) 

W polowie lutego br. zmar! w Paryzu jeden z w ielkich mistrzow 
w sp61czesnej humanistyki eUl"opejskiej, wybitny historyk i socjolog, 
p rofesor uniwersytetu paryskiego, czlonek Instytutu Francuskiego, doc
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tor honoris causa wielu uniwersytet6w europejskich - Gabriel Le 
Bras. Bretonczyk, urodzony w 1891 r. w nadmorskiej miej.scowosci 
Paimpol - stqd tez wbrew wymowie paryskiej zawsze kladl naeisk na 
liter~ s w swym nazwisku - w calym swym zyciu wykazal niezwyklq 
wr~cz zywotnosc i energi~, i to nie tylko jako wielki uczony. Zakres 
zainteresowan, wr~cz pasji Zmarlego byl uderzajqco wielki, i moze 
dopiero publikacja dziennika, regularnie pisanego, da nam 0 nich pel
niejsze poj~cie. Poza wlasnym, niezwykle zresztq szerokim kr~giem 

zainteresowan seisle naukowych, pasjonowala go muzyka, literatura, 
sztuka, przede wszystkim jednak - zywi ludzie z ich niepowtarzal
nymi, wlas~ymi przezyciami, postawami, uczuciami. Dlatego moze mial 
tak niezwykle szeroki wachlarz przyjaei6l, uczni6w, ludzi zwracajqcych 
si~ do niego 0 pomoc, inspiracj~, zach~t~. Gdy w poczqtkach 1959 : . 
znalazlem si~ w Paryzu, wr~cz zdumiewalo mnie, skqd Profesor znajduje 
dlugie godziny na rozmowy naukowe tylko ze mnq mimo swych roz
licznych obowiqzk6w. Wpuscil mnie zresztq natychmiast do swej wspa
nialej biblioteki domowej i pozwolil po calych dniach korzystac z niej 
bez ograniczen, co jakze ulatwilo szybkie i dobre zorientowanie si El 
w aktualnym stanie badan w zajmujqcych go sprawach. Takim byl 
jednak Profesor w stosunku do wszystkich, potrzebujqcych Go ludzi; 
nie zalowal im czasu i wysilku zrozumienia, sl6w rzeczowej zach~ty. 

Nie odmawial takze, gdy zaszla potrzeba, czasu dla spraw , publicznych. 
W latach pierwszej wojny pelnil np. funkcj~ oficera lqcznikowego przy 
armii wloskiej, po ostatniej zas wojnie odegral szczeg61nq rol~ w obeiq
zonych , jak wiadomo, tradycjq bardzo trudnych problem6w i napi~c 

stosunkach Kosei61 - Panstwo we Francji. M6wiono, ze jako radca 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych od 1947 r. Le Bras faktycznie w nie
malej mierze decydowal, i to z wielkim, og61nym pozytkiem, 0 tak 
kluczowych i delikatnych sprawach jak obsada stanowisk biskupich we 
Francji. Z pewnoseiq funkcj~ SWq sprawowal z najwi~kszq 10jalnosci'l 
wobec obu stron. Zaprzyjaznil si~ mi~dzy innymi z 6wczesnym nuncju
szem papieskim w Paryzu, p6zniejszym Janem XXIII, i byl z pewnoseiq 
jednym z nielicznych Francuz6w, kt6rzy przyj~li wyb6r papieza nie tyl
ko z aprobatq, ale i przekonaniem, iz bynajmniej nie b~dzie to tylko 
pontyfikat przejsciowy. Wyb6r Jana XXIII wypadl akurat na pobyt 
Le Brasa w Polsce, pami~tam tez rozmow~ z nim w Krakowie, gdy 
spontanicznie w yrazal SWq radose i zapowiadal doniosle zmiany w Ko
Sciele. 

Nielatwo zrozumiee, jak Zmarly lqczyl tego rodzaju tryb zyeia i obo
wiqzki ze swymi intensywnie, do konca iycia prowadzonymi pracami 
sciSle naukowymi, rozlicznymi wykladami i iywym udzialem w kra
jowym i mi~dzynarodowym iyciu naukowym. Po studiach historycz
nych w Rennes i prawnych w Paryiu uzyskuje Le Bras - mimo 
prawie 7 letniej sluzby wojskowej w mi~dzyczasie - doktorat nauk 
ekonomicznych w 1920, a prawnych w 1922 r. Od 1923 r. zostaje profe
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sorem na Wydziale prawa w Strasburgu, gdzie na odzyskany uniwer
sytet skierowujq Francuzi najlepsze ze swych mlodych sil naukowych. 
Tu znajdq si~ m. in., z glosnych p6zniej nazwisk, Marc Bloch, Lucien 
Fabvre, z kt6rymi zlqczq Le Brasa w~zly bliskiej przyjazni, Etienne 
Gilson. Uniwersytetowi w Strasburgu pozostanie Le Bras wierny do 
konca zycia, mimo, iz w 1930 1'. zostal profesorem na wydziale prawa 
w Paryzu. W Paryzu obejmuje takze funkcje profesorskie od 1931 T. 

W Ecole Pratique des Hautes Etudes, od 1948 r. w Ecole Nationale des 
Sciences Politiques, od 1958 - na wydziale humanistycznym Sorbony. 
Nadto w latach 1959-62 jest dziekanem wielkiego, paryskiego wydzialu 
prawa. 

Wielkosc naukowej pozycji Le Brasa, jego znaczenie dla rozwoj u 
europejskiej humanistyki XX-wiecznej zdaje si~ pl'zede wszystkim le
zec w tym, ze lqczyl on niejako w jednej osobie szereg specjalnosci 
naukowych wyciqgajqc z tego tw6rcze wnioski i szukajqc wsz~dzie nie 
tyle czynnik6w dzielqcych, ile lqczqcych. Operowal Le Bras najch~tniej 
niej ako na pograniczu r6znych dyscyplin, swietnie opanowanych od 
strony warsztatowej, materialowej i metodycznej, wyzyskujqc je dla 
mozliwie najpelniejszego, wielostronnego naswietlenia danego zagadnie
nia. Byl przede wszystkim, jak sqdz~ wielkim historykiem, i podobnie 
jak wsp6l:czesni mu Bloch czy Fabvre chcial skupie, skoncentl'owae, 
r6zne metody, sposoby post~powania , dla rozwiqzywania konkretnych 
problem6w, lepszego zrozumienia i wyjasnienia r6znorakich zagadnien 
zwiqzanych z zywymi ludzmi kolejnych pokolen. Obawial si~ bardzo 
jednostronnosci spojrzenia na tych ludzi przez pryzmat jednej dyscy
pliny, metody, techniki badawczej, jakze zagrazajqcej calej naszej na
uce w dobie gwaHownej i nieuniknionej specjalizacji i dezintegracji. 
Wiedzial, jak latwo uczony bez szerszej kultury i horyzoilt6w, zafascy
no"vany niejako swoim odcinkiem rZ'eczywistosci, nOWq metodq czy 
propozycjq nowej formuly ujmowania tej rzeczywistosci, przenosie 
moze sw6j punkt widzenia na calose danego zjawiska i szukae w nim 
wyjasnienia. Stqd dobrze si~ czul na gruncie historii, kt6ra z natury 
rzeczy nadaje niejako badanym przez siebie zjawiskom szerokie wy
miary w czasie i przestrzeni oraz zaklada z gory zlozonose zjawisk, 
pluralizm przyczyn, r6znorodnose skutk6w. Obok szeroko poj~tej hi
storU stal zarazem Le Bras na gruncie socjologii, ale socjologii r6wnie 
szerokiej co ambitnej, stawiajqcej sobie za cel "spoleczenstwo globalne" 
jak to ujmuje jego kolega uniwersytecki z Paryza, Georges Gurwitsch. 
Pod tym wzgl~dem Le Bras, w latach ostatnich przewodniczqcy Fran
cusl~iego Towarzystwa Socjologicznego, nawiqzywal do zywych tra
dycji francuskiej szkoly socjologicznej, choe odrzucal zarazem ' wyg6ro
wane i jego zdaniem nie uzasadnione dostatecznie pretensje filozoficzne 
dawnych mistrz6w tej szkoly. Jak inni mistrzowie XX-wiecznej hu
manistyki swiatowej - w ymienmy tu chociazby wielkie, klasyczne juz 
nazwisko naszego rodaka, Bronislawa Malinowskiego - Le Bras od
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rzucal systemy probujqce zbyt jasno i prosto wyjasniac ludzkq histori~ 
i rzeczywistosc, caly zas nacisk kladl na szukanie mozliwie adekwatnych 
metod badania, obserwacji tej rzeczywistoSci w calej jej zlozonosci. 
Przy calym swym optymizmie i dynamizmie badawczym na kazdym 
kroku podkreslal tez ograniczonosc naszego dotychczasowego poznania 
naukowego i wynil{6w, zw!aszcza zaw~zonych do granic jednej dyscyp
liny. Obawia! si~ np. niezmiernie tendencji ograniczajqcych socjologi~ 

do spo!eczenstw XX-wiecznych i budujqcych na tej podstawie gene
ralne teorie wyjasniajqce. Dobra socjologia w jego oczach, socjologia 
zajmujqca si~, jak i historia, zywymi ludzmi w czasie i przestrzeni, 
musi siE;gac do historii i dopiero w ciqglym z niq dialogu ustalac i stale 
kontrolowac generalne typologie, prawidlowosci, tendencje. Ale taki,e 
sil~gac musi, jak kai,da inna dziedzina wiedzy, do innych dyscyplin, do 
psychologii, z kt6rq lqczyl Le Bras wielkie nadzieje choc dotychczasowa 
wsp6lpraca jej w ramach nowej humanistyki spolecznej raczej go roz
czarowywala, a taki,e w miar~ potrzeby do wszystkich innych nauk 
z matematycznymi i przyrodniczymi wlqcznie. Za szczeg6lnie prze
brzmiale, nic nie wnOSZqce i wr~cz niebezpieczne uwai,al spory 0 gra
nice dyscyplin naukowych, jak socjologia i historia, socjologia i psycho
logia, czy tez rezerwowanie przez te dyscypliny dla siebie jakichs dzie
dzin ludzkiej rzeczywistosci. Istotnym bylo dla niego zagadnienie, kwe
stionariusz badawczy, w tym tez uj~ciu badanie i naswietlanie danego 
zagadnienia z wielu stron, roznymi metodami, stanowi nie tylko nie
zmiernie poi,yteczny, ale wr~cz nieodzowny warunek sine qua non 
pelniejszego zrozumienia i wyjasnienia tegoz zagadnienia. Posiadal Le 
Bras, jak malo kto w jego generacji, ogromne zrozumienie dla zespo
lowego wysilku naukowego, widzial wag~ i koniecznosc r6znorodnych 
typow post~powania naukowego wzajemnie si~ uzupelniajqcych, poczy
najqc od podstawowej sprawy porzqdnego gromadzenia podstawowych 
danych, materialow, a konczqc na pr6bach generalizacji w skali swiata 
i historii powszechnej, generalizacji ostroznej i stale k ontrolowanej 
nowymi danymi. Z bogatego temperamentu, z gl~boldch w!asnych za
interesowan, wyplywa!a jego wlasna pasja badawcza do konkretu hi·
storyczno-spolecznego, do obserwacji ludzi w przeszlosci i czasach 
wsp6lczesnych, do szukania moi,liwie obiektywnych kryteri6w zywot
nosci grup. Malq grup~ spolecznq, w rodzaju np. tradycyjnej parafii 
wiejskiej, uwazal za idealny teren badan i obserwacji najbardziej szcze
g610wych, wr~cz drobiazgowych, ale stwarzajqcych dopiero solidny fun
dament do jakichkolwiek uog6lnien. Myslqc w kategoriach spoleczen
stwa globalnego 0 kazdym momencie historycznego rozwoju postuio
wal w kazdym z tych momentow koniecznosc maksymalnie szczeg6lo
wej obserwacji og6lu spoleczenstwa przynajmniej na dobrze dobranych 
i oswietlonych dobrymi zrodlami odcinkach. Ten olbrzymi program 
zakladal ogromny, ujednolicony wysilek dlugiego szeregu wyspecjali
zowanych instytutow, zespol6w, takze pojedynczych jednostek dobrze 
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przygotowanych, przekazujqcych nast~pnie wyniki swych prac do osrod
k6w centralnych w skali krajowej i mi~dzynarodowej. Byl Le Bras 
jak najdalszy od typu uczonego gabinetowego, zamkni~tego w czterech 
scianach swej pracowni i piel~gnujqcego troskliwie swe wlasne po
mysly i teorie. Bal si~ jak ognia konstrukcji papierowych, pozornie nie
raz jasnych, logicznych, racjonalnych, choc w rzeczywistosci mniej czy 
bardziej deformujqcych zlozonq ludzkq rzeczywistose. Z troski 0 usza
nowanie i poznanie tej rzeczywistosci wyrastala wlasnie ch~c oparcia 
badail na maksymalnie szerokiej, dobrze zestawionej podstawie doku
mentacyjnej. Swiadom byl Le Bras rozpi~tosci mi~dzy swym progra
mem a jego realizacjq, mi~dzy postulatami teoretycznymi a faktycznym 
stanem nauki, i stqd tez wyplywalo jego przekonanie , ze w D3.ukach 
o ludziach, w nowej humanistyce spolecznej, stoimy mimo wszystko 
dopiero u progu rozwoju. Nie wqtpil, ze b~dzie to rozw6j ogromny, 
przy czym niezwykly wr~cz rozrost nauk spolecznych i historycznych 
w ostatnich dziesi~cioleciach przekonywal go 0 tym namacalnie. Moze 
dopiero w ostatnich latach ci~zkiej choroby i rozlicznych, silnie przezy
wanych przez niego przejaw6w kryzysu uniwersytetu i Kosciola, ten 
optymizm co do Pl'zyszlosci nauki ulegl jakiemus zahamowaniu. Gdy 
przed rokiem, w lutym 1969 r. mialem moinose odwiedzie Profesora 
po raz ostatni w jego pi~knym mieszkaniu w samym centrum starej 
dzielnicy laciilskiej Paryia, z pi~knym widokiem na miasto rozciqgajqce 
si~ u st6p wzg6rza sw. Genowefy, zastalem go oczywiscie wsr6d inten
sywnej pracy wykailczania wielu rozpocz~tych od lat dziel, zarazem 
jednak nastawionego pesymistycznie w stopniu ai zaskakujqcym. Swia
domose rozpi~tosci mi~dzy postulowanym a obeenym stanem wiedzy 
z zakresu jui osobistych specjalizacji Le Brasa sprawiala, ze dziela swe, 
zwlaszcza wi~ksze, pisal z ogromnymi trudnoseiami, wielokrotnie je 
przeredagowywal, nigdy nie byl z nich w pelni zadowolony. Pisal j ~ 

zykiem nie najlatwiejszym, dobieral okresleil czasami wr~ez zaskakujq
cyeh, nie stereotypowyeh, ale wynikalo to zawsze z tw6rczego poszu
kiwania i ch~ci jak najwierniejszego oddania spraw bardzo czasami 

. trudnych, cz~sto po raz pierwszy poddawanyeh wst~pnej, naukowej 
analizie. Prace Le Brasa jako ealose stanowiq zresztq w 1"vielkim stop
niu przede wszystkim program badail, aktualnie w pelni jeszeze reali
zowany, oraz niejako prowizoryczne, tymezasowe podsumowania, pro
pozycje nowych uj~e, perspektyw. Zwlaszeza po ostatniej wojnie rozr6s1 
si~ we Franeji, w wielu krajaeh europejskich i pozaeuropejskich caly 
rueh naukowy nawiqzujqcy w wi~kszym ezy mniejszym stopniu do pro
gl'am6w i inspiraeji Le Bras. Rzadko si~ zdarza, by uezony humanista 
jeszeze za zycia m6g1 bye swiadkiem tak bujnego rozwoju kierunku 
zapoczqtkowanego w wielkim stopniu przez siebie. Dlatego mi~dzy in
nymi tak trudno dzis jeszeze okreslie dokladniej istotne miejsee Gabrie
la Le Bras w caloksztalcie humanistyki swiatowej XX stulecia. Wyma
gae to b~dzie w przyszlosei nie tylko por6wnawczyeh studi6w nad no



ZDARZENIA - KSL,\ZKI - LUDZIE 1053 

wymi kierunkami i inicjatywami w tejie humanistyce, ale takie za
si~gu i trwalosci ich oddzialywania, co w przypadku Le Bras nie da 
si~ dzis jeszcze uchwycic. 

Zasadniczy, wlasny dorobek naukowy Gabriela Le Bras lqczy si~ 

w pierwszym rz~dzie z dziedzinq, kt6rq moiemy najog6lniej okreSlic 
jako histori~ i socjologi~ spolecznosci chrzescijanskiej, a scislej bio
rqc - katolickiej. Punktem wyjscia stala si~ tu znakomita znajomosc 
prawa kanonicznego, zasadniczej, wolno powied!!:iec, specjalizacji nauko
wej Le Brasa, kt6rej pozostanie tei konsekwentnie wierny do konca 
iycia. W 1931/2 r. publikuje zmarly SWq klasycZl1q juz dzis pozycj~, 

dwutomowq ksiqzk~ 0 kolekcjach kanonicznych Zachodu od tzw. Fal
szywych Dekret6w do Gracjana, a wi~c dla IX-XII wieku (Histoire 
des collections canoniques en Occident depuis les Fausses Decretales 
jusqu'au Decret de Gratian, t. II we wsp6Ipracy z Paul Fournier; 
wyd. 2 - 196113). Ale wytrawny historyk prawa, mediewista, stawia 
sobie zarazem pytania, jak wyglqdala w przeszlosci i aktualnie reali
zacja w praktyce niezwykle rozbudowanego w Kosciele katolickim 
systemu norm kanonicznych. W 1931 r. oglasza w zwiqzku z tym sw6j 
artykul programowy pod znamiennym tytulem: Statystyka i historia 
religijna. 0 szczeg610we badania i historyczne wyjasnienie stanu ka
tolicyzmu w .r6inych rejonach Francji (powt6rzony potem w zbiorze 
Etudes de socjologie religieuse, I, Paris 1955). Byl to poczqtek systema
tycznych badan nad praktykami religijnymi, w kt6rych niedlugo znalazl 
Le Bras pierwszych wsp6lpracownik6w jak ks. Boulard czy o. Lebret, 
ale kt6re dopiero po drugiej wojnie swiatowej mialy si~ wr~cz zywio
Iowo rozwinqc we wszystkich prawie krajach, i to nie tylko tradycyjnie 
katolickich, angaiujqc dzis dziesiqtki specjalnych instytut6w oraz setki, 
jeSli nie wr~cz tysiqce ludzi potrzebnych na r6inych szczeblach tych 
badan. Zrozumiale, ie w stosunku do badan nad wsp6lczesnosciCj tak 
zaawansowanych, ie zapewne niedlugo doczekamy si~ juz pierwszych 
map praktyk, przynajmniej katolik6w, w skali europejskiej czy amery
kanskiej, bez por6wnania wolniej rozwijajq si~ :i:mudne prace nad hi
storiq praktyk, wnoszqce jednak jui teraz bardzo wiele dla wlasci
wego zrozumienia i interpretacji zjawisk. Nie tu oczywiscie miejsce 
na charakterystyk~ tych rozleglych prac, ich znaczenia naukowego i iy
ciowego, moment6w dyskusyjnych, nasuwajqcych si~ w spos6b nie
unikniony tam wsz~dzie, gdzie narastajq nowe dane i rozszerza si~ 

nasza wiedza 0 ludziach. Ze stanowiska Le Brasa trzeba w kaidym 
razie podniesc z naciskiem, bo sprawa wywoluje czasem dotqd jeszcze 
nieporozumienia, ii badania praktyk uwazal on za wst~pny etap prac 
nad postawami i iyciem religijnym danego spoleczenstwa, danej grupy. 
Etap cenny, dostarczajqcy obiektywnych, nie budzqcych wqtpliwosci 
danych, dajqcy jakby pierwsze rozeznanie w sytuacji i umo:i:liwiajqcy 
postawienie dalszych, szczeg610wych pytan, dotyczqcych juz zwykle 
pewnych, bliiej okreslonych kategorii ludzi, wyr6iniajqcych si~ w ten 
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czy inny sposob swym zachowaniem. Ale zarazem etap implikujqcy ko
niecznosc blizszego wglqdu i zrozumienia motywacji osob praktyku
jqcych czy nie, uchwycenia ich psychologii, oddzialywan spolecznycll 
itd., jednym slowem etap zmuszajqcy niejako do gl~bszego wnikni~cia 

w jakze trudno uchwytny naukowymi metodami swiat ludzkiej religij
nosci. Mozna powiedziec, ze w miar~ rozszerzania si~ badan nad praj~
tykami, Le Bras skupial coraz wi~cej uwagi i wysilku na szukaniu 
sposobow dojscia do tych glGbszych warstw, i to na roznych drogach. 
Wobec coraz wyrainiej rysujqcej siG juz w wyniku pierwszych badal1 
roli czynnik6w historycznych, lokalnych tradycji, ciqglosci praktyk 
i postaw przel{azywania przez kolejne pokolenia w danej parafii czy 
okolicy, tym silniej podnosil Zmarly wag~ szczegolowych studiow geo
graficzno-historycznych. W pierwszym, powojennym numerze znakomi
tego, nowatorskiego pisma historycznego Annales z 1945 r., poswi~conym 
pami~ci zamordowanego przez Niemcow wielkiego historyka i swego 
bliskiego przyjaciela, Marc Blocha, zamiescil Le Bras niezwykle sze
roki , instruktywny i dalekosiGzny program bada11 nad geografiq reli
gijnq, wsp61czesnq i historycznq. W tymze samym 1945 r. publikuje 
Zmarl:y inny program wszechstronnego badania historycznego zywot
nosci Kosciola francuskiego, wskazujqc w nim expressis verbis na nie
dostatecznosc dotychczasowych, skqdinqd niezwykle cennych prac nad 
praktykami i zarazem koniecznosc rozszerzenia kwestionariusza na 
dlugi szereg konkretnie ukazanych przejawow "chrzescijanskiej energii 
wzgl~dnie inercji" w historii. W latach nastGpnych istotne znaczenie 
dla Le Brasowskiej koncepcji socjologii religii miec b~dzie talde 
wyjscie poza katolicyzm, proby poszerzenia badan na inne wyznania 
chrzescijanskie, a nawet niechrzescijanskie, choc z reguly przed ba
daczami stajq tam wsz~dzie trudnosci wiGksze anizeli w spoleczenstwach 
katolickich, gdzie wlasnie sprecyzowane i dobrze dajqce si~ obserwowac 
akty obowiqzkowych zwlaszcza praktyk stwarzajq - mozna powie
dziec - jedynq w swoim rodzaju okazj~ dla badaczy. Gdy w ostatnich 
latach zbyt wylqcznie na podstawie obnizania si~ procentu praktyku
jqcych zacz~to mowic 0 procesach dechrystianizacji , Le Bras ostro 
przeciwstawil si~ takim interpretacjom podnoszqC z calym naciskiem 
niemoznosc porownywania sytuacji dzisiejszej z jakze rozwini~tym 

systemem przymusu praktykowania zwlaszcza w XVIII w. Wprawdzie 
ow koscielno-panstwowy przymus dal w rezultacie w tym stuleciu 
napelniejszy dotqd bodajie w skali masowej konformizm, ale slabosc 
tego konformizmu w zestawieniu np. z zywotnosciq choci~zby wspol
czesnych grup religijnych roinego rodzaju rzuca si~ historykowi 
w oczy. 

W szerszej perspektywie rozwoju nauk spoleczno-historycznych po
zycj ~ Le Bras lqczyc mozna z faktem ukazania przez niego drog ba
dania i jakby dowartosciowania samych badan nad ogolem wyznawcow 
danej religii i to wielkich religii wspolczesnych od katolicyzmu po
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czynajqc. W okresach poprzednich, w XIX i poczqtkach XX W., zajmo
wane si~ wprawdzie w nauce od rMnych stron zagadnieniami reli
gijnymi, nawet spoleczno-religijnymi, ale .konkretna obserwacja i ana
liza ograniczona byla wylqcznie prawie do tak zwanych lud6w pierwot
nych i ich religii. Etnograiowie starej szkoly, tak:~e u nas w Polsce, 
ch~tnie szukali takze przezytk6w poganskich we wsp6lczesnych nam 
kulturach ludowych, zarazem jednak az nadto cZE:sto izolowali zbytnio 
poszczeg61ne zjawiska od caloksztaltu zycia i postaw religijno-magicz
nych poszczeg61nych spolecznosci w ich historycznym rozwoju, co pro
wadzilo bardzo latwo do zasadniczych nieporozumien i bl~d6w. Nowy 
program Le Bras w pelni szedl w parze tak z rozwojem socjologii 
opierajqcej si~ w coraz wi~kszym stopniu na rzeczowej obserwacji, 
jak i z narastaniem w historiograiii, dzis JUz zwyci~skich i oczywi
stych tendencji integracyjnych badania spoleczenstwa globalnego. Nic 
tez dziwnego, ze wlasnie awangardowe w latach trzydziestych XX w. 
A.nnaLes M. Blocha i L. Fabvre'a natychmiast z takim entuzjazmem 
poparly prace Le Brasa. Ale tez przed histori q Koscio16w otwieraly 3i~ 
tu w szczeg61nosci nowe , niezwykle wazne perspektywy badania nie 
tylko, jak dotqd z reguly, elit, hierarchii, ustroju prawnego czy pod
staw gospodarczych, ale zycia og61u wyznawc6w. Wczesniejsze bada
nia koncentrowaly si~, gdy chodzi 0 zycie religijne, przede wszystkim 
na swi~tych, wybitnych mistykach czy w og61noSci ludziach piszqcych, 
teraz zas nastqpilo ogromne poszerzenie systematycznych zainteresowan 
i prac naukowych na zycie codzienne mas ludzi, ich zwykle, religijne 
czy moze magiczne (p61-magiczne cz~sciej zapewne) gesty, ryty, zw y
czaje, wierzenia itd. Wbrew r6znorodnym obawom i sceptycznym opi
niom prace wlasne Le Bras, a nast~pnie szereg gruntownych mono
grafii powstalych we Francji i innych krajach w nawiqzaniu do jego 
programu wykazalo w calej pelni mozliwosc i wag~ tego typu badan. 
Mozna wr~cz powiedziec, ze w miar~ rozszerzania si~ i niezwyk!e 
wr~cz intensywnego rozwoju wsp6lczesnych prac historyczno-spolecz
nych droga ukazana generalnie przez Le Brasa okazuje si~ coraz to 
bardziej naukowo wazna i tw6rcza, zarazem zas sarna problematyka 
socjo-religijna awansuje coraz konkretniej obok zwlaszcza socjo-eko
nomicznej, do rz~du kluczowych zagadnien w globalnej ewolucji spo
leczenstw i ich kultur. OczywiScie, nie mozna wiqzac tej ewolucji tylko 
z G. Le Bras, ale rola w niej zmarlego Uczonego byla niewqtpliwie 
powazna. W gr~ wchodzi tu zresztq nie tylko sam program naukowy, 
ale i jego przyj~cie w r6znych kr~gach, zwlaszcza zas pokonanie tra
dycyjnie silnych w kr~gach wyznaniowych oporow przeciw tego typu 
szczeg610wym badaniom nad ich wlasnymi spolecznosciami w prze
szlosci i zwlaszcza terazniejszosci. Pod tym wzgl~dem pozycja uznania 
i zaufania, jakie zdobyl Le Bras ze wszystkich stron, byla wr~cz ude
rzajqca, i chyba w spos6b szczeg61nie wazny zawaiyla na powodzeniu 
calego dziela. Przyszly biograf Le Brasa ukaze go z pewnosciq w kon
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tekscie interesujqcej ewolucji nauki i calej spolecznosci francuskiej 
XX wieku, gdzie mi~dzy innymi tak istotnym w stosunku do stulecia 
poprzedniego zmianom ulegly i postawy katolik6w, i stosunek do nich 
innych kr~g6w religijnych, ideowych czy politycznych. Tolerancyjnosc, 
szerokie podejscie, rzetelnosc naukowa Le Brasa i innych wybitnych 
uczonych-katolik6w francuskich z generacji I wojny swiatowej mialy 
swoje znaczenie w tej ewolucji. Ale tez w miejsce jakze naladowanych 
nieraz emocjami i stronniczoSciq spor6w 0 podlozu czy na tie religijno
wyznaniowym, rzu tujqcych natychmiast na obraz przeszlosci urabiany 
zbyt latwo pod takim czy innym kqtem, wprowadzal Le Bras pro
gram spokojnego, obiektywnego przyglqdania si~ najpierw realiom zy
cia, rzeczywistosci, w slad za kt6rym iSc musialo nieuniknienie lepsze 
zrozumienie samych siebie przez Koscioly i grupy religijne, jak i zro
zumienie przez innych ludzi tychze grup i Kosciol6w. Pozytek, wolno 
powiedziec, nie tylko naukowy, ale i spoleczny byl tez bardzo powazny 
i wielostronny. 

Dla badail Le Bras nad spoleczeilstwami katolickimi i zrozumienia 
jego programu podstawowe znaczenie mial podniesiony juz wyzej fakt 
formacji kanonistycznej, historyczno-prawnej, Zmarlego. Chodzi tu, 
jak wiadomo, 0 dyscyplin~ naukowq 0 bardzo starej tradycji, ktora od 
drugiej polowy XIX w. uzyskala nowe, powaine impulsy. Na gruncie 
polskim z tej dyscypliny wyrosla mi~dzy innymi znakomita dzia
lalnosc profesora Wladyslawa Abrahama (1860-1941) i jego uczni6w, 
kladqca gruntowne podstawy do historii KOSciola w Polsce. W uj~ciu 

historyczno-socjologicznym Le Brasa kanonistyka jakby na nowo od
zyla, zyskala nOWq wag~ i perspektywy jako mi~dzy innymi najbar
dziej wlasciwy punkt wyjscia do szerszych badan nad spolecznosciq 
katolickq. Z jednej strony stan~lo tu z calq silq wazkie pytanie 
o wplyw ewolucji spoleczriej, oczywiscie obok innych czynnik6w, na 
formowanie si~ systemu norm przyj~tych w prawie kanonicznym, 
z drugiej - funkcjonowanie tych norm w codziennym konkrecie zycia 
zmieniajqcych si~ warunk6w, srodowisk, pokolen. Dla uformowania si~ 

zasadniczego zr~bu prawa kanonicznego Kosciola lacinskiego klasyczne 
sredniowiecze, wieki XII-XIII, mialy znaczenie decydujqce, choc w bar
dzo wielkiej mierze oparto si~ w6wczas na powaznym, wczesniejszym 
dorobku p6inej starozytnosci i wczesnego sredniowiecza. W wielkiej, 
podstawowej dzis, zbiorowej Historii Kosciola - ponad 25 tom6w wiel
kiego formatu - zapoczqtkowanej ok. 1930 r. przez znanych history
k6w francuskich A. Fliche i V. Martin, przypadlo tei Le Brasowi 
opracowanie ustroju koscielnego chrzescijailstwa sredniowiecznego (In
stitutions ecclesiastiques de ~a Chretiente medieva~e). Z czterech zapo
wiadanych wolumin6w, kt6re skladac si~ majq na ogromny tom kon
centrujqcy si~ w zasadzie na stuleciach XII-XIV (1130-1370) - dot"ld 
ukazaly si~ dwa pierwsze; w latach ostatnich Le Bras pracowal jednak 
intensywnie nad wykonczeniem pozostalych. Z nazwiskiem G. Le Bras 
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19czy sip' jednak przede wszystkim jego wlasna inicjatywa, skrystali
zowana jeszcze jesieni9 1939 r. w pierwszych miesi9cach wojny, zespo
lowego · opracowania Historii Prawa i Instytucji Kosciola Zachodniego 
(Histoire du Droit et des InstitUtions de I'Eglise en Occident). Plan tego 
monumentalnie wr~cz zakrojonego wydawnictwa obejmuje 2:) tom6w 
wielkiego formatu opracowanych przez samego inicjatora i redaktora 
oraz ogromny zesp61 35 jego uczni6w. Dot9d ukazaly si~ w znanym 
wydawnictwie Sirey trzy tomy, w tym tom wst~pny Le Brasa ze szcze
g610wym przedstawieniem calej koncepcji i programu dziela. Prace 
nad pozostalymi tomami s9 ju:i: jednak zaawansowane i Sq uzasadnione 
podstawy do mniemania, ie generacja uczni6w Le Brasa doprowadzi 
calosc do konca. Waga calego przedsi~wzi~cia lezy zas nie tylko w tym, 
:i:e podsumowuje one niejako w nowy spos6b i w nowym uj~ciu kilku
setletni dorobek starej dyscypliny, ale takie w tym, ze stwarza solidne 
fundamenty badan nad Kosciolem katolickim jako spolecznosci9 w kaz
dym okresie jego historycznego rozwoju. W tym sensie Historia Prawa 
i Instytucji 19czy si~ z programem scislej historyczno-socjologicznym 
w zwart9, jednolitq calosc badan nad spolecznosciq katolickq, z mo:i:li
wosci9 przeniesienia tych doswiadczen na studia nad innymi spo
lecznosciami wyznaniowymi, co tak gor9co postulowal Le Bras zwlasz
cza w ostatnim okresie zycia. W dzisiejszych badaniach spoleczno-hi
storycznych coraz silniej niejako podkreslamy wag~ postulatu do
kladnego zapoznania si~ z danq instytucj9, jej zalozeniami, celami, 
z tym, za co si~ sama uwaza, zanim wejdziemy w szczeg610we badania 
nad jej zyciem i funkcjonowan iem jako grupy - wsp61noty ludzkiej. 
Gdy chodzi 0 Kosci61 katolicki, rozbudowany system prawa kanonicz
nego, si~gaj9cy u samych swych podstaw zasadniczych spraw swiado
mosci teologiczno-eklezjologicznej w danych momentach historycznych, 
stwarza - jak jui podkreslaliSmy - szczeg61nie dobry, w gruncie 
rzeczy wr~cz nieodzowny punkt wyjScia badan nad samq spolecznosci9. 
Program Le Bras 19czy si~ tu najscislej z uj~ciami bliskich mu, zna
komitych historyk6w-teolog6w jak Chenu czy Congar, kt6rzy umieli 
pokazac w swych pracach OWq eklezjologiczn9 swiadomosc spolecznosci 
katolickiej w pelnym kontekscie historycznym (por. np. ostatnio L'eccle
si ologie du haut Moyen Age, Paris, Cerf 1968). . 

W naszych rozwazaniach skupialismy si~ bardziej na charakterystyce 
nowych dr6g naukowego post~powania wytyczanych przez Le Bras i je
go szkol~, mniej zas na osi9gni~tych ju:i: dzis wynikach. Wyniki te 'zas 
s9 juz bardzo powa:i:ne i w niejednym, bardzo istotnym punkcie zmie
niaj9 tradycyjne pog19dy na histori~ Kosciola czy kultury europejskiej 
oraz obecnq sytuacj~ chrzescijanstwa w swiecie. Tym wynikom trzeba 
by jednak poswi~cic co najmniej osobny artykul, by je chot najog61niej 
zasygnalizowac. Byloby zas rzeczq szczeg61nie wskazanq, by dac w j~

zyku polskim wyb6r pism Le Brasa i umoi:liwit szerszym kr~gom 

ludzi bezposredni kontakt z jego mys19' Jak ju:i: jednak parokrotnie 
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tekscie interesujqcej ewolucji nauki i calej spolecznosci francuskiej 
XX wieku, gdzie mi~dzy innymi tak istotnym w stosunku do stulecia 
poprzedniego zmianom ulegly i postawy katolik6w, i stosunek do nich 
innych krE~g6w religijnych, ideowych czy politycznych. Tolerancyjnosc, 
szerokie podejscie, rzetelnosc naukowa Le Brasa i innych wybitnych 
uczonych-katolik6w francuskich z generacji I wojny swiatowej mialy 
swoje znaczenie w tej ewolucji. Ale tez w miejsce jakze naladowanych 
nieraz emocjaml i stronniczosciq spor"6w 0 podlozu czy na tle religijno
wyznaniowym, rzutujqcych natychmiast na obraz przeszlosci urabiany 
zbyt latwo pod takim czy innym kqtem, wprowadzal Le Bras pro
gram spokojnego, obiektywnego przyglqdania si~ najpierw realiom iy
cia, rzeczywistosci, w slad za kt6rym iSc musialo nieuniknienie lepsze 
zrozumienie samych siebie przez Koscioly i grupy religijne, jak i zro
zumienie przez innych ludzi tychie grup i Koscio16w. Pozytek, wolno 
powiedziec, nie tylko naukowy, ale i spoleczny byl tez bardzo powazny 
i wielostronny. 

Dla badan Le Bras nad spoleczenstwami katolickimi i zrozumienia 
jego programu podstawowe znaczenie mial podniesiony juz wyzej fak t 
formacji kanonistycznej , historyczno-prawnej, Zmarlego. Chodzi tu, 
jak wiadomo, 0 dyscyplin~ naukowq 0 bardzo starej tradycji , kt6ra od 
drugiej polowy XIX w. uzyskala nowe, powazne impulsy. Na gruncie 
polskim z tej dyscypliny wyrosla mi~dzy innymi znakomita dzia
lalnosc profesora Wladyslawa Abrahama (.1860-1941) i jego uczni6w, 
kIadqca gruntowne podstawy do historii Kosciola w Polsce. W uj ~ciu 

historyczno-socjologicznym Le Brasa kanonistyka jakby na nowo od
zyIa, zyskala nowq wag~ i perspektywy jako mi~dzy innymi najbar
dziej wlasciwy punkt wyjscia do szerszych badan nad spolecznosciq 
katolickq. Z jednej strony stan~lo tu z calq silq waikie pytanie 
o wplyw ewolucji spoleczriej , oczywiscie obok innych czynnik6w, na 
formowanie si~ systemu norm przyj~tych w prawie kanonicznym, 
z drugiej - funkcjonowanie tych norm w codziennym konkrecie zycia 
zmieniajqcych si~ warunk6w, srodowisk, pokolen. Dla uformowani a si~ 

zasadniczego zr~bu prawa kanonicznego Kosciola lacinskiego klasyczne 
sredniowiecze, wieki XII-XIII, mialy znaczenie decydujqce, choc w bar
dzo wielkiej mierze oparto si~ w6wczas na powaznym, wczesniej szym 
dorobku pOznej starozytnosci i wczesnego sredniowiecza. W wielkiej, 
podstawowej dziS, zbiorowej Historii Kosciola - ponad 25 tom6w w iel
kiego formatu - zapoczqtkowanej ok. 1930 r . przez znanych history
k6w francuskich A. Fliche i V. Martin, przypadlo tez Le Brasowi 
opracowanie ustroju koscielnego chrzescijanstwa sredniowiecznego (In 
stitutions ecclesiastiques de la Chretiente medievale). Z czterech zapo
w iadanych wolumin6w, kt6re skladac si~ majq na ogromny tom kon
centrujqcy si~ w zasadzie na stuleciach XII-XIV (1130-1370) - dot'ld 
ukazaly si~ dwa pierwsze; w latach ostatnich Le Bras pracowal jednak 
intensywnie nad wykonczeniem pozostalych. Z nazwiskiem G. Le Bras 
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ll1czy siE; jednak przede wszystkim jego wlasna inicjatywa, skrystali
zowana jeszcze jesieni11 1939 r. w pierwszych miesi11cach wojny, zespo
lowego . opracowania Historii Prawa i Instytucji Kosciola Zachodniego 
(Histoire du Droit et des Institutions de l'EgLise en Occident). Plan tego 
monumentalnie wrE;Cz zakrojonego wydawnictwa obejmuje 2 ') tom6w 
wielkiego formatu opracowanych przez samego inicjatora i redaktora 
oraz ogromny zesp61 35 jego uczni6w. Dotqd ukazaly siE; w znanym 
wydawnictwie Sirey trzy tomy, w tym tom wstE;pny Le Brasa ze szcze
g610wym przedstawieniem calej koncepcji i programu dziela. Prace 
nad pozostalymi tomami Sq juz jednak zaawansowane i Sl1 uzasadnione 
podstawy do mniemania, ze generacja uczni6w Le Brasa doprowadzi 
calosc do konca. Waga calego przedsiE;wziE;cia lezy zas nie tylko w tym, 
ze podsumowuje one niejako w nowy spos6b i w nowym ujE;ciu kilku
setletni dorobek starej dyscypliny, ale tak:i:e w tym, ie stwarza solidne 
fundamenty badan nad Kosciolem katolickim jako spolecznosci11 w kaz
dym okresie jego historycznego rozwoju. W tym sensie Historia Prawa 
i Instytucji ll1CZY siE; z programem scislej historyczno-socjologicznym 
w zwart11, jednolit11 calosc badan nad spolecznosci11 katolick11, z moZli
wosciq przeniesienia tych doswiadczen na studia nad innymi spo
lecznosciami wyznaniowymi, co tak gorqco postulowal Le Bras zwlasz
cza w ostatnim okresie iycia. W dzisiejszych badaniach spoleczno-hi
storycznych coraz silniej niejako podkreslamy wagE; postulatu do
kladnego zapoznania siE; z danq instytucjq, jej zalozeniami, celami, 
z tym, za co siE; sarna uwaia, zanim wejdziemy w szczeg610we badania 
nad jej zyciem i funkcjonowaniem jako grupy - wsp6lnoty ludzkiej. 
Gdy chodzi 0 Kosci6l katolicki, rozbudowany system prawa kanonicz
nego, si~gaj11cy u samych swych podstaw zasadniczych spraw swiado
mosci teologiczno-eklezjologicznej w danych momentach historycznych, 
stwarza - jak juz podkreslalismy - szczeg6lnie dobry, w gruncie 
rzeczy wrE;Cz nieodzowny punkt wyjscia badan nad sam11 spolecznosciq. 
Program Le Bras ll1CZY siE; tu najscislej z ujE;ciami bliskich mu, zna
komitych historyk6w-teolog6w jak Chenu czy Congar, kt6rzy umieli 
pokazac w swych pracach oWq eklezjologicznq swiadomosc spolecznosci 
katolickiej w pelnym kontekscie historycznym (por. np. ostatnio L'eccle
siologi e du haut Moyen Age, Paris, Cerf 1968). 

W naszych rozwazaniach skupialismy siE; bardziej na charakterystyce 
nowych dr6g naukowego PostE;powania wytyczanych przez Le Bras i je
go szkolE;, mniej zas na osiqgniE;tych jui dziS wynikach. Wyniki tezas 
sl1 juz bardzo powazne i w niejednym, bardzo istotnym punkcie zmie
niaj11 tradycyjne poglqdy na historiE; Kosciola czy kultury europejskiej 
oraz obecnq sytuacjE; chrzescijanstwa w swiecie. Tym wynikom trzeba 
by jednak poswiE;cic co najmniej osobny artykul, by je choc najog6lniej 
zasygnalizowac. Byloby zas rzeczq szczeg6lnie wskazanq, by dac w jE;
zyku polskim wyb6r pism Le Brasa i umoZliwic szerszym krE;gom 
ludzi bezposredni kontakt z je.go myslq. Jak jut jednak parokrotnie 
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podkreslalismy, dzielo i program Le Bras Sq jeszcze w tej chwili 
czyms bardzo zywym i dalekim od zamkni~cia. Mistrz ods zed 1 od mIs, 
ale zostawil ogromnq plejad~ llczniow i kontynuatorow na wszystkich 
odcinkach swej naukowej dzialalnosci, zostawil ogromny i konkretny 
program, ktorego bezposrednia nawet realizacja w mysl rozpocz~tych 

juz prac przeciqgnie si~ z pewnosciq co najmniej na dziesi~ciolecia. 

Istnieje tylko niebezpieczenstwo, zrozumiale i niejako normalne w ta
kiej sytuacji, by wyrosle ze szkoly Le Bras specjalizacje nie oddzie
lily si~ zbyt silnie od siebie zatracajqc podstawowy postulat Mistrza 
stalej koordynacji, integracji, konfrontacji metod, wysilkow, myslenia. 
Nielatwo b~dzie bowiem znalezc czlowieka tak wszeehstronnego i dy
namicznego jak sp. Gabriel Le Bras, wielkiego uczonego i humanisty 
zarazem, ktory wsz~dzie chcial przede wszystkim widziec i rozumiec 
ludzi, wszystkich ludzi. Dodajmy wreszcie, ze Polsk~ darzyl wielkq sym
patiq, i jeszcze w ostatnich latach zycia mysial 0 ponownym do nas 
przyjezdzie. Z wielkq radosciq przyjql wiadomosc 0 projekcie nadania 
mu przez Wydzial Humanistyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego doktoratu honoris causa , wielka tez szkoda, ze projektu tego nie 
zdola si~ juz zrealizowac. 

Jerzy Kloczowski 

Z POLSKIEJ PRASY KA TOLiCKIEJ 

Zeszyt 2 (wrzesien-pazdziernik 1969) Ateneum Kaplanskiego dzieli si~ 

na dwie cz~sci tematycznie zwiqzane z dwoma dolwmentami soboro
wymi: Dekretem 0 katolickich Kosciolach Wschodnich i Deklaracjq 
o stosunku KOSciola do religii niechrzescijanskich. 
Cz~sc pierwszq otwiera relacja ks. P. Hempereka z dzialalnosci ko

misji przygotowujqcej dekret, dyskusji i glosowania nad nim. Ks. P. 
Palka charakteryzuje ogolne nastawienie Kosciola rzymskiego do ob
rzqdkow wschodnich, ktore ksztaltowaly si~ od pierwszych wiekow 
istnienia chrzescijal'lstwa koncentrujqc si~ kolo takich srodowisk zycia 
religijnego, jakim byly Antiochia, Bizancjum, Aleksandria. Do nieh 
wszystkich Kosci6l rzymski ustosunkowal: si~ pozytywnie - konstatuj e 
Autor. Nie wyraza si~ to jedynie w tolerowaniu ieh istnienia, lecz 
rowniez w dqzeniu do ich zachowania i rozwoju. Szafarstwo sakramen
tow unormowime przez Dekret 0 Kosciolach Wschodnich omawia szcze
golowo ks. F. Wycisk. Na zmiany 'dotychczasowych, niejednokrotnie 
chyba krzywdzqcych nie-lacinnikow przepisow, wplynql ruch ekume
niczny. Ks. J. Rybczyk natomiast zajmuje si~ wzajemnymi relacjami 
stanowiqcymi tzw. communicatio in sacris mi~dzy katolikami i ochrzczo
nymi akatolikami obrzqdku wschodniego. W 1967 r. Sekretariat dla 
jednosci opublikowal dokument zawierajqcy przepisy wykonawcze do 
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uchwal Soboru w sprawach ekumenicznych. To' "Dyrektorium ekume
niczne" przynosi zlagodzenie wielu postanowien prawa kanonicznego, 
szczeg6lnie gdy chodzi 0 Eucharysti~, kaplanstwo, sakrament chorych 
i pokuty. Obecnie zakaz udzielania tych sakrament6w nie dotyczy 
akatolik6w obrzqdku wschodniego, b~dqcych w dobrej wierze, pod wa
runkiem, ze sami proszq 0 udzielenie im sakramentu i posiadajq na
lezyte usposobienie wewn~trzne. Przeglqd obcej literatury na temat 
omawianego Dekretu, pi6ra o. Przybylskiego - b~dqcy wlasciwie syn
tetycznym spojrzeniem i ocenq Dekretu - zainteresuje na pewno 
wszystkich czytelnik6w. Tym bardziej, i.e Dekret 0 katolickich Koscio
lach Wschodnich jest stosunkowo malo znany ze wzgl~du na jego 
"prawno-dyscyplinarny" charakter oraz problematyk~ dotyczqCq nie
licznej grupy wiernych, bardzo mi~dzy sobq zr6i.nicowanych. Wnosi 
on jednak wiele nowych element6w jak np. uznania r6wnosci Kosciota 
Wschodniego i Zachodniego z jednoczesnym podkresleniem, i.e nalezy 
zachowae odr~bnose w teologii i tradycji. Ubocznym niejako skutkiem 
soborowej dyskusj i nad Dekretem byla zach~ta do rozpocz~cia aggior
namento rowniez w Kosciolach Wschodnich. 

Inny nieco charakter majq artykuly skupione wokol problematyki 
zuwartej w Deklaracji 0 stosunku Ko§C'ola do religii niechrzeSci.jan
skich. Nie zajmujq si~ one sciSle tresciq Deklaracji, lecz zagadnieniami, 
kt6re jq uzupelniajq i wyjasniajq. 

Dla czytelnik6w Znaku ciekawy b~dzie niewqtpliwie artykul ks. J. 
Siega SJ, pt. Znaki czasu uzupelniajqcy si~ doskonale z podobnym 
artyku!em o. A. Zynela (Znak 186). Ks. Sieg w oparciu 0 EwangeE~, 
mowiqc 0 nowej odpowiedzialnosci Kosciola za swiat, odpowiedzialnosci, 
ktol'q Kosci6l uswiadomil sobie ostatecznie ·w czasie Soboru, wyroznia 
dwa rodzaje znakow czasu. Pierwszy rodzaj to znaki czasu posiadajqce 
wymiar etyczny. Sq to wydarzenia i zmiany (np. powstanie klasy ro
botniczej, ruch antykolonialny, kl~ski zywiolowe, agresje zbrojne), wy
magajqce decyzji 0 charakterze moralnym. Ich tlem ".~,Sq nieprzystoso
wane (do potrzeb zycia) instytucje i stuktury spoleczne"". Te znaki 
Sq konieczne dla adaptowania si~ Kosciola do nowej sytuacji. Nato
miast drugi rodzaj to "zbawcze znaki czasu" b~dqce wyrazem inter
wencji Woli Bozej, ktora ukazuje poprzez nie aktualnq form~ prawdy 
objawionej. Odpowiedziq na te ostatnie znaki czasu moi.e bye tylko 
nadprzyrodzona wiara. Sob~r staral si~ odczytac zaadresowane do Ko
sciora znaki czasu, pojawiajqce si~ w naszej epoce. J ednoczeSnie zas 
podkresliJ:, ii. dla wlasciwego odczytania znakow czasu Koscio! potrze
buje pomocy wszystkich ludzi i to nie tylko wierzqcych, lecz r owniez 
niewierzqcych , zar6wno katolikow jak i niechrzeScijan. Szukajqc we 
wspo!czesnej historii znaku czasu okreslajqcego nasz stosunek do re
ligii niechrzescijanskich, ks. Sieg sugeruje, i.e byla nim pielgrzymka 
Pawla VI do Ziemi swi~tej. 



1060 ZDARZENIA - KSIA Z KI - LUDZ IE 

Najdawniejsze przyklady wsp6lzycia chrzescijanstwa z innymi reli
giami, a mianowicie z judaizmem i politeizmem, pokazuje ks. Wolnie
wicz. Nie opiera si~ przy tyro na swieckich zr6dlach pisanych, lecz 
jedynie na tekstach Pisma swi~tego. Wszystkie te przekazy Sq jedno
myslne w uznaniu pierwszenstwa narodu wybranego w przyjmowaniu 
Dobrej Nowiny 0 Zbawieniu. Autor udowadnia, iz przekonaniu temu 
towarzyszyla przychylnosc narodu izraelskiego dla Chrystusa. Prze
ciwko Niemu wyst~powala tylko nieliczna grupa faryzeuszy. Charak
terystyczne jest takze, ii Apostolowie nie pot~piali surowo zabojc6w 
Jezusa, ale uwazali ich za narz~dzia Boga, kt6rzy "mimo swej woli wy
pelnili to, czego B6g przez smierc Jezusa zamierzyl dokonac". Podobny 
byl stosunek Aposto16w do politeizmu; nie byli jego sympatykami, 
lecz dostrzegali historyczny sens poganskich wierzen w kontekscie 
Historii Zbawienia. 

Ta otwarta postawa chrzescijanstwa wobec innych religii ulegla za
sadniczej zmianie w p6zniejszych wiekach. Ewolucj~ stanowiska my
slicieli chrzescijanskich od tolerancji do jawnego antagonizmu poka
zuje w skr6cie k s. J . Szymusiak SJ. 

W nowozytne dzieje mysli ludzkiej przenosi nas artykul ks. R. Lu
kaszyka,kt6ry w XX-wiecznych badaniach religioznawczych widzi ge
nez~ obecnej postawy Kosciola wobec religii niechrzescijanskich. Naj
cenniejszym osiqgni~ciem filozofii religii bylo wyeksponowanie orygi
nalnosci religii nie dajqcej si~ sprowadzic do prymitywnej filozofii , 
etyki czy swiatopoglqdu. 0 swoistosci religii decyduje jej przedmiot 
"sacrum"; wszystko, co si~ sklada na religi~ musi miec charakter 
sakralny. Koncepcj~ t~ uzupelnia psychologia religii (idqca od Jamesa) 
stwierdzeniem, ze podmiottm aktu religijnego jest przede wszystkim 
"gl~bia ludzkiego ja, ktora ustosunkowuje si~ do tkwiqcej w psychice 
ludzkiej mysli 0 Bogu, czyli do rzeczywistosci sakralnej". Z kolei feno
menologia religii i historia por6wnawcza, wykorzystujqC powyzsze wy
niki badan, wyjasnily wsp6lne cechy struktur religijnych. Dorobek 
wszystkich wymienionych nauk wplynql na teologiczne uj~cie problemu 
wieloreligijnosci. Zrezygnowano z czysto teoretycznego traktowania 
religii i dostrzezono jej personalny aspekt (spotkanie dw6ch os6b). 
Poza tym teologowie wsp6lczesni powr6cili do twierdzenia pierw
szych Ojc6w Kosciola, ze Chrystus zbawil in actu wszystkich ludzi. 

DekLaracja 0 stosunku Kosciola do reLigii niechrzesqijaiisk ich postu
luje nawiqzanie dialogu z hinduizmem, buddyzmem, islamem i juda
izmem. Ks. E. Bulanda SJ, stara si~ ocenic rozw6j i znaczenie tych 
religii , wychwytujqC te elementy (np. idea jednosci kosmicznej w hin
duizmie czy tolerancja w buddyzmie) , kt6re ulatwiq porozumienie 
z katolikami. 

Do religioznawczej problematyki, zaznaczonej przez ks. Lukaszyka, 
powraca ks. S. Nagy SCJ w pi~knym studium 0 fenomenle religii. 
Dzieje fenomenu religijnego to po prostu ewolucja postawy czlowieka 



ZDARZENIA - KSIA2:KI - LUDZIE 1061 

wobec Boga. W epoce przedhistorycznej by! to trudno uchwytny wy
silek cz!owieka do nawiqzania kontaktu ze swiatem pozaziemskim. 
W miar~ rozwoju kultury zmieniala si~ idea Boga (czy b6stw) ksztal
tujqca form~ kultu i stosunek czlowieka do Absolutu, a co za tym 
idzie - koncepcj~ cz!owieka w og6le. Na tle d!ugich dziej6w rozwoju 
fenomenu religijnego chrzescijanstwo wyr6znia si~ oryginalnym po
j~ciem Boga (bezspornie istniejqcy, osobowy Stw6rca) i cz!owieka 
(stworzony przez Boga autonomiczny, odr~bny byt). Przyjmujqc, iz 
religia jest dialogiem cz!owieka z Bogiem, posiadanie rozumu i woli 
jest najbardziej istotnq cechq dla ludzkiej religijnoSci. "Po raz pierw
szy, bo na gruncie faktu stworzenia i zbawienia, wolny i osobowy 
czlowiek rna dokonac wyboru Boga, podjqc propozycj~ dialogu, kt6rq 
B6g zamknql w dziele powolania go do bytu i zbawiajqcej opiece nad 
jego ±yciem". Tak wi~c centrum chrzescijanstwa - kontakt osobowego 
"ja" Boga z osobowym "ja" czlowieka - jest jednoczesnie szczytowym 
punktem rozwoju fenomenu religijnego. 

Ostatniq rubryk~ Ateneum - "Sprawy koscielne i duszpasterskie" 
wypelnia charakterystyka dzialalnosci i struktury rady duszpasterskiej 
(bp W. W6jcik) i pi~kne wspomnienie 0 bliskim kazdemu ksi~dzu 

A. Fedorowiczu (ks. B. Inlender). 
\V sumie omawiany numer Ateneum przynosi bardzo bogaty materia! 

informacyjny (przede wszystkim pierwsza jego cz~sc) a takze dostarcza 
wielu temat6w do gl~bokiej refleksji nad drogami rozwoju mysli ludz
kiej i sladami w nich Niesmiertelnego. Jest on wartosciowy tym bar
dziej, ze nasz rodzimy teren nie dostarcza nam prawie zadnego 'pola 
do doswiadczen osobistych, powstajqcych z bezposredniego styku oraz· 
wsp6lzycia z ludzmi chwalqcymi Boga w innej religii czy przynaj
mniej - obrzqdku. Brak ten powoduje, ze katolik polski traci wraz
liwosc na to, co kryje si~ w zyciu wedlug innej koncepcji Boga czy 
innej koncepcji oddawania Mu chwaly. W konsekwencji moze si~ 

w nim rodzic, i niejednokrotnie dochodzi do tego, deprecjacja inn y c h 
oraz niebezpieczne samozadufanie. Tym sposobem przechodzi obok wie
lu wartosci tracqc je nieswiadomie dla swojego zycia nie tylko reIi
gijnego. 
Nast~pny, trzeci zeszyt Ateneum Kaplanskiego przynosi niemal w ca

losci materialy II Sympozjum Biskup6w Europejskich w Chur, obra
dujqcego nad tematem: kaplan w swiecie i w Kosciele dzis. 

Kardynal J. Dopfner w referacie otwierajqcym obrady (Kaplanstwo: 
elem enty tTwaZe i zmienne) stwierdzi!, iz przyczynq i punktem wyjscia 
wszystkich rozwazan jest niepok6j i niepewnosc, a nawet kontestacja, 
panujqce w Kosciele, a wi~c r6wniez wsr6d ksi~zy. Przyczyny niepew
nosci u wielu kap!an6w dopatruje si~ on w poczuciu utraty wartosci 
swojej wlasnej funkcji w spoleczenstwie wobec wzrostu znaczenia 
swieckich w Kosciele. "Kaplanstwo powszechne" jednak jest mozliwe 
tylko jako kaplanstwo calego Ludu Bozego, a zatem z udzialem ksi~zy. 

16 - Znak 
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Nie znikn~ly przy tym, lecz zostaly moze jeszcze bardziej wyekspono
wane, poslugi kaplanskie: posluga slowa, posluga ofiarnicza (liturgia) 
oraz posluga "budowania Ciala Chrystusowego" (chodzi 0 jednosc wiary 
i pelnego poznania Boga). 

o Kaplanie w zmieniajqcym si~ swiecie m6wil kardynal A. Bengsch ' 
(biskup Berlina) i biskup M. Falc;ao (sufragan w Lizbonie). Obaj oparli 
si~ na osobistych doswiadczeniach i refleksjach. Bardziej og6lny jest 
referat kardynala Bengscha i dlatego warto wypunktowac kilka jego 
mysli: kaplan traci wplyw na ludzi nie rozumiejqcych rzeczywistosci sa
krajnej; wobec panowania mitu post~pu kaplan nie moze bye autoryte
tern bez realizacji odnowy zycia chrzescijanskiego; bezkrytyczne przyjmo
wanie swiatowych wzor6w moze doprowadzic do "smierci zycia chrze
scijanskiego". 

Problemem Kaplan w Kosciele, kt6ry si~ odnawia zaj~li si~ kardynal 
E. Vincente Tarancon (prymas Hiszpanii) i biskup D. Worlock (Ports
mouth). Prymas Hiszpanii po wnikliwej i drobiazgowej ocenie aktual
nej sytuacji wysunql szereg postulat6w, z kt6rych warto kilka przy
toczye, chocby z myslq 0 ich zastosowaniu na gruncie polskim. Przede 
wszystkim ·zwr6cil on uwag~ na koniecznosc udost~pnienia klerykom 
najnowszych osiqgni~e zar6wno teologii j ak i nauk spoleczno-ekono
nicznych (kursy, tygodnie informacji). Teologom naleiy zagwarantowac 
niezb~dnq wolnose w ich badaniach. Nie widzi on moiliwosci usuni~cia 
niekt6rych krytykowanych srodk6w tradycyjnej ascezy (modlitwa, post) , 
lecz proponuje przystosowanie ich do mentalnosci wsp6lczesnego kato
lika. Rozwiqzaniem problemu samotnosci ksi~zy moie bye "praca w eki
pach tak pomyslana, by wsp6lne polqczenie wysilk6w stwarzalo klimat 
prawdziwej przyjazni ludzkiej". 

Inna forma wyjscia z samotnosci - bez czego nie moina prowadzic 
dziela ewangelizacji - to iycie z ludzmi swieckimi. Niezb~dnym jednak 
warunkiem rozwiqzania tego problemu jest ludzka dojrzalosc wewn~trz
na kaplana. 

Kolejny temat Biskup i jego kaplan om6wil kardynal A. Poma (arcy
biskup Bolonii) i arcybiskup L. J. Guyot (Tuluza) . Gl6wna teza referatu 
kardynala Poma dotyczyla jednosci mi~dzy biskupem a kaplanem, uza
sadnionej nie tylko wsp6lnotq praktycznego dzialania, ale takie teolo
gicznymi racjami. Arcybiskup Tuluzy, przedstawiajqc ewolucje wzajem
nych relacji biskup-kaplan, jako program na dziS przyjmuje haslo Pa
wla VI: biskup bratem i przyjacielem swoich kaplan6w. Wczoraj biskup 
byl ich ojcem i ·przeloionym. Natomiast postulaty na przyszlosc wyrazil 
w lapidarnym zdaniu: "Jutro biskup b~dzie coraz bardziej slugq i mi
sjonarzem". 

Kardynal J. Suenens w koncowym referacie Kaplan w sluzbie Ludu 
Bozego staral si~ szerzej nakreslic gl6wne zadania ksi~zy w najbliiszej 
przyszlosci. "Przede wszystkim naleiy ustawic kaplana w Kosciel e ... 
a Kosci61 w swiecie". Jednym z najwainiejszych problem6w, kt6!"y 
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zdaniem kard. Suenensa nalezy przebadae, jest problem celibatu. A oto 
jego konkretne wskazowki: 

1. 	 pogl~bie ewangelicznq wartose dobrowolnego celibatu, 
2. 	 zbadae prawodawstwo kanoniczne dotyczqce dyspensy od celibatu, 
3. 	 pogl~bie teologicznie, co nalezy do istoty urz~du kaplanskiego, 

a co w nim jest wzgl~dne, i okreslie znaczenie sakralnego charak
teru kaplanstwa, 

4. 	 zbadae problem ludzi zonatych tam, gdzie wyst~puje brak kapla
now. 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wsrod uczestnikow Sympozjum po
twierdzily wi~kszose tez omawianych referatow, ale nie przyniosly pro
pozycji zadnych konstruktywnych rozwiqzan. 

Pozos tale trzy artykuly Ateneum (,0 wladzy papieza, 0 teologii pasto
ralnej i 0 wolnosci w sluzbie Bogu i bliznim), chociaz nie majq tej 
werwy dyskusyjnej i sHy przekonywania co referaty Sympozjum, wno
SZq szereg interesujqcych mysli oraz spostrzezen. Najciekawszy, choe 
najbardziej specjalistyczny, wydaje si~ bye artykul ks. F. Blachnk
kiego, prezentujqcy nowe kierunki badan teologii pastoralnej w oparciu 
o nowy podr~cznik opracowany pod redakcjq m. in. T. X. Arnolda 
i K. Rahnera. 

Jak si~ wydaje, Sympozjum w Chur zbyt rewelacyjnych wynikow 
nie dalo. Niemniej dobrze si~ stalo, ze polski czytelnik, zwlaszcza 
ksi~i.a b~dq si~ mogH zapoznae z tresciq wygloszonych tam odczytow. 
Zresztq zawsze powinien bye dost~p do dokumentow. 

IR 



JedenaSla wieczorem 

KARL RAHNER 


DUCH WSPOM OZ YCIE L 


Otwieramy wi~c nasze serca. Ustaje gorqczkowa ucieczka od sa
mego siebie. To, od czego chcielismy uciec, co mialo postae porzu
cenia przez Boga, osamotnienia, zmienia si~ tajemniczo w praw
dziwe przyjscie Boze. Lecz gdy wtedy, w ciszy serca, rodzq siE: 
siowa - Ojcze nasz, czy to my sami osmielamy si~ wyrzec t~ rzecz 
nieslychanq? Kto pomaga nam si~ modlie? Skqd bierzemy smia
lose i sil~ do modlitwy? 

Jest cos, co nas umacnia. Mowimy wszak do Boga w zjednocze
niu z Jego Synem, a naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Ten, 
ktory naprawd~ moze modlie si~ w duchu i w prawdzie, gdyz 
odwieeznie i na wield spoczywa, jako Jednorodzony, na sereu 
Ojca, wezwal sam nas, swych braci wedlug ciaia i wedlug duena, 
bysmy wraz z Nim, ufnie i smialo nazywali Ojcem naszym Boga, 
zywego i przedwiecznego, Pana wszelkich praw i wszystkiego, co 
niepoj~te. Mozemy wi~c, w Jezusie Chrystusie i w Kosciele, mo
wie do Boga bez zgrozy. Porywamy si~ na to b~d'le tylko pylem 
i prochem. Mozemy si~ modlie dlatego, poniewaz Syn Jego rozma
wia z nami jako Jego wysiannik, a z Nim - jako nasz brat. Bo 
gdyby nie byl przy nas z Jego slowem i jako Jego slowo, gdyby 
nie modlil si~ razem z nami na naszyeh gorach i dolinach, gdyby 
si~ nie modlil naszq radosci'l, naszymi lzami - musielibysmy zye 
zawsze w trwodze, ze wszelkie nasze siowa modlitwy tonqe bE:dq 
bez echa w bezmiarze Niepoj~tego, ponad nami i wokol nas, Nie
poj~tego, ktoremu nie potrafimy dae imienia. Ale mowimy uf
nie - Ojcze nasz, bo mowimy to z Jezusem. I to dzieei~ce Abba, 
Ojcze ukochany, jest niewypowiedzianie prawdzivvsze, niz wszelka 
metafizyka, ktora stawia ludzi w "naleznym" dystansie od Boga, 
podczas gdy boska milose w rzeezywistosci dawno juz ow dystans 
przekroezyla i przygarn~la nas do serca w boskim Synu i w swi~
tej wspolnocie Jego braci. Naszq pierwszq pomOCq w modlitwie 
jest wi~c to, ze modlimy si~ z Chrystusem i w Kosciele. 

Lecz to nie wszystko jeszcze. Modlimy si~ w Duchu Boga. I nad 
tym trzeba si~ dokladniej zastanowie. Trzeba powiedziee sobie 
dwie rzeczy. Ze, po pierwsze, musi bye w naszym sercu miejsce 
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dla swi~tego Ducha Boga. I po drugie, ie ten Duch modli si~ 
z nami w nas. 

M6wiqc, ie musi bye miejsce w naszym sercu na swi~tego Du
cha Boga, wyrazamy podw6jnq prawd~: jest istotnie we wn~trzu 
ludzkim cos, jak gdyby "miejsce" na samego Ducha. Nie na ja
kqs mysl czy wyobrazenie, lecz na Niego Samego. Istnieje 0110 

zawsze, nawet gdy nie bardzo to dostrzegamy. I Duch Swi~ty jest 
temu wewn~trznemu miejscu w czlowieku dojmujqco potrzebny. 

W ostatnich dziesi~cioleciach historii duchowej Europy dziwne 
rzeczy dzialy si~ z czlowiekiem. Poczul si~ on osobq wolnq, nie
podleglq, nieograniczonq, autonomicznq, odpowiedzialnq tylko wo
bec siebie i wlasnego prawa. Chcial bye wolny i nami~tnie wal
czyl przeciw kurateli Kosciola, panstwa, spoleczenstwa, zwycza
j6w, obyczaj6w. Walczyl 0 wolnose nauki, wolnose milosci, mysli. 
prasy, zrzeszen, gospodarki, i tysiqca jeszcze rzeczy. Cz~sto byla 
to wielka, szlachetna walka, czasem niemqdre uniesienie, w kto
rym mieszano nieopanowanie i swobod~ - wolnose bezdrozy 
upadku z wolnosciq prawdziwq. Lecz w tym czasie wlasnie, gdy 
czlowiek wznosil swe bojowe haslo wolnosci, popadl, w Europie 
w kazdym razie, w poddanstwo calkiem osobliwe. Nie mam t u 
na mysli system6w przymusu zewn~trznego. Mam na mysli pod
danstwo inne; to, kt6re dziala ad wewnqtrz. W najintymniejszym 
wn~trzu wyzwolonego z wszelkich wi~z6w, wolnego od Kosciol6w 
i dogmataw czlowieka, narastala niepostrzezenie przemoc, ktara 
dlawila go i p~tala. W miar~ jak wyzwalal sif:; spod wladzy po
wszechnie obowiqzujqcego obyczaju, obowiqzujqcych zasad my
slenia i dzialania, zagarnialy go przemoznie w SWq moc, od we
wnqtrz, inne pot~gi: iqdza wladzy, znaczenia, uzycia, dynamizmy 
pop~d6w, instynkt seksualny... i jednoczesnie abezwladniajqce, 
wyjalawiajqce od wewnqtrz troski: poczucie zagrozenia, bezsensu 
zycia, I~k, beznadziejnose rozczarowania. I z tym r6wniez byro 
dziwnie: czlowiek zaj~ty walkq 0 swoje prawa i swojq wolnose, 
musial wszek brae samego siebie bardzo powaznie, musial stawac
si~ we wlasnych oczach coraz cenniejszym. I wobec tego jego wra
sne zycie wewn~trzne (to jest bowiem ostatecznie teren, gdzie 
Il1agl liczye, ze jest zawsze szczeg6lny, niepowtarzalny) stawalo 
si~ przedmiotem coraz radykalniejszega samopotwierdzenia, coraz 
zarliwszej milosci, coraz bardziej palqcej dociekliwosci. 1m gl~
biej jednak si~ zapuszczal, im smielej bral si~ do odkrywania nie
znanych wewn~trznych Iqd6w, im bezwzgl~dniej pr6bowal obnazac
tajemnice serca SWq naukq, sztukq, poezjCj, tym wCjtpliwsze sta
walo si~ to, co znajdywal. Chcial odkrye calego siebie, odkryc
w sobie OWq autonomicznq osob~ 0 nietykalnosci, 0 kt6rej prawa 
walczyl. Wezwal na pomoc wszelkie psychologie gl~bi i psycho
terapie, filozofie egzystencjalne, antropologie, w kt6rych zbiegaja· 
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si~ wszystkie nauki, by stwierdzic, czym jest czlowiek w swym 
najgl~bszym zrodle. I odkryl, ze na samym dnie swej istoty nie 
jest wcale sobq, lecz nieprzeniknionym, przerazliwym chaosem 
wszystkiego i wszystkich, w ktorym on sam jest tylko czyms w ro
dzaju bardzo przypadkowego punktu przeci~cia mrocznych, bez
osobowych dynamizmow, poczynajqcych si~ zagadkowo, na mgnie
nie oka, z ciala i krwi, z materii nieozywionej, z kolektywnej du
szy ,czy tez - czemuz by nie? - z niczego, by zagadkowo prze
mknqc przez czlowieka, jak przez rurk~ przewodu, z niewiado
mego w niewiadome. COZ pozostalo z "Ja", z dumnego, wlad
czego, niepowtarzalnego "Ja", ktore okazalo si~ czyms, jak korek 
unoszony bez celu i kierunku przez niezmierzony ocean ciemnych, 
ostatecznie bezimiennych i ostatecznie slepych sil? Czy czlowiek 
dzisiejszy sam z siebie, wie dziS 0 sobie wi~cej niz to, ze jest 
pytaniem skierowanym w bezkresnq ciemnosc, i ze stan wqtpli
wosci jest zbyt ci~zki, by mogl go na stale udzwignqc? 

Zainteresowanie gl~biami czlowieczenstwa, choc bywalo podrozq 
w ciemne i bezgraniczne bezdroza, dalo jednak jeden wynik po
zytywny: ukazalo czlowiekowi vvewn~trznq rozleglosc jego istoty. 
Jakze proste bylo to, co wiedzial 0 sobie rozsqdny, oswiecony 
czlowiek z konca dziewi~tnastego wieku, ktorego wyksztalcenie 
bylo plaskim filisterstwem: troch~ ciala, duzo sprytu i rozumu, 
ktory dotrze wsz~dzie, bo istniejq nauki przyrodnicze i technika, 
a wszelkie metafizyki zniknq jak poranne obloki w obliczu wszech
oswiecajqcego slonca. I w ogole: jasne, naukowe poj~cia i zad
nych tajemnic, zadnych mistyk, zadnego fantazjowania . Dusza 
w kazdym razie nie jest gl~bsza od tego, co zmierzyc potrafi naj
bardziej plaska glowa. To zas, co zdawac si~ moglo bagnem czy 
otchlaniq chaosu w jej krainie, zniknie zapewne sarno przez si~ 

dzi~ki duzej porcji oswiecenia, pewnej malej dawce moralnosci 
i dobrej policji. Otoz teraz zmienilo si~ to wszystko. (U wielu lu
dzi w kazdym razie, bowiem nie wsz~dzie te sposoby myslenia 
juz si~ przezyly). Dostrzezono znow, ze tylko mala cz~sc · duszy 
jest widzialna na przodzie sceny naszej swiadomosci, tam, gdzie 
operuje si~ swiatlem dziennym. Z110W si~ wyczuwa, ze istniejq 
utajone gl~bie, do ktorych nie mamy dost~pu wedlug swej woli, . 
a ktore przeciez nalezq do nas. GI~bie, w ktorych mieszkac mogq 
demony, nieprzejrzane dale i otchlanie, pelne tajemniczych, du
chowych rzeczywistosci, z ktorych kazda zdaje si~ tylko powierz
chniq czegos jeszcze bardziej ukrytego, tylko odblaskiem czegos, 
co jest nieuchwytne. Zapadnie i przepaSci, w ktorych mroczne 
moce ukryte i nieobliczalne, zdajq si~ juz naprzod przesqdzac 

odgrywac to , co czlowiek tak ch~tnie widzialby jako histori~ 
zycia kierowanq jedynie osobistymi decyzjami. Dusza jest po
niekqd wszystkim, powiedzial pewien dawny filozof . I oto od

i 
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krylismy dzis i przezylismy na nowo t~ starq prawd~. Czlowiek 
szukajqcy w samym sobie samouzasadnienia zapada si~ w nie
zmierzone otchlanie wlasnej duszy. 

Przy tym wszystkim jednak czlowiek stal si<~ sam dla siebie 
nie do zdefiniowania. Stal si~ sam dla siebie zagadk~. Widzi, 
ze jest w nim splqtany wir dqzen i mozliwosci, i nie wie juz sam, 
ktore Sq decydujqce. Jakie rna miec poj~cie 0 samym sobie? Ktorq 
ze swoich utajonych mocy rna wyniesc na oltarze serca jako Bo
ga? Instynkt uzycia czy instynkt wIadzy, instynkt stadny czy 
dqzenie do wyodr~bnienia, wszystko wiedzqcq, a tak przecie bez
radnq duchowosc, czy bujnq sil~ witalnq, czy swiadomosc Sk0l1
czonosci, ktora wszystko obnaza i wszystko niesie - bez nadziei? 
Czy jeszcze cos innego? Wszystko to Sq mozliwosci duszy, bozki 
wczorajsze lub jutrzejsze, wszystko to istnieje w duszy, bo w jej 
przepasciach miesci si~ nieskonczonosc. Z czym rna si~ zwiqzac 
czlowiek, co rna uczynic swym prawdziwym "j a", od ktorego by 
wszystko inne otrzymalo miar~ i kierunek? ezy tez moze rna po 
prostu dae si~ unosie bezkierunkowo wszystkim mozliwosciom, 
by mozliwie "wszystkiego" doswiadczye? Lecz przeciez przeko
nalismy si~ juz cz~sciowo, ze wlasnie w ten sposob owo ..wszystko" 
umyka czlowiekowi, ze takie podejscie jest lsniqcq maskq, ktora 
kryje tchorzostwo i kapitulacj~ wobec chaosu, ze jest ono uciecz
Icq przed czyms, co przeciez ..tez" istnieje: przed odpowiedzial
nosciq decyzji i wyboru. Nie, nie da si~ u oltarzy serca uprawiae 
politeizmu , ktory by pozwolil intronizowac i detronizowac wciqz 
nowe obrazy Boga. Jest w duszy wiele nieskonczonosci, ale nie 
wszystkie Sq Bogiem, do ktorego mozna si~ modlie. Sq po to, 
bysmy si~ modlili 0 niemodlenie si~ do nich; Sq dlatego, ze bez nich 
czlowiek nie mogiby wzywae Nieskonczonego. Nie Sq po to, aby 
czlowiek uwielbial siebie jako Boga. Jakze mogloby bye inaczej, 
skoro jest ich tyle i skoro okazujq si~ skonczone? Nie mozemy 
uprawiac balwochwalstwa niezmierzonych horyzontow duszy. 

Gdziez jest tedy Bog, prawdziwy Bog naszego serca? Zapytajmy 
najpierw: czy nasze badajqce dusz~ doswiadczenia odkryly juz 
wszystko? Czy zostal juz rzeczywiscie znaleziony prawdziwy i ta
jemny Bog? Czy tez Jego swi~ty obraz pozostaje wciqz przysy
pany w gl~binach, a wszystkie nasze poszukiwania wydobyly 
tylko gruz, to, co dusz~ niejako zwiastuje? 

J ezeli chcemy odpowiedziec na to pytanie, musimy najpierw 
dokonac pewnego stwierdzenia: Siowo Boze mowi nam jasno, ie 
w duszy jest jeszcze cos zupelnie innego niz to, co wydobywaj q 
z mroku potoczne doswiadczenia, filozofia egzystencjalna, psycho
logia gl~binowa, mistyka przyrody, sztuka, mHose, slowem 
wszystkie ludzkie pr6by zdobycia Absolutu. Gdy okazujq siE; da
remne wszystkie wysilki dotarcia do czegos, co na dnie ludzkiego 
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serca byloby jedynie wazne, wszystko w sobie zawierajqce, trwa
Ie i boskie, gdy si~ wciqz okazuje, ze to, co si~ znalazlo, to dalej 
czlowiek, czlowiek, do ktorego modlie si~ niepodobna, bo jest 
jedynie marnym bozkiem, wtedy do rozczarowanego, zrozpaczone
go poszukiwacza skarbu mowi pewnie i ze spokojem Slowo Boga: 
a jednak w samej gl~bi otchlani czlowieczenstwa jest Bog. Jest 
w niej Bog zywy. Jest w niej On sam, Nieskonczony, Swi~ty, 
nie tylko sam b~dqcy Nieskonczonosciq, lecz i nam ofiaruj qcy 
vvlasnq nieskonczonose. Ta nieskOllczonose rna moc wyzwolenia 
nas spod zniewalajqcej wladzy ludzkich mocy (mocy, letore Sq 
skonczone i swym zglodnialym niedosytem pchajq nas tylko leu 
IdamEwej nieskonczonosci). Jest w nas Bog, ktory nas wyn03i 
ponad n~dzne w gruncie rzeczy miary harmonijnego humaniz~u, 
talc skIadl: ego, ze okazuje si~ ciasny, i ponad jedynq nieskonczo
nose, ktorq - z odrobinq poczucia prawdy- moze przypisae so
bie czIowiek: ponad nieskonczonose naszej bezsily i skonczonosci. 
Jest w nas Bog. Nie tylko jako wieczne "Ty" , ktore wyzwala nas 
z dlawiqcej samotnosci okalajqcej serce, nie tylko w ten spos6b, 
choe juz to wystarczyloby, by Go chwalie i jui: to byloby szcz~s
ciem. Bog jest w nas nie tylko jako wyzwalajqce "Ty" w glE;bi 
nas, lecz jako Ten, bez ktorego nie moglibysmy pojqe i nie poj~li
bysmy nigdy wlasnego "ja" takim, jakim jest naprawd~. Bog 
jest w nas jako Ten, kto stoi po naszej stmnie, gdy spoglq
damy ku Niemu, gdy don wolamy. Jest w nas jako Ten, ktary, 
dobrowolnie i pozostajqc calkowicie sobq, stal si~ W swej milo
siernej laskawosci, z calq rzeczywistosciq, z calq swojq "laskq 
niestworzonq" tym wewnqtrz nas, co jedynie moze bye dla nas 
punktem wyjscia, bysmy poj~li, czym jestesmy. Bog jest w nas, 
bo nam 0 tym zaswiadczyl wlasnym slowem. I ten Bog, ktory 
w nas zyje jako prawdziwa nieskonczonose dla czlowieka, nazy
wa si~ w slowie Pisma - Duchem $wilitym. Duch Boga jest dany 
naszemu sercu. Zgl~bia i wypelnia jego gl~biny. Jest w nas 1'oz
lany wszechogarniajqcq falq. Jest namaszczeniem i piecz~ciq vve
wn~trznego czlowieka, wypeinia bezcielesne otchlanie naszego 
jestestwa, jest pierwszym darem i zadatkiem iycia wiecznego . 
Jest w nas zyciem, dzi~ki ktoremu przeszlismy juz poza smiere. 
Duch Boga jest w nas szcze,sciem bez granic, ktore juz wysuszylo 
zr6dla naszych Iez, choe na powierzchni doswiadczenia codzien
nego plynq one jeszcze tak wezbranymi strumieniami. Jest Bo
giem wn~trza, swi~tosciq serca, jego utkrytym triumfem, silq, 
ktora trwa w nas przedziwnie, gdyz juz nie staje nam naszych sil 
i inteligencji. Jest w nas i choe jestesmy jak slepi glupcy, w na
szej gl~bi jest nam dana wiedza, bo On wie i On jest nasz. On 
jest tym, co w nas kocha rozrzutnie, zwyci~sko, kocha, a nie 
pozCjda samolubnie, i ta milose jest nasza, gdyz Ten, ktary jest 
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wieeznq miloseiq Boga, jest nasz. On jest naszq miloseiq, ehoc 
mamy zimne eiasne, malostkowe serea. Jest wiekuistq mlodoseiq 
w pelnej rozezarowania starosci naszyeh ezasow i sere. Jest 
usmieehem, ehoc jeszeze plaezemy, jest ufnoseiq, ktora si~ nie 
ugina, wolnoseiq i uskrzydlonym blogoslawienstwem duszy. 

"Pi~kne slowa, gdybyz byly prawdziwe" - mysli niejeden. 
"Nie takiego nie dostrzegam, we mnie nie takiego nie rna" . Kim 
jest jednak to "ja", ktore nie nie dostrzega i jest opustoszal:e 
z Dueha? Takiego "ja" po prostu nie rna. Nie rna ludzkiego "ja", 
ktore nie krylobyby w sobie nie wi~cej niz to, czego nie moze 
nie zauwazyc nawet najpowierzehowniejsza warstwa jazni, kt6rq 
potoeznie nazywamy "swiadomosciq". Takie "ja" jest tylko ab
strakejq stworznq przez filistrow dziewi~tnastowieeznego oswie
cenia. Ktoz to bowiem taki - "ja"? Naprawd~ "ja", to ezlowiek 
nieskonezonych mozliwosci, niezgl~bionyeh przepasei, niezmierzo
nyeh horyzontow! I nie przemierzylem jeszeze wcale jego krain, 
siedz~ wciqz w eiasnej, zat~chlej portierni wlasnego serea, pod
ezas gdy we wlaseiwyeh, wysokieh komnataeh rozgrywa si~ na
prawd~ moj wieezny los i deeyduje si~ moje szez~seie . Ale gdy 
juz raz mistrzowie i szarlatani wiedzy 0 gl~bi duszy, gdy nur
kowie gl~binowi wylowiq i wyniosq na wierzeh wspanialosci 
i okropnosei ludzkiego wn~trza, gdy nagle, jak przy duchowym 
trz~sieniu ziemi, wybuehnq podziemne moee i rozerwq powierz
chni~ ezlowieezenstwa wulkanami demonieznej nienawisci, lawq 
zniszczen i zbrodni, wtedy staje si~ juz jasne, ze dusza kryje 
\IT sobie wi~eej, niz zwyklismy dostrzegac, myslqc 0 niej od nie
eheenia, mi~dzy wstaniem z lozka a pierwszym sniadaniem. 
I wtedy jest to naprawd~ wstrzqsajqea dobra nowina naszej wiary 
(kt6rej nie stoi na przeszkodzie nie proez naszej wlasnej "malej 
wiary" , nie pozwalajqcej nam wierzyc, ze jestesmy wieley i nie
skonezeni), to jest naprawd~ dobra nowina rozpierajqeego szcz~
scia, ze w gl~bokosciaeh duszy gniezdzq si~ nie tylko demony noey, 
nienawisci i ehciwosei, ze bijq w niej nie tylko podziemne wody 
goryczy, ktoryeh zaledwie par~ kropel doeiera do naszych oezu, 
ze nie jest jedynie otehlaniq seeptyeyzmu wehlaniajqeego i uni
eestwiajqeego wszystko . Nie, jest w niej gl~bia jeszeze gl~bsza, 
pot~zniej sza - Dueh SWiE;ty , blogoslawiony i p oehwalony na 
wieki. I trzeba tylko eiehego, niesmialego, wierzqeego "tak", aby 
to najglGbsze dno gl~bi, otehlan boskosei w otehlani duszy staly 
si~ moje. Ta otehlan jest we mnie zawsze. Ale jest moja tylko 
wowezas, gdy powiem "tak" V! wierze. I ilekroc je wypowiem, 
ezy to w blogoslawionej radosci, ezy w ostateeznym wysilku serJ 

ea, w ktorym slowo moieh warg zdaje siE; wyprzedzac slowo ply
l1qee z serea, zawsze jest to laska Dueha Swi~tego. Leez nie mam 
prawa milezec i prosic Go: powiedz Ty. Nie wolno mi jedynie mil
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CZqCO sluchae Jego slowa - musz~ powiedziee moje, bezwarun
kowo, z wiarq, aby uslyszee Jego slowo. I gdy to uczyni~, wowczas 
najgl~bsze wn~trze mojej jazni przestanie bye czyms nieuchwyt
nym, p~dzonym bolesnie, bez celu, przez wszelkie moi:liwosci nle
okreslonego czlowieczenstwa, lecz umocni si~ ono w Bogu, i praw
dziwa, nieograniczona nieskonczonosc - poza mojq falszywq nie
skonczonosciq - stanie si~ mojq. Jak to jest mbi:liwe, wie tylko 
On. Lecz czyi: naszej prawdziwej istoty nie udaje si~ nam uchwy
cie tylko w6wczas, gdy stajemy si~ sobie samym tak niepojGci, 
jak On? 

Lecz mamy przeciez mowic 0 modlitwie! I czynimy to istotnle 
juz od dawna. Bo modli si~ w nas wlasnie Duch Boga w samym 
centrum czlowieczenstwa, w naszym sercu. Modli si~ w nas Duch 
Swi~ty, ktory jest gl~biej nii: cale zlo naszych otchlani, Duch 
mocny, mieszkajqcy poza calq naszq slabosciq. On wstawia si~ 
za nami westchnieniem niewypowiedzianym. On jest nie tylko 
Bogiem, przed ktorym zginamy kolana, lecz dziala w · nas, z na
mi i dla nas. Najbardziej wtedy, gdy spelniamy to, co roz
strzyga 0 naszym zyciu: gdy si~ modlimy. Tak jak serce jest 
gl~bsze niz przypuszczano, gl~bsza jest tez nasza modlitwa ni2 
naiwne, dziecinne mysli, ktore ciqgnq przez wysuszony mozg, 
i jest wspanialsza nii marniutkie uczucie wegetujqce licho, jak 
rzadki mech na udeptanej ziemi naszego serca. Nasze slowa mo
dlitwy wstajq jak orly i na skrzydlach Ducha Swi~tego lecq nie
strudzenie przez bezkres Bozej krainy az tam, gdzie jest juz On 
sam i Jego serce. Gdy si~ modlimy. Gdy si~ modlimy, wowczas 
to, co wypowiadamy i co nasze tak zwane "ja" dostrzega, jest jak 
echo wolania, w ktorym Bog sam siebie wola, jak echo okrzyku 
szcz~scia, w kt6rym sam Bog raduje si~ wspanialomyslnosciq swej 
nieskonczonosci, jak echo samopotwierdzenia, w ktorym Bezwarun
kowy potwierdza siebie na wieki wiek6w. 

Poznajmy wreszcie godnose naszej modlitwy! Wyznajqc, ze sta
lismy si~ uczestnikami natury boskiej, wyznajemy takie, ie na
sza modlitwa nie jest tylko modlitwq czlowieka, czlowieka w nas, 
lecz Ducha Boga, kt6ry w nas mieszka. Sami nawet nie wiemy, 
jak nieslychane rzeczy dziejq si~ w przepasci naszego serca, kiedy 
zaczynamy m6wic - Ojcze Nasz. Wydaje nam si~ to jeszcze moze 
biedne i bezsilne, jalowe czy wr~cz pretensjonalne, mozemy miec 
wrai:enie, ze nawet ta odrobina serca, kt6rq odkrylismy w soble, 
nie idzie za slowami. Lecz w rzeczywistosci jest calkiem inaczej . 
Gdy jest w nas Duch Boga, a przeciez On w nas mieszka (czyz 
nie jestesmy ochrzczeni i czyz nie wyznajemy w wierze i milosci 
Chrystusa?), to On w nas m6wi. I gdy wsluchamy si~ uwainiej 
(zresztq nie, nie wsluchujmy si~, tylko si~ m6dlmy, tylko to jest 
teraz wazne, b~dziemy mieli calq wiecznosc na sluchanie, a mamy 
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tylko teraz czas na modlitw~!), to juz teraz dojdzie do nas cos, 
jak daleka, lagodna melodia, ktora wznosi si~ z gl~bin, gdzie 
sarna dusza wtoruje chorom wiecznosci i slowu Milosci wieku
istej tak, ze niewiadomo juz, ezy to Dueh mowi czy oblubieniea. 
Nie wiemy, 0 co nam przystoi prosic, lecz On wie i to wystarczy. 
Wydaje si~, ze w smiertelnej ciszy utajonego Boga krzyk nasz 
przebrzmiewa nieuslyszany. On jednak wola pewnie i donosnie, 
poprzez otehlanie nicosci, ktore dzielq nas od Wiekuistego. I to 
wystarezy. Gdy jedyny Badaez najgl~bszego dna duszy zgl~bia 
nasze serea, zgl~bia do ostatka, nie mamy si~ ezego bac. Gdyz 
znajduje tam na dnie juz nie naszq pustk~ i nie niesamowite 
krainy demonow, nie tysiqce masek, ktorymi ok1amujemy stale 
samyeh siebie. Znajduje swego swi~tego Dueha. I nasluehujqe 
uderzen naszyeh sere, slyszy nie pustq gadanin~, nie glos ty
tanow sp~tanyeh w lochu naszego . wn~trza, leez niewyrazalne 
westchnienie wlasnego Dueha za swi~tymi. Slyszy je jako westch
nienie nasze , jako tony, ktore przebijajqc si~ przez chaos dy
sonansow naszego serea i zycia, wlqezajq si~ w olbrzymiq sym
foni~ ehwaly na ezesc Najwyzszego. 

Dueh jest naszym wspomozyeielem w modlitwie. Gdy si~ znu
zymy, On nie ustaje nigdy. Gdy nas ogarnia przemozne znieeh~
eenie wobec ezezosei 'wlasnego serea i modlitwy, On trwa w nas 
radoseiq zawsze swiezego poranka, z ktorq ehwali Ojea . Gdy nas 
zatrwaza jad skrytej niewiary, ktory zdaje si~ usmiercac slowa 
naszej modlitwy, On wypowiada slowa, ktore juz nie "wierzq", 
gdyz Sq same uwidocznieniem uwierzenia. Gdy ze slowami mo
dlitwy walczy w nas ukryta beznadziejnosc, On modli si~ w nas 
samym sobq: niezaehwianq pewnoseiq wiekuistego Boga. Jakze 
ez~sto slowo skierowane do Boga - koeham Ciebie, wydaje si~ 
sereu tak wymuszone, ze tuz za nim zdaje si~ ezyhac niesamo
wite niebezpieezenstwo: ezy nie obroci si~ nagle w szalenezq nie
nawisc do kogos, kogo koehac si~ musi? Leez On wtedy modli 
si~ z nami i w nas milosnq Piesniq nad Piesniami, ktora jest 
poza wszelkim obowiqzkiem i wszelkim prawem, jest ezystym 
strumieniem zaehwyeenia ukoehanym Bogiem. To Dueh modli si~ 
w nas, kiedy si~ modlimy. Jest wspomozycielem w naszej modlit
wie nie w tym sensie, ze dopomaga nam w tym, co my sami do
swiadezamy jako modlitw~, leez w tym, ze - gdy pomaga - ta 
modlitwa staje si~ ezyms znaeznie wi~eej niz nasza wlasna bye 
moze. Gdy wspomaga nas Dueh, staje si~ ona fragmentem me
lodii, ktorq rozspiewane jest niebo, dymem kadzidla wst~pujqeym 
przed o!tarze Boga w Trojey Jedynego. To, ze modli si~ w nas 
Dueh Boga, jest najswi~tszq por~kq naszej modlitwy, jej godno~
eiq najszezytniejszq . Dueh Boga modli si~ w nas, gdy tylko wlq
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czarny si~ w Jego modlitw~. I stanowi to dla nas nOWq, lecz tez 
radosnq odpowiedzialnosc i obowiqzek, by modlic si~ naprawd~, 
by nie ustawac. On modIi si~ w nas i to jest niezawodzqcq nigdy 
silq modlitwy, niewyczerpanq tresciq tego, co SqCZY si~ z pustych 
cystern naszego serca. On modli si~ w nas - i to b~dzie owocem 
wiecznosci wyniklym z modlitwy w czasie. 

Modlitwa nasza jest wi~c poniekqd uswi~cona przez Ducha 
Swi~tego . Skupmy si~ chwil~, nim zaczniemy si~ modlic. I gdy 
juz spokoj ogarnie nasze wn~trze, gdy umilknie wszystko, i w ci
szy zacznq swobodnie i lagodnie wspolgrac wszystkie moce na
szej jazni, gdy z gl~bokich zrodel, posluszne swi~temu rozkazowi, 
wyplynq wody laski, wtedy pozwolmy mowic Duchowi Ojca i Sy
na . Nie slyszymy jego glosu. Lecz wiemy przez wiar~, ze si~ 

w nas modIi, z nami i za nas. I ze echo Jego slow rozbrzmiewa 
w gl~bi naszych serc i w sercu Ojca Przedwiecznego. Pozwolmy 
mowic Duchowi. Przej~ci czciq i milosciq powtarzajmy za Nim 
Jego slowo. 

Karl Rahner 
ze zbioru: Von der Not und dem 

Segen des Gebetes 
Hum. Anna Morawska 
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Ten jest z ojczyzny mojej 

Polacy z pomoCl:! Zydom 1939-1945 

Opracowali: Wladyslaw Bartoszewski i Zofia Lewin6wna 

Wydanie drugie rozszerzone 

J est to nowe, znacZll1ie rozszerzone wydanie kJsiqzki, 
kt6ra ukazala si~ po raz pierwszy w kwietniu 1967 r. 
i znikn~la natychmiast z ksi~garii., budzqc szerokie 
echo w kraju i za granicq. Ksiqzka, ktorej tematyka 
nalezy do najmniej 2)nanych dotychczas i zbadanych 
dziedzin zycia okupacyjnego, zawiera obecnie 280 
wspomnieii. i relacji pi6ra 265 autorow. Napisali je 
ludzie ktorzy pomagali i ktorym pomagano. Sto do
kument6w ze zr6del polskich, zydowskich i niemiec
kich ukaz'llje hitlerowskie akty "prawne" w sto
sunk'll do ludnosci zydowskiej i niosqcej jej pomoc 
ludnosci polskiej, planowq akcj~ eksterminacyjnq 
okupanta, reakcj~ polskiego podziemia w zakresie 
informowania kraju i swiata 0 losie zgotowanym na
rodowi zydowskiemu, mO'bilizowania opinii w obro
nie ginqcych, Ipomoc orga1mzacyjnq i wojskowq oka
zywanq podziemiu zydowskiemu, wreszcie dzialal
nose Rady Bamocy 2ydO'm. Wi~kswsc relacji zgro
madzona zostala w ciqgu lat przez Wladyslawa Bar
toszewskiego, autora lio2)llych prac z dziej6w oku
pacjri, wsp6lorganizatora Rady Pomocy 2ydom i za
st~pc~ kierownika Referatu Zydowskiego Delegatu
-ry Rzqdu. Bartoszewski zaliczony zosta'l przez Insty
turt Pami~ci M~czennikow i Bohater6w Jad Waszem 
w J erozolimie w poczet "sprawiedliwych mi~dzy na
rodami swiata". W stosunku do wydania pierwszego 
ksiqzk~ uz'llpelniano wspomnieniami, nadeslanymi 
p6zniej. Szkic wst~pny Bartoszewskiego "Po obu 
stronach muru", stanowiqcy rpierwszq prob~ calos
ciowego opracowania tematu, zost-al w drugim wy
daniu r6wniez uzupelniony i rozszerzony. 

Krakow, 1969, Znak, Wislna 12 
oprawa p16c. str. 1110 cena zl 95.



SPOLECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK 

Krakow, Wislna 12 

Nowost! Nowost! 

KOSCI6t w POLSCE 
Tom drugi dziela opracowa nego przez zcsp61 h istoryk6w Instytutu 

Geografii H istorycznej Kosciola w P olsce na KUL p od redakcjll! 


prof. JER ZEGO KI:.OCZOWSKIEGO 


Tom ten stanowi kontynuacj~ (ca'}osc objqC ma cztery 

tomy) tomu pierwszego. Obok Kosciola laciiiskiego ob

szernie przedstawione zlQstaly podstawowe struktury i roz

w6j Kosciol6w wscnodnich w Rzeczypospolitej obojga Na

r od6w. Calosc przynosi wiel,kq ilosc informacji zupelnie 

nowych, waznych dla dziej6w kultury, opartych w l'Jnacz

nej mierze na r~kopismiennych i dotqd nie wykorzyst

nych zr6dlach k rajowych i zagranicznych. Po raz pierw

szy przecistawicmo tez na 19 mapach organizacj~ koscielnq 


Polski przedro;>jbiorowej . 


Ksiqzka obejmuje 1112 stron druku i 19 m aJp w osobnej 

teczce. Oprawa pl6cienna, obwoluta, naklad 5000 egzem


plarzy, cena zl 235.

W PIERWSZYM RZF;DZIE PRZEWIDUJEMY WYSYL

KF; DLA TYCH OSOB, KTORE WPLACILY Z GORY 

NALEZNOSC ZA TOM DRUGL PRAGNIEMY TEZ ZA

PEWNIC NABYCIE TOMU DRUGIEGO POSIADACZOM 

TOMU PIERWSZEGO. PROSIMY 0 NADSYLANIE 


ZAMOWIEN. 


Zam6wienia nalezy kierowac na adres administracji 

Wydawnictwo "ZNAK" Krak6w, Wislna 12, 

wplaty do PKO Krak6w, konto nr 4-14-997 
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