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"Wzrost zainteresowania osobq btogostawionej Jadwigi zmusza do 
stawiania ciqgle na nowo pytania: jaka wtasciwie byta ta mtoda 
Andegawenka na polskim Ironie. Odpowiedzi na to pylanie szukali 
uczeni i prosci ludzie wielu pokole" w przesztosci, gdyi kaide po.
kolenie i kaidy czfowiek zafascynowany tq wielkq postaciq musi 
znaleic swojq wtasnq odpowiedi. Poniisze rozwaiania b~dq je
szcze jednq probq odpowiedzi na 10 samo pytanie, potrzebq po
dyklowanq przede wszystkim polrzebq serca zwyktego chrzesci
janina zainteresowanego roinymi wcieleniami swic:tosci poprzez 
wieki." Ludmita Grygiel ukazuje poslac btogostawionej krolowej na 
tie gtownych wartosci i wzorcow kulturowych oraz religijnych wfa
sciwych jej czasom i jej srodowisku. 

• 

Obecny numer "Znaku" przynosi kolejne wypowiedzi na temat 
Europy, kryzysu jej kullury, lecz lakie obecnych w tej kulturze 
trwafych wartosci i widocznych znakow nadziei. 

• 

We wprowadzeniu do zaprezentowanych tekstow Otto Friedricha 
Bollnowa, jednego' z najwybitniejszych wspolczesnych filozofow 
niemieckich, pisze Maria Pulkowska: "Spojrzenie Bollnowa C•••) 
przywraca nam utraconq od czasow Romantyzmu wiarc: w rozum 
i chroni przed wydaniem na fup sif irracjonalnych. Odmawia iyciu 
tajemniczego oblicza sfinksa, osmiela na nowo do zajc:cia stanowi
ska wobec jego roinorodnosci i wielowarstwowosci. C•••) Rozumiem 
wic:c jestem. Stanowic: wyrainie wyroiniony punkt wszechswiata, 
ktory wprawdzie niewiele waiy wobec ;ego niezmierzonej roino
rodnosci i wieloznacznosci, jednak jest czqstkq, jak wyrazil to poeta 
..poruszajqcq sic: po wfasnej orbicie ..". 
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STANIStAW ANDRZEJ GRUDA 

PROMIENIOWANIE OJCOSTWA 
(misterium) 

Trzej ~, kt6rzy swiadectwo dajq na niebie : OJ
ciec, Slowo i Duch SwiElty, a ci trzej jedno ·Sq.. 
I trzej Sq, kt6rzy swiadectwo dajll na ziemi : duch 
i woda i krew, a ci trzej jedno Sq. 

I Jan, 5. 

Cz~s6 I 

ADAM 

1. "JA" I METAMORFOZY 

Od tylu juz lat zyj~ jak czlowiek wygnany z gl~bszej mojej oso
bowosci, a r6wnoczesnie skazany na to, by jq zgl~biac. · W ciqgu 
tych lat docieralem do niej w nieustajqcym trudzie, cz~sto jednak 
myslalem z przerazeniem, ze jq gubi~ - ze oto zaciera si~ posr 6d 
proces6w historii, gdzie decyduje iloSi: czyli masa. To wszystko 
wiqze si~ z imieniem Adam, kt6re nosz~. Jest to imi~, poprzez kt6
re musz~ siE: spotykac z kazdym czlowiekiem - r6wnoczesnie Las 
w tym wlasnie imieniu to, co wnosi kazdy czlowiek, moze zezwy
cza~niec, a nawet moze si~ zdewaluowac. Trudne mam imiE:. Ilez razy 
myslalem, ze mUSZE: zatrzec swoje slady, ze siebie samego musz~ 
zatrzec, by w ten spos6b utozsamic si~ z kazdym czlowiekiem, kt6
rego dzieje pisze Hum. Czy pisze je tylko od zewnqtrz? 

Oto stale powraca mysl, ze powinienem w kazdym czlowieku od
nalezl: siebie - szukajqc nie od zewnqtrz lecz od wewnqtrz 
[Wchodzi ivielu ludzi. Wypelniajq w spos6b przypadkowy i bez
ladny przestrzeii, w kt6re j znajduje si~ Adam. On zrazu nie od
wraca si~ ku nim, czuje jednak ich obecnosc] 

- oto ludzie, kt6rzy wychodzq z bram huty... majq na sobie 
robotnicze kombinezony i kurtki. sk6rzane 

- oto przechodnie: mijajq mnie na rogu ulicy, nie patrzqc w mo
im kierunku. 

- oto ci, kt6rzy trafiajq do swych mieszkan i cicho zamykajq 
za sobq drzwi lub zatrzaskujq furtki ogrod6w. 

- jedni pa trzq z przej~cieni na to, co pozo·sta je poza nimi, inni 
nawet nie odwraca jq wzroku . 

- wszyscy przechodzq: . 
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kazdy z nich niesie w sobie nieuswiadomionq trese, ktora nazywa 
si~ czlowieczenstwem. 

Z tyro lqczy si~ bolesne doswiadczenie tylu pokolen. Czy mowa 
w nim si~ ukryc?czy trzeba je, wr~cz przeciwnie, wydobyc z ukry
cia jak przedmiot, ktory si~ podziwia, lub tez kt6ryro si~ gardzi. 
o cz!owieczenstwo, kt6re mozesz bye wypelnione po samq SWq gor
nq granic~ - lub wyniszczone po samq dolnq! Jaka jest odleglosc 
tych granic? 

"Ja" i metamorfozy tylu ludzi. Zawsze przed tym stoj~. 
Zdecydowalem 0 pewnym czlowieku, by go wylqczye przed na

wias i z kolei podstawic jakby wsp6lny mianownik pod dzieje 
wszystkich ludzi. Niech bt:dzie _ obecny we wszystkich, a zarazem 
niechaj nie bt:dzie zadnym z nich. Potem przyjrzalem si~ uwaznie 
temu czlowiekowi i rozpoznalem: to jestem ja sam. 

Wszyscy przechodzq. 
Patrz~ w kierunku tych, kt6rzy odeszli, w kierunku tych, ktorzy 

zgin~li w walce. To prawda, ze wszyscy walcz-ymy - lecz czy wszy
scy jestesmy zolnierzami? 

Patrzt: w kierunku tych, kt6rzy nadchodzq. Czy to prawda, ze 
z mojej winy "nadchodzic" znaczy to sarno, -co "zblizac si~ ku 
smierci"? 

2. ANALIZA SAMOTNOSCI 

Trudno mi 0 tym myslec. 
Chociaz jestem jak czlowiek, kt6rego mozna wylqczyc przed na

wias i zn6w podstawic pod dzieje wszystkich ludzi jakby ich wspol
ny mianownik - to jednak pozostaj~ samotny. :t.atwiej mi czuc si~ 
samotnym niz myslec 0 smierci. Samotnosci takze nikt nie nazywa 
grzechem. :t.atwiej mi czuc siE: samotnym niz winnym grzechu. Ale 
przeciez wiem, kim byl Adam i kim jest. Stanql on kiedys na po
graniczu ojcostwa i samotnosci. Kt6i go odd'll od ludzi, kto uczy
nil samotnym posr6d nich wszystkich? A jesli samotnym stal si~ 

z wlasnej woli? A jesli stal sit: samotnym po to, by innym sa mot
nose zaszczepic? - Czyz moze dzisiaj m6wic "latwiej mi czuc si~ 
samotnym niz winnym"? Przeciez on osamotnil siebie posr6d nich 
wszystkich, bo ich osamotnil. 

"Ach - mowil wtedy 0 sobie - nie moglem udzwignqc ojcostwa, 
nie moglem mu sprostac. Czulem siE: calkiem bezradny - i to, co 
bylo darem, stalo siE: dla mnie brzemieniem. Zrzucilem ojcostwo 
jak brzemi~ . - Czyz zresztq mialem bye oj cern? Czy tylko k oja
rzyc si~ stale w myslach i czynach ludzi z ideq Ojca?" 
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"On jest samotny - myslalem - coz mnie uczyni bardziej do 
Niego podobnym, to znaczy niezaleznym od czegokolwiek? Ach, sta
nqe poza wszystkim, azeby bye tylko w sobie! Wtedy b~d~ najbli
zej Ciebie". Mowilem Mu potem, skarzqc si~: "Przeciez mogles mnie 
pozostawie w sferze samej plodnosci (jakos bym si~ pogodzil z przy
rodq) - nie stawiajqc mnie w gl~bi tego ojcostwa, ktoremu nie 
umiem podolae! Dlaczego zaszczepiles je na gruncie mojej duszy? 
Czyz Ci nie wystarczalo, ze masz je w sabie?" 

Coz, niechby si~ ze mnie mnozyli ludzie, nieclIby zaludniali 
ziemi~. Mnie mogles pozostawie samotnym od nich. Bylby sobie 
"Adam zewn~trzny" - ten by kwitl i rozrastal si~. I bylby "Adam 
wewn~trzny" - samotny. Dlaczego zqdae od niego, by przepusz
czal promieniowanie Twojego Ojcostwa, przelamujqc je, jak w pryz
m acie, w sobie samym. 

Gdybys - ulepiwszy mnie z gliny, powiedzial "glino, lep dalej ", 
u lepilbym niejedno. Ty zresztq znasz najlepiej zawrotne tempera
tury piecow wypalajqcych rud~ - Ty, dla kt6rego cala rachuba 
atomow jest najprostszq intuicjq, a nie komplikacjq cyfr i wzor6w. 
Z pewnosciq niejeqno jeszcze wyluskalbym z Twojej inteligencji 
i przeszczepil w moj swiat, wolajqc przy tym - co prawda - "to 
ja, to ja". Ale przeciez ten swiat i tak bylby Twoj. Bo cM ja? .. . 
ja, ktory stale przemijam. Co krok, juz nie co po'kolenie, ale co 
krok urywa si~ moje zycie.. . i wciqz zaczyna si~ na nowo. 

Czyz. musiales dotknqe mojej mysli Twoim poznaniem, kt6re jest 
Rodzeniem? Czy musiales dotknqe mojej woli t q milosciq, ktora 
jest Spelnieniem? J a nie potrafi~ tak rodzie! We mnie milose nigdy 
siE; nie spelnia? I dlatego zawiodles si~ na mnie. Czyz nie wola
lern od l'azu "pozost.aw mi mojq samotiIlosc"? Wiem, ze wolalem 
wbrew sobie. Ale bal'dziej jeszcze - wbrew Tobie. 

Powiem wi~ce.i : ze zbioru sl6w, kt6rych uzywam, postanowilem 
wyrzucie slowo "moje". Jakzez mog~ poslugiwae si~ tym slowem, 
gdy wiem, ze wszystko jest Twoje. Chociaz nie Ty sam rodzisz 
w kaidym ludzkim rodzeniu, ale przeciez ten, kt6ry rodzi - juz 
Jest Tw6j. I ja sam bardziej jestem Tw6j niz "m6j". Wi~c zdobylem 
swiadomose, ze nie wolno mi m6wie "moje" na Twoje. Nie wolno 
mi tak m6wic, myslec, czuc. Musz~ si~ z tego wyzwolic, wyzuc 
niczego nie miec, niczego nie chciec na wlasnosc ("m6j" to znaczy 
"wlasny"). 

Czy tak jest naprawd~? 
L~kam si~ slowa "moje", choc rownoczesme miluj~ to, co w nim 

si~ zawiera. L~kam si~ jednak, gdyz slowo to stawia mnie zawsze 
wobec Ciebie. Analiza slowa "moje" prowadzi mnie zawsze do Cie
bie. I oto ja wol~ nawet zrezygnowac z poslugiwania si~ nim, niz 
odnajdowac w Tobie ostateczny jego sens. Chc~ bowiem wszystko 

1121 

http:pozost.aw


SlANIStAW ANDRZEJ GRUDA 

miec przez siebie, a nie przez Ciebie. Jest to nonsens - ilu jednak 
ludzi zaprz~glo si~ w sluzb~ tego nonsensu. 

W ten spos6b nie opuszcza mnie nigdy mysl, ze Ty zawiodles 
si~ na mnie. Kiedy rodz~ - to, by stawae si~ samotnym posr6d 
zrodzonych, przekazuj~ im bowiem zarodek samotnosci. Czyz nie 
Sq wsr6d liezby eoraz wi~cej, eoraz bardziej samotni? Hose nie 
stwarza milosci, a samotnosc bardziej rodzi walk~ niz usamodziel
nia. Pomysl, ja ani przez chwil~ nie doznalem tego Spelnienia, 
kt6re jest w Tobie! 

Czyz mog~ po tym wszystkim powiedziec: daruj, ze z takim upo
rem ja przeprowadzam m6j plan? - ze uchylam si~ stale od Twego 
Ojcostwa i cillz~ ku mej samotnosci - tak, ze Ty musisz si~ obja
wiac jakby w zewn~trznej pr6zni? Ale p rzeciez ja jestem tylko 
wsp61nym mianownikiem wszystkich ludzi, alba wsp61nym wyra
zem, kt6ry mozna wylqczyc przed nawias. 
[Znow w przestrzeni Adama sq ci ludzie co przedtem, podchodzq 
jednak blizej, jakby chcieli go otoczycl 

Zostawcie mnie! Nie trafiajcie do mnie wciqz! Jestem tylko 
wsp61nym mianownikiem was wszystkich - i niczego inn ego nie 
stara jcie si~ we mnie doszukac! 

Skojarzenie_z ideq Ojca. Mi~dzy gornq granieq wypelnienia czlo
wieka czlowieczenstwem a dolnq wyniszczenia czlowieczenstwa 
w czlowieku pozostaje zawsze to jedno : skojarzenie z idell Ojca... 
skojarzenie z ideq Ojca. 
[Ludzie otaczajqcy Adama cofajq si~ nieco, ale nie odchodzq] 

3. PROG, PRZEZ KTORY PRZECHODZI NIEWIAST A 

Ty bowiem przeprowadzasz swoj plan. J estes stanowczy i plany 
Twoje Sq nieodwracalne. Najdziwniejsze zas jest to, co zawsze oka
zuje si~ w koncu: ze nigdy nie jestes przeciwko mnie. Wehodzisz 
w to, co ja nazywam samotnosciq, i rozbi jasz opor, ktory ei sta
wiam. Czy mozna \ powiedziec, ze si~ wdzierasz? Czy tylko wcho
dzisz drzwiami, ktore i tak Sq otwarte? Nie uczyniles mnie zamkni~
tym, nie domknqles mnie. Samotnosc weale nie jest na dnie mojego 
bytu, wyrasta ona w pewnym punkeie. 0 wiele gl~biej si~ga ta 
szczelina, przez ktorll wchodzisz. W chodzisz - i powoli zaczynasz 
mnie ksztaltowac. Ksztaltujesz mnie i rozwi jasz wbrew temu, co 
sobie wyobrazam 0 wlasnym "ja" i 0 wszystkich ludziach - a jed
nak ezynisz to zgodnie z tym, czym jestem . Nie sposob temu za
przeczyc. Czyz jednak mog~ si~ dziwic, ze jestes silniejszy we mnie 
ode mnie? 

Chcesz, aby m milowal. Trafiasz do mnie przez dziecko, przez 
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malenk~ coreczk~ lub synka - i m OJ up6r slabnie. Nie pozostaje 
nic z te j samotnosci, ktor~ usiluj~ przeciwstawiae si~ Tobie - Ty 
natomiast wyrazasz si~ gl~boko. I przestaj~ nawet stopniowo od
czuwac, ze to Ty wyrazasz siebie we mnie, a stopniowo zaczynam 
mniemac, ze to ja wyraiam siebie w sobie. I t ak jest zawsze az do 
momentu, w ktorym milose zaboli~ Zaboli jakims niespelnieniem, 
jakims brak,iEtffi wlasnego "ja" w umilowanym drugim "ja", lub na
odwrot... Lecz wlasnie wtedy widae najlepiej, ze czlowiek nie moze 
wyrzucic ze swej swiadomosci slowa "moje". S tale natomiast to 
slowo chodzi za n im, on zas idzie tam, gdzie one go prowadzi. A to 
slowo wykresla samotnose. 

W samotnose weszla Niewiasta. Weszla i ~tale wchodzi. Widz~ 
J~, jak pod~za drog~ wszystkich ludzi, kt6rzy wci~z pytaj~ 0 mnie. 
Ja jednak odwracam ich uwag~ ku Niej i pytam, czy J~ zna j(!. 
Wtedy milkn~ i zaczynaj~ patrzee w J ej stron~. W Niej pocze:lo 
si~ Nowe i ycie. St~pa przeto nad wyraz ostroznie. Nawet z ze
wn~trz stara si~ otulie ramionami To, cot e r a z nos i w s w 0 

i m Io n i e. 0 n a j est M at k ~. 
[W szystko dzieje si~ tak, jak Adam mowi, i w miar~, jak to mowi. 
Ludzie rozrzuceni grupkami w przestrzeni Adama naprzod zwra
cajq wzrok w stron~ Niewiasty, a kiedy juz przeszla i znikn~la za 
liniq horyzontu, zaczynajq posuwac si~ w tamtym kierunku. Po 
chwili wszyscy odwr6cili sie ad Adama. Patrzq za Niq.] 

4. MI~DZY SPOTKANIEM A SPEtNIENIEM 

Po jakims dlugim czasie zdolalem zrozumiec, ze nie chcesz, aze
bym byl ojcem, nie stajqc si~ dzieckiem. Dlatego wlasnie przyszedl 
na swiat Tw6j Syn. Jest On calkowicie Tw6j. Slowo "m6j" znajdu
je w Nim bezwzgl~dne uzasadnienie, moze bye wypowiadane z bez
wzgl'E:dnym pokryciem. Bez takiego uzasadnienia i pokrycia to slo
wo jest ryzykiem - jest tez ryzy'kiem milose. Dlaczego zadaleS 
mi miloM:, k t6ra we mnie musi bye ryzykiem? - Oto Tw6j Syn 
bierze na siebie cale ryzyko milo sci. 

Jakze bowiem musi zabolec slowo "moje", gdy to, co one oznacza, 
okaze si~ potem "nie-moje". Z przerazeniem mysl~ 0 wysilku i tru
dzie Twojego Syna, 0 ogromie Jego milosci. Ilez wziql na Siebie? 
Do jakich przeniknql pr6zni? Ilez musi zapelnic Sob~! Bo przeciez 
we wszystkich zasta je wsp6lny mianownik naszej samotnosci, a w 
niin wbrew wszelkie j logice istnienia "moje" wci~z stara si~ wy
przee "Twoje". Jakze ja moglem stac si~ Synem? Nie chcialem n im 
bye. Nie chcialem przyj~e cierpienia, jakie stwarza ryzyko milosci. 
Myslalem, ze mu nie sprostam. Bylem za bardzo zapatrzony w sie
hie - wtedy milosc: jest najtrudniejsza. 
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Kiedy przyszedl Twoj Syn, ja pozostalem nadal wspolnym mia
nownikiem wewn~trznej samotnosci czlowieka. Twoj Syn pragnie 
w nill wejsc. Pragnie tego, bo miluje. Samotnose sprzeciwia si~ mi
losei. Na graniey samotnosei milose musi stae si~ eierpieniem: Twoj 
Syn eierpial. 

I oto jest nas dwoeh w historii kazdego czlowieka: ja, z ktorego 
poezyna si~ i rodzi samotnose - ian, w ktorym samotnose zanika, 
a na nowo rodzll si~ dzieei. 

Wielu ludzi patrzy na zyeie Twojego Syna. Na Jego cierpienie 
i 8miere, wielu poszlo drogll, ktorll On idzie. Ja nie jestem poza 
Nim. Nie jestem przeciw Niemu. Podziwiam Go i uwielbiam 
a rownoczesnie stawiam Mu opor. Czyni~ to w duzej mierze dlatego, 
ze mnie nie stac na eokolwiek innego. Czasem 11lezy si~ z tym mi
raz wielkosci. Ale trudno nii trwae w poczueiu wlasnej wielkoscl, 
jeszcze trudniej nil w poezueiu samotnosei. W samotnosei mozna 
si~ ukrye i zapomniec. Co natomiast uezynic, kiedy wcillz spadam 
z piedestalow? Co uczynic - gdy wraeajll ludzie rozbici, zam~eze
ni przez innych ludzi, ludzie ukrzyzowani jak Twoj Syn - i wszy
sey pytajll tak sarno: doklld odszedl ojciee wygnany? sklld si~ zjawil 
ojciee karzllcy? 
[Przestrzen Adama gwaltownie zape~nia si~ ludimi. So. to ci sami, 
1ct6rzy uprzednio odeszli w kierunku, w kt6rym poszw Niewiasta 
i w tamtym kierunku si~ zapatrzyli. Przed chwilq horyzont scie
mnia~ i ci ludzie znowu so. przy Adamie. Osaczajq go zewszqd i po
wtarzajq ch6rem to pytanie, kt6re on wypowiedzia~ przed chwilq.] 

C h 0 r : Doklld odszedl ojciec wygnany? 
Skqd si~ zjawil ojciec karzqcy? 

Wtedy pojawily si~ we mnie dwie mysli. MY8l pierwsza: ,,OJ co
wie nie wrocq do siebie, jestes wi~c niepotrzebny, idz, pomiesza j 
si~ teraz z tlumem, i najlepiej zatrac si~ z nim razem". Mysl druga: 
,,OJcowie wraeajq przez dzieci, na gruncie dzieci~cej duszy stale od
zywa ojciee". 

5. MATKA 

Ta druga mysl niosla wyzwolenie. R~ce juz wyciqgni~te, by 
mnie porwac i moze rozszarpac, lub - co gorsza ·wcielic w Hum 
eofn~ly si~. Wkrotce tez poslyszalem glos. W czesniej poslyszalem 
niz dostrzeglem, kto m6wi. Byla to Niewiasta. Niewiasta ta byla 
Matkq. . 

(M a t k a) 
Nie l~kaj si~ . To musi bolec. Jest to bol podobny do b6l6w ro

dzenia. Kobieta wie 0 rodzeniu niepomiernie wi~cej niz m~zezyzna . 

Wie zwlaszcza przez cierpienie, ktore lqczy si~ z rodzeniem. Jedno 
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i drugie jest jej tajemnicq. Macierzyilstwo jednak stanowi wyraz 
ojcostwa.-Musi zawsze powracac do ojca, by zabrae z niego to wszy
stko, czego jest wyrazem. Na tym polega promieniowanie ojcostwa. 

Powraca si~ do ojca przez dziecko. A dziecko z kolei przywraca: 
nam w ojcu oblubieilca . Jest to bardzo proste i zwyczajne . Caly 
swiat jest tego pelen. Trzeba wejsc w promieniowanie ojcostwa, 
w nim dopiero wszystko staje si~ rzeczywistosciq pelnq . Przeciez 
swiat w zadnym punkcie nie moze bye fikcjq - swiat wewn~trzny 
bardziej jeszcze niz swiat zewn~trzny. Bo pomysl! Pomyslcie wszy
scy! jak bardzo trzeba wybrae, aby urodzic! Nie pomysleliscie o .tym. 
Alby urodzic, trzeba bardziej jeszcze wybrac, niz aby stworzye. 

Na tym polega promieniowanie ojcostwa. Nie jest to zadna prze
nosnia lecz rzeczywistosc. Swiat nie moze polegac tylko na prze
nosni - swiat wewn~trzny bardziej jeszcze niz swiat zewn~trzny . 

Powracamy do ojca przez dziecko. Dziecko zas z kolei przywra
ca nam w ojcu oblubieilca. Nie rozdzielajcie milosci. Ona jest jedna. 
[Ludzie zgromadzeni w przestrzeni Adama sluchajq z coraz wi<:
kszq uwagq. Niewiasta coraz bardziej mowi do nich i mowi dla 
nich. Ogarnia ich jakies wspolne swiatlo - moze nie swiatlo pelne, 
raczej pol-swiatlo . Adam' pozostaje jednak poza jego kr<:giem. Mowi 
teraz bardzo powoli] 

(A dam) 
Wciqz mi si~ zdaje, ze jakos obchodz~ to, w czym przeciez caly 

tkwi~. Czlowiek nie tylko rodzi si~, ale i umiera, nie tylko daje. 
zycie, ale zadaje tez smierc. Zeby wybrac, trzeba naprz6d wiedziec 
do koilca. Czy mog~ powiedziee, ze wiem do konca? - Nie, tego nie_ 
mog~ powiedziec... 

milczy przez chwil<:, a po chwili odpowiada: 
Przekonalem si~ jednak, ze nie jestem "samotny" . Jestem daleko 

bardzie j "zamkni~ty". 
[Char milczy]. 

cz~sc II 

DOSWIADCZENIE DZIECKA 

Sytuacja zewn~trzna , ktora tutaj si~ za1'ysuje, jest krok po kro
ku wynikiem czy tez pochodnq sytuacji wewn~trznej. To jest naj-
wainiejsze. Jesli zas chodzi 0 sceneri~, to bywa ona czasami kame
ralna: samotny pokoj, ktorego najwazniejszym sprz~tem jest wielki 
fo tel. Procz tego biurko i polka z ksiqzkami - na jednym i drugim 
sprz<:cie kwiaty. P6iniej jednak sceneria si~ zmienia (moze wystar
czy w tym celu tylko usunqc meble) - i oto mamy b1'zeg lasu. Cala' 
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bow iem akcja w tej cz~sci ma COS z w~dr6wki czy dqzenia : dqzenie 
wewn~trzne znajduje sw6j odpow iednik w akcji zewn~trznej. Bio
1'q w niej udzial dwie osoby: A dam, kt6ry staje si~ ojcem 
oraz D z i e c k 0, k t6re b~dziemy okreslac imieniem Monika. 

1. ALBUM 

(A dam) 
UsiqdZmy w fotelu pod lampq z abazur~:m i wezmy do r~ki album, 

Sq to zdj~cia z najmlodszych lat. Mloda kobieta tuli w ramionach 
dziecko. Twarzyczka w 6wczas owalna, (dzis pociqgla), tylko oczy 
swiecq tak sarno jak dzis. Dzieje oczu: one najbardziej zostajq po
przez te wszystkie obrazy, one wszystko lqczq w jeden nurt, sply
wa wen cech coraz wi~cej, w nich zostaje tozsamosc duszy. 
0 , patrz! gdybym ten obraz m6g1 zamknqc w pr.ojektorze 
oto dwuletnia dziewczynka z olbrzymim psem. 
Psu bylo na imi~ Arpad, mial pysk rozczulajqcy, 
gdy zbli:zal si~ do malej, kr~cqc ogonem jak wiechq, 
i lap~ poczciwie wyciqgal... male niewinne stworzenie, 

jakze slucha ci~ cala przyroda, nawet ten olbrzym nie szczeka 

- obraz pierwszy. 

Teraz koza: w projektorze b~dq wielkie rogi i leb pochylony 


z ukosa 
walczysz mala? rog6w si~ nie boisz? drobne rqczki stukajq 

paleczkq, 
jakby rogi byly klawiszami ukrytego w kozie instrumentu , 
w kt6ry pragniesz cos, mala, przestukac 

cos, co w tobie teraz takze jest 
- obraz drugi. 
Obraz trzeci : kury. Duze k ury i male kurczqtka, 
z kt6rymi si~ po podw6rzu co dzien snujesz wydlubujqc kwiatki, 

tak jak one wydlubu jq ziarnka. Potem wracasz za oszklone drzwi, 

a one wracajq na grz~d~, bo na niej nocujq w kurniku, 

kiedy ty nocujesz w 16zeczku za oszklonymi drzwiami, 

za werandq, za sieniq, za kuchniq i za pokojem dziadunia. 

Spisz z mamC!. Tata daleko... 

Nie rna taty .w calym tym albumie i juz nigdy do niego nie trafi, 

lecz czyz nie jest podobny do slonca, k t6re grzeje twe cialko 


z ukrycia, 
o jak tutaj na czwartym obrazie . 

-obraz czwarty : 

siedzisz sobie tu pod parasolkq, by si~ schowac, gdy jest za gorllco. 
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Slonca wprawdzie nie widac na zdj~ciu , lecz czujemy je wsz~cizie 
dokota 

i w tobie tez. 
J est tych ' zdj~c w albumie bardzo duzo, caly film, 
wszystkie razem spi~te w jednq ksi~g~ i spi~te w histori~ jedn q: 
takie same wciqz tylko Sq oczy - .tozsamosc duszy. 
(w tym miejscu album si~ konczy - dalej to, co sam juz pami~tam) 
Kiedy byla jeszcze w szkole powszechnej - pami~tam w6wczas jej 

smiech, 
swobodny, dziewcz~cy smiech. M6wilo si~ wtedy "piszczasz", 
"maly piszczasz", chcqc przez to zarazem 6w smiech okreslic, 
czasem bowiem przechodzil on w pisk - w pisk niesmialego 

piskl~cia , 

Kiedy byla jeszcze dziewczynkq, byla bardziej na zewnqtrz mnie, 

ch oe na poz6r dzieje si~ odwrotnie.. . 

Odrabiala rpo poludniu lekcje, algebr~ szy'bko, 

na zeszycie z polskiego kleks, dose cz~sto kreslila wyrazy, 

z or tografiq raczej w porzqdku, choe nielatwo si~ wypisywala. 

P otem jeszcze lekcje z geografii, potem jeszcze domowy rysunek 
i wreszcie swoboda, sWdboda : moma hiegae dlugim korytarzem , 

nie przewr6ciwszy sprz~t6w, mozna si~ kr~cie w k61ko, 

nie musnqwszy nawet czegokolwiek, mozna piszczee... 

"p rzyszedl t ata" , skrada si~ chylkiem w jakichS takich swokh 


cicholazach, 
by z nienacka pociqgnqc za r~kaw i rprzygarnqc si~ "tutaj jestem". 
Biedne dziecko - myslalam - biedne dziecko, n i g d y ' n i e 

u j r z y j u Z 0 j ca... 
- "czy ty wiesz, ze ja mam juz tat~"  kiedys tak zwierzala si~ 

matce : 
"czy ty wiesz, ze ja mam juz tat~" ... 

2. 	REZERWAT DZIECKA 

(M 0 n i k a) 
1. 	Historia mego ojca we mnie. p.oczqtek ginie w mroku 

mojej dzieci~cej duszy - dlugo zanim si~ zacznie w~dr6wka 
za sladami jego obecnosci, naprz6d bowiem byla nieobecnosc. 
Kiedy bylam malq dziewczynkq, biegalam razno po trawie, 
zganialam kury z podw6rka, w 16zeczku sypialam z misiem, 
potem m i sprzykrzyl si~ mis, wi~c odt qd sypialam z lalq. 
Zrywalam wiosnq kwiatuszki dla kogos, dla kogos, dla kogos... 
Taty przy mnie nie bylo, nie bylo taty na ziemi. 
Chc~ miec tatusia rna ziemi bliziutko, blisko serca , 
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musz~ go sobie wyszukae, wyluskae z ciehego obrazu 

i z caIej mojej nadziei urodzic, urodzic, urodzic... 

Wiele razy zanosilam kwiatuszki, gdy go nie bylo w pdkoju, 

stawialam je na biurku i odehodzilam natyehmiast. 

Rozpozna moja, obeenosc 

po bukiecie, ktory w wazoniku pozostal przy jego ksia,zkaeh. 

Pomysli: "jestem w jej sercu" i mnie w swoim sereu poszuka 

ehoeby na ehwil~. 


Gdy by1am daleko - pisza,e list zrywa1am kwiatuszek 

i wklada1am mu do koperty razem z kartka, napisana, niezdarnie, 

nie mam bowiem 1atwosci pisania i nie umiem tego wypowiedziee, 

co jest we mnie. 

Leez wszystkiego dowie si~ po kwiatku, ktory wraz z listem 

przyniesie mu listonosz i razem z moimi myslami, 

a zwlaszeza z sereem. 


e zy w to uwierzysi? .. 

Gdyby eiebie nie bylo na ziemi, patrzalabym z politowaniem 

na album lat niemowl~eyeh - i tamta nie znalaby tej, 

a ta znow tamtej . Wszystko by10by rozbite, 

nie stanowilo jednosci - a przeciez stanowi. 


2. 	Historia mego ojea wemnie rozpoezyna si~ nieobecnoscia" 
w ktorej on stale bye musial, ehociaz go weale nie ezulam. 
Doskonale zespolona z matka" nie wiedzialam, ze kiedys 

wybuehnie, 
bo tkwi we mnie ea1ej korzeniami j a k b y d rug i 

row n 0 leg 1 y p i e n. 
Wlasnie teraz dopiero dojrza1am: pien podwojny posrod tylu 

drzew 
w lesie. J akiez bogaetwo konarow i gal~zi , a w gorze listowia, 
wszystko rosnie z jednego systemu, korzenie sa, bowiem wspolne. 
Tak ros1 we mnie ojeiee poprzez matk~, 

. a ja w1asnie bylam ieh jednoseiq, 
tym fragmentem w ealoksztalcie drzewa, poprzez ktory rosnq 

oba pnie. 
Zda10 mi si~ najzupe1niej dziwne, ze mam bye fragmentem 

najgrubszym 
(potem bowiem drzewo si~ rozszezepia na dwa pnie sobie rowno
legIe, a kaidy z nieh jest juz eienszy). 

Patrzylam zatem zdumiona 
n a te mysli, ktore we mnie przeszly z rozdwojonego drzewa. 
Tak r6s1 we mnie ojciee przez matk~ - leez ja dlugo nie 

dostrzegalam, 
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nie odczulam, iz jest nieobecny, chociaz we mnie korzeniami 
tkwit. 

3 . Jakze bardzo ci~ kocham moj ojcze, 
dziwny ojcze zrodzony w mej duszy, 
Ojcze, kt6ry we mnie si~ urodziles, by mnie urodzic 
nie wiedzialam przez tyle lat, ze tak bardzo we mnie si~ 

rozrosles, 
nie znalam dlugo twej twarzy, cieplych oczu, schylonego profilu, 
az do dnia, w kt6rym skojarzylam przeogromne pragnienie mej 

duszy 
wlasnie z tobq 
az do dnia, w kt6rym nieobecnose musiala stac si~ obecnosciq, 
bo ona byla wczesniej -
Ojcze m6j, ja walcz~ 0 ciebie. Bqdz ty we mnie, jak ja chc~ bye 

w 	tobie. 

4. 	Teraz jestesmy w lesie, drzewa si~ pnq, 
ostatni trojkqcik swiatla pozostawia zacisznq zatok~ 
pomi~dzy wyspq konar6w a drzqcymi falami powietrza . 
Wiecz6r lasu, maly wiecz6r lasu do wielkiego wznosi si~ wieczoru, 
kt6ry zaraz wypelni niebosklon 
kiedyz si~ to wypowie, co zawiera si~ w tobie i we mnie, 
co zalega do gl~bi swiadomosci i chyba czeka na slowa? 
Czy znajdziemy kiedys, b~qc razem, chwile dla takkh sl6w, 
ktore wynoSZq na wierzch to, co naprawd~ jest w gl~bi, 
i jakos sprawdzimy na co dzien istnienie tego, co jest. 
Ten swiat, ktory jest w tobie, odkrywam powoli i naraz: 
to swiat mojego ojca - jakze bardzo pragn~ w nim bye! 

(n u c i:) 
(Ciemna uliczka wsr6d drzew i wiele jest t akich ulic 
i w wielu biegnq kierunkach - kt6ryz si~ z ktorym spotka -
Juz nie wiem, czy siedzisz w fotelu gl~bokim przy lampie 

z abazurem, 
czy pochylony dorzucasz drew do ogniska) 
(Te momenty wciqz si~ spotykajq. Kazdy jest wazny nad wyraz 
przez jednq wspolnq trese, jest wazny z powodu odbicia : 
z niewidzialnych bowiem korzeni rozroslo si~ we mnie to 

wszystko, 
co w sobie nosz~ dzisiaj.) 

5, No wlasnie, mrok juz dojrzal i ciemnosc nastala zupelna, 
kraw~dzi drzew trudno oddzielie od calej reszty powietrza. 
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J ak si~ ciesz~, ze jestes tu ze mnq. Siqdziesz sobie zaraz w fotelu 
ze mchu 

wszyscy tez zaraz si~ zejdq, ognisko iywiej zaplonie, 
b~dziemy popijac herbat~ i suchary pogryzac z maslem 
i konfiturq, potem b~dziemy spiewac... 

. Jak to dobrze, ze jestes na swiecie, 
bo myslalam, ze ciebie juz nie rna, a potem myslalam "nie dotr~", 
a przeciez ... .przeciez dotarlam i czuj~, ze ciebie juz mam . 

3. 	OJCZE, BAOZ MOJA OROGA, BAOZ ZROOtEM! 

(A dam) 
1. 	Nazajutrz wypadlo nam iSc przez gqszcz. Na skraju lasu, 

tam, gdzie konczq si~ wspaniale wysokopienne sosny, 
a razem z nimi den - tam, gdzie konczll si~ sosny, 
a razem z nimi igliwie i mech, tam, gdzie konczy si~ mi~kkie 

poszycie, a zaczyna si~ wyrqb: 
plqtanina krzak6w i odrosli, poprzez kt6re trzeba si~ przedzierae 
przy zbieraniu malin lub ostr~znic. 

Nasza droga prowadzi tamt~dy. 
Jednak nie wystarczy patrzee z zewnqtrz. Musisz wejsc. 
Ten gqSZCZ, kt6ry jest we m n ie, znasz: iluz ludzi 
zdob~dzie si~ na przekonanie, ze zaden z nas 
nie jest calosciq zamkni~tq , i ostatecznq? Nosimy tylko w sobie 
trese, kt6ra w swej postaci absolutnej nas przerasta, 
a jestesmy do niej przywiqzani i od niej zalezni. 

. Czyz nie prawda, 
ze ojcostowo jest nie tylko ci~zarem, kt6ry trzeba samotnie 

podjC\c 
- i nie jest tez przywilejem, z kt6rego korzystasz sam? 
A teraz t y: Idziesz ze mnq razem. R e z e r w at · d z i e c k a -
Kto rna prawo do niego wejsc? Takie prawo z pewnoSciq rna 
ojciec. J a wszakze tylko oznaczam t~ Wielkq Trese. 
Jestes bardzo niesmiala. To nie jest jeszcze prostota. 
Choe jestes takze prosta: gdy czegos nie umiesz wyrazic, 
gdy si~ wstydzisz twojego uczucia, umiesz plakac w skrytosci. 
Umiesz takze przyniesc bukiet kwiat6w i ustawic na biurku 

nie wiadomo kiedy. 
Jestes zasklepiona w swych sqdach, a t e plynq z pierwszego 

odczucia. 
Trudno c:i stan!lc poza tym -s'k~d bywasz cz~sto tak obca, 
n awet wsr6d ludzi zyczliwych. Asymilu jesz si~ z t rudem. 
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Jestes przy tym bardzo ambitna, twoja slownosc graniczy 
z uporem, 

patrzEl w twoje rysy, ktore rzezbiq siEl same. PatrzEl w rezerwat 
dziecka - nieprzenikniony. U~pil ciEl nadmiar przyrody, 
ktory harmonizuje z niedosytem w czlowieku. 

Po z 0 s t a j El n a d a I sam 0 t n y . 
Nagle budzi mnie szelest. Nie jest em samotny, bo 

dr zEl· 
Lsniqcy kadlub wzorzysty dygoce rytmicznie wsrod trawy, 
tEltni miarowym oddechem. Na przedeptanej smudze 
zwinElla siEl w klElbek gwaltownie i wyrzucila jElzyczek 
Z m i j a. 
Najwyrazniej byla podrazniona. 
Nie jestem samotny, bo drZEl. 
cala swiadomosc tEltni tq jednq trescicl "zmija" - ta tresc do 

niej przylega od zewnqtrz. 
A rownoczesnie zjawia siEl druga trese, ktora przylega od 

wewmftrz 
"Dziecko" . Trzeba ochronic to dziecko! 
Jestem ogromnie wzruszony. Wiem, ze cos juz siEl stalo. 
Nie wiem jeszcze dokladnie - co. 

(M o n ik a) 
Wiem, ze ominql mnie lElk. Caly lElk ty wziqles na siebie. 
Idziemy w stronEl lasu, trzymam ciEl za rElkEl jak nigdy 
nikogo... Zmija zginElla gdzies w trawie, ocaliles mi chyba i:ycie. 
o czym myslisz? 

(A dam) 
MySlalem 0 twoim OJ'cu. Dal ci zycie. 

(M 0 n i k a) 
Czy nie dales mi zycia na nowo? 

(Ad a m) 
Nie, Tylko wziqlem z debie 
to, co siEl Jemu nalei:y. MogEl tylko w twej wyobrazni 
kojarzyc siEl z myslq 0 Ojcu. MogEl tylko oznaczac dla ciebie 
tEl Wielkq Trese ... Czyz potrafiEl ciEl dzis znow urodzic? 
To Sq ramy. · 

(M 0 n i k a) 
Wypelfl, wypem je sobq ! Wypelfl je sobq koniecznie! 
Czy ty wiesz, jak jestes potrzebny, ile wzif:lam z ciebie i wciqz 

biorEl? 
Lecz nie to, ze jestes potrzebny. PragnEl kochae bez zadnej 

. potrzeby, 
idqc prosto sercem w jakqs trese, co jest prosta i wielka zarazem, 
a w ktorej czlowiek siEl miesci, nie mogqc jej zmiescic w sobie . 
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(A dam) 
Wiem, ze nie kochasz z potrzeby - lecz jestesmy na sladach tej 

TreSci , 
,co jest wielka i prosta zarazem, Czyz ja mog~ dzis ciebie urodzic? 
Czy ty moiesz urodzic si~ ze mnie? 

Pozostaje tylko skojarzenie 
(zycie ,co prawda powraca wciqz w te same miejsca odwieczne 
tylko nas juz tam nie zastaje".) 
Ach Dziecko, jak gl~boki b61, Ze nie mog~ ci~ urodzic na nowo! 
- chociaz wowczas nie bylabys tq, ktorq jestes. 

A dla tej 

mog~ tylko jakby z zewnqtrz oznaczae t~ Wielkq Trese, 

t~ trese, w kt6rq si~ garniemy calym swoim czlowieczym 


jestestwem 
-od pewnego zwlaszcza momentu ... 

Ojciec, ojciec, czymze brzmi to slowo? 
(M 0 n i k a) 


Czy jeszcze nie nadszedl ten moment, by ono brzmialo 

dla mnie to'hq, a dla ciebie mnq? 


2 . 	Idziemy dalej. Plynie potok - idziemy w gor~ , pod prq'd : 
posr6d sosen opodal, moma zanuizye stopy. Uczyn to. 
Potok jest chlodny, cicho spada woda po kamieniach 
jej szemranie narasta powoli na calej dlugosci biegu. 

(M 0 n i k a) 
Zanurzam stopy. Jakiz ch16d koj14cy - jaka swiezosc - jakie 

odrodzenie! 
_'0to we wszystkie komorki na nowo wst~puje zycie. 

Ach, gdy si~ rodz~ na nowo z tego lesnego potoku, 

w tedy prosz~: b14dz dla mnie wod14 ! 

prosz~ : b14dz wod14 dla mnie! 


(C h 6 r) 

1. 	Zeszlismy nad chlodny potok plyn14cy w cieniu tych sosen 
opodal 
nikt nie rozpozna sladu naszych stop. Woda nie jest kamieniem, 
ani tez nie jest glinq, w ktorej slady stop swoich odcisniesz. 
Woda w tobie odcisn~la sw6j znak 
- czy zostawila tylko chl6d i uciszenie ciala? 

2. 	Zeszlismy nad chlodny potok, ktory wyilobil sobie 

w lagodnym zboczu g6ry i w sosen dostojnym cieniu 

lozysko wlasne 
brzegi wody S14 zarazem kraw~dzi14 ziemi i kraw~dziq mysli 


czlowieka 
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t~dy wzrok przeplywa w przedmioty, w male drzewka i kamyki 
na dnie. 

3. 	 (Ada m) 
Zeszlismy nad lesny potok, aby eiebie poehwalic wodo, 
ktora urodzilas na nowo Czlowieka - i przeszlas nieswiadoma 
swojej wlasnej dobroci. 
Chwal~ eiebie ehlodna lesna wodo, ies oealila dla mnie ten 

oddeeh, 
ktory ezuj~ tak blisko serea : oddeeh dzieeka przy moim ramieniu. 

(M 0 n i k a) 
Ja nie rusz~ si~ z tego miejsea: z miejsea dzieeka nigdy si~ nie 

rusz~. -
Pragn~ ogarnqc eiebie ealym moim dzieciiistwem, ktore kiedys 
sledzHes na kartaeh albumu... potem przyszly lata dziewez~ee ... 
koeham ciebie za cale "wezoraj", ktorego przeciei nie bylO 
i za "dzisiaj", ktore przeeiei jest i w ktorym "wczoraj" si~ 

miesei. 
(Ad a m) 

No wlasnier czy pomiescimy? .. Jakiei znajd~ twe lata dzieci~ee 
w tym, co jest teraz? b~dzie mi ieh straszliwie brak. 
Cala przeszlosc ~biega si~ w to miejsee - nagle, nagle powraeajq 

lata ... 
ty nie moiesz w nie wroeic, lecz one mogq wezbrac na nowo 

i przyjsc 
zalewajqe ci serce. Dziecko, dziecko. Jakie wejsc w ten zalew? 
Wejd~ - z ogromnym drieniem - cala przeszlosc ruszyla ku 

nam 
i przelala si~ przez terazniejszosc... Prowadzilbym ci~ jak malq 

dziewczynkE: 
za r~k~. Potem bym wraeal i rozdzielal na "rok po roku" 
to, co tu wszystko jest "naraz". Jakie ogarnqc to wszystko? 

(M 0 n i k a) 
4. 	Zeszlismy nad lesny potok. Powiedz, czy tutaj 

nie jestesmy w najgl~bszym punkcie jakiegos dziwnego ciqzenia? 
Jakie mog~ ciebie ogarnqc calym moim dzieci~cym jestestwem? 

(A dam) 
Popatrz raz jeszeze: potok - wst~pujesz w wod~, ktora spada 

stqd ciqgle na doL 
Czy przez potok nie dosi~gasz ZR6D:t.A, z ktorego si~ wszystko 

poezyna? 
Czy przez potok nie ogarniasz ZR6D:t.A? 

(M 0 n i k a) 

I ZR6D:t.O MNIE TAKZE OGARNIA przez potok . 
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6. OJCIEC I DZIECKO OGARNIAJA SI~ WZAJEM NIE ZA POSRED
NICTWEM SlOWA "MOJE" 

(A d am) 
... moje dzieeko. Gdy po r az pierwszy zdeeydowalem si~ tak 

pomyslec, 
przez to sarno przyj1llem w siebie znaezenie slowa "moje" . 
Co si~ stalo? ... 

Stala si~ rzeez 
zupelnie prosta a zarazem jakas odwieezna. 

Jest ci~zar gatunkowy sl6w, 
slow nawet najmniejszyeh ... takim slowem jest slower "moje" 
tym slowem przyjmuj~ na wlasnosc, lecz zarazem oddaj~ siebie 
... MOJE DZIECKO! moje dzieeko! - "moje" to znaezy "wlasne". 

(M 0 n i k a) 
Nie wiem, jak to si~ stalo, leez mysl~, Ze to slowo wyplywa na 

fa li serea. 

Fala serea zalewa nas ez~sto, bywaj1l przyplywy, odplywy 
ja ezuj~, gdy wspina si~ fa la, a potem zn6w jak opada. 

L~kalam si~ czasem n awet, ze mnie przewroci, teraz jednakze 

juz si~ nie l~kam, juz jestem z ni1l zzyta. 


Choc cisz~ lubi~ najbardziej - 
t ak jest wtedy, gdy ogromna fala stoi spokojnie w brzegaeh 
ealego mojego istnienia, a fala drzemie w jej gl~bi. 
Lepie], gdy fala drzemie, a ja tylko wiem, ze jest 
bo gdy ruszy, wowezas znow si~ czuj~ jak trzcina alba sitowie, 
i nie ezuj~ tak moeno brzeg6w ealego mojego istnienia. 
Brzegi wowezas si~ oddalaj1l. 
P~kaj1l tez jakies grimiee i przewalaj1l si~ we mnie 
istnienia obee - takze niepewne swyeh granie. 
Marz~ 0 wielkiej eiszy - aby nawet te obee istnienia 
wyplywaly na fali serea, jakby me wlasne. 
Marz~ 0 wielkiej ciszy - by nie nie zakloealo 
odezucia tego wszystkiego, co zawier a si~ w slowie "m6j". 

(Ad a m) 
Slowo "moje" - malenkie, proste slowo. J akze dlugo rnusialern 

stac 
na jego progu. J ak ze dlugo si~ wpatrywalern w nie poprzez eal1l 

logik~ 
istnienia... To slowo ma sens odwieezny... 

Czy wiesz, ze nam nie wolno przyjrnowac tylko tego, 

co wyplywa na fali serea, dopokqd nie wezmierny odpowiedzialnosei 

za prawd~ tego slowa: potoeznego, prostego slowa, jakirn jest slowo 


"mole . " . 
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Do serca nam wolno powracac, gdy juz zdolamy si~ uporac 
z logikll sl6w; !luz nas l~ka si~ 0 to, ze w6wczas juz nie odnajdziemy 
tego cieplego prqdu, kt6ry niesie z sobq fala serca. 
N i e post~puj nigdy jak slepiec, kt6ry tylko dotyka przedmiotow 
nie rozwijajqc widzenia kazdego z nich. 2ycie wtedy b~dzie ubogie. 

A przeciez ja nie chc~ umniejszye - bo ty jestes dzieckiem serca 
nie chc~ umniejszye w niczym tego, w czym lezy tw6j skarb. 
Ja drZ~ na sa mil mysl, ze m6g1bym cos w tobie zepsue 
alba podkopac ... 
Ale nie chc~, by jak os na oslep rozwijalo si~ to, co wyplywa 
na fali serca, prowadzqc gdzies w slepe zaulki. 
Moje dziecko, trzeba naprz6d przeswietlie kazde uczucie, 
by nie czue w mroku, a potem czue na nowo - juz w swietle 
trzeba przeswietlie je myslq 
(Przetwarzam to delikatne wn~trze, w kt6rym coraz swobodniej 

przebywam, 
mieszkam jak gdyby u siebie. Ilez ona otwarla mi drzwi 
i gdyby jeszcze wiedziala 'o jak'iejs furtce ukrytej, kt6ra dotqd 

jest dla mnie zamkni~ta. 
pr6bowalaby zaraz otworzyc... a przeciez nie jest z tych, 
co otwierajq si~ latw-o...) 

(Mo n ik a) 
Kiedy mysl~ 0 tobie "m6j", nie za sobq id~, lecz za tobq, 
a r6wnoczesnie jakos id~ w siebie, azeby ciebie tam znalezc. 
Gdy zna jduj~, znajduj~ z radosciq - a jesli nie znajduj~, 
to czuj~ b61, i dlatego nawet czasem, w skrytosci placz~ ... 
C6Z w tym jest ? Czy chc~ ciebie zabrac i miec na wtasnosc? 
- no pewnie. Ale to nie 'tak... to nawet chyba 
byloby wr~cz niemozliwe ... ehe~ tylko stale tak w eiebie przeehodzic, 
abys m6g1 mnie znajdowae w sereu '- i a:bys w'tedy 
mogl 0 mnie myslec "moje"... jak si~ mysli 0 dzieeku rodzonym 

(A da m) 
Rodzimy si~ takze przez wybor.- rodzimy si~ wowezas od 

wewnllt rz, 
i nie rodzimy si~ naraz, leez jakby cZqstka po czqstee ... 
Nie tyle si~ ;vowezas rodzimy, ile stajemy. 
Leez w kazdej chwili mozemy si~ nie stae, mozemy si~ nie urodzic. 
To od nas zalezy. I dlatego - czqstka po czqstee - ja szukam 

po'krycia 
dla slowa "moje". Czy ty takze szu'kasz, dzieeko? 
Rodzenie zaezyna si~ od jednosei ido jednosci dqzy. W tym jest 

milose. 
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Gdy pocz~las si~ z twojej matki - i ona ci~ miala urodzic 

mus1alas wniknqc gl~boko do wn~trza jej ciala , aby si~ potem 

z niego wyrwac pierwszym porywem samodzielnego zycia ... 

Jesli masz si~ urodzic z ojca,musisz naprzod wniknqc 

w gl~bi~ jego woh ... To jest rodzenie przez wybor.' 

A wybrac - znaczy przyjqc to, co stanowi moj swiat, 

co jest we mnie i co jest ze mnie... Czy potrafisz to przyjqc? 

- bo ja juz ci~ nosz~ pod sercem i wiem, ze ci~ musz~ urodzic, 

bo nle mog~ '0 tobie myslec inaczej , jak tylko ,,~oje" . 


(M 0 n i k a) 
0, nie martw si~ urodzeniem... wiem przecie, ze rodzi kobieta . 
Nie l~kaj si~ tego, co mowi~ : TY MNIE RODZISZ 0 ilez inaczej ! 
przeciez stale chcesz mnie tak rodzic 

wprowadzac mnie w to, co jest , 
a czego jeszcze wciqz nie rna - (a jesli juz jakos jest, 
to dzl~ki tobie). Choc urodzona kiedys, 
wielokrotnie nie-urodzona, wielokrotnie pragn~ si~ urodzic . 

(A dam) 
Wiesz, co myslalem dawniej? - "biedne dziecko, stracilo ojca 
ja mog~ dla niej oznaczac t~ Wielkq Trese"... 

chcialem tylko oznaczac ojca. 
Nie chcialem znajdowae siebie w tobie. Lecz teraz si~ stalo, ze chc~ . 

Teraz musz~ siebie w tobie znajdowae, jesli ciebie mam w sobie 
znalezc. 

Czy rozumiesz, ze w takim razie juz nie jestes calkiem wolna? 
Milose bowiem nie pozostawia swobody chcenia i temu, kto miluje, 

i temu, kogo miluje 
a jednoczesnie milose jest wyzwoleniem z wolnosci, wolnose bowiem 

sarna dla siebie bylaby straszna . 
Kiedy wi~c staj~ si~ ojcern, wowczas jestem zniewolony milosciq. 
I ty, kiedy stajesz si~ dzieckiem, jesrtes takze zniewolona milosciq. 
Rownoczesnie jestem przez milose wyzwolony z w olnosci 
i ty taki:e, 
jestem wreszcie wyzwolony z samotnosci, 

k tor e j n i e c h c ~ z am i e n i c n ami los C. 

Dziecko, dziecko - kiedy staj~ si~ oj cern, wowczas musz~ chciec, 

aby stala si~ mojq ta przedziwna istota, 

ta subtelna i l~kliwa zarazem, 

ta smiala i zarazem beztroska, 

ta pogodna i zarazem smutna, 

odporna i zarazem niezmiernie wrazliwa 
wtedy musz~ chciec, aby byla mojq ta istota przedziwna, 

ktorq ty jestes. 
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Musz~ chciee, aby si~ ze mnie rodzila i ze mnie wciqz rosIa, 
aby s i~ nie rodzila poza mnq i nie rosla poza mnq 
musz~ chciee i musz~ drzee 0 to. 
Musz~ takze drzee 0 to, aby wciqz rodzqc si~ ze mnie, 
ani na chwil~ nie przestawaia bye sobq. 
Musz~ wi~c wciqz rozszczepiae i wciqz rozdzielae pomi~dzy sobq 

a niq, 
posiadajqc r6wnoczesnie siebie w niej, a jq w sobie. 
Jesli zas musz~ drZee, to znaczy, ze milose przez dlugi czas 
spotyka si~ z l~kiem . 

MiloM~ jest stale wyborem i stale si~ rodzi z wyboru. 
(Oto jest ta jemnica siowa "moje"). 
Jesli miluj~, musz~ stale wybierae ciebie w sobie, 

musz~ wi~c stale rodzie ciebie i stale si~ rodzie w tobie . 

Rodzqc w ten spos6b przez nieustanny wyb6r - rodzimy milose. 

(Oto jest tajemnica prostego siowa "moje"). 

Widzisz wi~c, ze i ty nie mozesz bye wolna - nie tylko ja. 

I wyzwolona przez milose z wolnosci musisz bye takze ty - nie 

tylko ja. 
Nie rna bowiem rodzenia bez wszystkiego, 

co za wiera si~ w siowie "moje"_ 
I choe bardzo bym w6wczas pragnql zatrzymae si~ na kraw~dzi, 
milose mnie wciqgnie .. . 

Czy to rozumiesz? 

7. 	OJCIEC I DZIECKO ODNAJDUJA SI~ ZAWSZE ZA POMOCA 
StOWA "MOJE" 

(M 0 n i k a) 

Plakalam dzisiaj rano. Wiem, ze ojciec m6j takZe jest smutny. 
J a bardzo ten smutek odczuwam. Dlaczego musi tak bye? 
P lakalam, bylam bezradna. Czyz mog~ zawsze chciee 
tego samego co on, gdy po prostu chc~ tego, czego chc~? 

(A dam) 
Moje dziecko, ukochane dziecko. Nie mog~ oszcz~dzie ci lez. 
Cza,sem nawet musz~ czekac na nie. Potem je ocieram 
i m6wi~ "nie placz". Co pozostaje - to czekanie na nowq 

dojrzalose, 
na nowq jednose woli, na wsp6lny rytm... 
Nie podejrzewam ci~ nigdy, pami~taj -lecz sprawdzam w sobie 

wciqz . 
.. ... .~.. 
Trzeba chciec razem - nie mozna wymykac si~ chceniem, 
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bo wtedy uezueie myli... i slowo "moje" zostaje w jakiejs prozni 
i przez to boli... najbolesniejsza bowiem jest proznia milosei: 
gdy si~ koeha, wowezas przez wol~ twojq i mojq przebiega jakby 

prqd, 
ktory jest wspolny. I stqd rodzi si~ pewnose, a wolnose na nowo 
poezyna si~ z tej pewnosei. I to jest wlasnie milose. W owezas bez 

l~ku myslt: 
. " "moJe ... 

(M 0 n i k a) 
Wiele ~zy ojeiee powtarzal (jesien byla pelna dziwnych napiE:e): 

"Jestes zwiqzana ze mnq za bardzo od zewnqtrz, 

za malo jest wi~zi wewn~trznej - aeh dzieeko, wiem to dobrze 
za malo zyjesz we m n i e, ehoc jestes tak bardzo blisko". 

Mowilam wtedy: "ezyz nie jest prawdq, ze wzi~lam z ciebie 

tak wiele? ezy mozna wi~eej wziqc?". 


Byly to jednak dni ci~zkie. Czy ja nie poj~lam eiebie, 

ezy tez ty nie umiales mnie znalezc? 

Rozstrzygn~lam: to ja jestem winna. 

Przeciez tobie, moj ojeze, wolno mnie szukac 

naprz6d w sobie, a pozniej dopiero we mnie. 

Wi~e mowilam: to moja wina, to tylko moja wina. 

(Byly grudniowe dni, kt6re zawsze tak rychlo si~ k onczq, 

przechodzqe w wiecz6r prawie ze bez zmierzchu) 
jakbys eheial mowic "to nasza wina, to nasza" 

"to tylko moja"! 
Czy odtqd juz b~d~ zyc w tobie? 
Zdaje mi si~, ze jestes stanowczy i zqdasz gruntownyeh zmian. 
Czasem tak jakbys mowil "chyba si~ w tobie sp6znilem" ... ja zas 

wiem, 
ze to ja si~ sp6Zniam. Tak, to ja si«: sp6zniam z pewnosciq. 
Ty jestes jednak eierpliwy... 

(A d am) 
Gdy zstqpimy od slowa do woli, ezymze okaze si~ slowo? .. 
Jest trese nieodwracalna w tym zwi~zlym slowie "moje". 
Czuj~ : nie mozna si~ cofnqc, mozna tylko znajdowac 
lub cierpiec. 
Byl taki moment jak blysk, 
kiedy chcialem z siebie jakby wyszarpac t~ t resc "ojciec". 
To byl moment. Wiedzialem, ze wrocisz. J a sam utoru jE: ci drogE:. 
Wr6cisz i we mnie odnajdiiesz to wszystko, czego pragn~las, 
a czego ezasami si~ l~kasz ... Czyz nie prawda, ze w slowie "ojciec" 
miesei si~ takze l~k? 
N i e b~d~ nigdy samym uciszeniem, ale tez burz1l. 
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I slodyczq samq nie b~d~ - domieszam gorycz. 

A choc staram si~ bye przejrzysty, b~d~ takie zagadkq. 

I nie zawsze b~dziesz odpoczywae - czasem przeze mnie si~ 


zm~czysz, 

moje dziecko ... 

Czy jestem w tobie naprawd~? 


Czy m6j swiat jest tei twoim swiatem? 

Czy tei tylko po wierzchu si~ cieszysz uczuciem 
cieszysz si~, ie przeplywa przez twoje serce lagodna i ciepla fala , 

a nawet nie myslisz 0 tym, 

ie trzeba wylowie z tej fali caly wewn~trzny swiat, 

ten swiat, kt6ry ja nazywam "moim". 

Plaszczyzny uczucia mogq przeciei przesunqe si~ obok siebie, 

zahaczajqc 0 calych ludzi, pozos~awie ich poza sobq. 


... bywajq wi~c takie godziny, takie noce bezsenne, 

w ci/illu ktorych zmagam si~ z poczuciem, 

ze ty tworzysz si~ jednak poza mnq, ze ci~ nie rodz~ 


radosciq jest b61 rodzenia, lecz straszny musi bye b61 

z nie-urodzenia dziecka! 

... bywajq takie godziny. P.rzebacz mi je! 

Moie one tez sluzq milosci. 

I nie mysl ani priez chwil~, bym chcial tylko siebie w tobie. 

Ja tak bardzo, tak bardzo chc~ ciebie. 

Lecz znajdz zawsze t~ formul~ tajemnq, 

przez ktorq ja b~d~ w tobie, 

a ty we mnie! 


(M 0 n i k a) 

Czyz to nie Sq te same godziny, te same noce bezsenne, 
podczas kt6rych ja r6wniez placz~ - mam oczy peIne lez. 
Dlaczego si~ czasem wydajesz tak daleki, choc jestes na jbliZszy? 
Rozumiem, ze nie mozesz mnie chciee poza prawdq swego 

istnienia 
rozumiem to coraz lepiej. 

(Ad a m) 
Powoll si~ ucz~ przez ciebie, co to znaczy bye ojcem: 
to wiqzanie swiata najmocniejsze... wsp6lnie przeto ksztaltujmy 

ow swiat ! 
Ilez tutaj potrzeba precyzji, ilez wyczuc, He subtelnosci! 
Ale skqdinqd : drasni~ie dche, drobne ran'ki, ktore bol!\ dlugo, 
potem znow wielkie gojenie, potem leczenie lagodne 
wyrozumialose, i znowu stanowczosc, kt6ra gwaltownosciq si~ 

zda je ... 
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lecz st rasznie trudno jest ojcu stracie, przekreslic, odrzucic i 
odciqe 

(ach jakaz w tym nadzieja, jaka ufnose zaczyna si~ stqd!) 
St rasznie trudno jest ojcu stracie, odepchnqe poza pole milosci! 
Ojcostwo mnie wiqze nie tylko z dzieckiem 
ono wiqze mnie takze we mnie: w sobie samym jestem zwiqzany. 
I strasznie trudno jest stracie siebie w sobie. To niemozliwe. 
Stracie wiar~ we wlasne ojcostwo (pomysl dziecko) - w6wczas 

tylko mozliwy jest b61, 
lecz nie mog~ juz przestae bye sobq razem z tym, co mnie wiqze od 

wewnqt rz, 
co jest moim ci~zarem i szcz~sciem - bo si~ stalo takze jakos mnq.. 

(M 0 n i k a) 
Ojcze, ojcze, jestem! Wr6cilismy z g6r. Bylo pi~knie. Namioty 

schly w sioncu. 
Zywica si~ Sqczy po korach, trawy wysokie, srodkiem biegnie 

. sciezyna 
ledwo ledwo przedeptana w trawie. Wi~c czIowiek moze si~ zaszye 
i dumae. Odkrywae gl~bie istot cudzych i wlasnej 
odk rywac, dosi~gac. Dosi~gac tym, co jest we mnie, tego - co 

w Tobie. 
J estem, jestem! Prosz~ ci~ przebacz. Zawsze chc~ bye. 
Nie wolno ci 0 tym wqtpie. Ja tylko czasem nie umiem. 
Czy~ nle chc~? .. Kiedy nie umiem, czyz n'ie chc~? 
No nie mysl tak! Nigdy tak nie mysl! 

Sciezynka wsr6d traw wysokich ledwo ledwo przedeptana 

t woje dziecko jest tu . Widzisz, zmij~ ominie zlosliwq. 

Jest przytomne. Czuje tw6j swiat. Nie wychyla go tylko do dna. 

Czyz to nie dobrze, m6j ojcze? W tobie zawsze musi bye wi~cej, 


w tobie zawsze musi bye ponadto ... 


P otem sosny - piramidy cienia. Potem niskie krzewy peIne jag6d 

i potok. 

Wejd~ w wod~ : po kostki, po kolana, po biodra 
czuj~ jej chl6d, (z kamieniami si~ stykam podwodnie) 

czuj~ jej chl6d - a r6wnoczesnie 

ach ojcze! 

Czuj~, czuj~ na nowo me cialo 

i mojq dusz~! 


przeciez wtedy wziqles mnie za r~k~ 


i prowadziles. 

Jui tego nie spos6b przesunqe w tobie i we mnie. 

J a wiem. I ty wiesz takie. A reszta si~ stanie. 
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cz~s(: III 

MATKA 

1. TROSKA 0 JASNOSC WEWN~TRZNA 

Nie odchodz dziecko - ty wieezne dzieeko - nigdy nie odehodz. 
Jezeli nawet odehodzisz, pami~taj, ze pozostajesz we mnie. We 
m nie zostajq wszysey, ktorzy odehodzq. I wszysey, ktorzy przeeho
dzq, we mnie majq swoje miejsee - nie tylko przystanek - miej..., 
see trwale. Ludzi, ktoryeh rozproszyl Adam, ja skupiam. Jest we 
m nie milose moeniejsza od samotnosci. Ta milose nie jest ze mnie. 
Choeiaz 0 niej zamierzam mowie, milczenie wi~cej tutaj wyraza niz 
mowa. 

Ludzie zamieszkujq ziemi~, kt6ra rna dwa bieguny. Nie majq tu 
miejsea stalego. Wszysey Sq w drodze. Droga ich prowadzi od bie
guna samotnosci do bieguna milosei. Koeham ·Adama i przyw raeam 
mu stale ojeostwo, ktorego on si~ wyrzeka. To ja dyskretnie zamie
niam jego samotnose w moje macierzynstwo. I tak wyzwalajq sip, 
ludzie z tego dziedzietwa, ktorym jest najdziwniejsza wspolnota 
wspolnota samotnosei. I Adam z niej rowniez si~ wyzwala. Poma- · 
gam mu wyjse poza krqg, ktory go wiqze z nim samym. 

Nie mysleie, ze jestem dla niego natehnieniem. Jestem na to zbyt 
prosta i zbyt zm~ezona. J estern zm~ezona ludzmi inaczej niz on. 
Adam nie widzi mojej pi~knosci , a moze nawet nie wie, kim je
stem. Weszlam w jego dzieje niezauwazona. Wsrod wielu slug histo
rii, jestem slugq n ajciehszq. I nawet nie jestem swiatlem tych, kto
r yeh oswieeam - raczej cieniem, w ktorym odpoczywajq. Matka 
powinna bye cieniem dla swyeh dzieei. Ojciee wie, ze w nieh jest: 
on ehee w nieh bye i sprawdza w nieh siebie. Ja natomiast nie 
wiem, ezy w nieh jestem - ezuj~ tylko, kiedy one Sq we mnie. 
I tak moja nieobeenose wymienia si~ z obeenoseiq Adama, a jego 
nieobeenose z mojq obeenosciq. Zupelnie inaezej jestesmy obeeni 
i nieobeeni. Gdyby Adam wiedzial 0 mme w ealej pelni, gdyby 
znal ealq prawd~ 0 mnie, przestalby tkwie w samotnosei, i dojrzal
by w sobie rysy Oblubienea, z ktorymi si~ kry je. 

Gdy rodz~ dzieei, - Sq to takze jego dzieci, nie tylko moje 
przywraeam mu przez to sarno bodaj cien ojeostwa, z ktorym on 
rozstaje si~ od poezqtku, nie mogqe rozstae si~ calkiem. I w tym 
cieniu trwam - nie zauwazona przez niego, nie koehana. Czasem 
spotyka si~ ze mnq i pyta 0 b6le rodzenia. Kiedy jednak odpowia
dam mu na to, on zaprzecza: nasze prawdy nie mogq si~ spotkae. 
Nie jestem oblubienicq tego, ktorego kocham. Jestem tylko matkq. 
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[Przestrzen, w kt6rej znajduje si~ Matka roz3asn~a si~ stopniowo 
w swe, cz~sci gornej. Wiaac Ludzi zgrupowanych podobnie jak 
w czaste monologu Adama] 

Ludzie, kt6rzy odeszli, kt6rzy polegli w tylu walkaeh - zycie 
bowiem jest peIne walk - Sq urodzeni przeze mnie na nowo. J e
stem ich cieniem, nie ma jq bowiem pelnego pi~kna od zewnqtrz, 
tylko potrzebujq spoczynku. I nie wiem, jak to si~ dzieje, ie tyeh 
ludzi wypelniam od wewnqtrz jasnosciq. A raczej wiem, tylko wie
dza moja jest wiarq. Wiara jest takie wiedzq - leez w swoim 
punkcie najczulszym juz nie jest wiedzq, leez oezekiwaniem. I to 
jest jasnosc jedyna, na jakq mnie stac. T~ jasnosc przelewam w lu
dzi, kt6rzy rodzq si~ ze mnie. J est to prawdziwa jasnosc wewn~trz
n a, zespolana z zewn~trznym zm~ezeniem. 

Przez zm~ezenie, jakie wypeinia zycie, rodz~ ludzi - zar6wno 
jak przez swiatlo, kt6rego doznaj~ od wewuqtrz. Nie rodz~ ich fi
zyeznie, jak kobieta, chociaz trud mojego rodzenia nie jest mniej
szy . Jest inny: bardzo trudno bowiem zespalac zm~ezenie ze swia
t loseiq, a 'swiatlosc ze zm~ezeniem. Aeh Adam! Dlaczego on gardzi 
tym trudem? dlaezego nie wierzy w swiatlosc, kt6ra jest zespolona 
ze zm~ezeniem '-- leez stale wybiera samotnosc? Ludzie, kt6rzy ro
dZq si~ z niego, od wewnqtrz Sq w mroku. Nie oczeku jq. Jestem 
drugim biegunem samotnosci Adama. Stale musz~ przyodziewae 
jego dzieci w swiatlosc, b.o ehodzq od wewnqtrz nagie. Okrywajq 
si~ na zewnqtrz olbrzymim bogactwem stworzen oraz swych wla
snych dziel - ale od wewnqtrz Sq nagie. Pozostaje im tylko wstyd. 
Uciekajq przeto, wolajqc "skrylem si~, bom jest nagi". 

Znam tyle kobiet, . kt6re rodzq w b6lach. Macierzynstwo w ro
dzaju ludzkim naznaczone jest pi~tnem bolesci. Bolesciq plaei ezlo
wiek za radose istnienia. Gdy si~ narodzi dzieci~, jest nagie. Kiedy 
dZwignie si~ z b616w rodzenia jego matka, zaniesie je do kqpieli, 
by woda splyn~la na male cialko i przywr6cila mu swieiose. Ja 
uczestnicz~ w troskach wszystkich matek i kaMe dziecko tej ziemi 
pragn~ zaniesc do kqpieli. Musimy je obmyc w wodzie, by zawsze 
bylo swieze, musimy je od wewnqtrz przyodziac tq jasnosciq, kt6ra 
wyzwala ze wstydu istnienia. Prosz~ was, matki, byseie uczestni
czyly w moim macierzyllstwie. 
paTdes kobiety wychodzq z roznych grup i przyblizajq si~ do 
Matkt - ktora to, co m owi, z kolei k ieruje do Niewidzialnego Dziec
ka, spoczywajqcego w Jej ramionach] 

Malenstwo, wiem jui, ze zyjesz, bo placzesz i smiejesz si~ na
przemian. Ale nie wiem jeszcze, ie tw6j placz i smieeh odzywa si~ 
w calym wszechswieeie. Malenstwo, ehc~ ci oszcz~dzic wstydu ist
nienia - i dlatego m6wi~: wezmij w siebie swiatlosc, kt6ra prze
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prowadzi ci~ przez samotnosc Adama i doprowadzi do Ojca. Oto 
jest chwila mojego zarazem rodzenia. Chwila, w kt6rej staj~ si~ 

Matk!l. 

2. PROMIENIOWANIE I OBUMIERANIE 

(Ad a m) 
Choc znajduj~ si~ stale daleko od ciebie, stale jednak jestem 

bardzo blisko. Posluchaj mnie przeto tak, jak ja slucham ciebie: 
Patrz~ z podziwem na Oblubienca, a przeciez nie umiem w niego 

si~ przeobrazie. Jakze bardzo jest przepelniony tresci!l ludzk!l! J est 
On Zywym kontrastem wszelkiej samotnosci. Gdybym umial w Nie
go si~ wszczepie, gdybym umial zamieszkae w Nim, wydobylbym 
z siebie t~ milose, kt6rej jest pelen. To wlasnie milose odslania Ojca 
w Synu. Jakze bardzo On zabiega 0 kazdego czlowieka - jakby 
o skarb najwi~kszy, jak milujqcy 0 umilowanq ... 

(M a t k a) 

Ilekroe rodzi si~ dzieci~, odnajduj~ ciebie Adamie na nowo. To 
ty sam rodzisz si~ w6wczas, a ja wychodz~ na twoje spotkanie ze 
swiatlem, kt6re pragn~ zapalic od wewnqtrz. Podchodz~ cicho, dy
skretnie - tak, ze nie slyszysz moich krok6w - i mowi~ ci za kaz
dym razem "Adamie, przyjmij promieniowanie ojcostwa, Ada
mie - stan si~ dzieckiem". Ty milczysz. Nie slyszysz mego glosu, 
lub raczej nie chcesz slyszee. Uwazasz mnie za natr~ta. Czasem 
chcialbys mnie odp~dzie, choe ja za kazdym razem przychodz~ 
z milosciq. K ocham ciebie w kazdym nowonarodzonym i ciebie sa
mega ljior~ w n im na r~ce. Na nowo stales si~ dzieckiem dlatego, 
ze ja jestem w poblizu. P romieniowanie ojcostwa przechodzi przeze 
mnie, oddzialywa przez moje macierzynstwo. A ty, ktory straciles 
jasne widzenie Ojca, kt6ry w kazdym nowonarodzonym dziecku na 
nowo wybierasz swojq samotnose, musisz jednak pogodzie si~ ze 
mnq. J estem blisko. Jestem wsz~dzie. Sama nie wiem, jak to si~ 
dzieje - ale t ak jest. Zespalam si~ z urodzeniem kazdego czIowieka 
i przez to ci'lgle spotykam si~ z tobq. I za kazdym razem musz~ 
si~ w tobie sprzeciwiae. 0 Adamie, jakze jestem tobCl zm~czona. 
Zaprawd~, zm~czenie _jest miarCl naszej milosci - a przez cierpli
wose wchodzimy w posiadanie naszych dusz. Chyba sam dziwisz 
si~ t emu, ze jestem tak bardzo czujna na kazde skinienie twojego 
rodu . Nie dziw si~ temu Adamie! 

Skqdze si~ to bierze, ze widz~ w tobie ojca , choe ty odsuwasz 
ojcostwo? ze widz~ w tobie dziecko, choc nim bye nie chcesz? L~
kam si~, ze zawsze przychodz~ na glos Oblubienca, kt6rym ty mnie 
nie wolasz nigdy. A jednak ja slysz~ ten glos. Ten glos mnie ku to
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bie przybliza, choe ty nim nie przemawiasz. Tak bardzo chcesz bye 
samotny, ze obce jest twoim wargom slowo "siostro" i slowo "Oblu
bienico". A przeciez niq jestem. Stale czuwam w tobie nad cichym 
p rzeplywem Zycia, stale si~ nad nim pochylam: istotq mojq jest zy
cie, ktore tobie daj~, choe go nie bior~ od ciebie. I ty 0 tym wiesz. 

Ty wiesz, ze tam, gdzie jest zycie, musi bye oblubienica i matka. 
J a niq jestem. To si~ nie miesci w tobie, ale ty musisz si~ miesciC 
w tym. Moj maly, malenki syneczku, ktory jestes zarazem m oim 
ojcem: Oto milose stale ci~ przerasta, lecz nie opuszcza nigdy. Nie 
chcesz byc obluibiencem, a ja przemawiam do ciebie slowami 
oblubienicy. Nie chcesz byc dzieckiem, a oto ciebie sam ego wciqz 
rodz~ . Nie chcesz bye ojcem, bo wybierasz swojq samotnose, a bto 
ja przychodz~, aby ci jq odebrae. Milose, ktora przerasta, nie moze 
si~ oderwae od swojej gleby. Glebq naszej milosci jest kazdy czlo
wiek. Ale Drogq i Zrodlem jest Ojciec. 

Ja skupiam w sobie PROMIENIOWANIE OJCOSTWA - i obu
m ieranie ojcostwa: 

kiedy rodzi si~ d"ziecko, ty rodzisz si~ w nim na nowo - i ja 
raduj~ si~ z tych narodzin. A zarazem - Adamie, Adamie - j a 
p r ag n~, a b y s w n i mob u m a r 1. Pragn~ twojej smierci 
i tym pragnieniem trafiam w sam zaczqtek zycia. Masz do mnie 
o to zal - dlat ego tez pojqC nie mozesz mojej ku tobie milosci. Jest 
to milose ktora ci~ przerasta, a ja stale z tq wlasnie milosciq do 
ciebie powracam: do ciebie i twoich dzieci pow r a cam z s m i e r
c i q 0 bub i e n c a . 

Ty bronisz si~ przed niq. 
Moj Oblubieniec nie chce pozostae w swej smierci samotny ! 
(A dam) 
To wszystkQ wiem. Lecz czy wystarczy wiedziee? Samotnose wy

bieram po to, aby pozostae tylko sobq i nie bye nikim wi~cej . Z tego 
tworzy si~ moj swiat. 

Czy istot nie po:wstaj~ tylko sobq? 
Nieustannie tworzy si~ wokol nasz swiat: moj swiat, ktory jest 

n aszym - i nasz swiat, ktory jest moim. Ten swiat rozwija si~, 
a rownoczesnie ten swiat si~ r ozpada. Brak mu tego, co scala do 
gh:bi - jest w nim natomiast moja samotnose. Czyz nie trzeba si~ 
liczyc z mozliwosciq calkowitego rozpadu naszego swiata? 

(M a t k a) 

Promieniowanie Ojcostwa i obumieranie ojcostwa Ja skupiam : 
we mnie stanowiq jedno. 
[Wyciqga 7'I~ce, jakby brala na nie Dziecko Niewidzialne i niosla 
pTzed siebie 

- kim jest 'to dzieck o? 
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W r~kach ludzi stojqcych dokola zapalajq si~ 8wiece : orszak 
Matki i Oblubienicy - czy tez dzieci Adama?] 

(A dam) 
[patrzy na to w szystko, m owi jednak, jakby nie bral ·udzialu 
w tym, co dzieje si~ przed jego oczyma, jakby ponad glowq Matki 
i jej OTszaku chcial porozumiec si ~ z Ojcem:] 

Tak, wi£:c moze si£: w koncu zdarzyc, ze T y odsuniesz nasz 
swiat. Pozwolisz mu rozsypac si~ do konca wok61 nas, a przede 
wszystkim w nas samych. I wtedy okaze si~, ze T y caly pozosta
jesz tylko w Synu, a On w Tobie - i caly wraz z Nim w Waszej 
Milosci. Ojciec i Oblubieniec. A wszystko inne okaze si£: wtedy 
niewazne i nieistotne pr6cz tego jednego: pr6cz ojca, dziecka i mi
lmki. 

I wtedy, patrzqc na sprawy najprostsze, my wszyscy powiemy tak : 
czyz tego nie mozna bylo juz dawno odczytac? Czyz to nie tkwilo 
zawsze na dnie wszystkiego, co jest? 
[te ostatnie slowa mowil tak, jakby chcial j e poddac ludziom stojq
cym dokola. Istotnie powtarzajq je za nim] 

(C h 6 r) 

Czyz tego nie mozna bylo juz dawno odczytac? 
Czyz to nie tkwilo zawsze na dnie wszystkiego, co jest? 
[Chwila milczenia 
Nagle pTzerywa jq glos] 
(M at k i) 
Mylisz si~ Adamie! Mylicie si~ wszyscy! 
We mnie przetrwa dziedzictwo wszystkich ludzi zaszczepione 

w smierci Oblubienca. 

Stanislaw Andrzej Gruda 
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BULLA PAPIE2:A BONIFACEGO IX ERVGUJ4 CA W VDZIAt 

TEOLOGICZNV NA UNIWERSVTECIE KRAKOWSKIM 


BONIFACY biskup, sluga sfug Bozych. No wiecznq rzeczy pamiqtk~. 

NIEZWYKtEGO PRZYWII\ZANIA UCZUCIE, jakie najdrozszy w Chry

stusie syn nasz Wfadystaw krol i najdrozsza w Chrystusie corka nasza 

Jadwiga, krolowa Polski, najjasniejsi, okazujq nom i Kosciofowi Rzym

skiemu, zasf'uguje no to, abysmy si£: przychylnie odniesli do ich zyczen, 

a zwtaszcza do tych, przez kt6re rozszerza si£: czesc imienia Bozego 

i wiary katolickiej, utrzymuje si£: sprawiedliwose, z korzysciq toczq s i~ . 

sprawy panstwowe i prywatne, pomnaza si£: wszelka ludzka pomysl

nose. 

Poniewaz wi£:c - jak podawata przedstawiona nom niedawno przez wy

mienionych krola i kr610w~ prosba - w ich miescie Krakowie, no mocy 
rozporzqdzenia Stolicy Apostolskiej, od dawna by to i· jest studium 'po

wszechne obejmujqce wydziafy obojga prow i inne, z wyjqtkiem teolo

gii, a ze strony wspomnianych krola i ,krolowej proszono nos, abysmy 

w wyi'::j wymienionym miekie raczyli z faski apostolskiej ustanowie 

i zafozyc wydziat teologiczny no tymze studium - przeto do tych pr6sb 
si~ skfani~jqc, powagq apostolskq niniejszym pismem postanowiomy 

i zarzqdzamy, azeby w tymze miescie odtqd w przysztosci po wieczne 
czasy byf i mogf bye wydziaf teologiczny, no czele kt6rego ma stoe ten, 

co i dotqd od dawna staf no czele. 

Niemniej, jako wyraz szczeg61nej faski, pozwalamy, azeby studenci i kie

rujqcy, jacy w danym czasie b~dq no teologii, oraz ci, kt6rzy uzyskajq 

stopien bakofarza, licencjata i doktora, cieszyli si~ i korzystali z wszy
stkich przywilej6w i uprawnien, z jakich korzystajq studenci i kierowni

cy oraz zdobywajqcy podobne stopnie w Paryzu. 

Zadnemu cztowiekowi nie wolno tej karty naszego rozporzqdzenia, po

stanowienia i nadania ztamac, alba z zuchwatym uporem jej si£: sprze

ciwiac. Gdyby zas k tos si£: no to odwazyf, niech wie, ze dziata prze
ciwko W szechmocnemu Bogu i swi£:tym Jego Apostotom Piotrowi i Pa

wfowi. 

Dan w Rzymie, U swj~tego Piotra, dn ia 11 styczn ia roku 6smego nasze

go pontyfikafu l 11 I 1397]. 

1146 



LUDMlt A GRYGIEL 

MI~DZY ZACHODEM A WSCHODEM 
(FORMACJA KULTUROWA I RELlGIJNA BtOGOStAWIONEJ 

KROLOWEJ JADWIGI NA TLE EPOKI) 

"wszystko to stalo si~ w celu wypr6bowania na

szej wiary, aby na Wschodzie i na Zachodzie 

i we wszystkich cz~sciach swiata poznano i prze

konano si~, jaka jest nasza wiara i przysi~gi, 

kt6rych trzeba dochowac." , 

(z kazania Stanislawa ze Skarbimierza na po

grzebie Kr610wej Jadwigi) 


Postac bloglOSrawionej w 610wej J·adwiigi 7Jajmuje chyba wd~cej 
miejsca w hagiografi'cmej legendzie, t radycji .ludowej i w litera
tuTze rpi~'knej Il1Ii:Z 'W naukowych opraC'owmiarch. Sytuacja It aka jest 
wynlkiem ,przede 'Wszys'ttki'lll szczuplej hazy zr6d lowej, Iwok61 !krt;6
rej w dodatku n M"oslo wliele .nlieporozulIIlien i bl~dlnych i11'te:I1pre
tacji, Iwyjasn iouych dopier-o W o\Sta1mich l atach (np. daita 'llT'odziin 
kr610wej i sprlllwa ,wailnosci m alzenstwa z WHhelmem). Zarchowalo 
si~ stosunikowo malo przekaz6w Zrr6dlowych wsp6lczesnych ikJr610
wej , a piszqrcy rw nast~pnym. IPOlmleniu J an Dlugosz scharaikteryzo
wal j~ n admiernq iloSciq og61nikowych pochwal, 1:riaktoWianYlCh 
'Z rwlielkq - iprzes'adln~ rczasem - r ezef!Wq przez historyk6w. Ba:r
dzo wiarygodnym - a niedocenianym dotqd - zr6dlem Sq kaza'l1ia 
profesor6w Unjwersytet u·; mowa ,pogrzebowa S'ta11'islawa 'ze Ska:rbl
mierzra o1'az homilie 'wyglaszane w czasie nabozenstw, iktOre odpr a
wliIali 'W rocznic~ smerci "matki i fund atol'ki swojej". Pxzemawi a jqrc 
na mszy sw. z 'okialZjli. 29 Irocmi1cy Smier ·oi ,kr6lowej, profesor J an 
Elgot m6wH: "Byla matkq ubogich, op ielkUn'k q lsierot, zalotiyde1kll 
wszechnicy n aulkowej, lUciecikq u cisna"ouych ]. pr,arwdziw q pocieszy
cielkq strapionych. Byla stopq chrom ego i okiem slepca. I odtqd jako 
wonny balsam rozchod~ si~ jej xal>a<!h .rwsr6d Iud'll, a 61ejek miTil'O 

wy, kt6ry splynql z jej dloni nie przestal pachnqc w naszych cza
sach." 1 Chociraz dzisiaj zaden ucz~ny 111ie formuruje 'OW ten s pos6b 
swoich ocen, lecz popl'Zesta je n a analizie wiarygodnych zrOdel pi
sanych, t'O m c me Sitoa 11'a I}JTzesikodme, by U2lIlac pra,wdziirwoSc :po
wymz,ej charaktterystyikJi oor61owej, cieszqicej s.j~ Illieustajq<!q poprzez 
wiek~ opiniq swi<;t osci, a czczonej obecnie w K osciele, jako blogosla

1 Analeeta Craeovfensta, 1975, P olskie T owarzystwo Teolog:!=e w Krak()
wle, B. 81. 
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wiona. Bowiem r6wniez w latach 70-tych XX wieku nie przestal 
pachnqc olejek mirmwy z dloni kr61Qwej J ad'W'i~i. 

Zmarla niedawJno znakom'ita Z1nawczyni ~oki i postaci ~r61'Owej 
Jadwigi, Anna Strzelecka, w swoich naukowych rozprawach nie 
pomij'ala nigdy 'W'sJtydlh'lli€ :pl1oblemu s,wi~toSci lm'61owej, a zalrazem 
nie 'W)'ipa'cza~a go pa1negkyezm'ie. Podohny motyw przew'ija si~ przez 
Wiele i1l1J1y,ch Iprae, pojalw!iajq1cych si~ w osta1mich latach; jednakie 
obok pow'aimych arll'aliz i 'cen-nych ~u:pelnien r:zmalezc W 1ll1ch m'()ima 
r6wlIliei pobieine uog61nienia, a nawet zlosliwe sklrzywienia .2 

WZTost zailllteresowlarnia osobq blogosfaJw1ionej JadwigJi rZJmusza do 
stawiania c:iqg1e na nowo py'ta'l1i'a: jalk'a wlasciwie byla ta mloda 
AIIl'degalwen'ka na rpolskim '1Jr:onie. Odipowioo'zi na ,to Ipyltainie szukali 
uczeni i prosci ludzie wielu pokolen w przeszlosci, gdyi kaide po
lrotenie Ii kaidy czlowiek 'zamscynowany t q wiellq postaciq musi 
zna,lezc swojq wl:amq odpOWriedz. Ponimze rozwai'ania b~q jeszcze 
jed'l1q Ipr6bq odpowioo:zi 'l1a 'to 'samo pytalll,ie, Ipr6bq pody'ktowanq 
przede wS'zysltkim weW1n~tI"Znq rpotI"Ziebq seroa zwyiklego chrzesci
ja'l1<irna zadnteresowalllego r62iny<mi wcielen'i'ami swi~sci poprzez 
wieki. N1e b~dZlie to za:tem Ill'aukowa rozpflawa, opaiI"ta Ill'a wtboga
conej czyms nowym k werend,zie zr6dlowej, lec'z garsc refleksji nad 
z,nanymi przekazami i opracowaniami. Skoro zas tak trudno scha
raktery,zowac 'kr610wq Jadwig~ Ii tylko na podstawie bezposroonich 
o niej relacjd i skoro jui IpJ.'lawie wszystko 0 tych relarcJarch powie
dzia'l1o, moie najlepiej b~zie Iprzyjrzee si~ gl6wnym 'W'a'rtoSciom 
uznawanym w jej cza>sach i w jej srodowisku. Tym ba1rdziej, ie kr6
loW'a 'chl:onna na IW'Sizystiko, co jq otaczalo, 'czy byla 1;0 rlwzy,wda 
wiesniak6w, czy nowe prqdy kulturalne, na pewno t e wartosci uzna
IWata i realizowala. 

BUDA I KRAKOW 

2ycie blogoslaw,ionej ~r61owej JadwigJi u:plyn~l:o - Ipoza krotkim 
pdby,tem IW WiecLniu - ,w ,tych dwoch mi,as tach. Urodzj:lasi~ IW Bu
dzi'e jalko <trzecia c6rka Ikr6J.a LudwlilkJa Anjau, 'ZJwanego na W~
grzech Wielkim. Chociai lkir61 ocZJe~wal rnarodzin upra~n<ioneglo rna 
st~pcy tronu, kochal 'balrdz.o 5woje c6r:~ Ii ,tr:oswzyl si~ ball"dzo 0 ich 
pJ.'lzy>szlosc (co bylo za'I'azem troslkq 0 losy panSbwa). Dw6r Ik:r61a 
w£;giel'\s'kiego byl Iw6wozas jednym z najswietnieJszych 'Osr,odk6w 
poli-tycZJl1ych i 'kultUl'alnych Europy s'rodlkowej . Jego swietnooc za-

I Skra jny tego przy k lad zna lazlam w cennej ze wzgl<:du na bogactwo infor m a
c ji ksiqzce Anny Klu b6wny, Kr610wa Jadwiga, Opowiesc 0 czasach i l 'Udziach. 
bSW, Warszawa 1973, s . 2511- 269. 
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poczC!tkowal ojciec Ludwika, Karol Robert, a na jego sklad i dzia
lalnosc duzy wplyw miala zona Karola, energiczna c6rka t.okietka, 
El2lbieta. To rwlascie w Bu~e panow1al 'ZwY'C7)aj - Iprzeniesiony 
przez Jadwig~ do Polski - tworzenia dw6ch odr~hnych dwor&w: 
kr6la Ii kr6lorwej. C6l'1ki tkr6la Ludwika - jak ws>zysilkie 6wczes
ne ror6leWlIlY - od swych ll1!arodzin byly bieTI1ymi lpionkami rw po
litycllnej grze swego ojca, ,kJ1;6ry odpowiednio dobranymi zi~ciami 
staral 'Si~ za:bezpieczyc tprzysZf()SC 'Swego pot~Znego panSltwa. Ws'ku
tek 1ych ~bieg6tw Jadwdga juz jako c1Jteroletnia tlziewczynka 20

stala zaslubiona "na pmyszlosc" - Ijak :to wOwczas bylo w zwy
ozaju - Wilhelmowa. Austriaokiernu i wyslana do Wiednia na 
dw6r Habsburg&w. Ojciec Wilhelma, LeopoJd, ozeniony z corkq 
Barnaby Viscontiego, nie byl wybitnym IpOlitykiem, 'a ,r6d Habsbur,
g6w byl zaledwie 'll ;poc,zC!'tk6w swej rw.i.elkiej ,;kariery" hisoo1ry'cz
nej. Jadwiga byla zbyt mala, by ,pozmac Iblizej k'Wl1'tnc!cC! w Wiedniu 
kultur~ gotyck!}, ale lIlauczyla si~ j~zyka, a otarcie si~ 0 n owe srodo
wisko lIla pawno ,wzbogacilo jej edukacj~. Byla tam 'zbyt kr61Jko 
(lIliecaly Tok), ze'by lIlauczyc si~ Iczegos w'i~cej. 

Smierc n ajstarszej c6rki, Katarzyny, zmusila Ludwika do zmiany 
plan6w dynastyczmych i przezmaczooia Ilror()ny rw~gieI'Sllciej dla J a
dwigi i Wilhelma. P o tpowrocie z Wiednia nast~pujC! trzy lIlajspokoj
ruejsze i chyba na jweselsze lata w iyciu kT61ewny, Jct6ra mogla si~ 
cieszyc w6wczas obecnoscill Tod:mc6w Ii wszys1!kimi urokami bud'Zin
skiego dworu. Wtedy tez zapewne rozpocz~~a si~ jej systematyczna 
edukacja, przerwana dopiero wyjazdem do Polski, kiedy znala juz 
lacin~, niemiecki, w~gierski i prawdopodobnie !WIoski oraz mi'ala 
wyrobione lpoczucie pi~kna i zamilmvanlie do lektury. . 

Dominuj!}cq postaciC! lkobiecC! rw otoczeniu kr61a Ludwi,ka byla 
jego matka, ElZbieta Lokietk6W1Ila, wptywajqca n a Ipewno na wy
chowanie swych wnuczek. Smierc babki, a wkr6tce potem ojca, 
konczy beztroskie dziecinstwo Jadwigi Andegawenskiej. Wkr6tce 
w wyniku uklad6w mi~dzy jej matkCl, ElZbietc! BosniaczkCl, 
a polskimi moznowladcami, mIodziutka 'kr61ewna wybrana zostaje 
k r 0 1 e m J?olski i po drugie j zwloce, podyktowanej wahaniami 
i obawami niezdecydow anej kr6lowej i kochajqcej matki zarazem, 
wyslana do Krakowa. Tam zas m!}drzy panowie m alopolscy posta
nowili poszukac swojemu "kr61owi" innego, lepszego od Wilhelma 
dla polskiej r acji stanu oczywiscie - m~za. Sprawa "m a!zenstwa" 
Jadwigi i Wilhelma zostala wielokrotnie przeanalizowana, a jego 
nieistnienie p~zekonywajqco udowodnione.3 W sferze dOPlysl6wi li

, • Ks. Boleslaw P rzybyszewskl, Jadwfga t Wflhelm, Aruzlecta, jw. s. 107-147. 
Ks. Przybyszewskl wyraza tez pogI~d, ze kr6Iowa na pewno rue spotkala slEl 
z WUhelmem w Krakowle oraz proponuje korekturEl daty urodzin kr610wej - na 
15 lutego. 
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terackiej fikcji pozostac musi cala gama przezyc dorastajqcej
(w sredniowieczu 12-letnie dziewcz~ta uznawano za dojrzale) corki 
Ludwika An<1egawel'mkiego,gdyznie opi'Sal i'ch zaden kroni'ka~ ani 
nalWet rtrubadur (jaka szlmda, ze ich w Polsce lIlie bylo). Jedynie 
w kronice Gattarich znajdujemy lakonicznq wzmiank~ 0 tyro, ze 
k rolowa 'na wi/ad-omosc 0 ,p}anowalIlyTIl malzens'1;wi'C z JagieUq "si 
m ese in silentio et tacue".4 Wychowana do 'roli krolowej w czasach, 
kiedy mloda dziewczyna - a przede wszystkim dziedziczka tronu 
rue wybi'erala sobie m~za, nie Iffiogla przyjqc innej postawy. Nie
mnie~ ll-letnia wladczyni Polski, oderwana od matki i siostry, po
stawicma wobec nowyeh i trudlIlych sytuaeji, musiala bye bardzo 
samotna w swyeh wawelskieh komnataeh. Gdyby wi~e nawet spoty
kala si~ ze swym bylym narzeezonym w ezasie jego krotkiego po
bytu w domu Gniewosza z Dalewie nieopodal Wawelu, nie by~oby 
to niczym nieprzystojlIlym. Trzeba pami~tac, ze tylko nieprzyehylna 
Jadwid ze propaganda krzyzacka i habsburska interpretuje to hipo
tetyczne wydarzenie w kategoriach skandalu . Nie mamy tez dosta
tecznych podstaw, by p rzeezyc Dlugoszowej opowiesci 0 tym, jak 
krolowa rqbala zamkni~tq bram~ swego zaniku. Nie umniejsza to 
w n iezym zalet jej charakteru, a potwierdza znarny skqdinqd tempe
r amen t Andegawenow i t.okietkowny, ktory dal znac 0 sobie przy
naj mniej w tym epizodzie. Jakkolwiek wyrazila si~ rozterka J adwigi, 
trudno sobie wyobrazic, ze niespelna dwunastoletnia Andegawenka 
moglaby si~ nie zgodzic n a malZenstwo z JagieUq, k tore mialo tak 
samo polityczny charakter, jak planowany zwiqzek z Habsburgiem. 
J ej "tak" wypowiedziane w momeneie slubu z ksi~ciem litewskim 
nie wynikalo z wyboru ser ca, leez bylo jedy;nie akceptacjq woli jej 
doradcow i matki, akceptacjq, ktora niewqtpliwie wiele jq koszto
willa. Nie moma si~ tez d ziwic legend6m i domyslom, bo 'PTzeciez 
mqz potomkin i Amdegawen6w i kr61 ehrzescijanskiej Polski ochrzcil 
si~ nakr6tko przed slubem, a pochodzil ze wsehodnich' rubiei:y Eu
ropy, 'kt6re dla w ielu owczesnych ludzi byly dzikq krainq niediwie
dziowatyeh g1>ur6w. Wyobrazerua t e rzu towaly dlugo 11'a sqdy 0 Ja
gielle i n adaly koloryt legendom, jakie narosly wokol jego malzen
stw a z Jadwigq. Wiellrosc kirQl.owej J adwigi, jako zOIIlY JagieHy, 
polega n ie tylko na zgodzie na to malzenstwo, lecz przede wszystkim 
na s w i a d o m y m d 0 r a s tan i u do t r u d n e j s y t u a c j i, 
wiernosei swym obowiqzk orn i umiej~tnosci odnalezienia wlasnego 
pola dzialania u boku dojrzalego polityka, dosye apodyktycznego 
wobec swego otoezenia. Zadna Z p6zniejszyeh zon Jagiellowyeh nie 
potrafila zdobyc takiej pozyeji na dworze ani takiego podziwu 

' Cytuj~ za J. Garbaclldem , K r6 Zow a Jadw!ga Andegawenska, Rozwazanla 
w 600-Zecle u Todztn. Zeszyty Naukowe UJ, nr 428. Prace Historyczne zesz. 55, 
Krak6w 1976, s: 34. 
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w narodzie jak Jadwiga. ad momentu slubu (i8.II.1386 r.) i wkro
czenia w pelnoletnosc widac, jak krolowa Jadwiga z kazdym rokiem 
sta je si~ coraz bardziej aktywnym partnerem swego m~za i malo
polskich panow. Tym ostatnim, ich mqdrosci politycznej, rozwadze 
i szczerej zyczliwosci, zawdzi~czala bardzo wiele. 

,Jak wspomnielismy, ,pods,ta'Wowe wiadomosci religijne i 1'udy
menta ogolnego wyksztalcenia zdobyla w rodzinnym domu, ale do
piero w K1'akowie uzupeinila swojq wiedz~ przez lektur~ i kon· 
takty z ludzmi, u ks,:zJtaltowala swojq 1'eligijrnosc - stala si~ dojrza
lq, ma;d1'q kobieta; 0 bogatym :i:yciu 'Wewn~t1'zri.ym. Wplyn~ly na to 
jej szczeg6lne p 1'edyspozycje intelektu alne i jej wlasna p1'a1ca nad 
soba;, ale n a pewno niemaly w ty,rh udzial mialo krakow~kie 81'000
wisko kultu1'alne. W ·poczqtkowym okresie szczeg6l>nie bliski jej byl 
bliskup krakow ski, Jan Radlica, i to nietylko z 1'acji swego urz~du 
oraz zachoc!nioou1'opejskieg o wyksztalcenia (Paryz, s21kola medyoz
na w Montpellier), alep1'zede wszystkim dlatego, ze znala go jako 
nadwornego leka1'za swego ojca. Tl"zon stronniotwa prow~gierskie
go ·stanowily 1'ooziny T~czynskich i Melsztynskich. Panie z tych ro
dzin ,rozpraszaly samotnosc kr6lowej OOdalonej od matki i siostry, 
kt6re bardzo kochala. Wiemy, ze szczegMnie blisko byly z niq zwiq
zan e dwie 'Z nich: Jadwigaz Melsztynskich Pilecka i Elzbieta, co.rka 
w~gierskiego magnata, prawdopodobnie dw6rka mlodej kr610wej, 
k t6ra poslubila Spytka z Melsztyna iawdowiala niemal w tym sa
myin czasie, gdy konala kr610wa. Obie kobiety t owarzyszyly Ande
gawence w podr6zach, lekturze i wazniejszych poczynaniach, 0 czym 
swiadczy rnajlepie j umieszczenie ich imion w sr6d protektor6w odno
wionego uniwersytetu w dokumencie z 1400roku. W otoczeniu kr6
lowej znajdziemy takze uczonego nast~pc~ J an a Radlicy, Piotra Wy
sza i slawnego teologa; Mateusza z Krakowa, k t6ry n a zyczenie 
J adwigi przybyl do Krak owa (porzuca jqc katedr~ na heidelberskiej 
wszechnicy) oraz Stanislawa ze Skarbimiel'ia, pierwszego r ektor a 
odnawionego Uniwersytetu i wielu profesorow, Mozna wi~c stwier
d'Zic, ze K rak6w jako osrodek kulturalny i otaczajq'cy kr6lowq lu
'dzie stanowili podatny grunt dla r ozwoju jej n iezwyklej indywi
dualnosci. Blogoslawiona J adwiga ,nie poprzestala na pOOpisywaniu 
decyzji swego otoczenia, lecz z bieg iem czasu coraz cz~sciej sama 
je podejmowala czy wyraznie inspirowala, wlqczajqc si~ po kr6lew
sku w zycie kraju, w k torym przyszlo jej parnowac. Przykladem tego 
niech pozostanie odnowienie uniwersytetu kazimierzowsk iego 
-i utworzenie Wydzialu Teologicznego chociaz wiadomo, ze nie 
byla to tylko jej wola, ale r6wniez postulat calego krakow
skiego srodowiska kulturalnego. Jednak nie doczekalby si~ on 
szybkiej realizacji, gdyby nie osobiste zaaillgazow anie i oso
bista ofiara krolowej. Krakowski uczony, Mikolaj z Blonia, powie
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dzi'al 'W 'rocZIlicowym kazaniu w XV wieku: "C'zcigodna Jadwiga 
b y 1 a d I a n a IS ,k i m s bar d z 0 b l i s k i ro, n i e 0 m a lsi 'O

S t r q, w s p o l t ow a r z y s z k q" 5 (podkresl. moj e - L. G.) . To 
serdeczne 'Ws'pomnienie (ozyz docz,ekal si~ podobn'ego ktorys z 'Panu
jllcych mecenasow?) jest I!laj lepszym swiadectwem szel10kich hory
iontow myslowych i wielkiego oczytania ~r6lowej Jadwigi, skoro 
mogla n awiqzae d ialog, bye "kims bardzo bliskim" dla uczonych tej 
miary co Stanislaw ze Skarbimierza czy Mateusz z Krakowa. Swia
tla i gl~boko religijna k r6lowa byla nosicielkq najlepszych warto
sci p oznego s redniowiecza, 'tej lZadziwiajllco bogatej i dynamicznej 
epo'ki, k t6ra w pewnych dziedzinach (np. duchow'osci chrzescijan
skie'j) wniosla 'Wi~cej ruz Renesans. Sprobujmy wypunktowae war
tosci ! wz.orce najblii;sze naszej .ror6Iowej . . 

MODEL WtADCY 

Wydaje si~, ze tradycje 'l"odowe i 6wczesny moael wladcy byly 
obok chrzescijanstwa - najwazniejszym i czynnikami ksztaltujqcy
mi osobowose krolowej Jadwigi. Wszystkie wsp6lczesne jej relacje 
ukazujq mlodll Andegawenk~ z wielkim dostojenstwem i powagll 
wladczyni swiadomej swego pochodzenia i pozycji spoleczmej, a co 
za tym idzie - swiadomej swych zobowiqzan wobec tradycyjnych 
idea16w i wobec swych poddanych. Do roli kr610wej - spadkobier
czyni 1>ot~znego rodu Anjou 6 - wychowywano j!l na jednym 
z n ajswietniejszych dwor6w 6wczesnej Europy. Opuszczajqc go by
la zby't m ala, by wyniese stamtqd 'Wiedz~ teoretycZIlq '0 panstwie 
i wladcy, ale na pewno dose inteligentna, by :z;rozum'iee, czy lJrze
czue ducha owych teorii, a przede wszystkim, by przypatrzec si~ 
przykladom ich realizacj i w tpraktyce. P<owr6ci do nich nieraz w cza
sie swego panowania w Polsce. 

Naczelnym obowiqzkiem sredniowiecznego wladcy bylo czynie
nie pokoju i s'Prawiedliwosci. W ogniu w alk cesarstwa z papie

• Analecta, jw. s. 43. 
• Anjou to n azwa prowincji lezqcej na wsch6d od Bretan!1 2:e s tol1Cq w Angers. 

Zalozyclelem plerwszej dynastil andegaweflsklej b yl Robert Mocny, obrOl'lca tych 
ziern przed Normanami w 870 r. Z tej dynastil wyszl1 Plantagenecl, r2:qdZqcy 
w Anglii 1 posiadajqcy hrabstwo A njou w latach 1154- 1203. Po kr6tklej przyna
leznoscl do l<orony hrabstwo Anjou znalazlo sj~ w r~kach Karola, brata sw. Ludwi
ka, kt6ry zalozyl drugl dom Andeg~wen6w. powi~ksiajqc swe domeny 0 Prowan
si~ (1246) 1 Kr6Iestwo Obojga Sycylll (1266) . Mirno utraty Sycyll1 Andegawenowle 
rosl1 w poi~g~, tworzqc W XIV wieku cztery gal~zie : n eapolltaiisk !\ , p rowansalskq, 
w c::gierskq oraz galqz Tarentu 1 Durazzo. Ostatni p otomek trzeciego j ui; domu An
degawen6w, Karol IV, panujqcy w prowincji A n jou i w Prowansjl, ustanowll 
swym dziedzicem kr61a Ludwika Xl. 
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stwem wykszta1:cila siE: kon cepcja suwerennego panstwa, k t6rego 
wolnosci bronil sW'iadomy swej od r E:bnosci nar6d. Chrzesci janst wo 
wnioslo jeszcze jeden czynnik scala jqcy n ar6d - kult jednego swiE:
tego, patron a calego panstwa. Sredniowieczna mysl poli tyczna n ie 
byla wcale jednolita i obok afirmacji n ietykalnosci wladcy tworzq
cego Prawo (J an z Salisbury) pojawialy siE: koncepcje, gloszqce ogra
niczonosc kr6lewskiej ,wladzy, podporzqdkowan ej n akazom I2.rawa. 
Naj.wiE:kszy wplyw na ipO'wszechne wyobrazenie panujqcego mi,aly 
licme i niewiele siE: od siebie r6zniqce 'portrety idealnego ksiE:cia, 
zawarte w t zw. Zwierciadlach ksiqzqt. PrzewaZnie spelnialy one 
rolE: podrE:czni'ka (ila wychow awcOw ksiqzqt i kr616,w. P rair6dlem 
ieh jest charakterystyka dobrego 'Wlad cy ,w Panstwie Bozym sw. 
Augustyna.7 Oparl siE: na niej ,wychowawca Filipa P iE:'knego, Aegi
dius Romanus, ipiszqc swe dzielo De regimine principium, k t6re 
w ciqgu n astE:pnych d'W6ch wiek6w inspirowalo liczne Zwierciadla. 
Przedstawilany w m ch idea1ny ksiqzE: to dobry chrzeScijanin, kt6ry 
sprawujqc 'WladzE: odziedziczonq po przodkach roz'Wija swe cnoty 
w sluzbie p Oiko ju i sprawiedHwosci. Kultur alny ,rozw6j Europy po
dykto'W'al jeszc;ze jednq nieodzownq ceahE: idea1nego ksiE:cia - mq
drosc. "Rex iUiteratus quasi asin us coronai us" 8 - to XII-,wieczne 
powiedzenie pow,tarzac siE: bE:dzie ,we wszystkich p6znie jszych Zwier
ciadlach i znajdzie aprobatE: hThffianis t6w. W tym s'amym duchu wy
powiada siE: sw . Tomasz 'Z Akwin u, przyma jq'cy pra'wo do sprawo
wania wladzy lud,zJom wyr6iJn iajqcym siE: 'Wiedzq i poczuciem spra
wiedliwosci (Sum. Theal. 1., 96, 4). Z czasem takie cechy, jak pru
dentia czy sapientia, zacz~ly odbiegac od Augustynskiego ich rozu
mienia, 'a wyZszosc sukcesu ipolitycznego i ekonomiclillej prosp erity 
nad waiVtosciami moraLnymi 'prowadzi 'W lin,u pTostej do Ksi ~cia. 
Macchiavellego. 

Obdk teo,r etye2JIl.yoch r oZ'WaZan Ila 'powszechne w yobl'\azenie pod
danych 0 swym 'Wladey skladalo siE: w iele emocji uksZJtaltowan ych 
przez widowis<ko,wy 'aspekt s pr awowania w ladzy. W ciqgu Srednio
wiecza rozmilo'WaIIlego w obrazach, kr61 - podobnie jak ~ycer
stwo -'obraS,ta w niez:rniennie bogaty sztafaz ceremonialu d wor
skiego od k oronacji az do pogrzebu . K azdy 'z element6w mitu w lad
cy, jak i nsygni'a k oronacy jne czy miejsee kor onacji, mi al seisly zwill
zek z chrzesci:janskimi ideami i maze dlai ego coraz bardziej wcho
dzil 'W zakres spoleclillego sacrum. W pr zekonaniu og6lu kr6l byl 
pomazancem Bo~ym, ktory od Boga otrzymal SWq wlad zE:. Umoc
nieniu tego przekonania sluiyla ,koronacja, Ikt6ra obok m alownicze

1 Sw. Augustyn. 0 pailstwi e Bozym, IW Pax. 1977, Irs. V. r o.zdz. 24. s . 299-300. 
• Bernard Guene. L'Occtdent aua: XIVe et XVe steeles, Les Etats, P reusses 

Universitaires de Fran ce. 1971. s. 139. 
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go ,widowiSlka dostarczaia potwrl.erdzenia protektoratu Kosciola 
i dqgIosci tradycji. Nk dziw1l1'ego zatem, ze dziadek kr6lowej J iadwi
gi, Karol Robert, koronowal si~az ,tl"zy ,r1l'zy: w 1301 ,roku byia to 
zaimprowizowana wpospiechu uroczys tose, w 1309 r . - nast~puj e 

bardziej uroczy;:;ta koronac ja, ale sam Jer6l magI si~ ogiosie ipeIno 
prawnym wladcq W~gieir dopiero w 1310 r., gdy nalozono m u n a 
glow~ IkorQlIl~ sw. Stefana. 

Wzorcem d'ziedzicz.nego wIadcy w Polsce byl potome'k legendar
nego Piasta, wsp61dzialajqcy z Kosciolem. Pozycja kr6lowej Ja 
dwigi, jako prawnuc-zki Lokietka i r eprezentantki kr6lewskiego '1'0

du Anjou, byla bardzo silna i od poczqtku jej pobytu w Polsce 
zan:i.m si~ dala lpozifitae jako sziachetna <i mqdra wtadczyru - ota
czan o jq wielkim szacun.kien\. Bylo tokonseklwencjq ,powsz,echnego 
w 6wczesnej PolsceprzekonalIl,ia 0 obowiqzkiU posIuszeitm wa i loj al 
n'O Sci wobec naturalnego wIadcy. Polska m ysl polity,czna, a co za 
tym idzie polska koncepcja wIadcy, byia podobn a do 'Zachodnio-euro
pejSikich teorii. Model doskonalego wladcy u Galla (Chrobry) i U Ka
dlubka (Kazimierz SprawiedUwy) ni-e T6iJni si~ 'wiele odchamMe
rystyk zawartych w Zwierciadlach. Nawet w tr aktacie H en.ryka 
Bi.tterfelda, dedykowanego hlogoslawicmej kr6lowej Jadwid~e, 'po
wr6cq 'rm.wazanri.a 0 dobrym wradcy O'parte na dzielach Izydora 
Z Sewilli, Jana z Salisbury i Egidiusza Rzymiani na. Ory,ginalnym 
i silnie ek;:;:pofitowanym irys em polskiego 'wladcy byla jego lIliezalez
nose od 'niemieclciego 'cesarza , co bylozup€ln i e oczywis,tq 'potrzebq 
w 'Panstwie wY'ksztalcajqcym swojq odr~bnose narodowq w trakcie 
walk (a poniekqd i dzi~ki 'walkom) z niemieck q ekspansjq. Anty 
c-es'a'rs,kie tenden'Cje polskiej mysli lpolitycznej lIlie byly obce kr6lo
wej Jadwidze, jako ze Andegawenowie - scisle m6wiqc i:ch wlos
ka gaIqz - trady,cyjnie s tali lIla 'czele gwelfid~iego stronnic.twa, To
t ez dewiza Ka.rola I Anjau: "Rex est Imp€ r a tOlI' in Regillo ;:;uo" 9 

mogialby sluZye jako h aslo 'poHtyczne w,i~kszosci po.lski<ch wladc6w, 
k t6rych prak'tyczne d zia lanie wypr.zedzilo '1l'IIltycesarskie koncepcje 
Mariano da Caramanico z ikoitca XII w<ieku, Kr6l Neapolu, Robert I 
Anjou, byl !pierwszyrnzachodnio-eu.ropejskim w ladcq w alczqcym 
z Cesarstwem w imi~ "faV'or libertatis" 1 w 'Oparciu '0 Iteorue 5wych 
juryst6w, gloszqcych upade k Imperium oraz lI1ie zaleimose - illalrodo
wY'ch ,paitstw.10 T earle ,te stajq S[~ niemal powsz,echne w XIV-w iecz
n ej E uropie pomimo s'pi'zeciwlU epigon 6w cesaI'skieg,o ulIliwersaliz 
mu ~nalezal do nich lIl1.in. Dante, uZinajqcy Im perium za nieib~dny 
waTunek Ipokoju, szcz~scia i spraw<iedliwosci). ' 

• G . M, Monti, La dottriM anti-!mperiaZe degl! A ngioin i di N apoli. Milano 
1941. 	s , 15, 

10 [j)ld em, s , 49 , 
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Wszystkle te - zasygnalizo>wane ,zaledwie - toorie oddz:ia~aly 
w jakis spos6b na kr610w~ Jadw[g~, ksztaltujqc jej wielkie poczu
cie odpowiedzialnosci za pok6j i spra.wiedliw'Osc .w Polsce. 

N a koniec tr21eba jeszcze powiedziec '0 wzorcu chyba jej najbliz
szyrn, a mianowicie '0 ,jej oj'Cu, ,slawionym ,przez 'kronikarzy jako 
idea l :panujqCeg'O. Energiczny Ii walec2lTIY krol W~gier, holdujqcy 
rycerskim oby,czajomswojej epoki, zYlwil szczeg6lny kult dla 
Aleksandra Wielkiego. W swojej bibliotece mial traktat Secretum 
Secretorum - 2lTIany iW Europie od XII ,wieku Irzekomy list Arysto
telesa do Aleksandra Wielkiego - przedstawiajqcy kr61a jako nie
2Jalei:nego SUWe!l"ena. 

Wymienione powyiej komponenty rnodelu wladcy, obecne w teo
rii i rnentalnosci Polak6w k onca XIV wieku, urzeczywistnily si~ 

w czasie panOlWania Ikrolow ej Jadwigi , co lWi.~cej, sarna Ikrolowa 
stala si~ odt qd jednym z wzorcowych Iideal6w. . Jadwiga Andega
wooka wni'osla wiele obyczaj6w i wal1tosci <tyrpowych dla k:r~gu kul
turowego, dla rrodu <kr6Iewskiego,z Iktorego pochodzila, ale jedno
czesrue uszal!1owala polskq specyfik~ obyczajowq. Wychowala s,i~ na 
dworze, gdzie 'k\yitla ry,cersk a kultUl'la, a obj~la 'tron w kraju, gdzie 
nie rozwinql si~ rycerski ethos, z calq jego Ikolorowq sceneriq i bo
gail! symbolikq. Nie byly io zJawiska zupel'Ilie obce Polakom, ale 
poza dwor'arni niekt6rych 'Piastowsll!skich ,pnzyjmawane byly spo
radycznie i to n a zasadzie przygody (Zawisza Czarny), a nie p rzy
braly n:igdy foll"IIly systemu-sacrum. K:rolowa Jadwiga lIlie W lprO

wadzila 'ry'cers,kich obyczaj6w w Polsce, gd21ie bylyby cZymS na
rzuconym, obcyrn. Nie bylo wi~c gwa'ru turniej6w lIla za!IIl:ku 1W«l

welskim ~ 'wiemy tylkd '0 jednYJID, ur,zqdzOlIlym w 1398 roku na 
czesc Zygmunta Luksernburskiego - 'co Iprzyczynilo si~ do wyol
brzymiania srnutiIlego losu J agieUowej zony. Ty rpczasern postawa . 
kr610wej swiadczy bardziej 0 jej szacunku dla mie jscowych tradycj i 
niz 0 przesadnej surowosci obycza jow.l1 I jest to jeszcze jeden rys 
jej charakteru, dzi~ki ktorem u stala si~ t ak bardzo polskq krolowq, 
podziwianq przez wszystkich Bolakow. 

WZORCE KULTUROWE 

K:r6lowa J adiwiga zadz:iwila P olak6w niespoty'kanymi u korooo
wanych kobiet z'ainteresowan iami in telektuai<nYJIDi i wyczuciem po
tnzeb ikult uxalnych Ikraju. J ak m6wilismy, 'Zllalazla w K:rakowie 
d ogodne srodowisko i odpowiedn'ich doradcow, 'niemniej ukierunko
wania . jej. formacji 'kiulturowej szukac trzeba na dworze jej ojca, 
piel~gnujqcego n ajlepsze t r aa ycje radowe. 

U P o r . Karol G6rsk!, Od religi jnosci d o misty/d, Lublin 1962, S . 33-34. 
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Dwory Andegaweno:w francuskich, wlo.skich, a ipozm.eJ w~gier
skich byly zawsze osrodkami kultural'11ymi najwyZszej rangi. Je
szcze .w XII wieku ,w andegaweiis'lci.ch domen.ach rna ,poludniu Fran
cji rozwinql si~ ruch 'liitera'cki, inicjujqcy wiellcie pTzemiany kultu
rabie, lIlaZlWane pozniej XII-wiecznym Odrodzeniem. Nie bez zna
czenia byl fald, liz w e})9ce deprecjonujqcej spol,eC'2lIlq rol~ kobiety 
r 6W1Iliez damy z rod.zJi.ny Anj'Ou - Eleonora (l Akwitanii i jej co1'
ki: Mar ia z Szamp anii i Matylda z Saksonn - byly zar6wno pro
tektorkami jak i uczestniczkami kulturalnego rozkwitu swoich 
ksi~stw. P rzez par~ nas1;~pnych wiek6w prow ansalS'cy Andegawe
now'ie byli zaslu:lonymi mecenasami a nawet artystami,12 Na ich 
dworach Il'ozwinql si~ w pelni ryce1'slci ,rytual 'Z calq 2Jwiqzanq z nim 
llteraturq i symbolikll. Nie oznaczalo to jednak w:ylllcznego pano
wamia widowisk owej galanterii, gdyz obok 'turniejaw .A!ndega'weno
Wie organizowali UlIliwersyte ty i gromadzili bogat e ksi~gozbiory.1S 
Kultura ipTowansalska w>plyn~la wyraZiIlie na POfwysep Aperuns'ki, 
co me obylo~si~ bez udzialu neapolitanskiej liuii Andegawen6w. 
I wlasnie Neapol byl bardzo blis1ci W~grom, a zatem i Jadwidze, 
z racj5. bliskiego pok1'ewienstwl;l i cz~stych konrtaktow (nota bene rrie 
zawsze pokojowy·ch). 

Wuj krola Ludwilka W~gierskiego, Robert I 2iwany Mlldrym, byl 
czlowiekiem ciekawym lWiedzy, 0 bardzo r6znor odnych zaintereso
waniach, od astrologii 'az po malarstwo i muzyk~. Dzi~~d !llIiemu 
Neapol polowy XIV wiek'll, licZIlCY ok. 60 tys. mieszkanc6w, stal 
si~ wielkim osrookiem arulturalnym. Krol Robert stanowit wzor dla 
innych w ladcow, a ipIl'zedmiot uIW1elbienia dla }1teratow i ar,tystOw. 
Petrarka nazywal go jedynll ozdobll swojego wieku 14, a lIlawet 
nieporzychylny tIllU Danrte u2ina,wal jego nieprzec:i~.tnq wiedz~ ,teolo
gicznq.15 RobeI1t NeapdlitanSiki, wychowany w kulcie Uteratury 
i n auki, sprowadzil n a swoj dwor wybitnych erudy1;6w, k tMzy tlu
maczyH na l'acin~ dziela n aukowe i literackie z greki, hebrajs1ciego 
i aJrabskiego. P rzy ,wsp61udziale k rola zg.romadziH oni wielkq biblio
tek~, kt6ra byla nie tylko ozdobll dworu i powodem do chwaly, lecz 
przede wszystkim rzeteluym warsztatem pracy liczmych uczonych, 
noszqcych ZCl'S2Jczytny tytul "consi:gliere e famigliere del re" .16 Wymie
nie trzeba na jslynniejszego z nich, kalabryjskiego Greka, Barlaama 
da Semina ta, jako ze byl on n auczycielem greki Petrarki i jednym 

11 N p . 1«'61 Ren~ b yl tw6r cl\ pl~ych minla tur - zob . Fran<;ol s Piponnler, 
Costume et la v te s ocfale Ii l a court a'Anj ou XIV-XV steeles, P aris 1970, s . 293. 

11 P or. A. Coville , L a v i e fntelleetueUe aans les aomaines a'Anj ou, P a ris 1941 
" Zob. ~m1le G. J,.~onard, GU Angiotn l af Napolt, Varese 1967, s . 355-356: 
" Dante Allghieri, B oska K omedJa, PIW, 195 9, przel. E . Por~bowi.cz, Raj, piesn 

vm, w. 76-84 1 147. 
18 R. Cagg ese, Rober t o d'Angio e stw i t em pi, Firenze 1930, vol. II, S. 389. 

\ 
11 56 

http:Por~bowi.cz
http:gicznq.15
http:ksi~gozbiory.1S
http:rod.zJi.ny
http:andegaweiis'lci.ch
http:ipozm.eJ


BlO GOSlAWIO NA KRCLOWA JADWIGA 

z mistrzow Boccaccia. Bowiem pierwszy wloski prozaik swoje wy
ksztalcenie rzdobyl wlasnie na dworze 'klr61a Roberta Anjou, tam 
tez Irozkwitl jego wielki talent literaoki. Niejako w zadoscu0zynie
niu pozostaw'il Boccaccio ,wspan iale o,pisy zycia dworskti.ego ri kul
turalnych r ozrywek w okresie najwi~kszego rozkwitu Neapolu, 
gdy krzyzowaly si~ tam n ajlepsze tJ'adyaje prowansalskie z tenden..: 
cjami, kt6re w nas t~pnym ·stuleciu mialy si~ w pelni rozwiuqc 
w Renesansie wloskim. Obok oliadosnej 'atmosfery typowej kultury 
dworskie j z nieodlqcZllq Ipoezjq i muzykq (Marchetto d a Padova) 
w Neapolu pojawily siE: takZe now e rwartosci kulturrowe, nieco od
mienne od tych, ktore panowatY w Prowansji. Mimorodzinnych 
koligacji i niewqtpliwych wlplyw6w oraz zapoZyczen Neapol Ro
berta Andegawenskiego stawal si~ 'kulturalnie coraz bli:i:szy 'k upiec
kim republikom srod'kowych Wloch. N ajlepszym tego przykladem 
jest Zywy udzial Boccaccia Ii Petrarki w Zyciu kulturalnym Neap o
lu~ Ten ostatni n ie tyl'ko 'korespondowal z tamte jszymi uczonymi, 
ale w 1341 ~olm ipl1zybyl d o Neapolu i z Iklr6lem Rob ertem odbyl 
trzydniowq, publiczuq d,ysput~ (byia to popularna fo rma upowszech
niania huma,nistycznych id ei). Z Ip6lnocnych Wloch sciqgajq do 
Neapolu wybitni rzezbiarze : Arnoldo di Cambio i Tino da Camaino 
(uczen Gioavanrru.ego Pisano), kt6ry n agrohkami ozdobil kosci61 sw. 
Klary. P rzyciqgal Neapol artystow te j miary co Ambroggio Loren
zetti i Andrea Vanni. W ,0staJtnich lattach swego zycia (1328-1332) 
przebywal w Neapolu sam wielki Giotto, tworzqc seri~ fresk6w 
w ka1plicy k larysek i w zam'kowych komnatach. Malowidia rue za
chowaly si~ do dziS, ale .pod!Zi:'W Boe-caccia maze sluZyc za zr6dlo ich 
oceny. Wytworny fresk, na ktorym Simone Martini przedstawil 
symbolicZllq scen~ Iprzeka1zania wl'adzy kr6lowi Rober,towi przez 
biskupa Tuluzy, swi~tego Ludwika Anjou, jest n a jlepszq ~lustra
cjq kultur alnych .zaslug i ciqglosci tradycji rodziny andegaw anskiej. 
W~gierska galqz tej rodziny wSzySltkie te tradycje podlj;rzymywa

lao JednakZe ,mnosc 1mlturalna W~gier, la t akZe swiadom a ipolityka 
a:kceptowania i asymilorwani a miejscowych wartosci zmienia~a nie
co obyczaje i ,tw6rczosc ar,tystycznq srodowiska d worskiego w Bu
dzie i Wyszeh radzie. Andegawenscy kr6lowie W~gier wykorzysty
wall wi~c wloskie i francuskie modele k ulturalne, lecz n ie naslado~ 
wali ich niewolniczo, ze szkodq dla wE:gierskiej racji stanu. Pierw
szy z Andegawen6w, Karol Robert, romnilowa1ny w zachodnio-eUTo
pejskiej obyczajowdci rycerskiej , nie propagowal jej przez cudzo
ziemSikie oooczenie, odgomie Iniejako, l ecz z 50 miejscowych moilno
wladc6w tworzy zarkon ~ycersiki , "Braotwo ka waler6w sw. J erzego", 
przyjmujq'cy caly il"ycers'ki rytual ze wszystkimi j-ego atrybuttarni 
(sztanci'ary, pieczE:cie, t UJ.1ni'eje). 

Dw6r syna Karola RobeIlta, Ludw1ka, stal si~ najswielmiejszym 
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osrodkiem Ikulturowym srodkowej Europy. Spot~gowaly si~ WOW·· 
czas wlPlywy wloskie i ,to 'zarowno w dziedzinie kultury ja1k religij
!Ilosci ii gospodarkii (obecnosc !Ila dworze lWloskich bankier6w i. urz~d
n ikow'kancela,ri:i ). Nie swiadczy :to 0 zmian1e talkty,ki Am.degawen6w, 
ale wydaje iSi~ bye n aturalnym re~ulJtatem wmnozonych lkontakt6w 
z P6!wys.pe'ID ApeninskiJill (wY'Prawy kr6la Ludwi,ka i podr6z EliJbie
ty l.okietik6wll1Y do Wlo'ch) oraz <coraz sil<niejszego oddzialywania 
pr~imych osrodkow ,kultura.Inych w Italii. Ludwiik W~giers'ki ko
respondowal z wybHmytlll humanistCl, poznie:jszym kanderzem Te
publHci flO'renokiej, Coluccio SaLutatim. Gromadzil ksiCiZki i wYJka
zal tz rozumieni e d1a Sipraw naulci , zakladajClc uniwersytet IW Pi~ciu 
Kosciolach (1367). Pomimo wsponmianych wplyw6w i kontak tow 
ku ltura panstwa rZCldzonego Iprzez Ludwika Anjou, spokrewnionego 
. owniez z Arpadami i Piastami, nie zatradla swego ll1arod'owego 
charakter.u wyrazajClcego si~ wowczas takze w ek!lektyzmie [ n ie
jednoUtosci. Jako pmyklad niechaj posluZCl pl~lrn.e iluntim.'acje Ikopii 
kroniki Gesta Hungarorum (anonimowego kronikarza, k tory na 
pewno odbyl 'studia w Paryzu), przeznaczonej dla ktoregos z przy
szlych :m~ci6w 1k!r61a Lud wi'ka. MiniatUlI'y zadziw:iajCl orygirnalll1q 
form Cl i :kolorystYJkCl, <a le zawierajCl lI'owniez wyrazme lZapoi:yczenia 
od neapolitanskich mistTzoW i elementy ornamentyki bizantynskiej . 

'S tylisty,cz;nie 'IlawiClzujCl 'one d o wezesniejszego arcydz1ela sZJtukii ilu
minrutorskiej i literatury hagiograficzmej, jakim jest Legendarium 
An degaweiiskie 17 powstale ok . 1337 r'oku dla syna K rurola Roberta, 
Andrzeja, przezonaczonego na tron neapolitanski. Jest to zbi6r zywo
tow swi~tych ilustrowany przepi~knymi miniaturami w~gierskiegc 
m alarza Hertula, ucznia szJkoly boloMkiej. Nie jes,t to jednak je
szcze jedna 'kopia XIII-w,iecznej Zlotej Legendy Jakuba z Voragine, 
od ktorej r6zni si~ 'zarowillo 'kompozYJcjCl (!kolejnosc zywotow nie 
jest W,llOTowana na kalend'arzu lecz na Liltall1ii do Wszys tikich Swi~
tych) , jak i fol'IDCl <litera,ck Cl (wyrazny wplyw literatury dworskiej). 
Oryginalnosc Legendarium 'polega ~owniez na umieszczonych tam 
i:ywotach swi~tych w~giers'kich (up. sw. Wladyslaw), andegawen
skich (sw. Ludwik z Tuluzy, stryj Karola Roberta, kan onizowany 
20 lat PI1zed powsta'niem 'kodeksu), 'a Itakze naszego sw. Stanislawa . 
Dzieje Legendarium splat ajCl '8i~ w IPrzedziwny sposob z kultturalny
mi i reHgijnymi tradyc jami ,rodziny Andegawenow, w tym takZe 
naszej krolowej. Otoz gdy w roku 1347 Ludwik W~gierski wyprawil 
si~ do Neapolu, by 'pOiIllScic smierc swego brata, Andrzeja, zabral 
i wywi6z1 ill'a W~gry pokazny Iksi~goZJbior krola, w t ym takie in

17 Przy wsp61pracy w~gierskiego domu w ydawniczego z·ostalo ono p r zepiE:knie 
wydane; W 'lgterskte L egendartum Andegawen sk ie, opracowal Ferenc Levardy , 
Ossolineum, Corvina Magyar, Helik on 1978. 
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teresujqcy nas kodeks. Nas~pnie przyw~dll"owal on do Polski, jako 
cz~sc posagu Ludw1ikowej c6r1ki, ,kt6ra rprawdopodobnie w 1398 r . 
ofiarowala go, wra'z ze Zlotq Legendq, katedrze 'wd.lenskiej. Nie zna
my dokladnie dalszych los6w Legendarium, ale na pewno do 1630 

. roku 'stanowilo 'wlasnosc ikr6lewskiej rodZ'iny JagieHon6w. 
Ciekawe dziede tego przepi~knego 'kodeksu Sq Izaledwie fragmen

tem - jakze 'mamiennym - otywionej wymiany kuIturalnej 
i przemka nia si~ wlplyw6w w~giersrko-<wloski'ch, a rpotem wlosko
-w~giersko-;polskich, wielostronnych i tw6rczych wplyw6w IW cza
sach, kiedy ,zacz~~a si~ :krystaUzowac bogata chl'lzescijailska ~Uiltura 
Polski, stojqcej u progu swego zlotego wieku. W czasie panowania 
Jadw igi Andegawens:lciej - poprzez niEl i dZ'i~ki niej r6wniez 
nasilily si~ rw Polsce Izachodnie wlplywy, a zarazem il"ozpoczql si~ 
z wi~kszq niz dotqd intensywnosciq proces scalania typowo pol
skich wartosci I).mlturowych IZ elementamizapozyczonymi f,?; zachod
niej Europy i z rusko-bizantynskiego kr~gu kulturowego. Ten ostat
ni zawsze oddzialywal na ziemie polskie, ale z chwilq przybycia 
JagieUy na W,awel i lpodj~cia pnzez Polsk~ chrystianizacji iLitwy , 
ozywily si~ wzajemne kontakty, a niek t6re wartosci, czy t w6rcy 
z Litwy s tali si~ immanentnq cz~sciq polskiej kultury. Odtqd juz 
s tale b~dzie Polska kra jem "pogranicznym" - przedmurzem dla Za
chodu, a znakiem i wzorem dla Wschodu. Najpi~kniejszym i ' n a j
trwalszym synlbolem tych procesow jest umieszczenie za panowa
nia blogoslawionej J 'adwigi (a moze nawet przez ni!4 samq?) w jasno
gorskim klasztorze paulinow, sprowadzonych z W~gier, wizerunku 
Maryi, czczonej do dzis Matki Bosikiej Cz~stochowS1kiej Krolo wej 
Polski. 
, Kil"olowa Jadwiga, wierna rodowej tradycji, iprzyj~la postaw~ 
tolerancyjneg,o szac,unku wobec zastanych obyczajow i w al'ltosci. Nie 
narzucala wi~c swym poddanym rycerskiej kultury i dbala 
o zupelnie jej obcq ' ojczyzn~ m~za , przygotowujqC kadr~ mis jo
'llarzy, umoilliwiajetc podejmowanie s'tudiow przez samych Litwi
now oraz slqc hojne dary dla wilenskiej katedry na n~ce pierwszego 
biskupa, ~t6rym - n ie bez poparcia Ikir6Iowej - zoso1al spowiednik 
jej ibabki, Andrzej Jastrz~biec. Wychowana w odrniennej nieco t ra
dycji 'kulturalnej Jadwiga Andegawenska za'Slui:yla si~ , jak zadn a 
krolowa polska, dla naszej kultury narodowej, zeby wspo
mniec tylko odnowiernie Uniw ersytetu i Psalterz florianski. Jak zad
na ik'rolowa pr.zyj~ia Ipostaw~ energiocznej i ofiarnej sluzby Koscio
lowi i narodolwi polskiemu. Owocem 'tej sluzby byla Bursa dia Li
twinow w Pradze i Wydzial Teologiczny na Akadernii Krakow,skiej , 
fundowane sl'Jpitale i s'prowadzenie benedyk tyn ow slowianskich na 
Klepa,rz (ta ostatnia fundacja nie przetr wala 'po smierci ikrMowej). 
Wiele zamilowan k uIturalnych krolowej J adwigi m a swoje zr6dlo 
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w rod,zi,nnej tradycji, ale trzeba raz jeszcze powiedziec 0 lIlieza
pr,zeczalnej sile jej bogatej osobowosci oraz niemalej roli k ultural
nego srodowiska krak owskiego. To ostatnie zawsze wsp61pracowa
10 z kr6lowq, ale podczas gdy n a poczqtku jej "rzqd6w" decydowali 
za niq doradcy, to z czasem wlasn ie kr6lowa decydowala 0 profilu 
tego osrodka. To sarna kr6lowa - ja:k pisal opat zaganski 
"rnistrz6w i ludzi uczonych, bojqcych si~ Boga z d aleka do siebie 
powoluje". Blogoslawiona Jad wiga d uzo czytala sarna rw komnacie, 
albo w ttr akcie Ir~cznych r oh6tek sluchala ze swymi dworkarni gloS
nej lektury s talego, oplacanego spec jaLnie lektora. Nie zachow ala 
si~ niestety jej biblioteka , a z fragrnentarycznych przekaz6w wie
my, ze byla to glownie literatul'a religijna (praktycznie innej wow
czas lIlie bylo), a rwi~c P ismo sw. i populirrna bardzo Zlota Legenda, 
pism a sw. Bernarda i Objawienia sw. Brygidy szwedzkiej . Wyko
nany d l a krolowej i chyba z jej inspira,cji Psalterz florianski jest 
przepi~knq ilustracjq jej m ecena tu i wy czucia pi~kna. Milniatury 
zdobiqce lacinskie, polskie i niemieckie 1eksty psalmow nawaqzujq 
do na jlepszych wzorow 'zachounio-europejskich i swiadczq 0 wyso
kim poziomie polskiego iluminatorstwa. Na zyczenie 'kr61owej wy
konano srebrnq trumn~ n a re1ikwie sw. Stanislawa (nie zachowan~ 
do d Z'is) , Mora s tylis tycznie prZYPo'minala sarkofag sw. Symeooa 
w Zadarze, ufundowany prz,ez Elzbiet~ BOSniaczk~ , a powstaly w 
pracowni wloskiego rzeibiarza Francesco da Milano.1S Jako slad 
pi~knych przecirniotow, k torymi otaczala si~ kr6lowa, pozostal je
szcze roztruchan (tzw. drezdenski) oraz r acjonal, ofiarowa'l1Y nie
gdys 'pr.zez niq ~rakowS'kim biskupom . 

Za pan owania blogoslawionej J adwigi dominujqcym stylem w pol
skiej \S>~tuce byl gOityk, rozWijajqcy 'S i ~ rwedlug w ZOirow usttalonych 
za cz'asow Kazirnierza Wielkiego. Byl' to gotyk ba'l'dzo s pecyfic7Jny, 
gdyz najcz~sciej przetwarzano go u nas na sposob 'ludowy, pry
milty,wiwwano zachodn~o-eUrr()pejslkie for.my (t endencja ta v rze
trwala w ma~opolskiej sztuce ludow ej do dms). Daw alo to ciek awe 
i cen'll'e artystycznie efekty; styl owczesny stworzyl wiele niep!l'ze
mijajqcej w artosci arcydziel, zeby wymienic tylko subteinq Madonn~ 
z Kruilowej i pelne 'WY'razu rwizerunki Chrystusa F,rasohliwego. 
Jedinak legenda Ii t radycja - kt&rym zawsze trzeba si~ U!waznie 
przysluchiwac - n ie ucrniesz,cza Ipostaci ,lm'61owej Jadlwigi przed 
obr a'zem Madonn y czy obok Chrylstusa F,rasobliwego, leez widzi j~ 
przed Gzarnym Krucy~il~sem n a Wawelu, k t6rego chr()lnologi~ usta
!ili ost atnio history cy ,~ Zituki n a drugq polow~ XIV w., potwierdza
jqC n iejako prawdornown osc t radycji. Porn1jajqc religijnq wymowt: 

u J. Dl\browskl, Rola Krakowa t untwer sytetu Krakowsktego w dztejac/t kuLtury 
tD~gtersk!ej, (w:) Studia z dziej6w polsko-w~giersklch : stosunkl llteraclde i kul
tu ralne, Ossolineum 1969, S. 51. 
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obrazu - 0 'czym powiej - ten krucyfiks (stylistycmie arystokra
tyczny, jesli t ak !llloina p owiedziec) ilustruje poniek~d <to, co wnio
sla do polskiej sZ'tuki Iprzybyla z W~gier andegawenska krolowa. 

POSTAWY RELlGIJNE 

In te resujqcy n as na jba'l'dziej problem formacji duchowej, zycia 
wewn~trznego blogoslawione j krolowej Jadwigi nie zos,t al jeszc,ze 
dokladn ie opracowany. Zloiylo si~ na to wiele przyczyn , mi~dzy 
innymi zapoznienie polskiej nauki historycznej w badaniu dziejow 
duchowosci. W ostatnich latach ukazalo si~ na ten temat Ipa r~ prac, 
z kt6rych n a jciekawszy jest ar tykul ks. J. Wolnego.19 Pmblem wy
daje si~ wainy i godny uwagi, gdyi tak jak n ie moz,na zro1Zumiee 
wspolczesnej polskiej poboinosci bez 'Zna jomosci je j s1'edniowiecz
nych form, tak samo nie !llloina pisac dziejow duchowosci w Polsce, 
pomijajqc zdawkowymi w1Jmiankami model iycia ch1'zescijanslcie
go, zaprezentowany przez krolow~ Jadwig~. Uznajqc jej wielkie za
slugi dla politycmej pot~gi i k ulturalnego Il"Ozwoju panstwa pol
s1ciego, tTzeba 'z calym nacis'kiem po~kreslic, ie jest ona fascynujqc~ 
postaciq n a d rogach ip c>lskiego :katolicY'zmu, kt6ry wlasnie za jej 
iycia, a cz~sciowo dzi~ki niej, ubogacil si~ wieloma wa'1'tosd ami 
aktualnymi do d zis. W mno ion e kontakty P olski z Europ~ zachodni~ 
oznaczaly r6wniei wZ!IIloiony wplyw chrzesci jafutwa zachodnio
-eu1'opejskiego, Ip1'zeiywajqcego w 6wczas ,wiele ciekawych p1'zemian . 
War,to Iprzy jrzec si~ blizej tY'ffi lP1'zemianom i n urtom, by lepiej z1'o
zumiec duchowosc blogoslawionej Jadwigi. 

Podczas gdy XIII wiek p'l'zyniosl odnow~ iycia za'konn ego, to 
juz w nast cc:pnym stuleciu, a zwlaszcza w d1'ugiej jego polowie, 
m odel i ycia zakonnego 'Zacz~l si~ 'p1'zeiywac. F1'anciszkanizm wniosl 
pa st ale wiele nowych, humanistycznych elementow do Teligijnosci 
szerokich m as, uwypuklajqc czlowieczenstwo Syna Bozego, ale 
stworronq przez Biedaczyn~ formcc: iycia wspolnotowego t rzeba by
10 :amodyfiko wac. Totez W XIV IW. Qbok licznych glosow domagaj~
cych si~ reformy Kosciola, pojawily si~ ZillOW U , jak przed sw. F ran
d szkiem - postulat y refo1'm y iycia zakonnego. Jesli pierwsza ten
dencja miala swe z1'6dlo ,w kryzysie papieskiej wladzy, wywolanym 
niewolq awinion~k~ a po,tem schiz!IIlq zachodniq, to druga mialll 
swojq genez~ w pogl~bia jqcym si~ in ::iywidualizmie. W sferze po
boznosci ch rzescijanskiej wY1'azal si~ on dqzeniem do nawiqzania 
bezposredniego, osobowego kontaktu z Bogiem w s amotnej m odli

" Ks. J c r zy Wolny, Z agadnieni e form acji duchow ej k.r6!owej Jadwigi, Notlf i 
.cat iones, 1974 r. , nr 3- 4, s. 63-71. 
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t wie '01'8.'Z niech~ciq do wspolnej liturgii, wsp61nej modlitwy czy 
in nych form zycia .wspolnotowego. Pierwsza tendencja . doprowa
dzila m.in. do W)"krystali7Jowania si~ koncepcji koncylia'rystycroych, 
a gruga - w koncu XIV w. zaowocowala duchowosciq devotio m o
derna. Obok tej ostatniej waznqro'l~ w kSZltanowaniu si~ reIigijrno
Sci XIV w. odegr.aly lic2Jne ,kierunki mistycroe, z kt6rych najwaz
n iejsza wydaje si~ mistyka szkoly renski-ej. Moi.na by powiedziec, 
ze 'po ,wieku swi~tY'ch re£ormatorow i zaloZycieIi nas tal wiek mi
styk6w, ·wsrod ktorych bylo wiele 'k'Obiet. Religijnq aktywnosc wiel
kich mistyczek nazwalabym swoistq emancypac jq kobiet .uwi~zio
nych w sztywnych ramach moralnosci spolecznej czy (w gruncie 
rzeczy r6wnie ciasnych) regulach obyczajowosci 'rycerskiej. Doszu
k iwanie si~ wielkiego dowa·I'tosC'iowania kobiety w :k ulturze rycer
skie j jest niejakll przesadq; zwyci~zcy turniejow i poeci d worscy 
czcili kobiety troch~ bezosobow'O, jako bierny pr7Jedmiot uwielbie
nia i milosci, ktora, przy calej galanterii, pozbawiona byla na j
cz~sc1eJ charakteru auten'tycznego, nieszablonowego uczucia.26 

U wielbiana daima miala swego rycerza, kt6ry dla ni ej walczyl 
i op~sywal jej wdzi~ki w p rzydlugich ballacia'ch, ale 'nie 7Jmienila 
si~ przez to pozy'cja spoleczna kobiety, ani nie zwi~kszyla si~ jej 
osobista w olnosc. Tymczasem kobiety zaan gazowane w zyde Ko
sciola w XIII czy w XIV w. Sq 0 wiele bardziej naturalne, nieskr~
powane. Kazda z n ich - czy byla to carka farbiarza (sw. Katarzy
n a ze Sieny), czyzooa mieszczanina (bI. Dorota z Mqtow), czy 
ksi~i;na (§w. Brygida) - odznacza si~ oryginalnq osobowosciq, za
dziwia aktyw,nosciq wychodzqcq poza ramy us talonych konwencji 
obyczajowych. 

Wspolnym tematem wszystkich k ierunk6w duchowosci chrzesci
janskiej oma'wianego okresu byla kontemplacja i jej s tosunek do 
iycia czynnego. Nie byl to ternat nowy; przewi ja si~ przez srednio
wieczne traktaty, a potem przez humanistyc2Jne dyskusje i wsp61
czesne n am ksiqzki, znajdujqc najpi~kniejszq konkluzj~ w tym oto 
zdaniu Sw. Jana od Krzyza: "Szukajcie czytaja,c, a znajdziecie me
dytujqc; pUkajcie rnodlqc si~ , a otworzq warn, kiedy b~dziecie kon
templowac." 21 Mistyka afektywna sw. Bemarda - sz·czeg61nie je
go twierdzenie 0 supremacji milosci w poroawaniu Boga, w dqze~ 

to P rzec1wko obludnemu traktowanlu kobiet w obyczajowo~c1 dworskiej ora~ 

wyszyd~anlu lch w fa bllaux wys'tqpUa Krystyna z Plzy (1363-1431) .:.. :!;ona s~lach
c1ca Z Pikardli, w dowa w wieku 25 lat, matka trojga dztecl, autor ka li cm ycb 
poemat6w, ~adczl\cych 0 j eJ wielldej wra:!;liwo~cl 1 gl«:bold,ej r efleksjl nad 
zyciem. 

11 Oeuvres spirituelles d e saint Jean de la Crab: :editions du Seull, 1974, s . 1217, 
AVis et maximes, nr 256. 
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niach duszy szuikajllcej utraconego pO'dobienstwa do Boga 22 - dIu
go wywieraia znaczllcy wpIyw na szkoly zycia wewne:trznego, az do, 
beginek wlllCZJIlie. Niemniej z czasem wyjasnienia uczni6w sw. Ber
narda (gl6wnie Wilhelma z St. Thierry, uzupeIniajllcego swego mi
strza mistycznymi wlltkami metafizyki Pseudo-ATeopagity) staly 
sie: niewystarczajllce, zw}aszcza jesli chodzi 0 ich opisy powrotu du
szy do swego Stworcy. 

Na przelomie XIII/XIV wieku centrum zycia duchowego przenosi 
sie: do Niemiec i Flandrii, gdzie - az do czas6w wielk ich mistyk6w 
hiszpansldch -:- ,powstawaly szkoly iycia wewne:trZJIl'ego. W koncu 
XIII w. dominujllcym iThurtem jest mistyka nupcjalna, MMa jest 
w 6wczas mistYikll ty;powo \kobiecll, mistykll rotkwitajllcll w k're:gu 

. niemiecldch zaikonni'c. Najwybitniejsze z nich to : Matylda z Magde
burg a (t 1285) 23, Matylda z Hackebol'n (t 1299) i Gertruda Wielka 
(t 1302), a typowym przykiadem ich tw6rczosci literac>kiej jest 
8 wiatlo boskosci - dialog mie:dzy dUSZIl ' a Chrystusem napisany 
w konwencji lilteratury dworskiej ·przez sw. Matylde: z Magdebur
ga, beginke:, a potem mniszk~ cysterskiego klasztoru w Helfa. Naj
wybitniejsza z niemieckich mniszek, sw. ·Ger truda Wielka, opisaia 
swe Illlisty'czne doswiadcz,eni'a w formie nasladujqcej Piesn nad 
Pie§niami. W ·centrum jej mistyki jest milosc do Chrystusa, kt6ra 
przeruitka cale zycie, 'podobnie jak miloM: przenlieni ajllca u &w. Te
resy z AviJoa. W modTitwa'Ch i wizjach sw . Gertrudy obok k ultu Eu
charystii i kultu Serca Jezusowego duzomiejsca zajmujll potrze
by Kosciola, rozumianego ja,ko m:istyczne 'zjednoczenie wiernych. 
Kilkadziesi1jt lat p6zniej inna mistyczka, zyjqca " w swiecie", sw. 
Katarzyna ze Sieny (t 1380), 'M6ra iyde swe poswie:cila walce 0 do
b ro Kosciol-a, nawolujqc do powrotu ipapieiy do Rzymu, a potem 
do likwidacji schizmy, be:dzie m6wila 0 "mistycznym ciele Koscio
la". Ta dominikanska terc'jarka nie n aleiy do z.adnej ISzkolyzycia 
wewn~trznego ani jej nie tworzy, wnosi jednak wiele OIrygi,nalnych 
idei do sredniowiecznejmistyki. W okresie pewn ego z'UuZenia m e
taHzycznymi spekulacjami oraz Zlatracenia ideal6w zyci'a zakosn
nego i l'Ozczarowasnia nim, wlasnie ta -prosta kobieta pokazala moz
liwosc mistycznego zjednoczenia z Uk rzyzowanym bez uciekania 
si~ do klauzurowej samotnosci; co wi~cej - pokazala mozliwosc 
lqczenia mistycZlnych :przeiyc z energicznym dzialaniem, wynikajq
cym z alMualnych potrzeb ,poszczeg6lnych ludzi i calego Kosciola. 
W czasi,e oZywionej dzialal<nosci ,public2mej sw. Katarzyna w,racala 

a ..Wlelka to rzecz m1los6, - m6w1l sw. Bernard - jesll zwraca sill do swego 
poczqtku, jeSll oddaje sill temu, od kogo pochodzl, jesli zawra ca do swego tr6dla 
i blerze zawsze stamtqd, sk!\d stale wyplywa" - cyt. za C. Dawson, Szktce 0 kuZ
furze ~redntowtecznej, rw Pax 1966, s. 118. 

.. M6wi 0 niej Dante, Czy§ctec, piesfl XXV1iIT 1 poczqtek XXIX. 
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cz~sto do "cell IJOznania siebie", by kontemplowac Boze tajemnice, 
modlie si~ az d o ekstazy. Umilowanie Boga, Kosciola i bliZniego 
zlewajq si~ u Sien enkLi w jednq milose, m ilose przezyw a'llq .i real,izo
wanq, 'a nie Iwy rozumowa'llq. Sw . Katarzyna Sienenska nie lZIlalazla 
Wlprawdzie bezposrednich n asladowcow, ale stworzyla tpOnadczaso
wy, dqgle aktualny, model Zycia 'chrzeScijanskiego harmonizujqcy 
mistY'cznq gl~bi~ z apostolskim lZaangazowaniem i bezkompromiso
Wq s luzb1! pr awdz'ie. Model 1ten zapr ezent owany w czasach krolowej 
Jadwigi przez swi~tq korespondujqcq z jej b abkli i ojcem nie byl za
pewne obcynaszej wladczyni , a moze byl wz'o["em w jej ikrolewskim 
poslugiwaniu KoscioJ:owi i P rawdzie. 

Nowym 'llurtem duchowosC'i w XIV w. byl:a n ad,renska mistyka 
spekula1ty,wna, ktorej pierwszym misltrzem byl domi'Ilikamin, Jan 
Eckh ar,t (1 260-1327 'lub 28), profoesor teologii w Paryzu i w Kolonii, 
prov-niu'eja l SaksO'llii, wi:kariu\Sz generalny na Czechy, pOlpularny 
kaznodzieja. Ko.ntempl'acja u Mistrza Eckharta rna charakter inte
lektualny, czlowiek moze w niej odnaleze "calq szcz~sliwose wy
lqcznie boskq" , 'Zachowujqc prymat Ipoznania nad mil'osciq. Wyz
szose rozumu nie oznacza d eprecjacji woli, w mflropologii Eckharta 
sc1sle zwiqzmej z milosciq (kto rna wi~cej rwoli, rna wi~cej milosci).24 
Kon templacja ;powinna doprowadzie cz~owie'ka do 'odnalezienia je
g'o a rchetypu w Bogu, a co za tym idzie do zjednoczenia z Bogiem 
Tro jjedynym, 'bowiem archetypy wszystkich st worzen zawarle Sq 
w Slowie zrodzonym ;przez Ojca. Warun:kiem odnal62'Jienia swego 
archetypu, z jedn oczenia z Bogiem jest oderwanie si~ od swiata ze
wnEltrznego, od stiWorzen (via negation i s), ktore w por6wnaniu z Bo
giem Sq niczym (poWtar zala to cz~sto sw. K atarzyna). Ogolocona, 
dopelniona swym archetypem dusZla d ochodzqc tam,gdzie "Bog 
promiendeje swojq ;pel'llq jednosciq", u'Podobnia si~ do Boga. Ta 
ostatnia mysl Mistrza Eckharla - 'll'awiqzujqca do idei dywinizacji 
u greckich Ojc6w Kosciola, a n am przypominajqca wizje Teilharda 
d e Cha1rdin - wywolala fal~ podejrzen i dyskusji, a w Ilmncu do
czek ala si~ (wsrod wielu jesz,cze innych tez) pot~pienia papieskiej 
k omisji 'w Awinionie.25 Opisywane rpr zez Eck harta zjednoczerue du
szy z Bogiem ddkonuje si~ w j'ednym jej ipunkcie, kt6ry jako clos 
niestworzonego i 'llies twarzalnego jest wsp6lny czlowiekowi i Bo
guo Niemiecki domi'llikanin nada je rozne naz'wy temu miejscu: 
szczyt duszy, dno duszy, twierdza duszy (jak u sw. Teresy Wielkie j), 
czy iskra duszy. G16wne wqtki koncepcji Mistrza k{)'IltynuQwali 
jego uczni'owie : Jan Tauler i Henryk Suso. Ten os,tatni zasluguje na 
szczeg6lnq uwag~, gdyi byl rue tylko tooretykiem, ale z wlasnego 

. , Lows Cognet, Introductton aUx mystiques rhllno-flamands, Parts 1968, s. 89. 
•• Podobne i dee gloslll s t ojllCY na granicy herezji bracla Wolnego D ucha 

.zob. F. Rapp , op. cIt., S, 238. 
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doswiadczenia znal trnistycme pr.zezyd a Ii opisy,w al swoje eltapy do
chodz,enia do jednosci 'Z Bogiem. Bardw .WlrazHwy i SlWOWY dla 
siehie, sw!ietny Ipisa,rz i poeta, styIowo 2JbHzony do mistyczek nie
mieckich, zwany Itrubadurem .mistytki renskiej, w stawdl 'P'iE~okne dzie
10 0 'kon templacji pt. Ksiqzeczka prawdy, broniqce glownych tez 
MistJrza, a zrazem wyjasnia jqce jego trudniejsze sformulowan~a . 

Pi~kna forma literacka u1worow H . Suso zyskiwala m u wtielkq 
pC>lpulam osc 'w calej EUTopie.26 Mistyka szikoly ,renskiej wy wada 
wplyw n a wielu 'zakonni'kow i swieckich (wspomniec tiu t rneba 0 licz
nych sluchacz'ach kazan E clkh arta i jego uczni6w)" aile w grun cie 
rzeczy pozostala kie runkiem uczonej elity, 00 potwierdza chociazby 
fakt, ze jedynym prawdz!iwym jej sp adkobiercq rw kJrajach german
skich byl ucZ'ooy, Mikolaj z Kuzy.27 

Pod koniec XIV wieku w duchowosci chrzescijanskiej zaczyna 
dooninowac tendencja praoktycz:na, odiegia od intelek tualiZiIIlu mi
styki renskiej , eksponujqca wypowiedzianq juz przez Eckharta te
z~ 0 rownowartosci Zycia czynn ego i kontemplacyjnego. Tenden
cja Ita wY'raZlila si~ Iprzede wszystkinn 'w s .z;kole Zyci a wewnEttrznego 
n azwa:nej devotio m oderna, 'kt6ra 'stworzyia nowy m odel Ir eligijno
sci, u powszechn iony w XV w. dz!iEZk-i Nasladowaniu Chrystusa To
masza a Kempis. Chodzilo w nim gl6wn ie 0 autentyczny, osobowy 
kontakt z Bogiem, >0 praktykowanie cn6t w eelu dOSikon alenia mi
losci; nawet kontemplacja utozsamia si~ z p erfekc jq trnilosci (con
templatio seu perfecti{) caril1atis). Mistyczne przezyoia i k ontempla
cja skupiajq si~ na ChrystU'sie, co ulatwia powiqzanie ich z zyciem 
czynnym, z realizacjq milosci w dzialaniu . 

SposrOd Hcznych osrodk6w relig,ijnych w XV-wiec2JIle j Europie 
tTzeba wS1pomniec 0 Iba·rdzo zywotnyrn i najblizszym Polsce, a szcze
g6lnie otoczeniu k,r6lowej Jadw!ig'i. - >0 Pradze. W srodowisku pras·· 
kim pojawialy si~ zar6wno hasla reformistyczne, jak i dqzenia do 
pogl~bienia zycia r eligi jnego przez 'cz~stq :komuni~ sw. 1 studiowa
nie P isma sw., ,tlU'ffiaczonego na j ~zY'ki 'l1arodowe. Sk:rajn~m od
lamem tego TUchu byl huSytyZiIIl, ale nie mozn a m6wic, ze wply,wal 
on tak sarno, jak caly osrodek rpr aski na dwor kr6lowej Jadwigi 
(poglqd taki wyraza A. Klub6wna , nie u dowodniajqc go zresztq) . 

It Jego dzielo, Horologlum Saptentlae, zn ane byto ta.kZe w Polsce w xv w. 
zob. J . J. Kopec, CP, M~ka Panska w rellgijnej kulturze polskiego Sr edniowtecza, 
Warsza wa ATK, Textus et Studia, vol. m, s. 109. 

11 E. P anofsky wldzl clekawe analogie mif)dzy rn1stycYlZm em a nominailzmern, 
d ochodzqc do wn.iosku, ii; oble przenikajqce sl!) nawzajern t endencje "w pewnym 
szczElSliwym momencie zlqczyly sl!) w malarstwie wleJk1ch mistr z6w n.iderlandzkich, 
podobn.ie jak splotly sill one w dziele filozoficznym wielbiclela tych malarzy, 
Mikolaja z K uzy." - E. P a nofsky, A r cMtektura gotycka t scholaStyka. (w:) Stu
d ia z nistorii sztuld, PifW, Warszawa 1971, s. 38. 
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Ze srodowiska prll$kiego wyszedl Henryk BitterfeLd,28 auto r trak
tatu De vita eontemplativa et aetiva, dedykowanego kr610wej Jadwi
dze. Dzi elo to - niewCltpliWlie eenny przyczynek do dziej6w pols'kiej 
pDboznosci - jest erudycyjnEl IkompiIac jEl 6wczesnej 1iteratury na 
t emat dzialania i kontemplacji (I cz~sc) oraz wyobrazen idealnego 
wladcy (II cz~sc). Odzwierciedla na pewno tendencje srodowiska 
praski,ego, 'ale rue jest dzielem na tyle oryginalnym ti jednolitym, 
by moina igO 'zaliezyc do ok,reslOlnej &~oly Zycia wewn~trw.ego, 

a tyro ba,rrl'ziej do szkoly mistyki renSlkiej (jalk sugeru je [ks. 1lrDf. 
J. Walny). Sam traktat jest tylko jednym (i nue najwazniejszym) 
z element6w 'ksztalt ujEl'cych r eligijnosc blogoslawionej ~r6lowej J a
dwigi, ktora - podobnie jak jej osobowosc - jest bardzo bogata 
i bardzo indywidualn a, a zatem - wymykajElca si~ wszelkim kla
syfikacjom. 

Mozn>a 'przypuszczac, 1Z Ikr610wa J adwiga, Ikt6ra "ch~tnie do sie
bie przys~p daw ala" i lud ziom iksiElzkom, zetkn~la si~ w jakis 
spos6b z przedstawionymi prEldami ,r eligijnymi swojej epoki. Nie 
pozostawila jedna'k za-dnych pis-m , a swe zycie wewn~trzne uksital
towala zar6wno n a 'przyJdadzie pow.anych w 7Jorcow osobowych, jak 
i przez lektur~ i modlitw~ . Totez charakterystyka XIV-wiecznych 
kierunk6w d uchowosci jes't jedynie przyblizeniem atmosfery reli
gijnosci blogoslawionej Jadwigi, a nie jej analizEl. W celu lepszego 
poznania t ej atmosfery 't rzeba przyjrzec si~ raz jeszcze dworowi 
Ludwika W~gierskiego , gdzie rozpocz~la si~ edukac ja k rolowej i jej 
uczestni ctwo w ,praktykach r eligijnych. Krol Ludwik slawiony jest 
przez k ronikarzy, jako wwrowy i gorlivvy chr,zescijanin. Dlatego 
chyba sw. Katarzyna Sien enska apelowala do jego umilowania Ko
sciola, p roszElc 0 poparcie dla "rzymSkiego" papieZa, Urbana VI. 
"Wezcie l6dk~ Kosciola i 'pomowie jej doplynElc d o portu pokoju 
i ciszy" - pisala.29 W zwiElzku z przygbtowywaniem krucjaty prze
ciwko Turkom sw . Katarzyna zWll'acala si~ do Elilbieity Lokietk6wny 
tymi slow am i: "Kosci61 potr,zebuje w aszej ludzk iejpomocy, a wy 
boskiej . (...) Ale wy, m a1Jko i syn wasz, !kr61, mo:iecie ["flU 'Porno.:: 
modli twEl i t ak:ie m o:iecie ch~tnie i z milosciEl sluZyc mu p oonocEl 

IS Autor trakta tu urodzil siEl w S aksonli, w miejscowosci Bitterfeld, a jako 
dziecko przenl6s1 sfEl z rodzi cami dO , Brzegu, gdzie odb yl nowicjat u d ominik an6w. 
Dalsze s tudia o dbyl w P radze i P aty zu . W 1386 r . widnieje w s kladzie Wy dzlalu 
Teologicznego Uniwersy tetu P raskiego. Byl zwolennikiem reform w Kosciele, cze
mu dal w y raz s zczeg61nie w dw6ch traktatach : D e reformatione et formatione 
ordinis praedicatorum (dedykowany spowiednikowi K atar zyny Sienenskiej, Rajmun
dowi z Kap ui) oraz D e anna Jubil eo. Nle rna zadny ch danych swia dczllcych 0 jego 
bezpos r ednich k ontaktach z kr610wll Jadwlg11, ch ociaz - j ak twierd.z.l A. Strzelee
ka - Illczyla i ch sprawa b ursy dla IJt win 6w i s tarania Bitterfelda 0 katedrf; w tej 
bursle lub n a Wydzia le w K rakowie ~ z ob. P SB, t. IX. s . 42~21. 

.. S. Caterlna da Siena, Epistolario, Edizloni Paoline 1966, t . 1, S . 304. 
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wlasciw~ ludziom." 30 Intencj~ swli~tej bylo z,apewne nie tylko Iza
chEicenie krola do udzialu w krucjacie, ale ,rowniez do k onsekwent
nego reaHzowania w iyciu chrzescijanskiej milosci, 'Z czym nie 
zawsze bylo najlepie j. Ojciec krolowej Jadwigi i jej babk a byli ty
powymi wladcami chrzescijanskimi sredniowiecza. Modlili si~ i co
dziennie sluchali mszy sw., po'kutowali i czcili relikwie, a swojq wia
r~ wyrazali po krolewsku - przez liczne fundacje, bogate daro
wizny na rzecz Kosc.iola o1'az jalmuznE; dla ubogich. Elzbieta £0
kietkowna, wnuczka klaryski, blogoslawionej Jolanty, byla blisko 
zwiqzana z klaryskami i fraJnciszkanami. Ufundow ala w Budzie 
klasztor klarysek, bogato je uposazyla i tam zostala pochowana. 
Nawet u krakowskich klarysek zachowaly siE; jaselkowe figurki, 
ofiarowane im p1'zez krolow~ Elzbiet~. Nie znaczy to oczywiScie 
o dominacji franciszkanskiej duchowosci na dworze krolewskim, 
czy n a WE;grzech w ogole. W polowie XIV wieku zaczql si~ 

tam rozwijae ruch t'!remicki, ktory z czasem uformowal si~ 
w n owy zakon - paulinow. Od 1367 roku, kiedy Urban V 
zatwierdzil regul~ paulinow, stali si~ oni bardzo popularnym, 
typowym dla WEigier, zgromadzeniem' zakonnym. Podobnie jak 
franciszkanie, paulini nie przywiqzywali w agi do studiow (od 
zakonnikow wymagano tylko umiejEitnosci czytania i spiewow), 
praktykowali ascezEi, ' ale bez przesadnego umartwiania siE; . 
Bowiem celem ascezy byla walka z grzechem i zjednoczenie z Bo
giem po odrzuceniu wlasnej subiectivitas. Paulini nie pozostali za
nikniE;ci w 'tym pierwotnym schemacie ; coraz c z~sciej 'Podejmowali 
dzialalnose kaz,nodziejsk~ , a w XV wieku byli jednymi z propaga
torow devotio moderna n a WE;grzech.31 J adwiga Andegawenka nie 
pamiEitala poczqtkow pau lin ow, ale zapewne b rala udzial w uroczy
stosciach, jakie w 1381 r . odbyly siE; w Budzie w zwiqzk u z przywie
zieniern relikwii sw. Pawla Eremity (patron a paulinskiego zgroma
dzenia) z Wenecji. J uz w nast~pnym roku ksi~z~ Wladyslaw Opolczyk 
zakon ten sprowadzil do Polski, gdzie przyczynil siE; do rozszerzen ia 
kultu m a,ryjnego. Nie znamy blizszych powiqzan krolowej Jad wi
gi z paulinami - poza wzmiank ami 0 darach 'przesylanych przez 
niqna J asnq GOrEi - a ich duchowose zdaje siE; bye jej obca. Na 
pewno podzielala ich kult maryjny, ale nie jest to rys duch ow osci 
wlaEciwy tylko paul~nom. Poczqwszy od XII wieku Maryja zajmuje 
stale miejsce w religijnosci eli t i szerokich m as w calej Europie. 
Wyrazem tego jest zar6wno natchniony hymn Dantego Dziewico 
Matko, cora swego Syna (33 piesn Raju) jak i g otyckie Madonny 

" Ibidem. s. 308 . 
.. E,. Malyusz. Zakon pau ltn6w a devotio m oderna, (w:) Medla.eualia, PWN War

szawa 1969. 
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z MalOipols'ki. W Polsce jeszcze w XIII wieku powstalo wiele lirycz
ny,ch utwor6w, l1I1Spirowanych biza'l1~tynskim hymnem Aikathistos, 
a w XIV w . .biskup poznanski, Jan lJodzJia, 'l1apisal pi~kne sekwen
cje maryjne na W,niebowstqpienie. W calej EUTopie pows tawaly 
w6wczas 'sank tuana maryjne, z kwrych ,wymienmy Einsiedel i Ma
ria Zell, s2Jczeg61nie ze to osiatlnie zalozyl ojciec naszej blogoslawio
nej Jadwigi. Gna sama ufundowala altari~ Nawiedzenia (tuz po 
ustanowieniu tego swi~,ta), sprowadzila kamnelit6w n a Biase'k i po
dzielala ze swymi poddanymi kult Niepokalanego Pocz~cia ('l1a 3 la~ 
ta przed jej smierciq zacz~to dbchodzic to swi~to w 'krakowskiej 
diecezji). Wszystkie te fatkty sw ladczq 0 nuewq:iJpliwym naboiens;bwie 
blogoslawione j kr610wej Jadwigi do Matki Bozej ; bardzo kobiecy, 
ale byna jmniej nie dominujqcy 'rys jej religijnosci. Totez tradycJa 
umieszcza jqc jej postac kl~czqq przed Czarnym Krucyfiksem, 
p rzy pomina 0 centralnym miejscu m odlitwy i Ukrzyzowanego w jej 
zyciu, p rzy zaledwie zaznaczonym, powsciqgliwym dolor(Yzmie (jakze 
odmiennym od jego 'l1aturalistycznych form powszechnych w poboz
nosci ludowej, inspir owanej przez f ranciszkan6w). K r610wa J adwiga 
nie przej~la prererencji babki do franciszkanow i Idarysek. Nie moz
na zau wazyc, by w szczeg61ny spos6b faworyzowala jakis inny za
ken , czy przej ~la jego duchowosc. Zapewne wi~ksze znaczenie mial 
w plyw oeobowych rwzorc6w swi~tych wladcow, zwlaszcZla ,tych, kto
rzy pochodzili z r odziny Andegawen6w czy Arpad6w: k r61a Ludwi
ka IX, Elzbiety W~gierskiej, a tak ze pochodzo,cych z W~gier pol
skich ksi~zniczek: blogoslawionej Kingi, Jolanty i Salomei. Polscy 
duchowni z jej otoczen.ia (szczeg61nie chyba bp P iotr Wysz) wpro
wadzili kr610wq w kult Sw. J adw,igi slqskiej , iM6rq czcila jako swo
jq patronk~ , skladajqc co Ir ok u ofiary w ·katedrze ·w dniu jej swi~ta, 
J adwiga And egawenska nie przej~la jedlIlak idealu surowej pokuty 
i f ranciszk anskiego ub6stwa, realizowanego przez XIII-wieczne 
ksi~zniczki jako niezb~dny a trybut chrzescijailskiej doskonalosci. 
Nawet czynna m ilose bli:miego - wspolny rys ich pobomosci 
przybrala u kr 6lowej, J adwigi odmiennq form~, ktorej lIlajpi~k
niejszym wyrazem jest gl~boka z a d um a nad ludzkim cier
pieniem zawarta w pytaniu : "Kt6z im lzy poWlr6ci? ". Talca zaduma 
wychodzi poza ramy charyta tY'wnej d zialalnosci sred,niowaecznego 
wlad cy, nie miesd sd~ w ofiarnej posludze bliznim swi~tych !ksi~z
'l1iczek, ale nawiqzuje do h umanistyczne j, tolerancyjnej koncepc ji 
chrzescijanskiego poslanlIlictwa, wY'praccwa'l1ej 'przez Ipolskich my
slicieH XV- XVI wieku. Uzupelnieniem t ego 'pytania 'kr61owej b~
d.z.i.e twierdze'nie P awla Wlodkowica, ze grzech p rzeciwtko milosci 
jest wi~kszy niz' grzech przeciwko ,wie:I1ze. Uzupelnieniem tego 'py
tania byla postawa samej ,kr61owej, usilnie dqzqce j do pokojowego 
Z'alat~ieni. a spo:r:u z Krzy.zakam i, z bracmi J agielly, ·a wreszoie jej 
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mqdre przygotowaruia do ewangelizacji Litwy misjonarskim slo
wem, a nie mieczem, jak to czynllli rycerze Zakonu. 

Kr610,wa Jadwiga nie oglranic~a1a si~ dQ uczestnictwa w liturgii 
j aktyvVlIlej Ipomocy blizni'lll Ii. Koscio'lowi, lecz ubogacala swoje Zy
cie wiaJry s a'lllotnq modlitwq i lekturll. Wiemy, ze czy'tala Pismo sw ., 
zywoty swi~tych, dziela sw. Bernarda, Objawienia sw. Brygidy 
szwedzkiej i wiele jesz,cze ksiIlZe!k, kt6rych tytuly ll1ie dota'!"ly do 
nas. Trzeba 'zwr6cie uwag~ na d zie10 Brygidy szwedtkiej, wsp61czes
nej Jadwidze ksi~Xniczki, kt6ra - podobnie jak sw. Katarzyna 
potrafila zhal'!monizowae mistyczne 'llniesien'ia z aktywnym uczesi
nictwem w zyciu Kosciola i rolll matki i zony. Objawienia, bardzo 
juz popularne na zach odzie Europy, dotarly na Wawel zadziwi,ajllco 
szybko. Bye moze jest to zasluga Mateusza z Krakow a, kt6ry wsp61
dzia1al w procesie kanonizacyjnym sw. Brygidy (1391). Ksi~zniczka 
szwedzka stanowila niewqtpliwie wz6r dla naszej kr6lowej (ufundo
wa1a jej alta ri~ w katedrze wawelskiej) i trzeba tez przyjqe wplyw 
du,chowosci cysterskiej - reprezentowanej nie tylko przez sw. Bry
gid~, ale r6w.niez przez spowiednika i kaznodziej~ Jadw igi, Jana 
Szczekn~ z Pragi - n a fO'rmacj~ duchowq Alndegawenki. Wllskie ra
my artykulu nie pozwalajq r.ozwinqe pasjonujllcego problemu nie
wqtpliwego pokrewieilstwa roi~dzy b1ogoslawionll J adwigq, a swiE::" 
tymi mistyczkami XIV wieku. 

Przygilldajllc si~ zyciu blogQslawionej krQl.owej J adwigi, moma 
zauwaZye, ze w miarr~ up1ywu lat 1kr610wa "U'ci§ni onych" przywiq
zuje oCoraz wi~ksZIl wag~ do samotnych rOZInySlail i lektury. M6wi 
o tym ta'kze Henryk Bitterfeld we wst~pie do swego traktatu De 
vita eontemplativa et aetiva. Autor slawi bogalCt,wo zalet i dllzenie 
do Sw'i~ tosci kr6lowej, 0 czym ,,,wie ze slyszeni'a", przekonujqc jll 
o konieoznosci godzenia Zycia czynll1ego z samomll ,modlitwll i roz·· 
myslaniami, tyro bardziej, ze jako k r610wa nie m oze "dbac 0 wlas
ne zbawdenie z pomini~ciem ludu". Godzenie s~U±by Marr,ty z r,oz
myslani ami Marii na pewno nie !przychodzilo kr6lowej 1a:two i bye 
moze ,k,tos z jej otoczenia (Pio'tr Wysz, j-ak sugeruje G~barowicz) 
usHowal jej w tym dapomoc, ~amawi,ajll'c ws-pomniany tralktat. Po
za lis,tern dedykacyjnym nie wnosi on jednak nic nQwego do cha·· 
rakterystyki zyda ,wewnE:trzmego 'kr6Iowej, a tym bardziej nie 
przesqdza 0 zaliczeniu jej do okreslonej 'szkoly duchowosci.32 Zami
lowanie krrMowej do rozmyslania, do k ontempla'cji uleglo pewnemu 

n Warto tu jeslLcze zwr6cic! uwage na czesty w6wozas zwyczaj dedyk owanJ.a 
wladcom uczonych dz1el; sam M1strz Eckhart ·na POCZl\tku XIV w. oflarowal SW!\ 

Kstllgll pocleszenia bosTdego wdowie po weglersklm kr6lu Andrzeju m (t1301), 
Ag!1!leszce, k t6ra po smlerci meZa schronlla sle na dw6r swego ojca w Wlednlu 
zob. J. Ancelet-Hu8tache, Maitr e Eckhart et la mystiqu e rhElnane, lMitlons du 
Seuil 1971, s. 89. 
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wy;paczeniu w liter lliturze i w legendzi e, przybierajllc form~ prze
lwnanica 0 nadmieTllym uma'rtwianiu si~ kr6lowej i jej ucieczce 
w s amotnosc swej komnaty w ostatnich latach Zycia. Tymczasem 
zwyJda ,anali<za mchunkow dworski<:h wykazuje, '2Je 'kr6lowa Jadwi
g a nie wycofaia si~ n igdy z g·vJ.arnego zycia dwors~iego, nie wy
rozekla si~ an i ulub ioonych "kr~conych" ciast, ani pi~knych strojow. 
ani. kOI1Jlej jazdy. W okresie ,oczelciwania n a d ziecko .runiejszyla 
si~ oczywiscie je j r uchHwosc, ale jeszcze rok ·przed smiercia, orga
nizuje jedyny w czasie jej panowania turniej rycerski. Wydaje si~ 
pam1~tac 0 radzie miS'trza devotio m oderna, Gerarda Groote'a, ktory 
pisal: "W smut nej glowi.e diabel czuje si~ jak w domu".88 I w ydaje 
si~ - szczegolnie, gdy si~ wspomni jej poczucie odpowiedzialno
sci za poddanych - ze n igdy nie szukala zbawienia poza swaim 
Iudem. Na pewno jej zycie osobiste n ie n alezalo do beztroskich i ra
dosnych . "Byla poddawalIl a doswiadczeniom, jak zloto w tyglu" 
powiedzial k aznodzieja p o j~ Smierci, maja,c na mysli lIlie tylko 
"choroby, k tore ja, t r apity", ale rowniez wiele t r agedii r odzinnych, 
jakie przeZyla od wczesnego dziecinstwa : po przedwczesnej sm ierci 
ojca, oddzielona ad lIllatki , znalazla si~ w obcym kraju, gdzie mu
siala zrezygnowac z malzeilstwa, do ktorego ja, we wezesnym dzie
cillstwie przygotowywano i poslubic n ieznanego i bardzo roznego od 
znanych jej z domu, m~zczyzn~ ; zasmucaly ja, wiesci 0 zamordowa
niu m atki, smierci siostry, a w reszcie przedIuzaja,cy si~ latami brak 
potomstwa. P omimo t o kr6lowa Jadwiga nie byla cierpi~tnieza, jak 
wiele nieszcz~sliwych i ' swia,tobliwych k rolowych , ktore poprzesta
waly Ina pokucie i rozdawaniu jalmuzny. Nie bylo w niej nic z ego
cen tryzmu czy nienaturalnosci. J est naturalna nawet w s woim smut
ku z powodu "hailby bezplodnosci" i l~ku przed smiercill w okresie 
cillzy, zrozumialym szczegolnie wowczas, gdy dla wielu kobiet rze
czywiscie "czas pologu byl ,czasem smierci". Jej l~k przed smiercia, 
oddaje doskonale wsp6lczesna, Jadwidze "filozofi~ smierci" , przybie
rajqca, formy ,spokojnego protestu i da,zenia do przetrwania pomimo 
niej, a nawet po niej. W ,czasach kr6lowej Jadwigi da,zenie to, po!a,
czone z typowo sredniowieezna, troska, 0 wlasne zbawienie, wyrazalo 
si~ m.in. w rozbudowanym ceremoniale pogrzebowym (vide Dlugo
szowy opis pogrzebu Kazimierza Wielkiego) ezy rzezbie nagrobkowej , 
wolnej jeszcze od obsesji smierci, jaka opanowala Europ~ w XV wie
ku (tanee smierci). Godnosc i spokoj krolowej w obliczu smierci 
wyrazily si~ najlepiej w jej testamencie. 

W dziejach polskiego chrzescijanstwa krolowa Jadwiga jest pierw
SZq post a cia" ktora dostrzegla potrzeb~ odejscia od zewn~tnmych tyl
k o form poboznosci, od ekshibicjonistycznej cz~sto pokuty na rzeez 

II Cyt . za L. Genicot, La sptrttuaUM m~dt~va!e, Fayard, P a r is 1958, S. 103. 
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pogl~bienia zycia wewn~trznego. Moze w swoim otoczeniu zetkn~la 
si~ z tego rodzajupostulatami, chociazby za posrednictwem Ma
teusza z Krakowa, kt6ry w swym dziele Tractatus rationis et scien
tiae udawadnial prymat wewn~trznych przezyc nad zewn~trznymi 

praktykami, nawiqzujqc do poglqd6w Gerhardta Groote'a, z kt6rym 
korespondowa1.34 Poboznosc kr610wej Jadwigi wydaje si~ bye bliz
sza temu nurtowi, kt6ry reprezentowal Mateusz z Krakowa niZ nie
mie'ckiej mistyce spekulatywnej . Swiadczy 0 tym r6wniez Czarny 
Krucyfiks i Psalterz Florianski, k t6ry jak wszystkie 6wczesne psal
terze 35 mial spelniac rol~ zacisznej kaplicy, stwarzae atmosfer~ dla 
indywidualnej modlitwy, do nawiqzania kontaktu z osobowym Bo
giem. 

P owyzsze rozwazania rue m aj!l n a celu okreslania blogoslawiooej 
Jadwigi, jako plfzedstawicielki jakiegos okreslonego kierunku d u
c!lhowosci, lecz pokazania, jak bardzo byla czlowiekiem swojej 
epoki, a przede wszystkim, jak bardzo byla sobq w swoim zyciu 
i w swojej swi~tosci, pomimo wszystkie ,wplywy i wzorce. Wielkosc 
naszej m lodej wlad,czyni polega na ci~zko wypracowanej i wy
modlonej umiej~tnosci realizowania chrzescijanskiego :powolania do 
swi~tosci w bardzo trudnej dla niej sytuacji, jakq bylo wsp6lrzq
dzenie pot~znym pailstwem u boku wybitnego lecz nielatwego 
w kontaktach z ludzmi polityka. Kr6lowa J adwiga byla n a tyle sH
nq indywidualnosci!l, ze rnie poprzestala na biernym n asladowaniu 
znanych wzor6w ale potrafila odnalezc swoj!l rol~ i swoj!l drog~ do 
swi~tosci. Jest pierwszym polskim wladcq, czczonym jak swi~ty. 

J est pierwszq sredniowieCZTIq postaciq otaczanq w Polsce k ultem, 
a le p rzedstawian!l nawet w tradycji hagiograficznej bez legendar
nej przesady i teatralnej sztucznosci. Przyglqdan ie si~ wartosciom, 
kt6re realizowala blogoslawiona Jadwiga, pozwala lepiej zro
zumiec tradycje polskiego chrzescijailstwa i ujrzec bogactwo 
zobowiqzuj!lcego dziedzictwa, ktore nam zostawila. Pozwala tez 
lepiej zrozumiec towarzyszqcy jej postaci poprzez wieki po
dziw, kt6ry najcz~sciej przybiera form~ przekonania 0 swi~
tosci zmadej w 1399 roku mlodej kr61owej. Juz na 'pocz!ltku XV w. 
krakowscy uczeni zacz~1i spisywac cuda uczynione za jej wstawien
nictwem i sqdzili, ze "wkr6tce z przyzwolenia Bozego starue si~ 

.. W jednym ze swo1ch dziel Mateusz z Krakowa pisal m. in. : ..... w1elu jawnie 
bll\dzi, umartwiajl\c si~, poszczl\C, modll\c sl~ lub czuwajl\c nawet do tego stopnia, 
te zmysly 811 ot~pione 1 napotykajll (prze:z to) ra czej na przeszkody nit na pomoc 
we wszelkich 6wiczen1ach pobotnych - a tymczasem m aj ll w soble jakieS wady 
lub c1elesne albo swiatowe um1lowania , zaniedbujl\C je umartwiac" - cyt. za 
K. G6rsld, Duchowogt! chrzesctj anska. Wyd. Wroclawskiej Ksl~garn1 Archid1e
cezjalnej, Wroclaw 1978, 8. 93. 

os P or. G. Duby. Les temps des cath~drale8. L'art et la soctet~ 9So-1420, Ga lli
mard 1976, s. 274. 
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przez sWIl kanonizacj~ chwa:lll calego swiata". Do ~ancmizacji !Ilie 
poszlo, gdyi zebrane na ten cel 'pien[qdze - ja1kby za przyzwole
n iem Boiym - zuZy,to na .przygotowania do wojny z Krzyiakami, 
kt6rym Jadwiga 'Przepowiedzia~a lcl~sk~ . Niemniej zacy'towane zda
nie krakowskiego profesora wyraialo powszechnq opini~, i. to nie 
tylko w XV wieku. W,iara 1udzi w swi~tos(: Ikr6lo'Wej Jadwigi nie 
zagas1a iW naszych czasach, lkiedy 11:0 uczeni i proSci chirzescij alJ1ie 
odnajdujq jeszcze "zapach olejku IIIlir,rowego, k16ry SPfynlll z jej 
dloni". Przemin~lo wiele epdk, a razem z nimi wiele wzor6w swi~

tosci, ale blog. Jadwiga, za·pewniajqca w XIV wieku sprawiedliwosc 
ubogim, uniwersytet uczonym, a gloszenie wiary poganom, jest 
ciqgle bliska kaidemu wsp6lczesnemu Polakomi. Dlatego modlitwy 
i k wiaty skladane dzis na jej bialym sarkofagu majq t~ samq wj
mow~, co XV-wieczne cuda Ii w os:kowe figurki ; mieszczq si~ w tym 
samym nurcie wiary i nadziei, w jakim czlowiek dochodzi do Boga 
w k azdym wieku. Wyrazajq tE: samq, a mimo to ciqgle nowq, wiar~ 
w obcowanie swi~tych, u kt6rych zawsze czlowiek - pozostajqcy 
we wsp61nocie z nimi - sroka wsparcia dla swojej narodowej i oso
bistej terazniejszosci. 

Ludmila Grygiel 
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POCHWAtA UNIWERSYTETU NA NOWO, 
UFUNDOWANEGO 

(KAZANIE INAUGURUJJ\CE DZIAl:.ALNOSC ODNOW IONEGO 
UNIWERSYTETU KRAKOWSK~EGO W 1400 ROKU) 

(...) P.rzewielebni ojcowie i magistrowie! Bog chwalebny i wy
niosly , straszny, ,wspanialy i pr,zedziwn y w swym majestacie, Bog,. 
ktorego n iewymoWlIla wynioslosc ,i)adnym nie jest obj~ta kresem 
ani w zadnych zawarta granicach, wyrokiem sprawiedliwosci row
nie niehieskie jak zieanskie roz,rzlldza rzeczy. ( ...) 

Choc jednak wedle niedociec2ionej m lldrosci swajej ,wszystko 
stworzyl i wszystko na lIliebie i Zliemi, j'ak ,powiada Ksi~ga Rodza
ju, uczYlIlil <bardzo dobryin, choc niektorepodksi~zycowe krainy 
udarowal obfitoscill owo'c6w, inne winnicami, inne 'l1Irodzajnoscill 
jarzyn, inille p!odnoSelll zwierzllt dornowych, June roslinami bujny
mi, inne kosz,townymi kam1eilmi, inne potwornymi zwierz~ty, inne 
barwami rozmaitymi, inne r6znymi rodza jami kruszc6w i wonnosci, 
samll tylko Polsk~ , blizej rp61noClIlego bieguna przysuni~tll, ' nie tyle 
klejnotami z materialnego kruszcu, He duchoWIl ozdobll rozmaitych 
nauk odzn aczyc 'raczyl. Cillgle w:i~c z tronu bozego, to jest z Ko·· 
selola boje 'swe toczqcego n a ziemi, p~zez Akademi~ Kra}wwskll 
wychodzll blyskawice, glosy i gromy, a wok61 owego if;ronu dzien 
i noc ,klrZYCZIl zwierz~ta, k azde po szesc skrzydel majllce. Tak o,to 
w wielosci :profesor6w, 'co boje swe toczll w Akademii K rako'wskiej, 
rozszerzony jes't Kosci61, a sznury jego namiotu ,przedluzone zostaly, 
sarna ,zas wiara ka,tolicka, otoczona niezwyci~zonym murem bojow
niko.w, zdolna jest m~znie slia1wic czoia ataku jllcym jq; wrogom. ( ... ) 

J est mianowicie tronem bozym ZywU.Cielka nasza kkademia Kra
kowska. Zalozona onazos,tala na mocnej skale i na 1Iakim funda
menc:ie, opr6cz M6rego nikt jui innego fundamentu poloZyc lIlie 
moze, bo fundamentem tym jest Jezus Chrystus (q. 1 "Cum P aulus", 
por . 1 Kar. 3, 11). WzniQsla jq; tez .powaga i pelnia wladzy rzym
skiego papieza, namiestnika Chrystusowego. ( ... ) Wszak n asz pan 
k!anc1erz zebral tu wszys.tkie nau ki moraIne, wmiosl si~ ponad przy
rodnicze rpoznawszy ich pl'zyczyny 'w tyro, co ,ponad firmamootem 
niebios, a wyszedlszy poza to wszySitko wst~pil n.a gor~ PanSikIl 
i przyniosl stamtq;d dwie tablice, to jest d wie lIl'auki, 'prawa bos1Ge
go i ludzkiego, .palcem boZy;m napisane. I W'staw H je do sk arbca 
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tej akademii, zeby studenci, gotujqcy si~ do roznych zawod6w, wie
dzieli, pod jakkh skrzydel cieniem i oslonq szukac majq opieki, 
a jak w przedziwrue 'zgodnej opini:i wszystkich w nim samym z1e
w ajq si~ w jedno wszelkie .umiej~tnosci, tak tez zeby i we wspol
nym byde wie1o.sci studentow jec1no bylo serce i jedna dusza. (...) 

A ktM spmwil zbawienie posrodku ziemi polskiej, jak nie "ten, 
kt6ry jest" (Wyjsc. 3, 14). Stqd wlasnie to, ze w naszych czasach 

.,otwarte zosialy upusty", gory zrosi ly si~ slodyczq, a wzg6rza oply

n~ly mlekiem i miodem (Joel. 3, 18); ze w jednym domu Pa'l1towie 

i Medowie, i Elamici oraz mieszkancy Mezopotamii (Dz. Ap. 2, 9), 

to znaczy mistrz,owie rozny,ch profesji, zgromadzili si~, aby zye 


. r azem, ludzie z r6znych narodow w~zlem milosci blizniego zlqczeni. 

Skqdze to nam jak n ie z laski tego, kt6ry nawiedzil nas przycho:' 

dzqc z wysoka, bo w malej cha tce pomie.scic si~ miala m qdrosc ca

lego swiata? 

Dowiedz si~ tedy, Polaku, gdzie jest roztropno5c, sprawiedliwose, 
umiarkowanie; gdzie cnota, bojazn boz'a i milose; gdzie prawo, 
gdzie rozum; gdzie muzy pogan, gdzie racje prawnikow, gdzie spory 
ludzi bieglych w n aukach wyzwolonych, gdzie autorytet kanonow, 
gdzie gl~bokosci Pisma sw. Dowiedz si~, gdzie skladnosci mowienia 
uczy gramatyka, wytwornosci przemawiania ,retoryka, subtelnosci 
rozumowania logika, umiej~.tnosci ra,chowania ary tmetyka, bieglo 
sci mierzenia geometria, rytmow, zgodnosci ton6w i stosowno.sci 
interwalow muzyika, przewidywania przyszlych zdarz€ n teoryka, 
rzqdzenia samym sobq monastyka, rzqdzenia spolecznosciq domowq 
ekonomika, rzqdzenia wi~kszq ilosciq 1udzi na spos6b spoleczenstwa 
poli:tyka ; gdzie si~ dokonuje spraw rozstrzyganie, rozsqdzanie spo
r ow, sumien oczyszczanie, gd zie rzqd kosciolow wedle wiedzy opraw
rej i :kanonicznej, gdzie zbawienie, gdzie zycie, gdzie ,pok6j, gdzie 
bezpieczens two; gdzie chluby i zaszczytu zazywa teologia, w ktorej 
zawiera si~ wszystko,' czegokolwiek gdzie indziej szuka si~ z myslll 
o zba wieniu. Dowiedz si~ tedy, gdzie si~ to wszystko tak zebralo 
razem niby w jed.n.ym domu ; a jest ten dom tronem bozym, z ktO
rego wychodzq grzmoty, gl,osy i blyskawice, a wokol ,niego dzien 
i .noc wolajq - bo z calq Ipewnoscill alba wolac b~dll, alba juZ wo
lajq, skoro wolae pocz~ly - zwierz~ta, to jest doktol'owie i m agi
strowie, z laski tego, k:t1bry wlal to w d usze m~drc6w, dla kwrego 
n'ic niepodobnego nie masz, a bez kt6rego nrczego rposiqsc nie 
mozna. C•.• ) 

Stanislaw ze Skarblmlerza 

Tekst kazania wzi~to 'Z antologii 700 lat mysH polskiej. Filozofirt 
i mysl spoleczna X III- XV wieku PWN, Warszawa 1978, s. 72--83. 
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ZYGMUNT MYCIELSKI 

l ODt NA WEZBRANYCH FALACH 

Bardzo trudne pytania Znaku, dotyczqce ~ultury e\.l:Topejslciej 
i jej k rYlzysu, mro:ma rnnozyc w nieskoiiczonosc. Rozszerzy to jed
nak tylkio skal~ tych "niepdkoj6w i 'n ad zi eli", 0 'k t6rych !IIl()wii an
kieta rooakcji. C•.•} 

Tworzqc 'zapoi:yczone zra:ru 'z religii poj~C!i.a braters tw a, 'roWlIlosci 
i wolnosci, poprzsz pluralizmy parlamentarne i wiar~ w racj~ wi~k

szosci przy wolnych wybOlr,ach, wyksztalcilismy pi~.lrny wzor tOIle
rancyjnej Ii ciqgle ulepszanej demokracji, w k torej wladza, t l1acqc 
defiini tYwnie chaxakter sak ralny, stala si~ ,rzeczywUscie i bezpoSred
nio !kontr olmvana pTZez 'rzqd zonych. Osiqgajqc n iespottytkany dotqd 
w hlstorii powszechny dobroby t, EUDopa, lposzerzona 0 tak zwany 
"sw,iat 'atlantycki", stan~la ,przed resztq swiata 'Z peInq kieszem:iq, 
ale i ,przed n'O wyrn - przepastnym! - problemern: idol demokra'cji 
i dobrobytu funkcjonuje tarn nadal, procEmtuje, 'ale w ,zastraszajq
cym 'tempie rosn!i.,e pI1zed nLm pI10blern wal"tosci nieobUczalnych. Md
glibySmY ,to okre§lic prostym pytaniem, ,,'CO si~ 'z nami stanie da
lej? ", "co b~dzie dalej?" Racjonalizm eurapejskli. ugina si~ pod pre
sjq pogwalconych wartosci, ,More nie dawaly ongis s z:c'z~sci a, pakto
waly z .ntiesprawiedHwoscianri, ,ale i tlumaczyly je, dawaly odpo
wied21i. niwelujq'ce 'przeI1azenie, 'kt6ve nas ogarnia na widok swiata, 
w kt6rym 'wszystko moze s<i~ stac, na widok naszych w1asnych moz
liwosci i odwrotnie do nich proporcjOlllalnych niemozliwoscli. 

Tak pr6buj~ okreslic "Ikryzys duchowy naszego k Olll<tynentu" , , 
o kt6rym jest mowa w ankiecie. Nie czuj~ si~ na silach, zeby go 
dokladniej sprecyzowac. Musialbym si~ zagl~biac w dziedziny, kto
rych Die \Il1<og~ :i rue mam juz czasu r.zgl~bic. 

Jezeli chodzi ° dziela 'sztuki, to wyzna!IIl, ze nie lubi~ tych, kto
re SIi~ ogr~iczajq do ukazywania nam bezsensu, bemadziejnosci 
i przypadkowosci ludzkiej conditio. Moze wi~c ii dlatego takze, za 
najwybitniejsze dzielo muzyczne uwazam Pasj~ wed lug sw. Lu
kasza K rzysztofa Pendereckiego, ograniczajqc mojq odpowiedz do 
mojej tylko, muzycznej dziedziny. Penderecki 'zwrac'a si~ ku sta
rym ksi~gom, kt6re za najbardziej aktualne uwaza. Lqczy nas to, 
poprzez wszystkie meandry muzyczne, kt6rymi z takq wirtuozeriq 
i mistrzostwem operuje. 

• Zob. poprzednie wypowiedzi w numerze 300, 303 1 304 Znaku ; dalsze ukazq slE: 
w nas tE:pnych numerach. 
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Nie mogqC rozwiqzac tego, co jest tak splqtane, si~gam i ja do 
obrazow, ktorych aktualnosc uwazam za WieCZIlq. 

Nad jeziorem Ge:neza ret, zwanym takze morzem Tyberiadzkim. 
wyszedfem 20 lat liiemu z domu gdzie nocowalem, 'W 'Centrum mu
zycmym EiJIl Gev, 'Wcisni~tym mi~dzy to je~'oro i granti,ce Jorda!Ilii. 
SZieiest lisC'i na wysolcich pa1lma,ch -a na 'Przeoi,wleglym brzegu 
Tyberiada , Kafarnaum i wzg6rze, n a ktorym v!ypowiedziane bylo 
Kazame na go-rze. eiena, egzotyczna d1a mnie 1I1OC, wszystko pTzy
chodzilo mi lIla mysl - ",ze to 'tutaj si~ Ziacz~fo, i tutaj si~ staro". 
Szuik!a~em slow, k t6rymi sw. Mateusz opisal w X IV rozd·ziale bUJl"Z~ 
i l(XU na tym jeziQr,ze, 'ale m e mialem Itego teksitu przy sobae : ,,1:.0
dziq 'l1a pelnym morZiU miotaly £ale, albowiem wiatr byl przeciwny. 
A 0 clJw!l!rtej straZy nocnej przyszedl do Inich, 'chodzqc lpo morzu. 
I ujrzawszy Go chodzqcego po morzu, zatrwozyli si~, mowiqc: To 
widmo! I z bojazni krzykn~li. Zaraz tez Jezus pr.zemowil do nich: 
Ufajcie, jam jest, 'l1ie trw6zoie s<i~. Odpowiadajq'c 2las Piour, r zekl: 
P anie, jeslis to' Ty, r ozkaz mi przyjsc do siebie po wodach. A On 
r Ziekl: Pl'zyjdz. I wyszedlszy Piotr 'z fodizi, szedl p o wodzie, aby 
przyjscdo Jezusa. A obaClzy'Wszy wia tr gw a HoWlnY u1lq!kl Sii~ ~ gdy 
zaczql tonqc, zawolal m owiqc : Panie, ratuj mi~! A J ezus, wyciq
gnqwszy natychmiast r~k~, u chwycil go i rzekl mu: Malej wiary. 
czemus 'zwqtpil? A gdy iWszedl do l,odlzi, UJstal Wlia'Ur." 

Kultu.ra europejska? Co 0 lIliej mO:2Jnapowiedziec? Obraz lodzi na 
wrnburzonych falach niewietlciego jezi'Ora. I glos Pliotra: "Rozkaz 
mi przyjsc do mebie po wodach." TrucLna'Sprawa! 

Zygmunt Mycielskl 

JAN ST. MIS 

SOBDR NARODDW EUROPY 
, Anitieba Znaku lpo'rusza prt>blem Iba,rdzo istotny ii niezmriernie 

skompl!ikowany, 'Obawdam S'i~ wi~c, laby 'WY'PowdedZ moja lIlie za
wierala trui'zmow i ba1nal6w, kt6re - lIlieste'ty - czyha jq na k ai
dym ikroku. OczyWiistosciq jest 'stwierdzenie, ze 'W Euro¢e irstnieje 
k ryzys duchowy, przy czym moma je rozszerzyc na wslZYstlcie lub 
p ra wie wszystkie dziedziny zycia. M6wi si~ wi~c 0 k ryzysie oswia
t y i wychowania, kryzysie wladzy i 'Zau£an<i'a, 'kTylzySii,e pol!ityki i go
sp'odarki, kryzysie religii i moralno·sci. 

Jaka jest za tern rola wierzqcego chrzescijanina w przezwyci~ia
niu niebezpieczenstw tego swiata i sarnego siebie? pytanie nie jest 
nowe, zajrnuje bowiem ludzi ad wielu lat, rzecz tylko w tym, aby 
kilzdy postawil je osobiScie. Stawiajq je dokumenty koscielne od 
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ency'kIik Jana XXIII poprzez soborowq konstytucj~ Gaudium et 
Spe s az do encykIik Pawla VI. KatoIik rna wi~c kamienie milowe. 
ktOre Sq ~llIa~am[ oI'lien1acy jnymi nia drod:ze do tego, co J 'an P a
wet II w Iprnemow!ie ni u do lkoI'pusu dyploma~c2JIlego , lWygloswnym 
12 s tyozui'a 1979 r ., :naz:wal diwoma ,as,plilracjami WSlpokresnego swia
t a, czyli do Slpr-aWliedliiwosci i pdkoju, stanlQ,w1q one bowiem niezb~d
ne wra'l'UiIl'k1 rozwoju Im11uralnego. 

Wydaje mi si~ jedna:k , ze Sq 'Pewnegodne uwagd. proby pmeciw
dzialani'a tym n eg.atywnYIIll zjawislrorn, do n ich 2M !ZruLic2JaIIll wy
daTz,enia zwiq~ane 'Z 'I1ai'Ze i Soborem Mlodych, ,cho(\ aby posiawa 
stamtqd plynqoo s1Jala Sli~ powszechna, nalezaloby o,w , Sob~r Mlo
dych 'Prze'ksZJtalcic w "Sobor Narodow Eu ropy" wszystfici<:h pok'olen , 
Mory ,ani m.e bylby z:instytucjon aJli.zow,any, ani me ipOdlegalby wy
s'Pecjalizowanym orientacjom lIlli~dzY'llarodowym, jednoczylby Illa
tomiast samorzutnie 1 u d z i d 0 b r e j w 0 1 i. Nie bylem nigdy 
w 'I1aize, ,ale to, co czy>talem 0 Itej lIllie jsoowosci w B~["gund[i , 0 80
bome Mlodych i teksty listow tego Soboru do wszyst!Icich iPokolen, 
przekonuje lIllllie, 1z jest fjJo zapewne jedna z Jdcznych lIlloz!iwosci 
przeciwdzialania kryzysom spoleczenstw europe jskich. Jest tam bo
wiem i uwrazliwienie na sprawy ducha, skierowanie do Stworcy, 
i uwra:iliwienie. n:a sprawy mi~d:zyludzkli.e, w 'aspekcie s:polecznym. 

List dlQ wszys tkich pokolen 'Z 10 grundlllia 1977 r. 'Zruwiera nast~
pujqce stwierdzenie: "Ci, ktorzy b~dq :lye w miejscach ' dzielenia si~. 
nie b~q si~ separow,ac ,od SiprzecZJIlosci spolecZ'l1y0h, Iktore ood.zll nie
rownosc, 'pogon za 'zyskiiem, nadmiernll konsumpcj~, segt'egacj~ ra
SOWq, terroryZ'ITI... Przeciwnie, w aIczqc 0 spvawiedli'Wszy swiat, 
wspiier,ani iyciem ukrytej rrrod Ii twy , b~dq 001 IQbecni posrOd tyCh 
wszystkich sprzecznosci, choc niekiedy przyjdzie im dzielic z innymi 
tyIklQ wlasllq slabosc i bezsi1l1'osc". 

Terrie lis t Sobo'ru Mlodych ,po'rus'Zla wJele IinnY'ch, centra:!nych 
zagadnien dl a Illaszego zycia w swiecie. iPrzede wszy'St1cim polqcze
nie w1lilk1 i kO!Iltemplacji z IcodzielllRytm ,z)'lciem, przy czym w alka 
wcale [lie lYZIlacza ,wojny 'Z brO!Ili q w ["~ku , jes t wliele linIllych mozli
W'os0i waIczeIl'i.,a '0 godnosc ludzkq. "Ci 'wszyscy, k t6rzy w naszej 
epoce ,pogl~biajqcej si~ nieuf!Ilosci lpomi~dizy ludzrni 'twoTzll miej
sca wspoldzielenia si~, Sl! Illliewqip1Iilwie Z!Ilal~aiffii s pr ze0iwu. Nat:;za 
epoka naznacwna jest b ezprecedensowym. kryzysem zaufa:ru.'a do 
czlo.weka. W s tos~ach lIlli~zylud'Zkich 'panuje ipod'ej r.zlirwosc, kt6
ra posuwa si~ az do wypaczania intencji. Ze str ony wielu rzqdow 
kryzys ten WYllaza si~ w stos()waniu przez panSltwo s-rodik6w prze
mocy - jawnie lub w s posob 'za'kamuflowany; sw!i·adCiZIl 0 [lilIll ;prze
sladowania, wi~zienia polityc2JIl€, ,wygnania. A jednak rod ~mier.zch
lych c~as6w [stnieli lud:ziie, kit6rzy slyszeH, chocby niewyr.aw.ie, glos 
mowiqcy : »W tobie, czlowieku, pokladam nadziej ~«. Ci Iudzie po
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t ranq 'W k aidyrrn ludlZ!kim ~'slmieniu doszukac si~ - ,wbrew 'wszyst
kiemu - tego, co n a jlepsze". 

Aby zas Zliemi'a stala si~ 'Wspolnotq lud.zkq, ~al<eiy dq'zyc do 2lI1!ie
sienia wszelki'eg'o l'o<i'zaju ograniczen, 'Przelamywa11!]a baci.'er dzie
lqcych ludzi. 'Do 'przekonanie jest chyba powszechnie uSwiad amia
ne, swi'adczq '0 tym stararu'a osta'tl!l'i!ch 1a:t, ~najdujq'c rwyraz mi.n . 
w P.alktJalch Praw Ozlowieka i w dokw:nenoie tPapi,eSlkiej komisji 
" Iustitia et Pax" pt. Kosci6l i prawa czlowieka. 

Dotyczy to r6wn'iez nas, Polak6w. My takze ltIl'U'simy p rzelamy
wac wiekowe nieraz obciqzenia w naszych stosunkach z innymi. 
Przykladow morna podawac wiele, ale nie chodzi tutaj 0 licytacj~ 
i wymienianie. Przeciez niekt6re nasze narodowe fobie majq bardzo 
stary rodow6d. Zamykanie si~ we wlasnym gronie nie poszerza ho
ryzont6w i nie uczula na sprawy innych. Podobny jednak zarzut 
morna postawic i innym narodom Europy, gdzie sprawy sprzed lat 
odzywajq dzisiaj , przybierajqc formy gl~boko niepokojqce (np. sy
tuacja w Irlandii P61nocnej, w kraju Bask6w), 

Wydaje mi si~ , Iii podstawowym 'zadam em, jakie TlIa!l.e.iy urzeczy
wis'tnic , jest us.wiadoonienie ludziom ich godnosci J'Udzklej d i'ch 
roimorodl11'Osci. Teor etycz.hych pr6b bylo juz -dostat €'C'Z'Irie dU'w, i to 
z wielu stron. Teraz zas powinno si~ wychowywac spoleczeflstwa 
dlo godnosci., do wolnosci , a I!l'ade wszystko do milosoi. 'Do ~ada.nle 
spoozywa r6wniez n a n 'as, ktorzy chcemy kierowac si~ ~ iyciu 
naukq Chrystusa. Sqdz~ , iz dobrze i kr6tko ujql to wsporo.n.i:any 
dokument komis ji "Justitia et P ax" : "wychowano.e do poszan()l~"ania 
prawa czlowiek a jest to ia!k'ie wychowanie, M6re uczy S'Z'acunku 
dla uprawnionych roimic, znaanionu jqcych k azdq i'Stot~ lud'Z!kq lub 
grup~ kul tU1'arnq, z jednoczesnym us,wiaO'omieniem identyomooci 
i podstawowego poooooenstwa, ktore lqczy cz~owieka z ozlowiekiem 
ja:k z wlaS!11ym bratem" (94). 

Jan St. Mil 
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Proponujqc czyte1n1!kowi 'Polskiemu teksty O. F. Ballnawa U'wa
zamy za 'wskazone ,poprzedzic je :kr&t!kim omOwie niem klima1lU in
telektualnego, w ktorym powstaly. Przedtem par~ slow 0 samym 
autorze. Otto Friedri ch Bollnow ,naleiy do starszego ,pokolenia fi 
lozofow zachodnioniemieckich. Ul'Od2lOny w 'l'OIk u 1903, formac jE: 
filorof'icZ!Ilq o llrzymal w c:oasach 'republiki weimarslkiej. N a wply
wy s~rajnych ideologii , jalkie wowczos rozdzieraly niemiedkq liJn

teligencj~, dkazal s!i~ z grulflltu niepodatmy. W czasach hi,tlerowskich 
nalei al do tych, 'ktorzy nie emigrujqc, s.tawiali jedna:k n ai izmowi 
"biemy opor". Gdyby si~ chcialo gl~biej WIIliknqc w poruszanq 
przez Bollnowa tematyk~ i w jego aparat poj ~ciowy, nalezaloby 
zapewne wz'iqcpod uwag~ fak't, ze jego pm fesorarni byli m . in. 
Eduard Spranger, lpo ktorym przejlll katedr~ w Tybindze, ~ Martin 
Hcidegger. Wiele, jesli nie 'wi~cej n iZ -im , zawdzi~cza on jedn ak 
H. Nahlowi i G. Mischowi, dzi~ki k torym przyswoil sobie perspek
tywy poznawcze i bogactwo poj~c Diltheyowskiej . filozofii zycia 
i teorii humanistyki. Wywodzqc si~ z "f ilozofii i ycia" m ial tym 
samym la'twy dos~p in telek tu alny do egzystencjaliZlIllu, ale sam 
za egzystencjalist~ si~ 'nie uwaza. Odwrotnie nii Sartre - n ieskon
czenie m u obcy - 'podziwial ze. w2lgl~d6w intelek tualnych i m e>raI
nych K. J aspersa i wyrazal d aleko oidllce zostrzeienia w obec spo
sobu myslenia M. He-ideggera. P ochodzi 'Z rodzin y n au{!zyciels>kiej 
i malo p o,wiedziec zaw6d: poslaJIlIniotwo nauczyciela trak tuje bar
dw 'pow aini e. Dalecy jego p rzodlrowie byli luiyokimi chfopam i.. 
Rozwaga, trzymanie si~ ziemi, n ie r zucanie sl6w na wiat r , nie zani
kajqce, jak mo:hna p r zypuszczac, poczuoie odr~bnosci wobec vryko
rzen ionej in teligencji, (poszukujqcej srodka zaradczego na sw6j 
wewn~trzny chaos ·W jedno ZiIla c<:onosci hitleryzmu czy jakiegos po
dohnego ekstrem!i.ZJmu), a przy >tym. wiel ka chlonnosc, otwartosc n a 
nowe w artosci, pozostajq · ,zapewne w ja'kims zv,"ill~ku z d'ziedzic
twem r odrinnym. 

Zeby w lasciwie zrozumiec i docenic prob~ Bollnowa odnowien ia 
tradycji oSwieceniowej, t rzeba 'Sobie uswiadom ic na wst~pie fa:kt, 
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ze Wbrew deklaracjom wielu intelektuaHstow filozofia za,chodnio
niemiecka :;majduje si~ dzis pod silnym cisnieniem romant ycznego 
irracjonalizmu. Ten fakt la:tw'iej zauwazyc nieuprzedzonemu cu
dzoziemcowi niz samym Niemcom. Emmanuel Mounier wyrazil siE: 
gdzies, ze w "obmowlie jest wi~cej lPl'awdynliz rw i'l1trospe'kcji" 
W odntiesieniu do s8JIIlO'wiedzy zbiOlmwej moze ;to rbye co n ajrnmej 
t ak sarno slus:;me, jak W o'd'l1i'esi,ernu do swiadomosci i'l1dywtidual
nej. Tak zwana "szkola f rankfurcka" na przy;'klad od poczqtku 
r ozumiala siebie jako za'przeczenie Iromantycznego tinr'acjcmali zmu, 
a le coz bardriej "romantycznego" ll1[zeli bU!I1t jej · czolowych l'epre
zentant6w - Adorna, Marcusego, Horkheimera - przeciw ko- . 
nieoZ'Iloscioll11 spoleczensiwa p rzemys1owego i coz ba:rd Zliej irracjo
nalrnego ll1iZ nie nada jqrcy s[~ d o ra'cjonal'll'ej dyskusji, ezoteryczny 
j~zyk !ich t r aktat6w? 

Arnold H auser ta'k charakteryzowal niem:iecki 'I'OIffia'l1ty:lJl1l rw je 
go stadium .poczqtkowym : ,,1 rreail'i·Zffi, prrej a'W'iajqrcy Si~ rw 'abstrak
cyjnym rnysleniu ·i eZioterycZJIlym j~zyku ll1ie mi'ectki ch lpoetow i ffilo
zof6w zaznacza si~ takze w ich wyg6rowanym idealizmie i zqdzy 
oryginalnosci. Wola bezwzgl~dnej odr~'bnosci jest, podobnie jak ich 
za.rgon, ty~ko \f omnq objawienia si~ ich ~polecZJIlego charaMeru 
(...) TakZe 1ch zaszyfrowalIla ll11owa, ich "gl~bia ll11ysIi", kult rwszy
s tkiego, co tru drn e ri skompliko'Wane, wywodzq si~ z t ego zrOdla. 
Wszystko to bylo wyrazem dqzenia , aby duch owym odgrodzeniem 
si~ i .z.aj~ciem odr~bnego sta'no'W'iska ipow etowae sobie zakazany 
niemieckUej inteligencji w p1yw ll1a sprawy polityczue i spoleczme, 
a z wyzszych form zycia umyslowego u czynic odpowiadajqcy przy
WiiIejom .polirtycznym il'ezerwa t elity, I'l1,teligencja lIliemiedka rue 
byla z,c1oxna :Morumiec, ze \I'Iacjon aHZ1ffi i empiryz,m to !IlaltuI'alni 
sprzymiel'lZen'cy porrzlldku spolecz,nego s przecznego z ucis,kiem".l Ta 
oharakterystyka rwydaje si~ ciqgle ailotua,lna, a jeSli wymaga1aby 
uzupel1nienia s ocjologliczmego, to 2ll1ajdzliemy je w d alszy;m cillgu 
rozrwazan Haus'era 0 dzd.ewii~tnas;torwiec2ll1Y1l11 ["oma'l1tyzmie: "Inte
Hgencj a izolowala si~ COTa'Z bardziej od Ir€szty slpo1eczenstwa, a ele
menty umyslo'Wo rt w6rcze zyly sam e dia siebie. NarodZlilo si~ rpo
j~cie (...) bourgeois w przooiwienstwie do poj~cia citoyen Ii powsta
1a osobliwa, az dotlld Ipr~wie be21precendensO'Wa sytualCj a, ze ar
tySci '1 poeci (r 6wniei filozoforwie - dop. M.P.) Zyrwilii w s1Josull1ku 
do klasy, k t6["e j zawdzi~cza1i SWq egzystencj~ umys10wq i mate
ria1nq, rn'ienawisc i pogarrd~" .2 Hauser by1 'Post~powym i'l1'telektu
alisiq, rn awet m arksis,tq w S'zerokim soosie tego slorwa Ii odnosil si~ 

1 A. Hau ser, Sp oleczna histori a 8ztuki t lfteratury, przeklad J , Ruszczycowny, 
W- wa 1974 t. II s . D3. 

'.Ibidem, s. 83. 
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negatywnie do romantycm ego irracjonalizmu. Swego r odzaju "zna
kiem czasu" jest fakt, ze jego sformulowania moglyby si~, z maly
mi popra,wkami, znaleic w glosnej ksi1\zce reprezentanta przeciw
nego obozu - mam lIla mysli Helmuta Schelsky'ego i jego Die A.r
beit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der In
tellektuellen .3 

Wedlug obecnych poj~e Schelsky jest pr awlicowcem Ii !lronser·wa
tyst1\, ale podobnie ja'k Hauser przemawia z pozycj i "sprzymie
l'!zenca porz~d'ku spolecznego sprzec,mego z ruciskiem" Ii [podobnie 
jaik Hauser wypowiada si~ za pomocq 'Poj~c wlasciwych "racjOllla
lizmowli. i empiry:zmowi". M02e m e ma r acji, gdy twiel'dzi, ze in 
telektualisci si~gaj1\ po wladz~, czy tez, ze juz j1\ w pewnym stop
niu sprawuj1\. Zna,cz1\ce jest natomiast , iz z jego punktu widzenia 
sa. oni - a tw6rcy i wychowankowie szkoly frankfurckiej w wi~k
szym stopniu niz dnni - rom alIltycZIlymi Iil1realistami, poslugujl:l
cymi si~ eroterycZlIlym j~zykiem, zaszyfrow an1\ mcYWq i rzekoonq 
"gl~biCl m yslli" w tyIlIl celu, azeby "z wyZszy'ch fO'l'!m ~da umysro
wego uczynic odpowiadajqcy przywilejom politycznym rezerwat 
elity". 

Cielkawym testem moze bye SIf:osf\.llIl<ek filorof6w 7lachodmOlllie
mieckich d o Lukacsa. Ot6z IIrikt w e poszool dalej w bezwzgl~dnej, 
nihilistycznej klrytyce Il"Omantyczno-irracjOlllalistyCZlIl·ej ,tradycji nie
mieckiej nizeli Lukacs." Ta kryty'ka byla tez osobliwa. sa mokry
tyka. i w pewnym stopniu odn osila si~ do jego Geschichte und 
Klassenbewusstsein, ksia.zki calkowicie, jesli idzie 0 istot~ spra
wy, tkwiqcej w Il"Omantyc~ym irracjOlllali:zmie. Wystarczy wskazac 
na jej zasadnicze odrrucenie "r acjonali:zmu i ampiryzmu", tych 
jak m6wi Hauser - "lIlaturalnych sprzymierzencow 'porz1\dku spo
lecznego sprzecznego z ruciskiem", na przewag~ w niej myslenia 
postulaty'Wnego lIlad my§leniem :poznawczym, lIla jej 'a!k tywizm, eli
tMyzm oraz "nienawise i pogardE:" d la <klasy, kt6rej autor zawdzi~
czar ,,&Wq egzystencj~ umyslowq i materialnq", azeby zdae sobie 
spraw~ z jej ro'dowodu. Ot62: ta wlasnie ksia.zka natrafila zwlasz
cza w latach szesCdziesiqtych na mezwykle 'pozytywne i Zywe przy
j~cie w pewnych srodowiskach intelektualnych Niemiec Zachod
mch ja:ko rzecz bardzo lIla czasie i bardzo 'W panu jqcym duchu. Wy
mowa tego faktu jako symptomu daje si~ latwo odczytac. Nalezy 
podkreslic, ze mowa tu 0 srodowiskach lIriooopuszczajqcych do sie
bie mySli, jakoby mialy ookolwiek wsp6lnego zromantycmym irra
cjon alizmem. 

Szkola frankfurcka, krytyczna teoria, czy jakq jeszcze naZWq 

• Westdeutsche Verlag. 1975. 
• G. Lukacs. Die Zerstlirung der vernunft. Berlin 1954. 
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m ozna opatrzyc ten n urt, opiera swojq samowiedz~ politycznq 
i swiatopoglqdowq na identyfikacji z t radycjq marksistowskq. 
Nie tu miejsce n a gruntowne weryfikowanie zasadn osci te j 
identyfikacji. Zau wazmy tylko, 'ze marksizm niemiecki az do 
c7asow Kautsky'ego - m6wiqc 'W u proS21.czeniu - rrnial: wyraznie 
"oswieceniowy" charakter : byl scjentystyczny, trak towal racjona
lizm i empiryZID jak(J spmymierZJencOw 'pol'i tycZQ1ych ("naturaln i 
sprzymi erzen'cy porzqdku spolecZlnego sprz€'CZQ1ego z u ciskiem") , 
wier zyl w techm.ologi~ jalm sil~ 'wyzwolkielskq. TYlficzasem d la 
klrytycznej teOl'ii charraikterystycZ'ne jest "d em askow aJIlie" nauki 
i teC'hn~ki jak'o ideo}ogiri.5 Jeslri Iten m IDt id eowy zobaozylffiy t akim, 
ja'kirm 10m jest,a nie Itakiim, ZJa jallcichcialby uchodzic, Ito d(Jjdziemy 
do wn'ioskrU, ze stanowi on jedno z n ajbarrdziej kral'i cowy~h wcie
len nliemi'sdkiegro ilrra<ejanalritzmu. 

Filozofia zachodn1oniemi,ecka to Inie ,ty~ko krytyc2ma teoria . Rzuc
my okiem n a rinne jej obsza!ry. Oto jej najwi~kszy moze obecnie 
autorytet - Martin H eidegg'eT. W tyrrn wypad ku nrie lfia JIriejsca 
n a sporne inierpretacje - Heidegger otwarcie wyst~powal jako kon
tynuator romantycznego irracj·onalizmu; oto Ernst Bloch, oto znowu 
czolowy autorytet filozoficzny prawicy - Arnold Gehlen , z otwariq 
przylbicq wyst~pujqcy jako Il'omantyczny konserwatysta. (Nawiasem 
mowiqc, jesli porownac konser watywnego Gehlena z post~powym 

Habermasem, to trudno byloby powiedziec, kto z rnich jest wi~kszym 
irracj onalistq). 

• Dla nowoczesnej kultury n iemieckiej epoka romantyczna byla 
tym, czym dla kultury francuskiej byl "klasyczny" wiek XVII 
i Oswi-eceni-e. N1e wo1no 'Z'atem U'zywac w odlIlriesienriu do 'kultury 
niemieckiej przymriotnika "T'Oma!iltycZlllY" w sensie pejoratYWl!lym, 
O'z>n acZlal,oby to bowiem sUlfiarycZllle i przez :to IprytmHywne pi~llno
w anlie :pdd.sta!Wowychzafmen styliS!tycZlllY'ch joonej 'Z najbogatszych 
ku1 tUT eurropejski'ch. M6wimy tu jooym:ie '0 Tomanltycznym irracjo
nalizmie - z akcenterri n a irracjonalizm - jako 0 uporczywej 
skazrie TIowoozeS'nej duchow'osci <niemieokriej . Wydaje si~, ze we 
wSlp6lczesnej filozofi~ zachodnicm'i.ernieokliej ta skaza 'llrosla do 'I"OZ

miar6w jednej z cech zasadrnkzych. Tr21eba 10 rrniec rna urwrad'Z€ p rrZY 
wszelikich - slkqdiuqd godlI1Y'Ch najgrQr~tszej '2)ach~ty - pTobach 
recep'cj~. 

P rezentowane t eksty O. F . Bollnowa <Sq godne polecenia zar6wno 
jako swiadeotwo 0 staJnie niem~-eclkiego ducha, jak 1ez jako pr6ba 
wyjscia PQlZJa ograJniczollOOC il'racjonalimnu i lI1arwiqzania do naj
cenniejszych elementow tradycj'i oswieceniowej . Warto zwrocic uwa

' M.in. H. Marcuse : Der ezndi mensiona!e Mensch oraz J. Habermas, T ech ni k a 
naukC! j C!ko "ideolog i C!" (wyd. polskie w : Czy k,·yzys socjologii?, W - wa 1977) . 
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g~, ie autor n ie wzywa naiw nie do jakiegos "przelomu" antyro
main tyezmego, ja'k to czynili 'zazwYlczaj polsey "nawi:!'zywac.ze" do 
Oswiecenia . Nie jes t to ,p r ogram filozoficzme j restauratcji, P0'W'l1Otu 
do sytu!l'cji mirni cmy ch, b~d'lcy 7lazwyczaj tybko £OI1m 'l od'WToceruia 
si~ od wlasm.ej I'izeczywlistosci. Nie odrywajq,c 'Si~ ani na chwil~ ad 
ehwiejnego gruntu, na kt6rym stoimy, Bollnow zdaje si~ mowic 
si~grn'ijmy d o Oswiecenia ,po t o, co mu,af.o ono wartoscia wego, a co 
dzis jest m'am niezb~d'nie ·ponrzebne dla rurbrzyma1ruia ifo Wlnowagi du
ch ao 

II 

Bol'1n~'w wypowiada si~ rna tematy 'zal:iczane 'przez alkadem~ckie 
podZialy do antropologii filozo ficznej, epistemologii, pedagogilki, 
'a ta,kZe teorii hum a'nistylkli ; w szysibkie one jedinak S'l 1lnteresuj'l·ce 
dla niego 0 tyle, '0 11e tprzyczynaaj'l s'i~ do odpowi~ na pytanie 
"kim jest czlowiek" . Sta'wia si~ on tyun samJ'lm w rz~dme filolZ'o
fow, lkJtorzy za M. Scheler·em 'pytantie '0 istot~ cz{.owieka uw,azaj 'l 
za wqtek przewoctni swej filozofii, a takie filozofowania w ogole, 
gdyz "w zadnym dlm'esie histori'i c2;rO'Wieik mie o.kJaz'al ~,i~ istot'l t ak 
problematycznq, jak wspolczesnie".6 Pojawienie si~ py;tania a na
tU'I'~ oztowie;J,~a nie daje si~ wyj'aSlnic fakitem 'zWyiklej cieikalwos'Ci 
ezy teoretyc=ej r u tyny za,dawania pytan ; pytanie to zadal sobie 
ezlowiek dOlpierro Wltedy, gdy upadla jeg'O wiara w lI'Ozum jako za
sad1l1iezq eech~ mattury 11'ud'Zlkiiej Ii. IQstateezJll'l irns!j;amcj~ ctzi,alalnia mo
ra'1nego, gdy z nisZlIlan'l w0zeSmiej niepeWlnosci 'l stan'll 'W1obec ob
cego sw ia'ta nie mogq.c <si~ w nim rozpoznac; otoz te wlasnie okolicz
n osci trzeba w m'lc p'Od U'wag~, gdy ohee 'Si~ 'ZlwZlllmiec SffilIS pyta
nli a: k~m jest czlowlieik? 

Myslenie BollnD-wa IZlWlTil'Oa si~ ,ku sytua'cji ,czf.o'\vieka, Ikt6ry 
przeszedlS'zy histO'ryc,zne dasw'iadczemie i'wacjonaE:mnru - w bez
n adzi ejnyiin ·zw'ltpieniu 'zadaje sobie pytCllnie, ezy jesil; jesZicze is'iJotq 
rOZlU1mnq. Rozum, ,kt6rego m,osioielem uznawal si~ czlowiek ad Ary
stotelesa po Oswiecenie , n ie ostal si~ w Romantyzmie niemieckim 
przed bUTZ'l nami~tnosci i naporem zycia ; wysmiany wr~cz w swo
jej "malostkowosci" przestaje bye zarowno powodem do chluby, 
jak .podstaw 'l dzialalDJi,a mmalnego. Egzystencjaldzm m!ie tyl'lw nie 
pl'ZY'Wlrocil ifozumowi jego pl1aw, leez 'Pagl~bil jeSZ!CZ9 ImnfliM czlo
~eka z jego wlaS'n'l tl'adycj'l pm ez przy,pis3ln~e mu "bycia ["zuco
nyun 'w §wialt" - cha.ra'kiterystyikii, 'kt&ra stalll,awic miala ostatecZ!1q. 
racj~ melamcholi1i Ii ZW'l,tpienia. W 1;ej sytuacji ,iJrw'Oga okazuje si~ 

!l1ieodxiz:ielna od sytuacji zycia 'cz10'wieka w sWiiecie wrogim, z <tSito

, M. Scheler, Die Stell·ung des Menschen ·im Kosmos, s . 14, Darmstadt 1928. 
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ty me poddajqcym s'i~ pr6bam zaprowadzen~a ludzlkiego ladu. prze
slanie BoIllrnowa smerowwne jest dO' ta1mego otto czlowie'ka i usiluje 
przezwyci~Zyc jego bezmadZliejnq rsytuacj~ . Looz czy anysHdel me 
przecenia sw ych sil - zapytac :moilna 7"" gdy 'l1siluje wplynqC na 
stan T2Jeczy bal.1dziiej konkre1my i solidny w ,swej rzeczywistosoi. od 
tego, \kTt6ry O'pielJ.1a s'i~ tylko na poj~oi.owej konstru!lreji? IsiJotrnie, 
wladza mozofa, nawet obdarzonego najbardziej przenikliwym ro
zumem, n ad rzeczywistosciq jest niewielka; jesli jednak mysl fi
lozofa moze wplynqc na stan umysl6w, to znaczy, iz filozof, m ogqC 
w nich 'Cos 'zmienJi.t , ztdolny jest tym samym 'Wplynqc rna duchow'l 
sytuacj~ Iczfowde!ka. Ale 'czy :mia~oby to '2'JIlaczyc, ze czlowdek papadl 
w rozpa'cz dlatego, ze filozof Kiel1kegaard uznal jq lZa jego iPoWQ
lani e i warurnek bytu ,autenltycznegO'? Nie, rOZipacz jest spow odo
wan'a czyms, co w 'S'Wojej dojmujqcej 'konkrelmosci ip!.1zekrocza kon
c€pcje filozof6w. Ot6z 'refleksja Bollnowa nie rna na celu dyskusji 
z irarcjonali':mnem, egzystenejalizmem czy jakqkolwie!k innq teori'l, 
odnO'si Sli~ nart:omiast d o k On'kretnej sytuacji rCZfowdeka, do jego du
chowej nzeczyw:istosci, t eorie uwzgl~dniajqc w sensie krytycznym 
o tyle ty1!kO', 0' ile naTZucajq lOn e czlowiekowi samosMadornosc 
"niewiernq", zafalszowanq. To wlasnie czlowiek konkretny, euro
pejski, wsp61czesny Bollnowa jest p odmiotem, do kt6rego pragnie 
przem6wic fHozof. 

WllJtek lanl1;ropologicZlIJ.y w rnysleniu BoUnO'wa wiqze si~ z jego 
metodologkznq refleksjq nad sensem pyl1;ania "kim jest ezlawiek". 
Na pytanie 0' natur~ czlowieka Bollnow n ie rna zamiaru udzielac 
jednoznaezn,ej odpowiedzi, t ak .eharak terystyeznej dla sformulowan 
XIX-wieeznyeh, jednostronnych i iprlZez to dyletanckieh, gloszqcyeh 
np., ze ezlowiek jest maszynq, wiqzkq instynkt6w, ezy istotq spo
lecznq. Te d.ryrtujqee swojq Ipewllrosciq odpowiedz:i. opierajq si~ na 
og6lnej formule: "czlowiek jest niczym innym niz...". Dqzqe do jed
noznaeznego okreslenia natury ludzkiej przeprowadzajq w gruncie 
-I1Zeczy jej redulkej~ , !2Jas n a IPojawienie si~ w swiecie ludzkim zja
w isk niesprowadzalnyeh do jednoznacznie pre-koneypowanej na
tury ludzJkiej reagujq 'zal1ilmli~ciem lIla m 'e oczu, odmawlajl4e im 
istnienia w celu IZ!achowan'ia t eorii. I taka redukejonistyczna rola, 
zdaniem BoUnow a, grozi wszystkim zbyt latwo przechodzqcym do 
porzqdku n ad Tiwczywistoseiq ikonC€p cjom. 

W dziele dotyczqcym istoty nastrojowosci (Das Wesen der St i rn
mungen) podziela Bollnow p rzekonanie Heideggera, ii "nastroje 
stanO'Wiq najbaT'dziej fundamentalnq' danq ludzkiego bycia", ze 
"nie istnieje zasadniczo stan ludzkiego zycia, kt6ry nie bylby w pe
wien Ispos6b nastrojowy".7 Nie zgadza si~ natomiast Bollnow z Hei

7 O. F. Bollnow, Das Wesen der Sttmmungen, CZ. m, § 1. 
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deggerem CO d o fundamentaIn ego w s tos'unlku do wszystk'ich iTI.lIl.ych 
na'stroj6w chara1cteru 1tI'WIOgi; przypisanie jej tlmaczenia podsta
wowego wydaje si~ Bollnowowi juz z metodycznego punktu widzen ia 
niewlasoiw e, gdyz zakTywia w c'ZloWlieku te str.ony, 'kt6re dochodzq 
do glosu, gdy patrzymy n a n iego ze stanowiska "szcz~sliwszych 
odczuc Zyciowych". J oonostronny p1NJ.1klt wyjsoia, wlaSciwy egzy
sten cjalis1tycmej [lIlt eI1P1'etacji czlowieka 'ze stanowisk·a <trwogi, m oz
na poddac zaikwestionowalIliu odkrywajq.c linne rodzaje [}Iastroj6w, 
prow,adzqce do 'Odmiennego uj~cia calooci lIlatury ludmciej. 

W wizji egzystencjalnej trwoga stawia nas wobec nicosci, spel
niajqc przy tym rr,ol~ "mazywania Tzeczywiostosci ~r6dlowo". Tym
czasem - ,1)daniem Bollnowa - rrzeczywistosc jest lIlam dana r6w
ni,e zr6dlowo w aspekcie swojej "spolegliwosci". ZasadlIliczy oha
ra~ter rzeczywistosci polega na tym, ze mozna si~ na nia, zdac, ze 
w pierwszym rz~dzi.e stan owi ona opal"cie, nie p1"zeszkocl~ Ii ie lZa
lozenie '0 zasad niczej obcosci 'rze czywistoscl 1NJ.·iemozli1wialoby 
W og61e Zycie. Filozolfowtie pomijali dotychczas rt~ 'SlfJron~ '1"zeczywi
stosci, gdyi po p1"ostu uwazali jq za 'oc,zywistq. Ufnosc wobec rze
czywistosci jest wan'iem Bollnowa co najffill1iej 1"Ownie Uiprawnlio
nym sposobem reagowania na nia" co trwoga. Uzyskana na jej 
gTuncie wy'kladnia swiata jest odmienna od :tej, Ikt orq ipooyiklto
walo zal:ozerue fundamentaIDoo'ci trwogi. W .p1"zeciWlienstwie do 
"zaw~zajqcego horyzon1", obezwl:a<ciruiajqcego dzialanri.,a tej ostat 
n iej, ufnosc wobec rzeczywistosci otwiera nas na swiat i pozwala 
zobaczyc go "od slr.odka"; widzenie to ddkonuje si~ w IPOSlta'wie Iteo
ooty,czlIlej, kt6m - 'wyrastajq'c ze spokoju i 'opanowan'ia - takze 
pTZeciei n[e jest wolna od wpl:ywu nastrojowego. 

EgzystencjaliZ1ffiu 'z jego ikoncepcjq 1n"wogi jaifuo najbadziej fun
damentalnej jakosci nastrojowej nie mozna, w przekonaniu Bollno
wa, traktowac w k ategoriach niezobowia,zuja,cej zabawy intelektu
alnej, stanowi on bowiem wyraz gl~bokiego wstrzqsu duchowego, 
kt6ry posta1wil czl:owieka w sytua'Cji bezwolnej 'za,leimos'ci od W '1"O

giego §w1at a. Jesli jedn ak n a przek6r egzystencjalistolffi ~ rich teo
ri'om iyrcie t rwa dalej, t o 1JIl1aczy, ze sam egzystencjalitzm rue daje 
swiadootwa jego rzeczywistosci, nie uj a:Wln:ia wszystki'ch jeg,o sil. 
Otoz wydobycie na jaw tych sB nosnych, odkrycie, w kt6rym czlo
wielk 'l"OZlpozma 'S'iebie jaiko !is tot~ ;roZlumnq, ok1resl.a Bollnow jafko 
zadoanie p.IlZezwyci~zenti a egzystencjahmnu. BoUinow oSwiadcza, ze 
"gdyby mial swoje dqz,enia filo:wficzne spTiowadzic do joonej fo1"
muly, to najba1"dziej odpowiadaloby mu miano filozofii nadziei".6 
Nadziej~ k ieruje Bollnow nie na jak ies wydarzenie konkretne, lecz 

• Die K ratt zu Leben . Be /c enntni sse unse'rer zelt; C. Bertelsmann Verlag, 
GUtersloh 1963, s tr. 29/30. 
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ku przyS'zlosci w ogole i ,dk resla jailro wszechobejmujqCq ufulooc, iz 
ludzkie w ysil:ki ooll1ajdywan:l'i,a s en's'U U woielama go w zyde pO
mimo niepo'WO'dizen 'posi'ad ajq ostateC'ZIIlie W.a.rrt7osc i udajq si~ . Na
dzieja nie stanowi jedna'k trwalej zdobyczy ; u zyskan a we wzlotach 
ducha :mu&i byc rwciqz odlnawUana i jestes.my 'zdollll'i d o je j 'zaohorwa
nia 'W m.iair~ stawian'i,a opom laltwemu 'ZWqtpieniu. 

Apologia wiar y w rozum, kt6rq filozofia tracila od czas6w Ro
m an tyzmu az po ostatniq faz~ rezygnacji w egzysten cjalizmie, wy
daje si~ tym baiI"dZliej i,ruteresujq'oa, Ji,z przeprorwad zon a wstaje przez 
myslic;iela 'ro'ZpOIZnajqfcego 'Si~ w slprzecZIIlej z tradycjq oswi ece'Il'io
'Wq filowfii zycia. W nawUq'za!Illiu do d okf()[}lanej 'przez samego BoH
nowa p roby iprzewartosC'iowanla rpoglqd6w na Oswtiece!l1i€, jego kO!l1
cepcj~ ip'O'wr'otu do r'ozum u nazwUjmy "n€Oos'W'iecenri:owq". 

J esli tak ,d}{iresltoneprzez BoUnowa "zad anie prze~ci~zen!ia 

egzys tEmcjalizmu" I1oz'UlIl1!i.ec jako zad anrie "okielZiI1ania si1 irracjo
n alnych" - to jeg'O f,iI}o'Zofia 'po-<maJnia d kazuje S1i~ jesZ'cze jedn y:m 
polerrn s pe11nienli. a pro je!lctu ipOdstaworwlego . Po= ani e w uj~ciu Boll
n owa rozgr ywa si~ w napi~ciu mi~dzy rozumieniem wst~pnym, 

wniesa'OIlym do poZll1all1i,a, a doswtiadczeml,em noW'osci , m e uj~tej 

w horyzonrcie owego rozmnien!i'a wst~pnego.9 Ro'zU!IIlienie wst~pne 
okresla Bollnow jako form~ nie rozwini~tq rozumi~nia , kt6rej sIb 
ob jawia si~ wlasn'ie 'W stanQ,e n!iedklres lem-ia i niedol"OZlWo ju. J ego 
rala ,polega n 'a tym, ze "wszelk'ie ludlzkie poj1Th<JWanlie swi ata, wszel
k ie spostrzeganie, doswiadczanie itd. jest juz zawsze przez nle 
(edl. rO'Zumiell1i,e wS't~pne) ,oswtie:tlO!l1e i lkierowaI!1e" .10 Ziad an1e her 
m eneuty0zlJ1>ej ilniteI1p1'eta'cji lIOzumienri:a wst~pnego polega n a luSwUa
dom ieniu sobie, uwymznrieniru tres'Cl "juz 'zaw w e ll"ozumia1nych". 6 w 
poz.na'Wozy hOlryz,oottapriory<czmy Illd:e jest jednalk rhalast em unq,e
mozliwiajqcym wylkroczenie poza granice swiata "oswojonego", nie 
stallll<YWli. gl'anicy 'poznania, <leez dziala jauw jego n>iezb~:drny w aTU
'l1'ek Iwst~:pny, b~d1l'c dal!1qapriorycZiIlq l'uchomq i ot walrtq, nie zas 
uniewrazliwiajqcym na zmiany pancerzem. Poznanie sw iata do
ch odZli do slkutku jalko d iaIog rozumienqa wst~.pnego i dos'wiaooze
nia czego·s il1'owego i jako eks'plilkaeja wniesionych p rzez To:zuroie
nie wSltE::pne tresOi ,dka'z.uje siE: jednoc:zesnie l'OZiSwtietlemiem pod
staw, z ktorych wychodzqc, myslimy i dzialamy. Podstawy te Dil
they uwazal za calkowicie niezgl~bialne i wlasnie w krytycznym 
'l1aJMq'Mniu do tego poglqdu nalezy ujmowac iiilo,zofd.~ p OlZlIlall11a 
BoHnowa. 

Jeslii za z rus adniczq tendem'cj~ filozo.£i>i HaUnawa uzmac antyiITa

• W yklad epistem ologil zawiera d wutomow a ksiqzk a ; t om I : Philosophie der 
Erk enn tnis . \. orverstiindniss und die Erfahrung d es Neuen, S t ut tga r t 1970 ; t . II : 
D as Doppelgesieht der W ahrheit , S tuttg.a r t 1975. 

10 Philosophi.e der Erk enntnis, s. 104. 
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cjonalizm , to w filo zofii pozn ania spelnia si~ on jako dqznosc do 
wyswietleniia tre.§ci 'Wl!lies:kmych do procesu poznan ' apl"zez pod
IDiot w zwiq'Zku z jego pogrqzeniern w calosci Zycia . Oswajajqc 
zr6dla myslenia , U'zyskuje si~ bardziej ;przejrzysty obT·az s-wliata 
i odzyslruje S!i~ U!tracon q harmOl11i~ mi.~dzy wladzq 'poznawczq czlo
wieka a poznawanq rzeczywistosciq ; wraz z nimi pojawia s'i~ szan
sa nowego IpoC'ZJUcia "osloni~cia" (Geborgenheli.t) W swiecie OTaz 
jednoscti czlowieka i swiata, oc1m:uconej .przez egzY8tencjalizm. 

Torem ubocznym, r6wnoleglym. zar6wno do barlan antropolo
gicznych jak epistemologicznych, biegnq rol'!wazania Bollnowa z 'za
kresu filozofii nauk humanistycznych ,11 Wiele zawdzi~czajq dzis 
humanisci in~piTowanej pl1Zez Diltheya toori<i. "nauk 0 d U'chu": prze
de wszystkim u-wollI1i€lI1!ie si~ od naiur.alistycznych uprzedzen rw uj
mowaniu zjawoi~k swiata lu dzkiego, swiadomosc r adytk.alnej .odr~b
nosci ducha i p<rzyrody, prw konanie 0 godnosci i wyiszosd Swialj;a 
ducha nad swia tem materii. Humanistyka nie m usi dzis - jak t o 
sformulowal i:runy fHo'zof iyci.a, Ortega y Gasset - s.poglqdac zaz
d'r osnym dkiem na nauki p r zyrodndoze, 'zazdros,zczqc im n aU!rowo
sci i usilrujqC w lI1iezmienion ej poSitacti pr zenuesc jq IrlJa wlasny te
ren. Zdaniem Hollnowa humanistyka nie dlatego godna jest sza
cunku, ze mOZDa jq uprawiac w spos6b "naukowy", lecz dlat ego. 
ze daje n arm dQSt~ do ll1ajwyzszych osiqgni~c d uch a ludzklieg'O, <po
szerZqC tym samym nasze wlasne egzystencjalne mozliwosci r o
zumiem.i a. 0 W1alrtosci 'nauk humanistycmJ.ych Sltanowi W 'Oooaoo 
Bollnowa faklt, [Z dostarczajq nam one ll1arz~dzi auto-identyfi1ka'cji 
posrOd rozma1tosci przejawow ducha ludzkiego. W nauk ach huma
nistycznych nale:iy baczyc -- i stan!OWi to elementa.rny wym og 
dyscypliny - by wskute:k ZJagluS2!en'iia pTzez prace 'polrowna,,¥cze, 
spraw'Ozda'wcZle, .nie uS'zIo n aszej 'llw adze rtlo , co W historii ducha 
prawdziwie znaCZqce i wielkie ; w innym przyp adku badania metod 
stanowiq nieobowiqzujqcq ·zahaw~. 

Spojrzenie Bollnowa rozjasnia Diltheyows'kie niezgl~bialne r ze
kamo przepasci zycia, ' zadomowia nas w swiecie ludzkim, napawa 
nowym 'poczuciem osroni~cia. Przyw,raca nam u1Jr·aconq od 'Czas6w 
Romaniyzmu . wia'rE; w rozum i chrmli tprzed w ydaiIliem na I'llp Slil 
ir racjon alnych. Odmawia :iyciu taj emniczeg6 oblicza sfinksa, osmie
1a na nowo do 7Ja jE;oia s tanowisik'a wobec jego r6Znol'Odnosci i wie
lowars twowosoi. Z'wzumienie swiata i :iy·cia Ini-e jest moiliwe ilna
czej, jaik potpirzez 'Zaj~cie wobec ni eg'o staDiowisk a, ·co jest moilirwe 
tylko na drodze wydobycia si~ silq w oli z wszechogarniajqcej, chao

u Sp osr6d prac na temat filozofii nauk h umanistycznych n a uwagEl zasluguj l\ : 
zbi6r pt. Das V er stehen i pojedy ncze rozprawy: Die M ethode der G eisteswissen
schaften , D i e Objek tivitlit d er Geisteswi ssensehaften u nd die Frage naeh d em 
W esen der Wahrhei t. 
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tycznej jedni Ii ustalIl'OWlieIl'i.'a aktem Ikonsty,tutywnym odlr~bnego ja 
duchowego: rozumiem, w~~c jestem. StalIlow.i~ 'W)"ra1JIllie wyroZnio
ny 'punld wszechSwiat a, Irotory 'W]prawdzi'e niewiele w aZy wobec 
jego niezmierzonej romorodn osci i wieloznacznosci, jednak jest 
czqstkq, j9Jk wyraZiil to poe1Ja, "poruszajq.cq 'Si~ po wlasnej olibicie". 

Maria Pulkowska 

OTTO FRIEDRICH BOLLNOW 

ROZUM A ,SllY IRRACJb NALNE1 

1. POSTAWIENIE PROBLEMU 

Sytuacj~ d 1lisi ejszego czl'owielka w IZgorlnym 'PI"zeikonarrriu !['oz
nych obserwatorow znamion uje swi'adomosc catiwwitego braku 
oslony (Ungeborgenheit) Iposr6d W'IiOgO lIlapierajqcego sWiat a. Czlo
wliek 'stat si~ w da lelko idqcym sensie bezdomny Ii czuj e, m6wiqc 
za Ril'kem, ie ,Ime jest b eZ!piecznie zadomow.i'Ony w swiecie, krt6ry 
chce zrozumiec" .2 Ogarn~to go poczucie beznadziejnego zatracenia 
i duchowej dezorientacj!i.. Dlatego 'tez lIlasZq epok~ okreslano jako 
C2las trwogi, odn'ajdujqc rw niej rrys dla tej epOOtd najba'l1dzie j cha
rakterystyczny. WielQ1krotruie omaw iany egzystencjali:mn nie jest 
wprawdzie przyczynq, u chodzi jednak powszechnie za najwyraz
nlie js'7Je znami~ wsp6lczesnej sytuacji. Ze ostaJtnio ucichl lIlieco mod
ny zgielk Widk61 tego prq.du d uchowego, lIlie powinno rukogo w:pro
wadzac w blqd, jak oby zmlkly rrzeCzyWlste po1Jrzeby, lkitor,e doozly 
w nim do glosu. Naszlciooowan a tu sytuacja ,czlowie'ma Itrwa do dzis. 

Byloby jednak czym.~ lIlieod.pow iedlzialny;m, 'gdyby w tej 'Sytua'cji 
chcialo si~ zauwazac j edynie przedmiot interesu jqcych rozwazaii 
i itnter:preltacji dotyczqcych rlziejow ducha i trwac po:;:a tym rw bez
czynnosoi, jak gdyby owa sytu·a1cja byla iprzypisaiJlym 1Ila:m nieuniik
ni OlIlym \l'osern. 1m baro'ziej zaj'ascYlIl'ow~ wpattrujemy si~ w rue
samowitq gl~bi~ tej otchlani, tym bardziej n ieodparcie ona nas 

• R ozprawa Vernunft uoo dte MltcM e des I rra ttonaZen ukazala sill po raz p!erw
szy w ks!!\tce W esen und WirkUchkeit des M enschen. F estschrift f iLr Helmut PZes
sner (Getynga, 1957) . Tlumaczenia dokonano na podstawie przedruku : O. F. Bol
lnow, Mass und Vermessenheit des Menschen, Gottlngen, 1962, Vandenhoeck 
u. Ruprech t, s. 9- 32. 

R. M. RIlk e, EZegie Duinezyjskte, eleg1a p!erwsza, p rzel. M. J'astrun. Zgodnie 
z lntencj!\ tekstu Bollnowa w przytoczonym cytacie zmien!ono zalmki. 
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wcdqga. IdfZlie na1Jomiast 0 to, by Irozp'omae przyczyny owe go gl~
bolm si.~gajqrcego rwylkor1Jerhleni>a Iczlowiekia i u:zyskae tym samy.m 
punkit o,pa:rd a dla jego przezwyci~zenia. 

Cofajq1c si~ Iku zr6dlom historycmym tego zjawislka, ujmujemy 
zagubienie dzisiejszego ·czlowieka jako nast~pstwo nowozytnych 
prqd6w IiTiracjanalnych, 'jatko lIlast~p&twIO tzdania si~ IczloW'ieika Ira 
cos, co z g6ry okreslamy jako sily irracjonalne. Takze wymieniony 
wlasnie egzystencjalizm, chociaz przy r6mych okazjach wyrainie 
dysrtansuje si~ 'Wobec itego 'wcielenia IirracjOlIlalizmu, jallcim jest 
w 	XX wieku filorofia iycia, sam Illlusi bye 'Poj~ty w tyro kon'tek
Scie, mianowicie jako ostatnia, wk'ra'czajq.ca w k rytyczne s'tadium 
faza IrUchu iTI'acj00 alnego. Dlategotez rozwliq1Janl.e wsp6lczesnego 
kryzysu obejmuje rro'Zjpraw~ z lIlowoZytnym IiTr8!cjonali'zmem. W tym 
ta!kZe tkW'i punM lZWtl'Otny ws,p6lczesnego dqzenia do 'Zt1'O'zumieni,a 
istoty czrowieka. SlIianoW'isko roZumu w i:yciu 'ludzlcim, szc1Jeg6lnie 
w 	 jego stosUlIlku d o sil d'l'1rBicjonalnych, musi zostae okreslone lIla 
IWWO. Do teg,o II"CmlIbrzygajqcego pmblemu sprowadZiajq sIi~po)niz

S2e rozwazaru:a. ·W tym celu 'l'ozpr,aw.a iffiusi s[~gnqC . Nstecz do po
czqtk6w tego procesu. Ograniczymy si~ przy tym do tego, co na j
istotniejsze. 

2. 	 POCHODZENIE SYTUACJI WSPCl CZESNEJ 

Z IRRACJONALlZMU 


I>;1;bt~ czlowieka ,ad wiek6w upartrywano W iposliadarniu TO'ZumU. 

CzloW'iek byl anima:! ,r.artliona1le. W ten spos6b d roga Wiiedzlie n as 
od grodkich ;poczqtk6w, ,poprzez tr.adycj~ scholas tycllIlo-'ch:rzescijan 
sIt'!, a.z do filozofii !IlIOIWoi:ytnej. Rozum 'pozwala czlowliekowi p rze
jqC we w lasne Ir~ce odpowiedzialnose 'za swoje i:ycie i zar-azem pod
dae przyrod~ swoim celom. Obdk tego [s1mri.aly izawsze oczyw iscie 
nU'r,ty u,I'racjona'lne, przede wszystlkim w mistyce i rpietyZJIIlie, jed
nak z .punktu widzen!ia IcaloSc.l :pozostawaly zjaW'iskiami m arginal
nymi, wyW'ierajqcymi lJlIa IOg6lne nastaWlienie wobec s-Niata wplyw 
stosUlllJkowo lIl!iewrielki. Zmienia si~ Ito jednak Icaikowioie IZ nas ta
clem 1IlOW'Oi:ytnego ruchu i rracjona1nego. Rozu:mierrny przezen oko
liCZlIlosci, Ucl6re ,pojoaw!i.ajq si~ w Niemc1Jech IZ ikoncem XVIII stu
lecia jako 'OIkres "StUl'lIIl und Drang", lIla poczqllku XIX stulecia 
rozpowszechniajll si~ w Romantyzmie i po stosunkowo kr6tkiej 
przerW'ie okolo polowy XIX wii,eku objalW'iajq si~ na InOWO W :6ilo
zofii .zycia IIlp. u Nietzschego czy Diltheya, od ostatniego 'PI"zelomu 
wiek6w za1aczajqc coraz szersze Ikr~gi; jako pI'lzyklad wymienmy 
moderni:mn. 'IlakZe egzys'ten'cjali2JIIl IZ dolronujq·cym si~ w nam osta 
teczny.m wY'komenien:iem 'c.zlowdeik,a lIlalei:y mzumiee ja~o ostatniq 
konse:kwencj~ 1lego rozwoju. 
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Ruch iTir,acjonal'ny rozumiem y najletpiej taIm, gdzlie dysta'llsuje 
S~~ "PO r a:z pierwszy w obec r acjonalizmu Oswu,ecenia. Zachodzi to 
w la'tach 70-tych XVIII stulecia powszechnie ·oJcreslanych jako 
okres burzy i napol"'U, <wy'I'az fi lowfii zycria. Dla U'wyraznrieni a wyj 
dZmY n aj lepie j od k'Hku :m1aImiennych cytatow. Goethe powiada 
w W erte1'ze: "czlowiek jest czlowiekiem, a ta odrobina rozumu , 
kt6Tq moze posiaJdae, ni,eW'iele 'Zlna1czy lub ruie wlchodzri wcale w ra
chub~, gdy szaleje nami~tnose, ,a gran,ice czlowrieczeilstwa uciska
jq".3 P odczJa.s gdy czliowlielk OS<wiieceni'a wierzyl, ze jest w stanie 
ulo,zye slwoje zY'cie lIlIa d rod'ze rozummvej i :kierowae IIlIim , t ak przez 
to, 'co okresla'lle poj~ciem uozucia Ii lIlami~tnosoi pI"zebi ja cos gl~b
szego i bardziej elementamego. W dwu kierunkach rysuje si~ dal$zy 
rOlzwoj. Po pierws~e , w~aTa w 1ITIoillriwose opan'Owama Zy'cia za po
m OCq sil rozumu <wy'daje si~ t eraz dzriecinnym zludzeniem. SHy ir
mcjonalne Sq czyms 0 wriele ba,rdziej IPrzemoimym, Iporywajqcym 
azlowlie1k a . Tym samym jednoczesnie 'zmie'llia si~ ocena. Gdy Karnt 
ze stanowiska oswiecenia o'kreslal nami~tnosc jako "rak a rozumu", 
a wri~c jako 'ZaS'ad~ ZJgola niszczycielskq, ktora od dolu wdzrieI"1a si~ 
w zycie lud z1kie i grozi m u unri.'ces;Uwri.eniem, rto n'owe 'pok olernie 
pI'zyjmuje jq wprawdzie z rodzajem gI10zy 5. \pI1zeI1az€ln~a, jedrnak 
zawsze jako sil~, kt6rq n alezy oC€lni e 'pozytywnie. Bye porwanym 
p rzez przyplyw nami~tnosci nie wydaje si~ czt<owrie!koWli. tych cza
sow ZlWliqlZJa'ne z u<tTlatq czJiowieczenstwa; Iprzeciwrni e, widzi on ron tym 
wlasciwq s obie wl'e:J.kose. Da'lej oswi,adcZla Goethe w tym samym 
rragmencie: ,,0, wy, ludzie ,Iiozumni! .. . Nami~1mose! P.ijailsitwo! Sza
lenstwo !.. . Wstydicie si~, wy trzezwi! Wstydzcie Isi~ , wy, mqdrzy !" 4 

Pozwolrie bez zastr~ezen U'niese si~ Ityrn sHorn uchodti ter.az za au 
tentycernq wiellkose czlo'wiek,a. Na miejsce sWliadomego i a'ktywrne
go IDsztaltoWlani la i:ycia 'WgIj;~'Puje bieme, by me porwiedZlriee bez
wolne, przyzwolenie do powodowania sobq. Do wnioskow b~dziemy 
musielri. rni,edlugo juz pOWirooie. Najpierw jednak okreslmy drugq 
stron~ t ego p.rocesu. 

Gdy rnami~ltnosci lIllie uchodzq juz ,za rodzaj 'Zaklocenia, lecz za 
sily mosne, 110 uj,aw!I1'i a s~~ przy tyro 'podIO'ze, k't6re obeorne oIm-esla 
sri.~za pomacq poj~cia " i:ycie". "Zy;cie moje jest 'pochodem pIiZez 
gotydkioe slkl€lpi€lllia" powiada w tym SlaImym 'czasie Heroer 5 z pel
n y;m szacurnk u zadz~wien41ITI 'nad . 'Uj'a'Wrniajqcym~ si~ tu gl~biami. 
Ponizej niewielkiego, rozswie<tlonego swiadomosciq obszaru otwiera 
si~ 'W tajemniC'zym 'P61mroku iama d~iedl:mna, ipOt~ilniejsza i pelna 
u1k'ry,tyc'h sil. Tu wlas,nie 'po ra'Z prierwszy :ZJa:m1'acza si~ odkrycie 
niesWliadomego zycia psychi1cmego . Ta!k same wy.razJll~e ok azuje si~, 

, W. Goethe, Cierpieni a m l odego Wer te ra, prze!. L . Staff . 
• Tamze. 

, H erders Slimtlicne W er k e, wyd . B. Suphan, t . IV, s tr. 439. 
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ie owo nieSwd.adome dalekJo wykr acza poza zakres wlasn ego ja. 
Czlawiek czuje si~ zalfazem 'Po~rqwny W Zyciu port~:hniejszym ri roz
leglejszym. Zycie jedn'ostkowe jako oZqs1lkla calosoi Zycia, pTZlez n ie 
unoszona i 'z nim s Do,piuna: IOto nowe ode-zucie zyoia, ktore wo-we-zas 
ogarn~lo ludzi IIlliczym u pojenie. U J,acobiego, w samych poczqt 
kach tego ruchu, brz:mi to nast~pujqCo : "Zycie pl'zeplywa iprzez 
wszystkie r zeClZY, W ka:1':'dej zamieszkuje duch , dqzqcy do z,j edno
czenia z naszym".6 I stqd prowadzi dalsza droga do dionizyj skiega 
odczucia zycia u Nietzschego : "W oczy twe spojrzalem niedawno, 
o zycie! I w bezrleii, - zda mi si~, 'ljapadlem".7 Niezgl~bialnosc d la 
intelektu jest mamieniem rtego wszySltlko ze sobq unoszqcego Zycia . 

Ni e mozemy tu d alej sled'Zric 'Procesu, ktory pOlprzez roznnailte 1'0Z

gal~'l1ierna 'S'i~ga a,z do 'llaszej wsp61czesnosci . N apotlmlismy rtu n a 
jeden tyliko wspolny rys: entU'zjamn Zycia, wob ec IktOrego o'Par cie 
si~ na r,ozmnie wydaje s.j~ maros:1!kowe i godne pogarrdy. We wszech 
obejniujqce j calosci C'zuje SIi~ jedn,osr1Jka 'pewni e i beZlpiec'lmi e. Ow 
entuzja'Ull zrazu 'przesfOillil ludZ'iom t o, co odr zuciH od sriebie, w y
'l'zekajqc si~ lekikomysllll~ e roZU'mu. Leaz entuzj'a:arn ow rozbil si~ 

o t w,al1de doswi,adczeniie Zylcia. '1'0, co zaczyu.la si~ zaJrysowywac 
u poszczego1nych odos'Obnlronych m yslJiici el'i, ob jawia si~ swiadomosei 
powszechnej w wielkich katastrofach historycznych ostatnich dzie
si~cioleci. Slepota nami~tnosci znowu calkiem bezposrednio zostala 
doSwiadoZJollla jaiko S'ila deroonicZIIla i rujnujqc-a ta:kze w zyci'll 1>0
jedynczego czlowieka. Otchlanie Illri'klcz6IllllllQsci ujaWiIlily si~ w tak 
dlugo ubostwi1any,ch gl~biach duszy i z podZ'iw iaJllej jruko two'rcza 
niezgl~bia'l<nosoi zycia pozos,tal rty1ko przejmujqlcy grozq, nie dajqcy 
si~ przeni1kJnqc aJlli opanowac sw'irut, ta'kri, jaJkli n,a przy,klad ws,trzq
sa jqC'O dochoozi do WY,T<aZU W ipowiesci,ach FlTaJlloisZlkla KafiJd. Tyro ' 
samym nast~pnie takze ,stalo si~ oczywiste, co naprawd~ przepa
d ro w r az z ·waaq w moe lI'ozumu; bez jego pOiffiocy bowie m poC'zu l 
si~ czlowiek caItkowicie 2ldaJllY ll1a na'pierajqcy na ni ego 'chaos. P o
z-ostaje teroaz jedyrrne tyl,klo tl'lWoga j.ako gl~bsze od'czucie iZyoia 'W n a
szych czas,ach. Po entuzja'Zlmie i:ycia Illastqpilo Ill[eunirknione 'ZWqt
pienie w egzys:tencj~. 

Nie mozemy tu blizej szbwwac obrazu, IlctOry w <szczego1'ach 
malffiy przed oczyma. Mus,iel~smy jedmaJk w pewnym s,to,pniu s,i~g

nqc w s-tecz, aby uika-zac 'pl1oces 'l'UZWlOjOlWY, kltory od 'l'oonanty,c:zjllej 
gloryfi'kacji u e-zuc[,a W wyni1ku wewm.~trzmej ,koniecZlIlosci dopro
wad:n.i l do sytua-cji czlowieka dzisiejszeg-o, a takze - aby wyraill1.ie 
ukazac, ze w 'przypad!kJukryzysu taJk 'raJdykalll1ego Illie rpOlffiOgq roz
wiqzall1ia Iprowiwrycme i i,e trzeba k'olilieczmie si~gnqc do korz'eni 

• F. H . Jacobts auser!esener Briefwechse!, Leipzig 1925/27, t . I str. 223. 
7 F . Nietzsche, Tako "zecze Zaratustra, przel. W . B er ent, str. 147, W-wa, Kra 

k6w 1913. 
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zla . Id zie 0 to, aby Ina n towo .dk'reS<lic .rol~rozumu w Zy'ciu ludzkim 
p I'izywrocic Iprzysluguja,ca, mu wradz~. Nalezy na nQIWo o kreSlic 

natur~ czlowUe'ka jaiko animal TattitO[lale. Brzy tym 'zaS ' Z[lOWU 100
nieczne jest zrewidowanie naszego stosunku do Oswiecenia i nawia,
zanie do zawartej w nim wielkiej tradycji. 

3. W SPRAW IE OCENY OSWIECENIA 

Rzecz dotYlczy takze pe'WtIlego -mltacza,'cego aspekitu d,m·ejaw dUlC'ha; 
otOz Oswiecenae bylo ostatnia, epoka" rw kt6r-ej nletmiec'k!ie i:ycie du
chowe dokonywalo si~ w niepodzielnej jednosci z caloscia, rozwoju 
europejskiego. To, co potem wysta,.pil.'o 'Pod wplywem pTa,d6w ~rra
cjon1al1nych, bylo 'za'roW[lo w s'WIoich lPemYlch blasku ja!k i ciemnych 
str'OIIla'ch tpr,ocesem 'Swaiscie niemieclcim, M'YIobo,O'Wujqcym z um
wernalnego prqdu eUr'opejslciego. Narwiqzuja,·c :na nowo do Oswie
cenia mozemy tez jedllloczesn~e mi·ec na:dziej~, iz przyozynimy si~ 
do przyw;r6cenia owej scislejszej jednosci. 

Po trzebna jest tu n ajpierw :peWIna uWtag,a WStt~p:na n·a tema,t po
tocZ[lej oceny Oswiecen tia. M6wiqc dzlis 0 Oswieceniu, tpOsiad a siE: 
wyobraZenle epo'ki "suchej" i ",p~as'k!iej" Ii. lliwaza si~ , ':le moma 
spojrzec ·z .gory, ze 'Stanowiska gl~bszego tzrozumierua n a driecilnnq 
n'aiwl1osc tt amtych czas6w, :kt6re w i·erzyly, itZ srodikami swego ogr'a
nricronego .rozumuzdolajq ':orozumiec i tQPanowac calq rzeozywi
mosc!. Ntajcz~sciej w ogole nli.e p:r;zychodzi InalID na lIDysl, by sqd ten 
za<kwestioiIlowac od s tnO[lY jego 'pochodzenilla ezy uzasadtnien,ia. Gdy 
jednak postawi si~ ta'kie py,tame,rychlo si~ 'zauwai:a, iii: 6w odsq
dtzajqcy poglqd ni e wyszedl w ogole z obiekty>wtnYICh rozwai:an lI1ad 
historiq, lecz ze stanowi w gruncie rzeczy obraz naszkicowany 
p I'zez nas<t~pne IPokoleni:e, mianowitCie przez pok,olenie burzy i na
poru, w okireslp;nej h'istorycZiIlo-duchowej polemice z O§Wieceniem, 
w celu Iprzeoiwstawienia swoich wlasnych " ~amieTlZen odmalowa
nemu w najozarll'iejszych batl'w.ach atll'tagoll'~scie. Ohra:z ow pocho
dzi wi~c ·z 'catkrl.em dkre.slonej IpozY'cji stnaltegicmej i jest p~zez tniq 
zdeteTmlll'orwaIllY; n1e spos6'b tez tego kwestionowac. WY'dtaje si~ 

Z'jawiskiem powszechnym w duchowej h!i.storii, iiz obratZ pewnej 
zamkni~tej epoki tworzy si~ najpierw ·W oczacQ tej , ktora po niej 
nast~puje i polemicznie pI'lZeciwko niej si~ 'zwr-aca. Fa:tal!ne w skut
k atch jem jedyniie to, co lIDoma by oklreslic jako bezvvladnosc ducho
wo-historyCZIla" ze mi,anO'Wicie 'obraz p owSitaly rw ,pewnej dkreslo
nej sytuacji ziO'sta je bemnyslnie ipTzeniesiO!IlY i utrwalOtny, ttak ze 
wowo~as, gdy sytuacja w mi~dzY'cza.sie calkowioie '2ll1lien'ila si~ , 
a wi~c upadly zalo.zen!i>a, na tpodstawi,e ktory,ch obraz w swaim cza
sie powstal. Tnze'ba wi~ dopiero zna1cmej enel'g~i, aby owa, prze
sta'I'zalq QpiITi~ ~rewidowac . MOwiqc 0 "plaskiim" Oswieceniu, ciq
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gle jszcze obmz tej epok'i wid'Z'imy IQczyma mlodego Goethego Ii Her
dera, powtarzamy bezmyslnie ich sqd, nie zauwazajqC, jak dalece 
tymczasem 2Jmienlly si~ podstawy IQceny. Dzis jednak dojrzala juz 
chwila, by spTositowac ow lZniekszltalcony 'obI"a'z .i dojse w koncu 
do ~prawiedliwej oceny Os'wliecenri.a. Jestem prw konany, iz z tego 
punktu widzenia Oswiecenie stanie si~ najwaZniejszym odkIryciem 
histoTyczno-duchmvym najblizszych l>at, ·a t·akze, ·iz ll1'auczymy si~ 
oden tego, co dla 12Jroz,umienia wSlp6lczesnosoi decydujqce. 

4. ZMIENIONA SYTUACJA. W YSPOW OSC WSZELKIEGO tADU 

Nie mozemy tu dalej sledm.c historycznej Sltr,ony pr:Oiblemu. Py
tanie 0 istot~ Ii slusz<IloSC Oswiecenia powinno posluZye j,edynie jalko 
tIo, w Jotorym uwypuklajq si~ rozstrzygajqce dla nas rpyttania 0 sy
tuacj~ dzlisiejszego Iczlowieka. JeSli sytuacj~ t~ IQIkreslimy jako za
groienie rozumu przez sHy i'ITacjonaLne, to n.iewielkq byloby dla 
nas Ikorzysciq, gdybySimy po prostu odw r6cili si~ od :panujq'cego 
irracjonali2JlIl1u ku r acjonalizmowi 'przesz}1osci Ii lpon:adto me prag
n~li juz niczego 'zmiel1'iac. Restauracja: t j. 'l"ozmysLny p owr6t do 
pewnego stanu przeszlego, jest srodkiem bardzo k rotkowzrocznym 
takie w dziedmnie duchowej. J es}i rw 'ZW'iqzku ·z naszymi p roble

. mami 'zajmowac si~ :b~dziemy rw pn.ewazajqcej mierze n egatyw
nymi s tronami ·ruchu r oonantycznego, to nie wolno nB!m z t ego rpo
wodu przeoczyc jego wielklich I(}siqgni~e. Slepotq byloby lpotrakto
wanie 'TUchu irracjonalnego jako po pr·ostu rodzaju g rzechu pier
worodnego rozumu lud:zllciego, k t6ry rwystarczyloby jak najrychlej 
urrtiewainic odporwiedniq s'kruchq, (lub tez gdyby zechcialo si~ wi
dziec w irracjonalizmie nie co innego, jak tylko ideologiczny wyraz 
pewnych tendencji rpolitycznych). Idzlie raczej 0 to, by przyswole 
sobie odkrycia i ITacjol1'ali'ZilIlu ii urnoi liwione p rzezen poszeTzenie 
naszego swiata duchorwego Ii. nast~pnie ina tyro gruncie szukac roz
wiqzania, kt6re odda sprawiedli wosc dbu stronom. Jak jest one 
moi liwe bez ,tego, by spowodowac zamieszanie, oto wlamie pro
blem. Zasluga ruchu irracjonalnego tkwi przede wszystkim w nie
slychanym Irozszerzeniu n aszego Swu.ata duchowego. To, czego na
uczyl nas na temat irracjonalnych i nieswiadomych gl~bi n aszego 
Zycia, nieodwracaln1e n as wzbogacilo. Wi emy d zis , ze dziedzina 
Zycia swiadomego zanurzona jest jak o ruewielka oz~se skladorwa 
w r ozleglejszym zyciu .psychicznym. Lecz to, co irrracjonalne, leZy 
takie poza czlowiekiem. Tu 'zas ~owu nalezaloby rozr6mie to, co 
czysto biemie irracjonalne jako nieokreslony material ksztaltowa
nia, od tego, co moina by n azwac czynnie irracjonalnym, prawdzi
wie dem onicznym, niszczqco sprzeoiwiajqcym si~ rwladzy rozum u. 
W ,tyro tez sensie, wyostrzajllc 'problem, byla mowa 0 "silach" lirra
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cjon al,nych, Ikit6re ,popadly W S]YI'ZeCZlllIOSC -Z 'r oSlZczemem rozumu do 
p anowanlia. Dzisiaj oczywiscie 'Z duZq latwosciq uZywa si~ Ipoj~cia 

"demoniczny" , lecz w ',piel'wszyrn 'I"z~d'Z'ie m:ale:hal<oby zapyta~, by nie 
popasc w mitologiczne personifikacje, do jakiego stopnia wyzna
czalne Sq tego r odzaju sity irracjonalne. M6wi enie 0 n aturze demo
n icL?nej , Iprzeciwstawiajqcej 'Woli pan-owa'llia l udmej techniki zqdz~ 
znisz ezew'a, by~oby Iprzeciez ty1:ko poetyckim 'Obrazem, rue dajqcyrn 
si~ u.ttzy'ffiac w ,obliczu tl'z'eiwegoO p oznarrri a. MoiJn a jednak z pew
nosciq w sz,erO'kim s ansie rm6wic '0 talkiej rdemomicznosci w hiS'torii; 
jest to lITli anowicie gl~bia i"nst.ym:kt6w, wydobywa jqca si~ na jaw 
w kolekty'Wnych sHach Zycia n 'aroOd6w Ii lopierajqcych si~ n a nich 
i nrdywid ualnych 'post a'ciach , rinstynikt6w, kt6'I'e - jak UCZq mas stra<iz
ne dos\vi ad,czenia - w szalenczym Iprzyplywrie lamiq wsz,eMrie ta
my, umicestt'wi ajq 'zbudoWoal!1Y pI'zez czloowieka lad. 

Pozy,tywistyczma wriar a ,po~owy 'Wieku XIX, gloOszqca liz poprzez 
pOZlll'a nie praw histo'ryc2lnych moina z1lipanowac n ad ludtki ffi swia
tern hi's torycZIIlym, jak to 'Cd dawna by10 jui moZliwe w stoounlku 
do przyr ody na dr odze zrozumienia jej praw, wydaje si~ dzis 
dzieci'IlInym malI"2Jell'iem w obliczu 00 W1iele bardo2Jiej 'lliepdlwjqco ma
pierajqcego n a 'n as swriata. Zyjemy dzis bowiem 'W obliczu COTaz 
bardzie'j w zrrnagajqcego si~ zagroierua Itym, :he calosc ludtkiej kul
t ury 'z;ostal11ie os ta'tecznie znisz;czOl!1a przez I'ozum polq'czony Z na
mri.~bnosciami, tj. wlasnie Iprzez sily irmcjona1ne. P owstaje Illiebez
pieczen'stwo, iZ zm~czellii oScept ycyzmem wyrzekniemy si~ wszel
kiiej mysli 10 'odpowiedzialnym ksz;taltowanriu historii i damy sobq 
p OW"iodowac. OdwI'O'tnosci tych lllastE:'pstw ni e musimy wypowia
dac: jesH ,rue 'chcemy m'ad Z'iei unikm:i~c'ia unkestwiemia Ipowierzyc 
slepemu p rzypad kow i, 'to po PI'ostu nie istni,eje 9.1I1ny s mdek nii: 
ak tywizacja wszystkich silrozumu . ' 

Spoglqd amy ;z pewnq zalzlckos,clq ~a okres Oswieceni a, Tozumie
jetC slowa, ktore juz 'Par~ dziesiqtk6w lat temu wypowiedzial 0 nim 
Dilthey: "byly to jednak ,gZ\cz~sli-w:e 'Czasy !" 8 Lecz d ost rzegamy 
takie, co nas dzis od nkh dzriehl i uniemoiliwia 'zwykly oowr6t. 
Oswiecenrie ZyfO jeszcze wriarl! 'W mozliwosc uiksztaltow·ani.a calosci 
zycia i ,calosci swiata wedlug ostatecznie wamego porzqdku rozu
mowego, wierzylo, ii l1110ina wszelkq 'bezsensownosc sWlia'ia bez 
reszty przeksztalcic w sens'OWllosc. Ten loptymizm Ultracil'iSmy i mu
simy jasno zdawac sobie spraw~, ze takze m:ie ,po1Jr.afimy g<o ozywic. 
Stalismy lSi~ .sceptyczni. Lecz nie powJ,nniSlilly 'Z tegoO p owodu sta
wac si~ j eszeze bardziej znuienri , 'a sceptycyz;m rue !powillliem oma
czac, ze z,rezygnowani trwamy w ,bez;czyl!1!ll'os-ci, wyrzekajqC si~ 
w og61e jalciegokolw iek odip OIwiedzialnego tw,orzenia. Zm..aozy to 

8 w. Dilthey, Gesammelte Schrif ten, t. III, s tr. 192, L eipzig 19l'4. 
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tylko, ze znamy granke lIla:szytch moz1iwosci Iks ztaHowalnia. Wy
przed!Zajq'c ,rzecz sfo l'mulowaniem Ity>mczasowym, k!tore w szczego
lachllrzeba b~dzle jeszcze uzasadn~c: w lemy dzis, ze wszelki Iud-zki 
lad rool:ny jest wydrzec IZ chaosu swiaia tyl'ko pewien Qgra niczony 
ObSzaT i wiemy, ze nie tylko 'Ze wzgl~du lIla ludi1kie pO'2IDanie dZlie
dZlina pOlmalIli a wYZ!J1aczona jest !pIZel niewielkl 'Zasi~g swi,at!a la
tarni posroo oceanu c,iem nosci , Iecz w tej samej mierze ze wz<gh;du 
n a opanawanie Zyc1a 10, co zostalo ,pr zez inas rOZiU'mnrie u porzqdrko
wane, jest tylko wyspq posrod wieIIk,iego, zag<razajqcego i cha'otycz
nego swiata. A my wiemy rponadlto, ze ow wyspowy lad rposiada!IDy 
m e jaiko 'pewne '1 Ibrwial:e m ieme, Iecz ze wS'Zieliki Illasz 'Porzqdek po
zosta je zagrozony i lffiIozU'a go 10brO!l1lic ,tyl:kJo lIl,a drod'ze 'wytJrwalego 
opierania si~ nadera jqcym sHom chaos u. 

Aby to, 0 0 ,tu naszki1cowane, uwypukl,ic 'za pomocq ,przyJdad u, 
zwrocmy si~ Taz jesz:cze keu drrE: czq,cemu p olozeniu IczlO'wie'ka dzi
siejszego, jaUrie 'Usi1owa<lasmy scha1rakteryzowac na Ipoczqtku tych 
rozwazan. 

5. ANTROPOLOGICZNE ZNACZENIE DOMU 

Czlowiek dzolsiejszych ICZiasow zastal OrklI'eSlony trafni e w zna
nym tytule 'ksiqzki jcvkio ".czloWliek niezamJies21kaly" .9 "NiezamieSlZ
kaly" m aczyc rna: n<ie ma dia meg'o miejsca, gd-zie moglby c'zue
mE: "w domu", czuc si~ "osloni~tym" (geboI"g'oo) . Bez rno,zhwosci 
sClhron'ienia Zlna.jd uje on mebi e 'zd.anym na groznie i Iniesamowlicie 
napieTajqcy n an Swialt. Ozlowiek 'naszych czas6w stal siE: 1ula-ozem. 
OdnoS'i siE: to lIlie ItyLko d o tych 'wielu, ktorych garzki los wygnal 
z tich 'ojczyst ej ZJiemi. 0OO9si S~E: 'to takze do ·tych, ktorzy IpoZiornie 
niehlmJi~ci miesz'k'a jq na dawnym miejscu. Takze ani shaH si~ 'bez
domni, t j . o<taczajqcy l.ch swiat me 'stanowi juz dla nkh obsza,ru 
schronierria (Geb orgenheit) Ieez wydani e lIla lup, i w talkim Swie
ole wlasna siedlziib a nie rromi si~ juz 'lll czym od jaJciego!kiolwiek 
inn ego miejsca. Geometra w Zamku Kafki , ktory na promo 
u biega 'Si~ 0 prarwo ,zam1esZikhv,ania w obr~bie zamku, jest symbo
l'em tego bezdomneg'o czloowie~a. OZfowie'k 6w, jak juz opisal go· 
egzys tencjalimn, 'SIklll'I'czyl S~ E: do 'posta-ci 'Z'wyklego pU1ruktu 'Zerowego. 
Jest on n ierozciqglym 'punlktem ,rzuconym w miejsce zasadll'iazo do
wolne, w swiat obcy i Wlrogi. OkreslOlIlY punkt tego swiata jest dla 
n iego rownie dobry, Iub lepiej: Irownie zly jak <inny. Z ~adnym kon
kre'tnym me jest on sZlczeg61nie zwiqzany. I wlas'llie dlatego ska
zany jest na wieczny niepo'koj. Dwie m ozliwosci rysujq si~ je

• Autor powoluje si~ na tytul ksi~zk:i H. E. Holthusen a De?' unbehauste Mensch, 
Monachium, 1955. 
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sz.c~e Iprzed tym Iczlowiekiem. Jesli pozostala mu reszta sHy, staje 
si~ czlowiiek,iem szukajqcym przyg6d. Nie rpr zywiq'Zujqc · si~ do ja
kiejs okreslonej rzeczy, rozkoszuje si~ wqtpliwym szcz~sciem chwili. 
W :prisa:rshvie ostartm.lich dzies'i~cioleci , ad Mal-raux do Jiingera, od
najdujemy ,owego lowc~ przyg6d, nas~kicowanego w jego fascy
nujqrcej, niebezprieczmej wielkosei. Gdzie jednaik t ego czlowieka 
opuszczajq sHy, tam pozostaje juz tylko uchod:hca, nigdzie nie za
mi eszkalY, wieczn~e tyllklo zaszczuty czlowiek w swojej nagiej 
tI"W'odze. 

Oto j~t ezlawiek lIlaszych ,cms6w. pytarue zas, 1kt6rego lIlie mo
Zeimy 'll!Il:i1kinqe, jak dlugo ,poczuWlamy si~ d o rodpoWiedziamosci, 
hnzanri naSit~pujq'C'o : Ozy jest to los lIlieodw racalny, lIla 'kt6ry i dani 
jestesmy bez ratunku ri lIlad Jcl6rym mozemy tylko ubolewae, ezy 
tez istnieje mozliwosc odwrocenia tego losu i wyjscia z dzisiejszego 
kryzYlsu w kierunku budowy jutra? Abstrahuj~ przy tyro od owego 
uczueia doskonalego osloni~cia, kt6re moze przypase czloWiekowi 
jako d ar i do ktt6reg'o moze si~ on lIl'ajwyzej przygotowae, wydosko
nala jqc w s'obie w rozstrzygajqcej iIIlstancji bytowej tak pogardza
ne dzis cnoty nadziei i ufnosci. Ogranicz~ si~ do tego, w czym czlo
wiek moze przYlczynie si~ wlasnyml mIami do przemvyei~zenia 
obecnego stanu niezamiesikania. 

J esli 'ezlowi'ek chce bye kim s innym, lIliZ wieczmym uciekinierem 
w tym swoi~ swiecie, jesli chce w nim uzyskac trwale oparcie, to 
jest to mozliwe 'tylklo w6wczas, gdy zda si~ lIla p ewien okreslony 
jego 'PUlIlkt, w czepi si~ wen z calq uporczywosciq i st/ld wyprowa
dzi sw6j obszar ladu, k t6rego b~dz:ie bronil przed lIlapierajqeymi 
siIami chaosu. W ten spos6bpozyskuje od swi·ata pewien w/lski, po 
ludzku uksztaltowany i p o ludzku urze,dzony swiat, w ktorym zna
leze m oze spok6j. Ten wyzszy ludzki swiat okreslamy jak o domo
stwo (Heimat) i problem pozyskania nowego oparcia u jmujemy jako 
prdblem budowy d omostwa. Domostwo w sensie szerokim dzieli 
si~ rprzy tyro zlnOW U !Ila dwie swony, jedlIlaiJti:e seisle ze sobe, zwill
2Jane i wm jemnie uw arunlmwane. Jednll jest 'przestrzennrie ograni
czony rObs'zar domu i TOzwijajllce si~ stqd otoczenie przestrzenne, 
druge, - po ludzku urze,dzone srodowisko rodzinne. Spojrzmy naj
¢erw na t~ drug!! stron~ Ii zauwazmy, jak wai ne jest, ze rodzina 
jako lIlajmniejsza kom6rka ladu Zyoia wspolIJIOitowego przetrwala 
wszystkie wstrz!!sy lIlaszych rCzas6w. Zwroerny si~ nast~pnie ku dru
giej st r onie, okreslanej swiadomie w spos6b upreszczony i schema
tyczny jake p I'loblem domu. Idzie tu, og6lnie m6w'illc, 0 problem 
antropologiczn ego znaczenia darou , tj. 10 znaczenie domu dla zrozu
mienia istoty czlowieka. 

Dom przedstawia dla n as podSltawowe zjawisko ludzkiego U'~sztal
t owania swiata w jego postaci. lIlajprostszej <i dlatego jest tak zna
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czqce, iz w polemi1kach z myslen:iem egzystencjaln ym zawsze ZWira
oano uwag~ na podstawowe znaczenie domu dla bytu czlow~eka. 
Isto~ czlowieka usHowano dkreSlie z ,roimych st r on rprzez fakt po
siadania IrOZ'U!ffiU, wytwarzarniJa nar.z~dtzi itd.; nriemniej owoerna m <Y.Z
liwosc tkwilaby w budowan iu domu. Dom stanowi bowiem form~ , 
w j-1lIkiej rczlowiek oslania za pomocq clil1oniqcego da chu i odgl'an i
czajqcych murow swojq wlasnq rprzes,trzen jako przestrzen zycriowq. 
W ten s.posob lpowstaje rozstrzyg ajqcy d la ludzlciego zycia podozial 
na dwa ·obs;z.ary: na "z,ewrnqtrz" pozosta je chaos, "swiat" 2iagra2la
jqcy, do ktorego czlowtiek musi stale n a llOWO powracae, by wypel
nie tam swoje zadania, lecz wykonawszy dzrielo wraca utrudzony 
w schr onienie srwego d.ornu, by znalezc tam spok6j i ukojenae i rw t ej 
sferze znowu powrocie do sieooe. Nie idzie 0 to, by czlowiek bo
jazliwie ukryl si~ w swym domu ; musi on stale z niego wyehodzic, 
by wyrpe1nlic w swiecie swojq misj~, lecz z kolei moze j'l wypellrri c 
tylko w6wczas, gdy fIN swoim domu m alazl oslarniajqrcq rprzy\Sltan. 
mO':i:1liwoSc wypoczynlku i skupienia. Wew:n~trzne zdrowie ezlowie
ka zalezy od wlasci'\vej rownowagi mi~zy tymi d wiema stronami: 
"domeom." a . "swiartem ". Po tym, j1llk fHozofia egzystenejaln a na
uczyla nas widziec rniesamowitosc swiiata w calej jego grone, idzd.e 
dzis zasadrniczo 0 ;to, by kultywowac rprzedwwag~ tej g'rozy w przy
jaznym swiecie domu. 

Ale oto jui: Ipoja'W'iajq s<i~ wqllpliwosci, rnianowicie jesli si~ tu 
twierdzi, ze czlowiek moze znalezc sw6j spokoj tylko w ostoi do
mu, to z pewnosci'l rpojawiq si~ krytycy, ktorzy zlosliwie wskazq, 
ze poglqd y te stanowi'l lustrzane odbicie ·pewnej zwodniczej 'zresz
tq sytuacji g ospodarczej i ze tl'Oeh~ dobranej rkoniun'ktury wystaT
czyloby, ·aby ipliScic w zapomnienie wszelkie rniepokoje egzsytencja
listow i zaczqc na nowo m6wic 0 osloni~ciu. Mozn a lIla t o odpo
wiie<Wiec ,podw6jnie. Po Ipierwsze, m e chodzi 0 to , by w miejsce d o
tychC1lasowej bezdomrnosci wystllpil tel'laz zwrot Iku pewnosci domu, 
lecz 0 ;to, ze ob a obsza!fy, "domru" i "sWtiB.lta" n alezq do czlowieka 
i idzietylJko 0 to, by w rmiejsce jedrnostronrnego akceilltowania jed
nej strony wystqpila teraz wlasc.iw a propor cja mi~dzy nimi. I po 
drugie, rue szlo Itez 0 to, by czlowielk w rz~kornym ipOsiadaruu za
beZ'pieczenia stal si~ leniwy i Mmknql oozy lIla rrzeczywiste '2iagro
:i:enie swojego bytu. JeSLi. mow.a 0 oslaniaj'lcym chal'lakterze domu, 
to rnie jest on d arny czlowlielkowi jako mienie , lecz jako zadranie. 
I odalosi si~ to nie tyllko do dornu, Jrecz rponadito do wszelkiego ludz
kiego ladu , d la kt6rego ten wybrany z,ostal tylko j ako przyklad. 
:laden lu<.Wki lad m e ipOwsrtaje s'am z siebie, tooz tylko w6wczas, 
gdy w ci:tglym napi~u broni si~ go przed natarciem bezladu. I od
wrotcie: tylko wOwczas, gdy lad odalosi Z'Wyci~stwo mad chaosem, 
osloni~cie n ad zagrozenriem, czlowiek moZe pozostac ezlowiekriem. 
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6. DYGRESJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I POKOJU 

W tym miejS'cu 'l1ie.zb¢ n a jest uw aga dotyczqca uzytycl1 wla.snie 
poj£:e bezpieczenstw'a (Sicherheit) i pdlroju, bowiem ich godnose 
i 7JIJ.,1lICzenie dla istoty czltowieka zakw€stionowane 2lostaly przez 
prqdy i rra'cjona lne. Filozofi a zyc.ia ze . swoim elemelltem dYlIlamicz
nym zawsze byla sklonna do uwielbiania walki i w'ojen . Ze idzie 
tu 0 wewn£:trzifcie kO!lliecone lub przyn ajm'l1iej wewll£:trmie zbli
zone zalezn osci, uj awn'ia sie, u pierwszeg'o filo zofa zycia , Heratklit a, 
ktory, .i lik wiadom o, okreslil wojne, jako ma1Jke, wszechrzeczy. Prze
de wszystkim jed.nak naleiy 'tu wymi enie Nietzschego, ~6ry w spo
sob moze lekkoIllys1'l1ie tprzesadny, lecz jednak gl£:boko osadzOlllY 
w is tode irrac jona'li2lmu , gloryfikowal wojn~ jako rwieltkq·, intensy
fiku jq<!q zy>e,ie ,zas ad~. Wrszel:ka wrieJrkose czlowdeka, ja'k poucZ'a, 
ob ja'W!i.a si~ tylko na wojnie ' i Itylko wo jorwnik jest rprawdziwym 
czlowiekiem. Taki heraizm rna w sobie ~awsze c os upajajqcego 
i pozost a je w scislym zw!i.qm.t rz O'gollDym ,irracjonaLnym ,odczuciem 
zycia. Powstrzymam si~ juz od zestawian ia dalszych swiadectw, 
ktorych istnieje wielka Hose i ktor€ dajq 0 sobie 2lIlae w fa'rmach 
stopniowo coraz balI"dziej prymiltywnych, 'az do Ikatastrof polirtycz
nych nas.zej bezposredniej 'Przesz~osci . 

Jesli usilujemy ujqe wyraZniej rwielo:macznie u:.i:ywane w tych 
srorrmulowaniach poj~cie wojny, to celowym b~dzie .zastqpienie go 
ogolniejszym poj~ciem w alki; ,podrmre§li si£:. w ten sposob, ze ow 
'proces moze si~ WYl'laZae w 'l1ader roznych f01'mad"l rrywalizacji. 
W tym og¢lniejszym sensie maze bye slusroym, ze w al:ka ,zwiqzana 
jest w sposob nieU'nikiniony e sytua,cjq czlowieka w jegoSwiecie. 
Z 't€j racji J aspers za,liozyl ' walk~ do sytuacji gran[cznych, nie
zbywalinie ozwiq21anyeh z ludtk:iim istnieniem. Lecz takze teg'o rodzaju 
sforrmulow ani a Sq w qtpliwe, sklaniajq bowiem do prnooW'czesneg'o 
uona'n'ia ela za nieuniknione. W rzeezywi'stosci lDatomiasrt; owe sy
tuacje graniclme majq zawsze podwojne obhlcz-e. Wymaczajq one 
zasaooicZlO n ieusuwa1nq grani;c~ - i gdy Oswiecenie jej Die d<o
strzegalo, m ylilo si~ i bagateli'zowalo swaat. Lecz podstaw owe uzna
ni e istnienia granicy ni e OZ'llacza, by k aildq okreslonq, k onkretnq 
grani'c~ ,przyjmowac jalk,o ni€untkn'irone fatum. I tu znowu t kwi t ak 
brzemienny w nast~pstwa blqd Ql'racjonalistow . Zaleim<ose t£: sfor
m Ufowal w s'waim cza'sie bardzo wyrafu1ie Simmel: nraw et jeSli 
graniirca nalezy do istoty czrowieka, to pr zeciez zadna okreslona gra
mea lDie jest definitywna i kailda moze zostae ludZJkim wy sibkiem 
przekr:oczona.10 W rl1'aszym 'Przypad'ku znaozy to: nawet jesli walka 
w jakiejkolwiek forrmie jest 'l1ieunilm iona, t o nie uwaWa to czlo

" G: Slm mel, Lebensan schauung, vter metaphystsche Kapttel, Monachlum 1918. 
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wieka cd ,obowiqzku ,zwalczania wszystkimi sHami jej koruk!rebnych 
fO'l'lIl przeja'Wliania sli~ i wst8iWienia siE: za TOZUiffiIlyun ladem ipOIko
jowym. Bowiem orien'tacja lOa pokojowy lad wlasnego ·swiaia zako
rzeniona jest w isl1;ocie czlowieka jafroo jego Illajgl~bsze lZiobowi~zalllie. 
ktorego nie mama poniechac, nie wyrzekaj!:lc siE;l jednoczeSnie sa
mej godllloscU. olllowiek a. Tu itJcwd wiel:kie Illiebezpieczenstwo entuzja
styc2lIlej hemoizarcji Zycia, z k t6rego 'Zawsze plyme szczego1nie fascy
!lluj~oa moc. D~zenie do pokojOfWej budowy rna w ~obie 'Ziawsze coS 
praza'icznego, lrutwo wystawiaj~<cego na :poga:rd~. 

Zachowuje t o ponadto znac2lel11e w IkO!ll'takscie og6lniejszym, mia
nowkie w stosunku do n iebezpieczenstwa. Filozofia Zyda w swojej 
Stklonmosci do entuzjastycm ej intensyfikacji rozlwszuje siE: niebez
pieczenstwem jako stymula'torem ZyGia. Wlasnie u Nietzschego do
chodzi do imlponuj~·cej ekspresji 'owego uwielbienia Zycia ruiebez
pieczneg'o: "hudujcie swoje mia'8ta n a Wezuwiuszu!" - zqda. 1m 
Zycie jest bardziej ni ebezpieczne, tyun jest doslkonalsze. Maj~cypo
tern nast!:lpic egzystencjalizm ucieklby moze przerazony, drzqc 
z trwogri ; w przyj~ciu trwogi jako nieU!J1ilm ionego losu 'porostaje on 
jedmak izasad!lliczo na tym samym g'runcie. Ta'kze 'tu w aZna jest 
dwuml'Onnose, Iktor~ u wy.pu!kliliSffiy w .przypadku syttuacji g'r anicz
nych. P02lIlanie niebezpieczenstw zycia nie O2lIla02'Ja bezczynnego 
przyjmowania .mebezpieczen'stwa czy tez wr~cz poszu1ciwania go 
w zuohwalej zar ozumialosci. PrzeciWlIlde: 'poznanie 'pemego niebez
pieczenstwa nie wyklucza w oll 2'JWalczenia go 'za pomoc~ wszyst
kich stojqcy.ch do dyspozy<cji sil i dq,i:eni,a do bezpH~czenstwa . Z ca
los.ci i rracjonalizmow naszej duc:howej hisiorii pochodzi zgubna 
tendencja do czynienia z 'dqzenia do bezpieczenstw a czegos opogan:Hi
wego, u Cieczki ludzkosci malostkowej i ni Zszego gatlmku. Mowi si~ 
pogardliwde 0 mieszozansldm d~zeniu asekuracyjnym i obce stowo 
staje si~ tu por~ozny!ffi srodkiem demagogkllIlego 'znie'ksztarcania 
prawd:lJi.wych stosunk6w. ' 

Znowu naiklad ajq si~ tu chva problemy: zarzut ten mo'ze bye uza
sadniony w>QIbec pD'WierZlchownego i trwozliwego czlowieka, Ikt6ry 
nie widzi i rue chce wicioziee niebezpieczens twa i k1tory uwaza bez
pieczenstwo za danl;! niekwesti-onowalnq, w Iktorej Iffio:hna si~ bez 
wysil'ku urz~dzie . Jego d~zenie do bezpieczenstwa w obliczu t r afnie 
rozpozrranego !lliebezpieozen'S'twa, dqz{''!llie do ogrankzon ej, zabez
piecwne j prZlemrzeni , b~zie wr~cz karygodnie nieuzasadnione. 
Jesli jednak 'w og61e co.s taikieg1o jak kultura nalezy do istoty czro
wieka, to zawiera ona w sobie takze dqzenie do bezpieczenstwa. 
Bowiem kultur,a w najpI'Ostszym swaim ,sensi,e oznacza, ze cZfowiek 
przeksztakil material obcego mu i wrogiego swiata zgodniez wla
sciwym rowe ,poozuciem ladu. Mowienie 0 ty.ch spraw ach jest dzis 
bez wqttpienia rzeczq trudrn~; ten bO'wiem zyskuje pok lask opinii 
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i uchodzi z.a gl~bokiego mysliciela, !~ sugestYWinymi slowami pO
trafi opisac niebezpieczenstwo Zycia, niesamowitosc swiata, i 00
wrotnie, uchodzi za pros taczka, kto tej bala:mutnej ·wizji przepiw
stawia wol~ ladu i bezpieczenstwa. Pomimo to n agli nas potrzeba 
odwagi de tego l"od2laju niepozorne j trzezwosci. 

7. ROZSZERZENIE PROBLE MU " 
Na pozor tylko odeszlismy 00 lpoczlttkowego postawienia (proble

mu, w kt6rym chodzilo przede wszystkim 0 antropologicznq inter
pretacj<:: darou. Z drugiej stl'ony jednak owe wtrqcone ,rozwazania 
przygo1owaly n am ZWTrot rozstrzyg'ajqcy: uzyskujemy ,pUJIlikt opar
cia do uogolnienia n aszego problemu, gdy od go<towego domu cofa
my si~ ku czynll1rosci budl()!wa;ni,a domu i owe budlCYwanie donnu 
ujmujemy j arko najpro&tszy i najbardZ'iej p rzejrzysty przyklad Slpo
sobu, W jaki czlowiek m ()ze w og6le urzqdric si~ w swiecie. Gdy 
romantycy dr wiq z tego, ze racjonalisci chcq tylko "dzialac" i w 
przeciwienstwie do 'tego akcentujq 'przyzwolenie na dzianie 5i<::, to 
mogq miec Tacj~, 0 He ·rzecz datyczy organicznego 5tawania si~, 
np. w ycho·wania majqcego lI1a uwadz·e rozw6j sil lud2lkich. Lecz 
jest to obszar baTdzo w~ki. Nawet proces k&~altowania si~ jed
nostlcl ;trudno byloby pojqC od tej strony, zaS przeniesienie na 
rzeczywu.tosc spolecZ!I1q byloby bard2l0 wqtpliwe. Lecz zanirm b~
dziemy mogli ,powazyc si~ na ostrozne prz~prQ<wadzenieg'ra,nicy. 

poZy'tecZ!I1ie b~e ·na 'perw1Ilym prostym pr¢ ladzlie uWY'l"aznic za
sadnosc drugiej strony, a do Itego wlasnie 'przygotowaly nas dotych
czasowe rozwa.zan ia. W budowie domu w kazdym ratie mamy przy
klad uprawom oonia jqcy drugq stron~ . Ot6z budowa jest z koniecz
nosci pewnq .kierowanq r acjonalnymi zasadami, swiadomq, IZgodnq 
z planem dzialalnosciq. Budowanie odnosi 'Si~ do ladu swialta po
przez sil~ ludzkiego li!nt eleMu. Gdy czlowiek przedsi~bierze budowQ 
swego domu i urz/ldzenia w rum swego miesz:kania,· uzyskuje on 
pewne opar cie w swiecie i \przestaje bye wieczmli.e spl'oszonym 
zbiegiem. 

Najlepiej .-' zorientujmy r.az jeszcze nasze rrozwa'zania wubec 
Osw~ecenia . Poszlo 000 0 wiele dalej. Pragn~~o caly Swiat urz/ldzic 
wedle 5woich planow . Galy swiat byl w ,pewnej mierze jego do
mem, lub lepie j : w calym swiecie ozulo si~ on~ u siebie w domu. 
Dlateg,o tez antrO(pOlogiczna fU!Ilkcja d·omu mogla dopiero tam 
&tae si<:: problemem, g~ie OOkryto sw~at w jego nieprzytulnosci i za
gra~alnosci , bowiem dopiero w6wczas powstalo zadarue, by szer
szemu obszaTowi tego, co nieopanowane, wydrzec w q.ski obsz·a'l" 
ladu, zagrazajqcemu - oslaniajqcy Swiat domu. Droga do ~zi.t

mienia sensu domu musiqla z tego powodu prowadzie z konlecz
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nooci 'przez egzystencjalistyczne doswiadczenie strulU lIl~ezamieszka
rna czrowieka. Tyl!ko ·w6wczas, gdy obie dziooziny: !Il!iebezpiecz
nego "zewlI1q1trz" i uspokajajllcego "weWlIllltrz" r(>2mi1l si~ wzajem
nie co do swoich odmiennych struktur (a takze odmiennych mozli
wosci tkategorialnego uj~cia), 'POW~taje problem domu. POlzostaje 
to w scislym zwillZku ze srtosUlIlkiem 1Ini~d:zy 1'Iacjonalizmlean 'a irra
cjonalizmem i '0 rtyle posiada centrallIle ~Il'alczenie dla ~umielI1ia 
ludzi wspolczesnych. 

Nalezy jeszcze na IZakOD!Czellie przypOOlllIliec, 2:e dom lWybr<llismy 
jako najprostszy i najbardziej przejrzysty iprzyklad ludr&ciego ladu 
zycio·wego Ii kszJtaUoiWani,a Zycia. Co od.n.osi. s'i~ d'O domu, odnooi siE: 
takze, ·aczkoil.wiek z Ir6imicami w szczeg61ach, d o pozostalych ·typ6w 
ladu, w ramach ktorych czloWiiek urzqdza swoje zyde, w szcze
go1nosci odnosi si~ to do ladu ludmego swiata historycznego. Ta'k 
ze tu wyst~'P'1je zada:n!i.e pozyskania od lIlarzucajllcego si~ chaosu 
niekonitrolowa1uych sil lpewnego obszaru ladu i pokoju. Takze tu 
odpowied:zialnosc czlowieka za 'powodzenie alba niepOIWodzenie jego 
Zycia ooWliera w sobie swiadome, racjonalne ksztaltowanie; oby
dwa bowiem, odpowiedzialnosc i wola racjonalnego ksztatiow;m ia, 
z konieczllosci do siebie lIl'alezll. JedlIl'O l!1iemozliw e jest bex drugie
go. Iocacjonalny 'Obraz biemego bycia lpowodowanego podnietami 
uczuciowymi i nami~tnosciamJi., otraz rpogrllzeme joolIlostki w po
chlani'ajllcym zyciu 'zbiorowym '~'Osi odpowiedzialnosc ilIldywidual
nil. Romantyzm nie znal zadnej odpowiedzialnosci; jest ona mozli
wa jedynie w 'swiadomym 'Przooiwdzialaniu, jedyrue w w oli 
swiadomego ksztaUowania. Gdtie rZlldzi r ozum, tam tez moiliwa 
jest odpowiedziitalnosc. 

8. ISTOTA ROZU MU 

Znowu .przerylW·aJmY Ibezposredni to'k I'ozwazan; jesli iZechceany 
rposuIlllc si~ d alej, 'rychlo zauwaZymy, ze m ajdujemy si~ lIla grun
cie niepewtnym, skor.o poj~e pr.zewodnie, Ilezllce tu u podstaw , po
zostaje nie2ibadane: mianowa.cie poj~cie sarmego rozU!Illu. Dlatego 
tei m usirmy si~ 'tu ~a'Z jeszcze zatrzymac. Jednak me IZ powodu bez
rmyslnosci nie 'l1ozpocz~lismy iI'OZWaman od OiklreSleni·a lstoty rozumu. 
Nie wiemy, czym jest TOzum i dopiero w 'trakClie ~ozwazan mozemy 
Iniec n adziejE'(, ze w spO'l'lze rz :przooiWlIliliem, z ioca'cjonalizmem, 
w obustironnym z atoniecznoscQ rozswietleniu uja'WIlli si~ rtalci:e coS 
z jego lIl'altury. Dlattego tez musimy tu dokonac jeszcze iednej dy
gresji. 

Gdy usiluje si~ wyjsc od ,poj~ia T3!cjon'alizmu, w ~t6rym 2ia'cho·· 
waro Si~ Zywe, 'takze w j~:zyku niemieoltim, lacitis!kie ~atio, to rue 
zajdzie m~ zbyt daleko, g:dyz wsikuteik s,posobu, w jarki <izis uZywa 
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si~ rtego slowa , stalo 'S:i~ ona rpoj~ciem ipOgardliwyttn, p rag;nqcyttn 
obni'zyc 'waruooc rtego, CO 'OZJll<a'cza. Ratcj,anaIizrnem !I1'azJ71wa sU~ tam 
pUinlk,t '\vid'zeni,a suohego rozsqdku, dl'a ktoregio krolestwo zycia 
s'kurczylo si~ do paru jalowych poj~e. Racja'll'aIi:mn wyS't~puje t am 
wi~c dla oznaczenia pewnega braku. TO', ,CO' rna odpawiadac obcemu 
s1awu ,,'racj,O'na.I<i!:mn", nie oooosi si~ do ,rzeczy 'Samej, Iecz z,awsze 
juz jesrt pewnytm zaciesni-enliem i wy:pacZieniem 'tego, 00 wl'asciwie 
rna si~ na 'l1lysIi, gdy mowti. si~ 0 rO'zumie. 

Lecz takze samo 'Paj~cie r,azUJmu jest tak wieIostI1anne i mie
niq'ce si~ ZII1aczeniami, ze nalezalioby je ll1ajpierw ,precyzyjno.e okre
slie, gdy mowi si~ 0 odpowiedzialnasci rozumu. Razro:im'ie:nie 110zumu 
cZJ11llTIego i bie'I'nego (ArystoteIes) 'odsyla az dO' zrodel greckiGh, 

. Niemczyzna ip'Osiada w s,tosunku dO' j~zyk6w roman:sUtich t~ prze
wag~, ii to, CO' zastaje tam uj~te w jednym s10wie - jak ratio, 
r aison, !i:td. daje si~ mozlazye na dwa roilll'e desygna'ty. Ze z'as j~zyk 
wieIekrae uzywa ich bez odromienia, swiadczy a tym, ze ,oba zna
czen;i,a pa'2jastajq w ,scislej za'Ie~nosci. Przy wyjasin1lani'l.l tego sto
sunku tr2Jeba b~::l~e je 100Zlna'czye. Owe oz:nalc:zem,ia nie Sq ,w lkaZdym 
m zie ICzymS nowytm i w hisltorii filO'Ziofii pojawi'a'jq si~ n ajraz
m aitsze p ro'by, IIllp. Kania, Jacohiego -ezy RegIa, fHawfd,cZllle,go wy
in terpre>tawarruioa Iroinicy. Zrezygnujemy jednaik z blizsZiega sledrze
nia tych prob, usilujq 'One Ibawiem danq j~zy'kowo roznioc~ wylka
rzystae w sensie pewneg;a tdkreslonegio systemu fii'azoficznego i przez 
t o' ,znowu naruszajq 'rzecz s'amq. Ogil"aIl11oZJ71ffiY s:i~ do tego, by w opar
ciu 0 ffiOliliwie swaboon e uzycie j~zy'kawe uwydatilltic tIlu kiilk a rry
sow cha>J'lakterystycmych. 

Intelekt (Verstatnd) opawsrtaje w 'zwiqzku z rOlJUmieniem (ver
stehen). Rozumiem 'pewne 1wIierdzenia martematyczne, ToQzumiem 
ta'kze s ens l'Udz'lciej mowy. Razumienlie IOzna>ClJa tu zaJWsze 'Ujmowa
nie s'truktury 'Pewnej Irzeczy jatkJO l~an~ecZ!I1'ej ; lecz mog~ rte:i powtie
dzi€c, ze ",rOlzlUmi'em" pewne rzemioslo, i tu 'rozumienie staje si~ 
rowlnoz:na,czne z urni€j~tnosciq, ,z IOpatnowaniem 'pewnej s'Pl'awn'a
sci. Jest ICzymS 'aikltywnym, 'a z;arazem ,poso.'adajqcym charakter au
tentylCZlI1ie rzemi'esln~czy . To satma odnosi si~, ohaciaz juz nie VI spo
sob rtak Z'jIWy, do j,ntele'ktu. Intelekt jest w ogolnosci sztuikq 'pojf;
c10wega konstJruo'WlB.nia i lI1!adbudowanego ll10ad nlm techn]C2Jllega 
oparnowan'ia Izadan pasialWlianyroh C'zlowie~awi pr,zez zycie. Spot.ka
lismy siE; z nim w przykladzie budowy damu araz ogolnie ksztal
tu jq'oej ,zas'ady rceI,awego lad'll zy-ciowega. W tym sensie jest 'On nie
zb~dll1ym wa'run'kliem 'W'st~'pnym wsz€lkiej odpowiedzilalll1ie zapIa
now,anej 'hurdaw y . Lecz w tym jeg;o rzemiesl:nkzytm cha'r,aJkiterze 
tkwti zarazem cos podrz~ooego. I.ntelekt jalko rtarki 'nie m OlZe wy
znaczae .zadnych ,celow, l800z musi je bnac skq'dirnqd, >i d~atego tez, 
jaikla w ladza eelawego 'obra>chunikJU , wst~pO'Wac na slui'b~ d o'Walnych 
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celOw. Lntelelkt jako talki nie jest ani dobry ani zly, lecz jest il;ylko 
na!l'z~dziem sluzebnyrrn. 

Dlatego tai, co dotyczy juz naszeglO rbezposrecliniego pl'oblemu, 
ilntelekt i sHy irracjonalne w zaden sposob nie wyldulC2Jajq si~ . 
Co 'wi~cej, zimny Ii wyrachowany intele'kt Iffioie 'wst~pie n a sluib~ 
'P'I'Llest~pczej IllHmiE:1Jnosci. Nauka w sluibie unicestwi'ajq,cej wojny 
Iffiooe bye tu przykladem. Lntelekt juz z gory ikryje w sobie 'afUten
t ycz.ne niebezpieczenstwo, wydajqc w polq,czeniu z Inami~1mos'Ciq 
krancowy f.matyZlffi. F m atyzm ,zdef1nioWiae Iffioina wn;cz ja'ko zra
cjonal'izow'anq na'rrn~1JrllOse. Odnosii si~ to nie tylko dlOtalk zwanych 
niiszych n alffii~tnosci, zqdzy wladzy iposiadalll~a, lecz w Irownym 
stopilliu dlO t ego, co nazywa siE: Illam:i~till'osciami "sz'l,ache'tIllyrrni" , do 
zarliwosci wiary w ja1ciejkolwQ,ek foI'!IIlie i suhkietywnie inajszczer
szego "idea~u" . Stqd tei wielkie Illiebezpieczenstwo kaZdego 
pooes'adnego idealri'2mlu . Talkze w nim pnabywa dU!ch lowej wylqcz
n,osci, IMora w odmiennrie lffiys.lqCyrrn wridm ty'lko 'W'I'IOga, Iktorego 
nale±y zrwalczye. We wszel'1cim jed;nostronnyrrn uiyciu inteleiktu lezy 
jedinocze.snie niebezprieczenstwo peWlneg,o izolujqcego wyos,trzeni'a, 
n iebezpieczer'is two ekstl"awagancji, 10 ik.torej !pisal Bin'S'wanger.ll 

Natomiast rozUIffi (Vernunft) jest czyms calkowicie r6Znym, jedno
czesnie jednak niepolI'ownani€ <tJrudlllriejszym do uchwycenia niz in
1elekt. J esli d la wstE:'pnej orien'1Ja-cjli wyjdziemy od 'S'W1obodnego uZy
cia slowa, to tmoiemy miee nadziej~ , ie powstrzymamy si~ 'przed 
pochoipnymi teomami, lctol"e prLles'zkadZ'ajq nam w doslt~pie do orze
czy samej . Powiada si~, ze czlowiek riabiera rozumu, lub ie musi 
bye na 1ll0WO spr,oWladLlony n a dll'ogE: 'rozumu. Co 10 :zJnaczy? Kiedy 
czlowiek znajduje si~ w takim stanie, i2 nalezy go sprowadzic na 
drog~ rozum u? Czlowi,e!ka tarkiego nazywa siE: szalenrcem. J est to' 
czlowriek opanowany af~kt~m, M6ry jalko igraszka sil irra'cj ornalnych 
utracil wszelkq mi ail"~ i abec'l1ie, ,w bezmyslnej 'zaro:zrumialosci lub 
w rownie bezmyslnej pysze, jest w stanie sprawic najwi~ksze nie
s:zJCz~scie . Z rtaklim czlowiekiem nie moma rOZJmawiae. ZaimikniE:ty 
W SJamotnosci afeMu, rprZJez siebie sarmego zawrirnionej , nie slucha 
w ogale glosu 'l'OZUlffiU , 'kltory od stI10ny dl"ug,iego 'cz~owieka iprze
n:i!ka do jego uszu. Zaochowuje si~, j,a:k gdyby wypadl ze zdofoOlwych 
try'bow ,panujqcych s'tosunkow. Gdy ZJas ozlowieik 'ZJI10WU dO'chodZli 
do rorumfU , aznacZJa t o, iz jalk gdyby pod w,plywem przebudzenia 
wychodzi ze swej izolacji, jak si~ powiada, "pazwala znowu ze 
sabq !I'{)zm awtiae" . Znrowu s lucha i:nrnY'ch. Rozum oznacza tu wiE:c 
medium wspalnoty, w rktorej ludzie, nawzaje'ID s!i.~ sobie przyslu
chujqc, m ogq 'spartkrac sj ~ "N rO:zJffio,wie. RO'zum, jaa~jkl()lwiek trud!I1oo 
ujqe go rw s z,czegorach, :posiada ,charakter wyprowadzajqcej ;ponad 

!l L. Binswa nger, DTei Formen missg!iickten Daseins, T ybinga 1956, 
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wszelkie partykularyzrriy wspolnoty. Stqd tez mowil Jaspers 
z n iedkr·eslonosd.q lezq'cq :w n a tuTze 'l'lzeczy - 0 ,,~z.echobejmujq

cym" w Tozumie i tym samym jako pierwszy n aw olywal, by wy
dobywajqc 's\i~ ,z ,ilflmcjonalnej ,gmatwanliny 'zastanowic si~ gl~biej 
nad istoiq l'ozumu. 

Lecz "bycie rozumnym" w kon1ekscie naturam ego uzy cia j~zyka 
posiada jeszcze inny 'Sens. Kto poz.wala 'ze sobq m6wtic, ten jest C'zlo
wiekiem, 'Mory nie upiera si~ It~o p rzy swoich zamiarach, kt6ry 
ze swej strony <wy'chodzi naprzeciw drugiemu i w obopalnych sta
raniach gotowy jest do tworrczego ImmpTomisu. Wobec pojawiajq
cych si~ rtr udnosci szuka on "rozwiqzani a ,rozUlIIlIlego". Takze ten 
zwrot jest ZiIlaczo;cy. 00 7Jl1Iac·zy bowiem "roZJU1llnel"o:zwiqzanie"? 
Czysto Ta'cjon'alnie n'ie 'Sposob .go QslqgnqC. Gdzie rozwtiqzanie d aje 
si~ uzys'kac 'racjonalnie, np. w przyv.adku peWlIlego problemu ma
tematycznego, tam t e:i istnieje rrozwiqz;anle ,pr awidlowe, nikt jed
n ak nie nazywa go rozumnym. Rozumnym rw sensie j~zylrowym jest 
rozwiqzani'e, w ktory;m pTzez obus tronn e w yjscie naprzeciw w du
chu wz'ajemnej ust~pliw,osc1 d q:i;y si~ d o przezwyci~zenia przeci
wienstw. Usunqc napi~cia i stw orzye m ozliwosc bezkolizyjnego 
wspoli;yda - oto dokonan~e rozumu . I gdy 'l"zemies}niczy irutelekt 
byl nam potrzebny przy budoW!ie dam'll, talk 'W zgodJzri.e rwspol-za
mies:tkiwania uciekamy si~ do pomocy 'l'ozumu. Wytwarza 'on pr.ze
chvnq walce nami~tnosci atmosfer~ pokoju. 

P odczas 'gdy slepe nami~tnosci i l"aIchujqcy intelekt m oglY'hy wiq
zac sd.~ 'ze 'sobq, ·takl1OZum i nami~tnosc stanOMq lPI'zeciwiensilwa 
rreczyw'iScie nie do polq'czenia. Gdzie "szaleje nami~1mosc, ,a gra
nice czlowieczenstWla uciskajq", tam glos rozumu prz'estaje bye sly- ' 
szalny. Gdzie ;J.'Zqdzi 'rO'Zum, tam nami~tnose 'zostaje dkielznana. 
W przeciwi,enstwie do nlie umiarkowalnia nami~tnoSci, rw imocie '1'0 -

ZUillU tkwi po'Wsciqgl!iwosc.Wielrokr,O'tnie zle l1oz:umiany jako prze
d~tnosc, wykp'i'Wany, stanow,i roZUtffi zasad~ mi'a'ry i tyro 'samym 
jest Wlohec nielud:ruciego 'dha:ralklteru nanri~1Jnosci sliedzli'hq rtego, cO' 
w czlowieku autenrtycZTIie 'ludzkie. 

J ako cnota um'i'3'l'kowania Inie ~a1oza IOn wprost n·ami~tnoSci 
i rue O'drzuc.a uczuda, lecz driala powsmqgajqc-o, s,pajajqc 'wszyst
ko rw rcafose. Dlatego tez ostatecznie jest onotq, 'ktorq Platon w swo
jej Republice okreslil mianem sprawiedl iwosci - jako najwyz
SZq ze wszystkich mot. Gdy bowiem przesledzi sit=: do dziS prawie 
w ogole rue sta~any 'problem, c-o mia.nowicie decyduje u Platona 
o szczeg61nym stanowisku 'SprawiedllwlOsci, to' ujmiemy jq nie ze 
stan owiska 'owej konkretnej cnoty, dzis ok reslanej jako sprawiedli
wose, lecz jako 'zapTowadzajqcq zgod~ rlJasad~ mi ary, kI1i>ra jest 
istotq .l1O'Zltr'opnosci i samej gl~bi ,rozumu. 

Na tym zatrzymujemy 'S i~. Czym jest rozum ze wzgl~du na swojq 
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is1otEl, nie zostalo zmowu lPowiedZ'iane. MOZlU'a by jedynie z rom ych 
strOll zwrooie uwagEl na jego osi14gniEl'cia, jako ll1'a zasadEl umiarko
wania czy wszechobejmuj14cej wsp6lnoty i td. Lecz s trzeiJmy siEl de
finicji, k t6re usilowalyby wszechobejmowanie rozumu sprowadzic 
do ok,r,esIOllych fun'kcji. Rozumu m e daje siEl uj~e, 'pcmiewaz nie 
jest on szczegol!Ilq 'wIacL.z 14 duchow14 dbok linnych; takZe nie jest wl:a
dz14 najwyzszq (jak o p anowanie nad ideami. b~dz jako przelkaz tego, 
co boskie, czy jeszcze ilnalczej), lecz ,pdkrywa siEl z ist'0tq s amego 
czIowieczenstwa. W tyro sensie okreslano rozum jako to, 'cn auten
tycznie Iudzkie w czlowieku. Wladza' rozumu ,oznacza humanizacj~ 
Zycia poprzez opanowanrie sil i rra'cjonalnych. T El star14 w obycz po
ZlIlaWCZ14 OsWliecenia naleZy dzis na nowo , ZTealiz'0wae. Scisle bio
r14C' jest lU'arwet bl~em mowle 0 pan'Owaniu Irozumu. J ego glos nie 
:ZJIIlusza, ta'k ja<k moze :ZJIIluszae glos linteleMu. Wlada on w spos6b 
lagodniejszy. Dlatego tez: ukazac na powr6t czlowieka jako istot~ 
o'kreslon14 pl"zez rozum riwydobye !Ila jaw '0dpowiedzialnose rozurrnu 
w cha'Osie wsp6Iczes!Ilosci, powilnno bye sensem tych rozwazan. 
Geizie ,dzisi.ejszy -czlowiek U'wiklan y jest w sily irra'cjo!Ilalne, tam 
c.zloWlie'k ju tra m usi !Ila '!lOWO u czye siEl 'posluszenstwa Iwobec glosu 
rO:ljumu. Jest 10 oczywiScie spraw a, ktor,a bez blasku Iwie1kich slow 
wydaje mEl 'Pl"OZ'aic2lI1a Ii niepozoma. 

Otto Friedrich Bollnow 
lI um. Marla Pul kowska 

OTTO FRIEDRICH BOLLNOW 

ROZWAZANIA 0 BOLESNOSCI PRAWD 
CZElsto w Zyciu codzienlIlym slyszy siEl ,ZWl'lot: "Alez wyr14balem 

mu rw koncu p r awd El!" M6tWli14cy uwaza jed:noczeSnie, 'ze powiedZ'ial 
danej osobie szezegQlnie rueprzy jemne grubians,two. Zwrot 6w, uzy
wany w jElzyku rpotoczmym bez ~bytniego zastanawiania siEl, mo'wi 
o praw<izie, ,a w rzeczywistosei idzie tylko 0 grubianstw1o. Prawda 
WiEle ujElta jest tu r6wno21nac2lll!ie :z grubianstwem. To zrazu zd u
rniewaj14ce uiycie jElzyka jest Ipodw6jnie ;pouc21ajqce i sklania do 
dalekosiElZnyeh rwywod6w filozoficznych. 

1 O. F. Bollnow, Betrachtung fiber cUe Schm erzhaftfgkeft der Wahrhei t. Esej 
pochodzi ze zb1oru: Ein/ache SittZfchkeit. Kleine ph llosophtsche Aufsiitze, Getynga 
1957, wyd. II. 
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W podobnym sensie powiada si~ tei, i e Iktvs jest w stanie ZIIliese 
prawd~ czy <calq prawd~ i rna si~ ,tu takze :na rnysli pewnq szczeg61
n 'ie lniepI1zyj€iIDI1q i gr'0inq d l,a 'ni ego wiese. Powiada si~ t a1kze, ie 
nucHo si~~ornus pTawd~ w 1JwariZ, jark Itwa1'dy p1'zedcrnioi, chcqc 
nim zranic. We wszystkich tych zwrotach rna wi~c p1'awda cha
!l'ak t er cz,egos '0 po,rnego , w ['>ogiegoo, 000 IW czlow1ieka ud erza i Z'agra
z'a IITru. ~I'lawtd a, wredl'Ug IpOitocZIIlrego u:iycia ttego slaw,a , pOZlostaje 
w scislym .uwiqz~u IZ ni<ep1'zyjeronym:i str{Jnam~ by;tu. Zas w obec 
farkt6w m d'0snych nie '21wyiklo 'si~ s21czeg61nie akoent owac ,p1'awdy. 
Ozy jest t o tylko pewil1q przypardk'0'Wosciq j~zyika, czy tez k ryje si~ 
w Itym gl~bszy rens? Ozy 6w nriep1'zyjemny 'pos ma'k Irzeczywisd e 
nalei:y do i5tmy rp1'arwdy, ozy rte.Z jes.t jej r aczej w las'Clw a pewna 
il1'eutra~nosc, Ikt6rra w 'tyrn slalffiy;m s to:pniu 'p'0zwala na p1'awdy p1'zy
jeann€ iI1a<d<osn e? Okazu je si~ , ie i tu, jak w wi~kswsc'i iprzypad 
k6w, slusznosc jest po st1'onie n aturalnego uzycia j~zyka i ze 1'oz
pOiwszech.."lione, 'czyslbo teo1'etY'cZIIle uj~eie 'p1''0blemu p1'awdy s'pla
s;;,czylro jq do sp1'awy beztros'lw [leultmlnej. P rawrda lZe wzgl~du na 
sW'ojq istot~ :p oZ'Ostaje rw rzec,zy Slaroej czymS oporny;m, czyms, 0 co 
czlow1ek ude1'z a S1i~ w bolesrny dUa [liego spos6b. 

Too saroo dochodz1 in acz'ej d o glm;ou 'W dkr eslenriu "twalrdej" p1'aw
dy. P,1',awda jeSli twarda, co '0Zlllacza, z,e UdeI'Zla si~ 0 mq, a Dna nle 
ust~puje , [lie chce si~ ipodrdae ipm,gn ieniom czlowieka, lec.z w na 
ws!kros b olesrnych JW[ltaktach 2!aw~za jego zyeiOlWq phestrzen. 
W ·podoooym sens'ie m owi sli~ tez 10 nagie jp1'awd.Z'ie. P rzeciwsiawia 
si~ p1'ZY iym nieprzyzwoitose prawdy z'awoalow anemu, ug1'z8C@lio
iIlemu IWY'slawi'aniu s!i. ~, czy 'Wlr~cz w og61€ sklonrnosc!i. cZfowiek,a do 
UJkryw,arnia \Si~ za prZeslaill~ aj qcylffii, cz~sto oszukanczyrmi iluzjami. 
M6wi si~ 'tez {)I ,,'ozystej", "s.Z>CZ<€Ir,ej", ,,rnieuszm:rim'kowanej" p,raw
d zie, <czy te.z '0 ; ,glolr~'ej" ,prarwdZ'ie, kltor:a czlowiekowi lIlie SIITla
'kuje. U LeopaTciieg'O rb 1':lJInli :to 'il'ast~puj qCo: "b€zhtosrne wylania si~ 
p1'awda ~e s WlOi ch lPusrtyn i gi ozi" . Takze ttl zagl'arza jqca sila m1'ocz
n ej 'p,rawdy 'przreciwstaw ia si~ upiE;lkszajqcej tendencji czystej (tj. 
w lasni€ n!i.ep1'awciciwe j) 'Poezj~. 

Aby wlasciwi e pojqe, czym jest 'prawrla , lIlie 'l1alei:y wychodzie ad 
wt6l'l1Y'ch f ormpoml'anioa lIl!aukowego, w kibry;ch ,ko'llkretne ir6dlo 
p 1"oblemu nieco 'zbloa'klo, ilrecz Itr.zeba 2JW1'ocie s;i~ rku 'I'ZeczywiSltej 
sy;tl~acji zycimvej, 'w ikrto1'ej czlowiek Zlr6dlowo spotylka m~ z czyms 
t a'kim jak pr awd a. Tu Z'M l!'ychlo ok azuje si~, ze doswiado21enire CZ€

gos rtak i ego jak rpTaWid'a zw!i.qzane jest z syttuacjami na wS'kiros lIlire
przyjemnyo:n:i, ze wylani a si~ orna dO'piero t am, gdzie czlowiek ooka
zuje si~ "wyrzucony" 'ze swojego naturalnego zY'cioweg,o zabezrpie
czenia. J ak d lugo crzlowiekowi wiedz1€ si~ dob1'ze, Izyje OIn w ha1'
m onii 'Ze sw o&:m I()'toczeruem. Wowczas jes21c21e 'W ogole !Ilie pcywstaje 
rpytarrlli e 0 prawd~. Tu zyje on w utartylch vamach peWinyoh prze
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konan i 'poglqdow, ogolniej : w 'rama-ch peWllleg'o spoS'obu rozumienia 
zycia, kt6re kieruje wszelkim jego zachowaniem. Ow sposob rozu
m:ienia zycia, IpTzejf?ty od otoc:zenia, utrw,alony zwyczajem, jes<t 
dJa niego talk IOczywisty, ze z S'amegQ si ebie nie przychodzi mu n a 
mysl ZJapyrtac 0 prarwd~. Gdy Nietzsche w swojej wyost rzonej fQr
mu1e pmvd.ad a, ze prawda jest r,odzajem bl~du, bez Iktorego pewien 
rodzaj istolt zyjqcych ni,e moglby astJniee, to m a on ll'a mysli owe 
w niezauw azalny sposob amlbyte i 'll17ll1'ane z'a IOczyw,iste poglqd y 

wskazuje bardzo slusznie na ich funkcj~ zyciowq. Relatywizm 
tych wszystkich przekonan 'ZOstaje w ty;m wyostrzonym sqdzie traf
n ie wyraZO'l1y. . r jeszcze inlIlym uj~c.iem tego punMu w6.dzeni1a jest 
sceptycZ\lle pytanie PHat'a: ,,00 to jest iprawd·a" . Fals,zem byloby jed
nak - i przy tej IWfasnie interpretacji ujaW'nia si~ ~odniczosc 

sformufowania Niet~chego - mO'\v1e tu 0 auteTIltycznej pTawdzti.e. 
Mowienle 0 prawdzie w sensie scislym posiada sens term tylko, 

gdzie ona istotTIie takze narzuca si~ czlowiekowi jako prawda, tj . 
gdZJie on s am mowl,ze to lub tamto jest 'pmwdq. Zdarza si~ to zas 
dopiero wowczas , gdy zerwana ZJostaje na·tUI'aln a zgodnosc z IOto
czeniem, a zrozumiale sarno przez si~ i:ycie w kokonie przyj ~tych 

poglqdow z dnia na dzien zalamuje si~. Gdy cZlowiek budzi si~ ze 
swojej n'ad.W'IJ.ej wegeta'cji Ij ja:klis wstl'lZqS wytrq'ca go z iluzji, wow
czas s1lwierdza, ze "w 'prawdzie" lub "w 'rzeczywistosci" (oha ZWTO

ty ZJOstajq tu uzyte 'prarwie jedll1'oZ\llaczmie) zachowuje si~ on c-a lkiem 
odmiennie. T,o jednak ~o'Staje powiedziane juz z punktu widzelIlia 
kOlIlfliMu i 'zwraca si~ przeciw innemu poglqdowi, Iktory przyj~to 
za oczywis ty, a <kt6ry lIla~t~pnie dkazal si~ zawQdny. Zrodlowe do
swiadczenie prawdy wskazuje wi~c na to, iz dzieci~co prosty swiat 
zalamal si~ i ze doszlo w nim do rozbicia na pozory i rzeczywi
stose, rtj. n a pi~k!ne zludzerne i hrrzydkq, gr02mq, WTrogq rz.eczywi
stose. 

P rawd.a jest wi~c zawsze 'czymS wrogim, 'pr zoo'ikajqcym w s'po
kQjne, n atur,alne i:ycie czlowiek!a. N a wsktI"OS trafnie uwypuklajq 
to PTzytoczrolIle IZlwroty j~zy.ka codziennego. Prawdy doSwliadcza si~ 

w zjawislku O'poru 'r,zeczyJwistosci, z kt6rq 'czlO'wiek :IDluszony jest 
si~ zet rzec. W tym tez nast~p'nie rtkrwi fa'kt, li'z czlowiek me 'pyta si~ 
o 'prawd~ 'ZJe zwyklej dekawosoi alba rozystego dqzenia do w!i.€dzy, 
lecz ze !Ilie 21najdujqc juz innego wyjscia, pod naciskiem sytuacji 
zmuszony zosuaje do 'Calikiem niezg'Od!I1ego 'Z ll1'alturalnym zachowa
niem pytani'a 0 pvawd~. P:rawda me jest wi~c w ogole ezyms nie
szloodhwym, lecz sprawq bardza niebeZlpieCZIlq, pOTUszaj1:lCIl czlo
wieka w samym jego ·rdzeniu. Lecz talki e 'czlowliek musi ,zrozumiec 
wymagalIlia syltuacji, calkowic~e si~ do lIli<ch dostos,owac. Musi otwar 
cie spojr21ec prawciz:ie w oczy. Musi '0 prawd~ walczyc. r dQpiero 
w wa1ce opI'awd~ Zycie ludzkie osiqga wlasciwq m u wielkosc. Z tej 
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konkretnej, zr6d~owej sytuacji wychodzic musi og61ne filoooficzne 
pytanie '0 istot~ prarwdy i jesli nie chce sd~ zartracic w bezJkierun
kowosci - powi.nno st ale do nieg'O powracae. 

Zwrot "aIei ,powiecizialem mu w koncu iprawd~" 'Pobud~a takie. 
od strony e tycznej, do pouczajq'cy'ch 'I"iozrwai an. MOwienlie prawdy 
uchodzi powszechnie za wysokie wyanagarue etyczme. Wprawdzie 
cz~sto pytano, jak dalece i pod jakimi warunkami wyjqtkowo do
zwolone jes,t ,takize klamstwo. Tak mVlane klamstWo k o.niecme jest 
problemem wielokro tni e lom awianym. Wyd a je si~ jednak, ze pra
wie w og 61e nlie stawi'ano pytania oowro1mego, mialIl.owicie, jak da
Ieee mowienie prawdy jest wymagan,e 'lub w jakim stopniu w ogo
Ie jest d opuszw a:lne . Ta:kze tu nalezaloby 'PTzy;jrzec si~ z bHsk~ 
wspo,mnianemu 'zwrotoiWi. 

Niew qtpliwie uwaz,a si~, ·iJe gdy p ewnemu 'CZlowi,elkow~ 'powie
dzialo si~ "prawd~" - m owiqc inaczej ,,\Swojq opini~", to pragn~l() 
si~ go za pomOCq grubians1Jwa obfa'~ie i zmiewaZyc, ze po prostu roz
ladowalo si~ na n'irm swoj gniew. Bye moze, ze przy Itym rzeczywi
scie w pewnym z·ewn~trzmym sensii e powiedziano prawd~ (chociaz 
na og61lIlie zwyklo si~ br.ac jej tu zbyt doklad nie, anti t ez powstrzy
mywae sit: przed niewielkq przesad q); nie WIienia to jednak faktu, 
ze w zamiarze tkwHa tu obelga, tej zas w zadnym r azie nie moma 
iffior alnie n-akazae, ba, nawet dozwolic. GdZ'ie wi~c tkwi powOd, 
dla k t6rego zabrania si~ mowie prawd~ rwobec drugiego czlO'wi'eka? 

Mozna by w pierwszym rz~dzie wyjse od zjawiska afektu i rwska
zae, ze w gwaUownym w ybuchu gniewu nie powinno si~ m6wic te
go, czym, nawet b~dqc w zr6wnowazonym stanie urnyslu, sprawia
toby si~ komus przykrose. J uz w tym zdaje si~ t kwie cos slusznego: 
ze m ianowicie nie chodzi tylk o 0 tresc tego, co powiedziane, lecz tak
ze '0 uspO'so.oienie, w Ikt6rym si~ mowi. Ale Ii one nie wyst arcza, 
gdyz powstrzymywani.e si~ od wypOwiadania r3!cji po 'chlod nym 
rozwazeniu "prawdy" - ozakladamy, ze lcrzywdzqcy \Sqd pod wzgl~

dem tresci odpowiada praJWdzie - moze opierac si~ na obludzie 
i strachu .przed wzbudzeniem 'Zgors2Jenia u drugiego czlorwieka. Ta
kie poslt~powa'I1i.e nie anoze wi~c posiadac wartosci moralnej. W prze
ciwienstwie do tego wfaSnie swobodne wyrazenie wlasnego zda
lIlia moze bye zalChowaniem porzqdniejszym i uczciwsZym. Pytanie 
sprow adza si~ wi~c d o t ego, kiedy w zachowaniu nie podlegajq
cym chwilow emu impulsowi gniewu naleZy, 'kiedy zas rue wolno 
m6wic drugiemu czlowiekowi nieprzyjemnej dla niego prawdy. 

Aby n ie oddalac si~ od konkretu, rozwaimy przyklad pe\V1I1ej 
brzydkiej cechy charakteru, k t6rq moglaby miec dana osoba i po
stawmy iIlast~pnie pytanie, k iedy jest si~ upowaimi:onym i zobo
wiqzanym 0 tym rysie charakteru m6wic drugiemu prawd~. Pospo
lita mqdrosc zyciowa odradza iego, jednak ona sarna opiera si~ na 
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wysoce problematycznych mor alnie motywach osobistego zysku . 
Popy,chajq n atomiast do teg'O wielorailcie, rownie 'PI'Ioblematyczne 
mo,tywy: falszywa wynioslosc, br:ak dys t a:nsu, saltysfa'kcja z oikru
cierlstwa i tym podobne podejTzane pobudki. Szczeg6ly trudno tu cza
sami. rozstrzygnqc, jesli nie osiqgne:~o S'ie: U!lliwersalnej, jasnej miary-. 

Rozstrzygajqce jest 'PTzede wszystkim usposobienie. Czliowiek m usi 
posiadac 'Wro1e: pomocy dtrugiemu -czlawiekorwi poprzez ud'zielenie 
rou prruwdy . Leez prorwadzi to ZillOW d o n owych trudlIlosci. Takze 
Zyczliwa gotowoSc p amocy pTzedhod~ lartwo W lIlatarczywosc i za
choozi pytanie, jak dalece drugi 'W og61e jej sobie Zyczy. M oin.a 
by wprawdzie odpowiedziec na to pytanie w ten sposob, iz prawd~ 

drugiemu czlawiekowi mowic nalezy wtedy i tyl!ko w,tedy, gdy jest 
&i.e: 0 niq pytanym, niepytany zas mialby :milczec. Ale niewqtpliwie 
byloby to zbyt 'powier~chowille i prowadziloby l'atwo do sof.istycz
nych ilnlterpr eta'cji. Mozna by ze strachu 'albo w y;gody pTzemil
czec, '0 co rue jest sie: wylra:lJnie pytany;m; 'ZlIlaczytoby rto milczec 
w tych wypadkiach, gdzie wystqjp~enie w imie: prawdy ze wzgle:du 
na sy'tu'acje: jest Qbowiqzkiem. 

Odpowiedz wylani a sJie: og6lnie z 'pytania 0 rol~ mowienia w ca
fOOci ikolIl'tekstu zycia ludldkiego (i tym samym ~acl1orwuje 1I7u t ak'Ze 
wamosc Qg61na ,zas,ada fi}owni zyda, ,kt6ra ,we wszelkich niejas
nosci·a:ch odsy1a Id o funkc ji ,w calosci zycia ). Mowienie n igdy nie 
jest ce'lem samym w sobie, lecz ma lIlriejsce jedytrlie Ize wzgle:du na 
dZ'ialanie. M6wienie jest wie:c dzliala:niem w ~eniOlnej postaci 
i czerpie swojq waznosc 'ze zmiiany Ullyskanej 'w 'OItoczeniu dru
giego czlorwieka. Oznacza to w naszym s·zczegolnym przypadku: jeslli. 
moZil/a miec lIladzieje:, i e wy!powiedzenie prawdy cos ·poprarw1i. , ,wow
czas >jes t rue: ,takze do nJ.'eg'O obowiqzanym. Stqd mow'a ludzlka czer
pie SW'l zobowi'lzujqcq ,powage:. Poza tym staje sie: blahq gada
nin'l, etycznie dboje:tn'l, 0 ile ;jnne powody - jalk Itu lIl'p. 'l'amiar 
obrazenia - nie czyni'l jej czy!lllS wyrafuie nieslu'SZlnym. 

Dla lIlaszego iprzyikladu 'WIn'i.osek stqd lIlast~puj'lcy: mowienie dru
giemu czlawiekow[ niepirzyjenmej pra:wdy .0 bI'izydlkich cechach 
jego natury jest zabromone nie tyliko w 6.wc7Jas, gdy kryje lSie: 2la 

nim zlosliwe usposobienie czy S'altysfakcj,a dre:czema; naleZy je 
uchylic takZe /tam, gdzie :przy zyczliwym n asta1wieniru jesit one 
kutkiem chw~loiWego lIlas/troju. Dozwolone jest OIIlO wa wczas tylko, 

gdy stoi '2!a nlim powafua lWola i pem'a mozliwosc ws,p6lpI'lacowania 
z drug'Un czlorwiekiem iilad przezwycie:zeniem jego bl~du. Ma to 
miejsce (w najszerszym :zna'czeniu slowa) w lroontakcie !pedagogicz
nym. Gd:ziie dstuieje moz.}liiWOSC pomocy, tam wypowiedzenie prawdy 
jest talkze obowi'lzkiem; zas wszelkie rwygodniejsz€ milczenie jest 
uciec2ikq p rzed odpow'iedzialnosciq. Podczas gdy przedtem moma 
bylo jeszcze powiedziec, iz pomoc 11laleiy lIlIi€sc 0 tyle, 0 He d rug.i 
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czlowiek rze~zywiscie mnie 10 Ini1! prosi , lub tez mog~ p rzypuszrczac, 
ze moglby Il1lni,e od'powiedlnio do sytuCl!cji 0 niq proS'ic, talk teraz 
okazuje 'si ~, ze byloby bardzo ipozqdanym Ipr~ekroczyc t~ 'rrri aJl'~ . 
Gdzie mog~ rrriec TI'adziej~ , iz wskutek m ojej n aw et bolesnej mo
wy oddzialam korzystnie na drugiego czlowieka i gdzie stoi za 
tyJm - bez zadnej <os obistej ll1lysli ubocZJne j - 'rzeezovvo nastrojo
na powagla, tam istruie1je takze na'kaz - n aw e t gdy'by Ito mialo 
bye oikrutne - powiedlzeni a IfiU prawdy. 

Os tatecznie rozwazan ia wystawione Sq bye m oze na n iebezpie
czenstwo falszywego zrozUll1li en:i:a - jaroo usprawiedliwienie prze
mi'lcZlania Ipewnej 'prawdy w wypadkaeh, gdy 'odwazne wystqpierue 
w jej imieniu byloby obowiqzkiem. Wobee tego n alezy, pat rzqc 
wstecz, raz jeszcze wskazae na scisle ogran iczenie dotyehczasowego 
sposobu 'postawienlj'a problemu, Ikioory w :zwrooie przyltoezonym n a 
poezqtku d otyczy tyl,k,o pI'awdy mowionej drugiemu C'zlowieko'Wi 
o nim s allllym , prrawdy, k torq 'pomylon o z grubianstwem . J U± la
twoSc; z jak1! POWS'Zlechnie ludzie gotow i Sq m owic innym "prawd~" 
p mvinna tu d a'c do myslenia; Iprawda jest bowiem zawS'ze sprawq 
boleslllq. Sam £aiM, ile w t ym s~czeg61nY'm !przyp ad'ku dotyezy dru
g,iego 'czrowieka, nie ~as mowi~cego, cZYn1 z n ie j bI'ox). 'W walce jed
illych z drugimi. 'I1a1kze t u jeszcze nie [dzie W ogole 0 typowy p1'zy
padek wys tqpienia 'W irrri~ pI'awdy. 

Najl'epie j wyjsc ra'Z jesZlcze 'Od lllaJturalneg.o sposobu uzycia j~

zyka. Gdy w codziennym uzyciu j~zy'ka w ym agJa si~ ,od 'pewnego 
czlO'wieka, by ll1lowH prarwd~ , to id zie tu 0 <cos iTI'llego , '0 Wliele bar 
diziej okreslonego, niz ja'kqs dotyczqcq rzeczy wypowiedz. Nalega
jq·c, wymag'a si~ od Illiego 'prawdy, "calej prawrly", "s,zczerej praw
dy" , gdy podejrzewa si~, ze on cos ukryw a, co go obciqza, i ze prag
:n:ie ZJatus~wac 'I"Zeczywist y s talll 1'zeezy. Pfrawda jest tu p1'zede wszy
s,tk'illll prawd q '0 nim sall1lym. Szozegolnie 'W p rzypadku oskarzenia 
sledzi si~ 'W ten sposob prawd~ . Frzyzna1nie si~ do 'pr awdy lub wy
znanie p I"awdy staje sli~ rownoznac:;me z wyznalIriem ukirytej 'vviny. 
Powied,:z;enie iprarwdy o'znacZ'a wydanie bqdz wyjawienie czeg'os, co' 
zagJI'aza samemu mowiqcemu. I 'Odwrotnie: mow[qcy SwiadDzy s a
Illlemu sobie, gdy wyznaje prawd~ i ukla:da s-i~ 'ze swymi pr zeeilw
nikamli. 

Na tym 'po'lega wi'elkie z,na'czenie procesu, w 'ktorym ,czl'owiek 
ujaw:nia 'Pr,awd~ '0 S'aIlllym sobie. Wypowiadall'ie p r awdy nie ozna
cza tylko, iz pewien st an r zeczy, ktory dotyehczas utrzymywal 
w 'zatajell'iu, l1 jawnia przed swi'atem, lecz Ill'a ty~'Il, ze 0 ile w yznaje 
onprawd~ Ii przez to sam s toi w p1'awdzie, dochodzi zar azem do
piero do zgody z samym s obq. Tym s·amYIl1l wydobyrwa z obszarru 
m glis tosoi CZqstk~ jasnej 'stanowczosci. Tak jak w w ylIlrij ajqcym 
przemilc:z;alIDl1 pozostaje on jeszcze b ardziej niell'chwytny Illii: w wy
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razmym klams1Jwie, tak obrona bolesnej dla niego rprawdy oznacza 
rozstrzygajll'cy la,ok W !I'ozwoju wlasnym. 

Odnosi si~ to t a'k:ie do przypadku ogolneg,o, gdy bronio!l1a 'praw
da nie dotyczy sam,ego mO'willcego, lecz do tyczy w szerokim sensie 
otaczajllcego go swi,ata, n a pI'zyiklad Ipanuj~cych stosun'kow pu
bbcznych czy pogllldow n a temart; sWlOis tosc.i natury ludzkiej. Tak
ze ,tu prawda oznacza ICOS Ibolesnego, boleSinego dl-a obiegowej opinE, 
Mora nie ' chce sluchae czegos, co bmzy spolkoj hezrrnyslnej w ege
tacji i 'obraca wnilwecz 'przyjemne zludzeni a . P rawda jest tu t alkze 
czymS gorsz,!-cym,przed czym 0z1owiek si~ 'Uchyla i CQ s,tara si~ 

ukryc. Dlatego mowill'CY musi 'Siprzeeiwie si~ opinii Ipan'U,jllcej w je
go ~toczeniu. WYPQwied'zeniem prawdy n'araza si~ an n 'a niebezpie
czenstwo. F':ralwd a bowiem 'nie jest jakqs niesZJkodliwll 8rpl'lawll, lecz 
dornaga si~ ryzyka wyzn1ania; i co '\vypoWliecizi a.n.e jest nievvill'z'lC O 
i bez zaangazowania, z bezpiecznej pozycji, n ie jest prawdq, n awet 
jesli zgadza si~ co do Itresci; nie s pelnia bawiem fun]{1cji zyciQwej , 
w Morej jedynie istnieje pI"awda. T.alkze w Itym og6lnym przypad'ku 
funkc ja prawdy Ipo'lega na 'ty;m, ze oos zostaje wyrwane z niejas
nosci i doprowadzone do stanu pelnej lI'zeezywistosci. Tu dapiero, 
gdy odwaznie n araz,ajll'c si~ 'wydziel'a Iprawd~ ciemnosciom, 0z10
wiek s1Jaje si~ sobll i zyskuje na subsltancji. R6i:nica w stosunku dQ 
pierwszegv ,przypad'ku polega na rt;ym, iz p rawd a dotyczy ttu nie 
ty1ko 'samego mow:illcego, lecz talkze w spolnoty w 'Og61e, i dlatego 
w problemie prawdy idZlie Itaktze 0 od,powiedzialnQse przed ws'p6l
not'l, w IMorej ,czlowie,k zyje. Opor, n a kt6ry wsz~dzie n apotyka 
prawda, tym dogodniej spl'zyja temu, by ,r'aczej pozwolic !I'zeczom 
ise swojll dr ogll niz narazae si~; lecz 'odpoWliedzialnose ,przed wspol
notll, wspol:noltQwy ,charakter prawdy zrrnusza, by wystqpie w jej 
iorr).ieniu, Uklrywac ,pralwld~ znaczy unikae odpo1wied'zialnosci. Praw
da i odpowiedzialnosc nieodlqcznie do siebie nalez'l. W tym kon
tekscie prawda i slusznosc cz~sto wymieniane Sq obok siebie. Czlo
wiek walczy 0 prawd~ i ISprawiedliwosc. Obydwie t WOI"Zq calosc, 
o lile nie S'l da:ne po prostu, lecz muszll dopiero zostac wywalczo
ne wobec naparu niesrusZ'llosci :i ni eprawdy . W porownaniu u wi
docznia si~ jednoczesnie zobowiqzu jllcy charakter rpr awdy . R:zecz 
nie ikonczy si~ na jednorazowym wyrazeniu p rawdy, leez wypo
wiadajllc jll, ,przejmuje ,czl:owiek ~akZe na przyszlose obo,wi'lozek 
sWIiadczenia pozna:nej 'i umanej prawd.:cie. W wyniku raz wypo
wi edziane<j pr awdy ozlowiek umaonia si~ w ~pos6b n<iev.dwracalny , 
nabywa cha'r a:kteru. Gdzie tego bI1a'lmje, tam n awet adekwatna rze
CWlWO wypO'wiedz staje si~ CZCZq gadanin ll . 

Otto Friedrich Bollnow 
tl um, Marla Pulkowska 
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JEDENAST A W IECZOREM .. . 


KARL RAHNER 

MODLITWA 0 NADZIEJ~ 
Prosimy Oie:, Boze laski i Zycia ,WIiec2JUego: pomnoz w nas, umoc

nij W Illoas nad zieje:, udar uj na:s t~ onot~ mocnych, t~ sil~ ufnych, tq 
odwag~ niezlomnych. Spraw, aiby trwala w Illoas :bawsze te:s'lm ota do 
Ciebie, nieskonczoneg,o SiPefn~enia bytu, abysmy zawsze budowali 
n a Tobie Ii Twojej wie-m osci, 'abysmy rzawsze Smialo wspierali sie: 
o 'I'w~ moc - s praw to i przez Twego Ducha Swie:tego usposob 
t ak n as'Ze s'erce - ,a wtedy, P,anie i Boze nasz, be:d'ziemy mieli cno
t El Illadziei. Wtedy bEldziemy mogli odw~nie podejm o'wac stale na 
nowo Izad a:nia swego zyda, wtedy bEldzie w Ill'as zyla r adosna uf
nose, ze nie pracujemy na promo, wtedy b~dziemy spelniae swoj 
trud i wiedZliec, ze Ty, Wszechmocny, w n,as i :przez nas, i bez nas, 
t am gdzie nasze silYZiawodz~, dzialasz swoj~ ,cz'ese i nasze zb awie
Illie wedlug swego upodobania. Umocnij w nas Twoj~ nadziej~. 

Ale nadziej~ chwaly, odwieczmy Boze, jest Twoj joonorodzony 
Syn. On jest tym, ktory odwieczme posiada Twoj~ nieskonczonq 
istote:, poniewaz Go ni~ obdarzyles i ustawicznie obd:arzasz, 
w wieczmym akde plodzenia. Posiada z'at1iem w szystko, czego my 
si~ spod2liewamy i za czym tElskn'1my: jest m~drosci~ i moc~, pie:k
n em ~ dobrem, ,zyciem i chwal~, jest 'wszystklm we 'wszystkim.' 
I wlasnie On, ten Twoj Syn, ktoremu wszystko dales, wlasnie On 
stal siEl nasz. Stal siEl czlowiekiem. Twoje odwieczne Slowo, Bog 
chwaly, stal siEl cialem, stal si~ jakby jednym z nas, unizyl siEl i przy
j~l czlowiecz~ postac, czlowiecze cialo, czlowiecz~ dusze:, czlowiecze 
zyde, czlowieczy los wraz 'Z jego najstraszliwszymi mozliwoscia
mi. Twoj Syn, Ojcze najswie:-tszy, stal s·ie: prawdziwie ozfoiWiekiem. 
W :kornej czd zgi,namy kolana. Ktoz bowiem zd'Ola zmierzyc rt~ rue
poj~tosc Twojej m ilosci ? Tak bardzo umilowales swiat, ze ludzie 
gorsz~ sie: Twoj~ milosci~ , a sl'Ow'O 0 wcieleniu Twego Syna Illazy
w ajq glupstwem Ii szalens:twem. Ale my wierzymy w tEl lIliepoje:toSc, 
w druzgoc~cy heroi.zm Twej milosci. Skoro '21M wierzymy, mozemy 
w blogoslawionej nadziei zawolae radosnie: Chrystus w nas jest 
nadziej~ chwaly! Je§li bowiem ofiarowujesz n am sw ego Syna, to 
coz mogloby jeszcze bye, 'czego ibys nam we chctal d ac, 'Ozego bys 
n am odmowil? Jesli mamy Twego Syna, tktoremu dales wszyS'llko, 
3wOj~ wlasn~ istorte: , to' 'czeg6z jeszcze moze lIl!am tu braikowac? 
A On jest Tzeczywu.scie Illastz. Jest wszak:re Synem Marii, kt6ra 
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~------------------------------

w Adarrnie jest nasz~ siosi1lr~, jest dZ1iedlciem z 'rodzin y Adama, jest 
jednego z lIlami rodu, jedlIlej z 'ludima listoty Ii jednego Ipochodze
nia. A jeSli m y, wszyscy iudz,ie, mamy w edle Twoich plalI10w i Twej 
stworczej woli <twoTlzyc jedn~ wielk~ ws'polnot~ rod'll i lasu i jesli 
Tw6j w lasny SYIIl lIl!alezy do tej jednej w!ielklie'j wsp6lnnty rodu i 10
su, to wlasnlie my, Ibiedne dzieci Ewy, dizielimy r6d i los Twego 
w1asnego Syna. Jestesmy bracmi Pierworodzob.ego, Jednorodzonego, 
braemi Twego Syna, wsp61dziedzicami Jego chwaly. Uczestniczymy 
w J ego lasce, uczestniczymy w Jego duchu , w Jego Zyciu, w J ego 
losie przez krrzyz i chwa1~, w Jego WliecZIIlej glori.i. Zyjemy juz nie 
my, lecz Chrystus, nasz brat, zyje w nas i przez nas. Sp6jrz, Ojcze 
Jezusa Chrystws'a i lIl!asz: ote jestesmy gOtOW1 uczestniczye w Zyciu 
Twego SY1na. Ro~orz~dZ!aj naszym Zyciem, 'lllksitaUuj je na obraz 
Zycia Twego Syna. To On chce zye dalej w nas az po ikres czasow, 
chce w lIlas i w lIlaszym zyciu objawie 'chwal~, wielkose, pi~kno 
i b1ogvslarwi'ooq moc swojego zyci,a. To, co nas w zyciu spotyka, 
to nie przypadek , nieslepy los, lec,z czqstka 'Zycia Twego Syna. 
Pragnierny IprzyjmOlWae 'radose ja'kiO il",adosc Chrystusa, powvdzenie 
jako Jegl() ;powodzeniie, bol jako Jego boI, prac~ jako Jego prac~, 

Smie'I'C! jalko udZ1ial rw Jego koo'arni'll. 
W jednym zrwlaszcza p'l'asimy Ci~ a 1a$k~ udzialu w zyciu JeZlu

sa : pozw6l nam uczestniczyc w Jego modlitwie. To On jest wielkim 
czcic'ielem Boga w ducn'll i w IpI1awdzie, jedynym Posrednikiem , 
przez Ikt6rego 1Ila52'a modH.twa moze dotrzec do 'Uranu laski. W Nim 
pragniemy si~ modlie, 'zjednoczeni z Jego modlitw~. Niechaj On, 
z krtorym jestesmy jedlno w Jego duchu, .nauczy nars si~ modIic. 
Niech n,as n'a1uczy s'i~ modJie, jak On sam si~ modli!: ci~gle, nie
usta11lnie i wytrwale, z ufuloSci~ i poI~OT~, w duchu Ii. w ,prarwdcie, 
w rprawdziwej mil{)sci do Ib:Lizmego, bez Ikrt6rej zadna :modlitwa n ie 
jest Ci mila. Niech nas nauczy modl!ic si~ 0 to, 0 co On si~ modlil: 
aby SWi~cilo si~ '!'we imi.~, aby dziala SIi.~ Twoja wO'la, 'a'by przy
szlo do nas Twoje krolestwo. Jesl!i bowi'€iID b~dziemy si~ talk modlie 
n ajpie rw 0 'Dwojq chwal~, ,wtedy wysluchasz Il'owniez n 'aszej modli
twy, co m 6wi 0 zie:mslk!ich potrzebach i 0 'ziemskich trosI()a'ch. Daj 
nam duciha modlitwy, slrupienia i zjedlIloc2lenia IZ Bogiem. Przyjmij, 
P.anie, moje 'biedne serce, cz~s;to tak dalelklie od Ciebie. Ono jest jak 
bezwodna, wyschla lTola, z.agubione w tysi~cu spraw i bl'ahos:tek, 
ktore wype1niajq m6j dziienpowszedni. Paatie, tylko Ty mozesz 
skierowac moje serce iku sobie - Ty, Ikt6ry ognisokujesz w sobie 
wszys<tkie serca, ktory jestes w1adc~ wszys1llcich dusz. Tyllko Ty 
mozesz ll'dzielic ducha m<>dli,twy, tylko 'Dw:oja 1aska pdtI1afi Slpr .a
'Wlic , ie zdolam si~ IPnzedrzee przezcal~ r6:morodnosc ,rzeczy, PTzez 
cale roztargnienie codziennego dnia Ii 2lfiialezc Oiebie, ,to jedyne, co 
jest k oni€Cm1e, jedyne, w ezym moje serce maZe z,na1ezc uikojenie : 
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Niechaj Twoj Duch przy jdzie z IpOIDlQICq ;mej sla:bosci, a 'kiied y !Ilie 
wiemy, 0 CO .mamy prosie, TlJiech On wstawi s1~ z·a 'Il,anni w ni,ewy
slowionym blaganiu, a Ty, ktory znasz serce, uslyszysz, czego pra
gnie w n.as Twoj Duch, olf~dujq'cy Zla nami. 

A WTes~oie 'Pro&z~ Ci~ '0 r2)ecz Il'l'ajtrudniejszq: 0 laJSk~ , abym 
w kazdym ci'eI1pieniu mojego zycl'a UIlIlial doj'rzee 1m'z)'li; Twego Sy
n.a, wie1bie 'w n!im Twojq swi~tq ntiezbadanq wo'l~, towarzyszye 
Twemu Synowi w Jago d.rod!Z€ ikrzyzowej, jak dlugo si~ Tobie spo
d oha. Spr.aw, la'by.m si~ Istal wyczulony 'Il,a Twojq 'chwal~, a 'Ilie 
t ylko IIlIa w l.asne dob:r<e s'amopoc2)uc[e, 'a wtedy Ipo:wafii~ tez '1lIlie§c 
n iejeden krzyz jalko pdku~ za swoje grzechy. Spraw, aby cierpie
n ie nd.e 'l'l,apcini-alo mnie golryCZq, lecz clzynil;o dojrzaly.m, cieI1pliwy1lll., 
b ezi11lteresoWlIlym, lagoo'nyrrn i spragnlionym owej krainy, rw iktorej 
mi.e rna cierpienia, i owego dnia, kiedy obellrzesz wszelkq lz~ z 0CZ'll 

tych, ktol'zy Ci~ :k.oooaLi ti. 'lciorzy p OIprzez b61 wierzylti. w Twojq 
milose i !poipTzez noc w Twoje swU.a,t{,o. Niech moje cier:pienie b~
dzie ,wYZlnaniem mej wti.'arry w 'I'woje obi·e1mLi.,ce, wYZ!l1lanie.m mej na
dziei In1a Twojq rdobroc i lwiernose, wyJZ!l1almiem lIllej IIllilosci - ze 
Gi~ IlIriluj~ bardziej Il'liz s!i:ebie S'a:mego, ze Oi~ IIllIiluj~ d la Ciebie, bez 
wzgl~du na nagrod~ . Krzyz Pana mego niech mi b~d,zie wzorem, 
m ech b~dzie IIllOjq sHq, moim Ipdkr2)epieniem, nriech b~dZlie TOzWli q
zanriem wszysl1ki<ch 'Ilieja'Snych problemow, swti,a:tlem wszystkich 
n ocy. Daj, ·abyfuny ':z;n.ajdowaH chlub~ w Ikr~zu P,ana naszego Je
zusa Chrys tusa, dtaj, bysmy si~ stali talk dojrzaH w prawdziwej 
chrw.scijaitskiej egzystencji i zyciu, ,aby 'krzyz lIllie byl juz dla nas 
Ill'i eszcz~sciem i Il'liezrozumi alym aibS1llI1dem, lecz '2lnalkiem wy1brailiia 
p'rzez Oiebie, tajemnym 'llieiZawodnyrrn '= ,aikiem, ie jesitesmy Twoi
mi na wieki. Slowo bOw'iem jest wierne: jesli .z Nim umieramy, t o 
b~dziemy tez z Nim zye, jesli z Nlin trwamy, b~dziemy tez z Nim 
pa.nowae. Ojcze, ohcemy 'w'Szy6iJko z Twoim Synem d.:zJie>llie: Jego 
zY'oie, Jego bask q ohwal~, a WIi~c TOWlIliez Jego cieIipierrie i J ego 
smiere. Daj Il'lam 1yl.lIDo 'WlI'a<Z IZ kI'zyzem sil~,zeby go unties6, pozw61 
n am dos.wri.adczye w k!rzy.i<u <rawniez jego bl'ogosl-aWlieitstv,l1a, daj 
'l1allTI ta:1ci !krzyz, 0 Ikt.orYIlTI Twoja IIllqdrose !wie, ze moz·e on bye ku 
n aszemu z'b.awierllu, ·a n ie zgubie. 

Synu Ojca, Chryste, <h,--tory w ll'la'S zyjesz: Ty jestes nadziejq l!1;a
sze j chwaly. Zyj w nas, poddaj nasze zy'Ci-e 'PI'awOlIll Twojego Zy
cia, uczyit nasze zY'cde IroWll1ym Twojemu. Zyj we mn>ie, lIllodl si~ 
we i!ll[lle, cierp we millie - niozego wi~cej ll1ie pr.agll'l~. J.esli bo
wiem lIllall Ciebie, jestem bog,arty; ,kt;o Ciebie ':lJnalaJzl, ZJlalazl sil~ 

i t riumf swego zyoia. Amell. 
Karl Rahner 

tlum. J. Zychowicl 
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DANS CE NUMERO : 

p. 	1119 • "Le rayonnement de la pat ernite": meditations sur le 
theme de la pa ternite de Stanislaw Andrzej Gruda (Car
dinal Karol Wojtyla), con <;ues sous forme de mystere 
(texte inedit). 

p. 	11 46 • La Bulle du pape Boniface IX erige la faculte de th eo
logie a :tacovie en 1397. 

p. 	1147 • Ludmila Grygiel decrit la formation spirituelle et cultu
relle de la Bienheureuse rein e Hedwige, fondartrice de la 
dite £aculte ("Entre l'Orien t et l'Occident"). 

p. 	1173 • Le sermon de St anislaw de Skarbimierz prononce 
a l' inauguration de l'Universite de Cracovie, en 1400' 
("La uange a la r en aissan ce de l 'Universite"). 

p. 1175 • 	 Deux reponses a l'enquete de "Znak" s ur la culture: 

o Zygmunt Mycielski (Varsovie): La barq ue de l'Eglise 
sur la m er agitee. 

o J an S t. Mis (Wroclaw): Le Concile des nations euro
peennes. 

p. 	1179 • Maria Pul'kowska presen te Otto F r iedr ich Bollnow , 
em inent philosophe allem and, considere par l 'auteur 
comme Ie philosophe de la confiance dans Ie m onde. 
Esquisse suivie des textes de Bollnow sur Ia verite, la 
raison et I' ir r ationalisme. (Die Vemunf t und die Miichte 
des Irrationalen et Betrachtun g iiber die Schrnerzhafig
keit der Wahrheit). 

p. 	1212 • Priere pour obtenir l 'esperance de Karl Raimer (Glau be, 
der d ie Erde liebt). 
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Ks. JQzef las SI ks. Stanislaw Ziemianski SI 

WVSlAWIAJMV PANA 
Z bior nowszych piesni koscielnyeh z fowarzyszeniem organow 

WYStAWIAJMY PANA, jak wskazuje podfytuf, zawiera nowsze piesni 
. koscielne przewaznie po raz pierwszy publikowone w ogole lub pu

blikowane po roz pierwszy z harmonizacjQ. Niektore z nieh wchodzQ 
w wi~ksze cafosci, jak: Jutrznie Bozego Narodzenia 2 msze, msze 
o Nojsw. Sercu Pana Jezusa, Godzinki 0 NoJsw. Sercu Pana Jezusa, 
r6Zaniec, ale mogQ one bye rowniez wykonane jako samodzielne 
utwory. 

Harmonizacja jest przewaznle outorslwa k s. Jozefo t asio SI, chocioz 
wielu outorow przesfoto lei: wlo sny akomponiament. Akompaniament 
jesl ulrzymany w takiej rozpi~tosci, by nie trzeba bylo uzywae pedalu, 
stQd mozno go wykonae takze no lisharmoni. 

W doborze piesni kierowano si~ lakze mozliwosciami wykonawczy
mi ludu lub scholi. W iele sposrod piesni mozna wykonae w spos6b 
dialogowany. 

W melodiach 0 charokterze choralowym slosowano pisowni~ beztak
10wQ, ze znakami rylm icznymi i pauzomi uiywanymi w Iradycji Eho
ralowej. 

Piesni sQ grupowane wedtug okres6w roku koscielnego. Zamieszczo
no tei piesni do poszczegolnych Osob Boskich, do NMP oraz niekt6
rych swi~tych, 0 ponadto nieklore piesni okolicznosciowe : chrzcielne, 
ekumeniczne, kalechizmowe i za zmartych. 

Calose zamykajQ dwa skorowidze: spis alfabetyczny piesni oraz spis 
tresci cafego dziela. 

Przy redagowaniu dziela slmano si~ 0 ujednolicenie rytmiki, 0 usuni~
cie gdzie byfo moina, bl~dow nolacji ezy prozodii, w celu 'un ikn i~cia 

rozrywania lazy, niezgodnosci akcenlu lek slowego z akcentem mu
zycznym itp. 

Na podkreslenie zasluguje szata zewn~lrzna lego wydania, nad ktorQ 
czuwal redaktor techniczny ini. Todeusz Musialek. 

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 

Krakow, Koperni~a 26 


cena zt 300.
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ZESPOt 

IEDAKCJA 

adres 
redokcjl 

adres 
admlnlsuacjt 

prenumerata 

eena zeszytu If 25.

• 	 HANNA MALEWSKA, STEFAN SWIE:tAWSKI, STAN1
StAW STOMMA, JERZY TUROWICZ, STEFAN WILKA
NOWICZ, JACEK WO%NIAKOWSKI, BOHDAN CY
WI~SKI, HALINA BORTNOWSKA, STANIStAW GRY
GIEL, MAREK SKWARNICKi 

• 	 FRANCISZEK BLAJDA, HALINA BORTNOWSKA, 
BOHDAN CYWINSKI, STANIStAW GRYGIEL, STE
FAN WILKANOWICZ (redoktor noczelny), HENRVK 
WOZNIAKOWSKI 

• 	 Krakow, Sienna 5, I p., tel. 271-84 

• 	 Krok6w, Wislna 12, I p., tel. 245-48 

• 	 krajowa: kworlolno If 75.-, p6troczna 150.-, roczna 
300.-. Termln sldadanla zom6wlen I wptat: do 25 
IIstopada no I kwortof, I p6trocze I coty nast~pny rot, 
w Innych termtnach do 10 kazdego mleslqco poprze
dzoJQcego okres prenumeroty. Prenumerat~ przyJmu
JQ: odmlnlstrocja mlesl~znlko "Znak" ul. Wislno 12 
31-007 Krok6w, konto PKO 110 Krok6w 35510-25058
-136, urz~y pocztowe, dor~zyclele oraz Oddzlaty 
RSW "Proso-KsIQzka-Ruch" konto Krok6w 31-548, AI. 
PokoJu 5, konto: PKO 101M Krak6w 35510-707 
zagranlczna: p6trocmo zt 225.-, roczna 450.-. Pre
numerotQ przyjmuJe: RSW "Praso-KsiQzka-Ruch", 
Centro Kolp. Prosy I Wydawnlctw, Worszawa, ul. To
warowa 28, PKO O/Warszowo 1531-71 

Poprzednie numery "Znaku" nabywot moina w Ad
ministracjl mieslQcznika "Znok", Krak6w, ur. WIII 
na 12 oraz w nast~puJQcych kslQgarnioch: Kato
wIce: KslQgarnlo sw. Jacko, ul. 3 Mojo 18; Krak6w: 
Ksi~garnia Krakowska, ul. Sw. Krzyzo 13; Poznan: 
KsiQgornla sw. Wojclecha, PI. Wolnokl 1; Warszawa: 
KslQgarnio sw. WoJclecha, ur. Freta 48; Wroclaw: 
KsiQgarnia Archfdlecezj<lfno, uf. Katedrofna 6. 

Drultamla Wydawnleza, Krak6w, III. Wadawlcka 8. Naklad 
7000 + 350 + 100 egz. Ark. druk. 7 
Maszynopls otrzyrnano 24 wrze~nla 1979 r., druk uko~czono 
w lutyrn 1980 r. 
Zorn. nr 1775/79. Indeks 38371 - H-13 



W POPRZEDNICH NUMERACH: 


LUDMILA GRYGIEL: ~w. Katarzyna Sienel\ska 

188-189 • Hieronim Savonarola 223 • Boc
caccio bez Dekamerona 246 

UNIWERSYTETY, PRACA BADAWCZA, 
KSZT AtCENIE, NAUCZANIE 288 
John Henry Newman: Idea uniwersytetu • Jose 
Ortega y Gosset: Mlsja unlwersytetu • Marl Ja
spers: Praca badawcza, kszta'cenie, nauczanle • 
Jerzy Fijas: Sp6r 0 cele I zadanla unlwersytetu • 
Georges Wlerusz-Kowalski: Skutecznosc I bez
interesownosc, perspektywy badan naukawych • 
Witold Juliusz KapuScinski: 0 humanizacji ksztal
cenia medycznego • Michal Heller: Odkrywa
nie czwartego swiata czyli geografla ludzklego 
poznania. 
Rozmowy 0 uniwersytetoch z profesorem Mie
czys'awem Krqpcem OP, z profesorem Rene 
Remondem, z profesorem Marcel Janssensem 288 

W NAJBLl2:SZYCH NUMERACH: 

Biskup Ignacy Tokarczuk: Problematyka pastoral
na w encyklice "Redemptor homlnis" • Waclaw 
Hryniewicz OMI: Z rozwazan nad soteriologiq 
encykliki "Redemptor hominis" • Marc Schoof 
OP: Teologiczne korzenie chrzeseijailskiego do
gmatyzmu • Jan Grosfeld: Ekonomia a religia 
• Kenneth E. Boulding: Religijne podstawy eko
nomii, Religijne perspeklywy ekonomii • Pawe' 
W. Mynarz O. Clsl.: Ks. Ferdynand Machay jako 
mecenas Zycia kulturalnego 

~ I E s lEe ZNI K• 
Cena z 25.
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