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W NUMERZE: 

" ...religia inspiruje mySlenia takie w wymiarze dialogicznym w ten spos6b, 
ie proponujqc ideaf wiarygodnago swiadka, proponule nie radykalnie 
dlalogiczny spos6b bycia cztowieka z cztowiekiem - spos6b bycla, 
w kt6rym uczestnictwo w tym samym dramacle i taki sam wyb6r prawdy 
i woInoSci otwierajq horyzonty autantycznej dziejowosci, polagajqc:aJ no 
wymiania wiarygodnych swiadectw" - pisze J6zef TIschner w artykula 
"MySlenie raligiine". • 

"Jeatesmy naocznyml swladkami powsiawania wlalkiago i fundamental
nago dzieta teologicznego. Jest nlm "TeoIogia clata" Jana Pawta II, kt6rej 
plerwszy rozdziaf pierwszej cz~Sci wyktadany byt sukcesywnla przez Pa
pieZa na audienclach generalnych w Rzymie poczqwszy od pierwszeJ SfO
dy wrzesnia 1979 roku at do ostatniej srody przed Wielkanocq, czyli do 
2 kwietnia 1980 roku". WoJc:iech Chudy analizuje ten rozdziat, bftdqcy 
przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Katedry Etyki KUL.

• 

"Wydaje si~, ze w sumie eklezjologi~ Karola Wojiyty trzeba uznac za 
zmierzajqcq przede wszystkim do petnej i najgf~bszej personalizocji iy
cia chrzeScijaftskiego._ KoSc:iOt jest specjalnym spetnieniem chrzescijan
skich relocji osobawych: osoby ku osobie. Prymat osoby rzutuje na catq 
spofecznosc eklezjalnq, nadajqc jei cos nie · tylko z charakteru podmiato
woSci spoteeznej, ale takie i pewnej osobowosci" (Ks. Czestaw Bartnik: 
"PefionalizacJa Kokiota w u~iu Kardynata Karola Wojiyty'') 

• 

"PoniewaZ w centrum antropologii chrzescijanskiej znajduje sill osoba; 
poniawai antropoJogia ta wyznaje poglqd, i:e wszelkie poznawanle ma 
charakter osobowy, nie trudno zauwaiyc, ii neoformalizm jest wyzwa
niem rzuconym tei reflelcsji. Ja wszakie staram sill w tym szkicu cafq 
t~ spraw~ odwr6cic i potraktowac z kolei antropologill chrzescljanskq ja
ko wyzwanie rzucone nie tytko neoformalizmowi, leez wszelkim formom 
zdehumanizowanego rocjonalizmu" (Ryszard Przybylski: "Wsp6fczesny 
humanista wobec antropologii chrzescijanskiej") 

• 

"Czego nauczylismy si~ od naszych dzieci?" - w tym numerze zamia
szczamy odpowiedzi tych, kt6rym wypodto wychowywae dzieci niado
rozw~te. Oto fragment jednej z wypowiedzi: "Bardzo wiele zawdzi~
C%am memu kalekiemu dziecku, kt6re odwr6cito i przeksztatcito cate maje 
iyde. Dzlllki niei poznafam i wrostam w nieznany i pi,kny swiat, nazna
aony wprawdzia ogromnym cierpienlem, ale Jakie bogaty. !wlat ukryty, 
nJedoceniony, peten nleoczekiwanych skarb6w, 0 odwr6coneJ skall war
toScl. Nle liczy ~ tu bowiem tak powszechnle cenlona IntelgencJa: na 
plerwlZY plan wysuwajq si, zalety serca, polr%eba odblaranla, ale i do
wania mitosci, ufnosc i prostota, szczerosc i autentyczna przyja£n". 
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JOZEF TISCHNER 

MYSLENIE RELlGIJNE 

Wierka tradycja filozoficzna i 'teologiczna chrzescijanstwa ok resla
la wzajernny stosunek wiary i rozumu dynamicznym slowem "szu
kanie". "Wiara szuka rozumienia" - mowili augustynicy, i "Tozum 
szuka wiary" - m6wili zwolennicy tomizmu. Mirno widocznego 
pTzeciwienstwa postaw, slowo "szukanie" znalazl:o si~ w jednej i dru
giej f.ormule. Szukac znaczy: miec i nie m iec zarazem. Szukamy je
dynie tego, czego nie posiadamy. Zarazem jednak to, czego szukamy, 
juz jest naszym udzialem , juz ·powierza lSieibie naszym przeczuciom , 
naszej wyobra:.mi, pami~ci, rna w nas swoj/l id~. J esli wiara szuka 
rozumu, rozum jest udzialem wiary, jesli rozum poszukuje w iary, 
wiara nie jest mu calkiem obca. Sw6j przywoluje swego, sw6j szuka 
swego. 

o czym m owi nam obecne w wymienionych f.ormulach slowo "szu
kanie"? Do ,czego odnosi i co wyraza ? Slowo to m6wi 0 istnien iu 
my s 1 en i are 1 i g i j ne g o. Czlowiek, ktorego rozum szuka wiary 
i ktorego wiara szuka rozumu - mysli religijnie. Poprzez jego m y
slenie przejawia si~ jego wiara i poprzez jego wiar~ przejawia si~ 
jego myslenie. Mi~dzy wiar/l a mysleniem nie rna przepasci n iemozli
wej do przekroczenia. Nie ma tez d /lzenia, by jedno zniszezyc p rzez 
drugie. Myslenie religijne wyrasta z uznania praw religii i praw 
rozumu. Uznajqc prawa rozumu, wiara staje si~ mysleniem, uznaj/lc 
prawa wiary rozum rna udzial w jej naturze. Kiedys p rzed wie
kami, aby opisac tajemnic~ poznania, lposlugiwano si~ szeroko me
tafofCl swiatla. M6wiono 0 "swiatlach wiary" i 0 "swiatlach rozu
mu". Swiatlo l'lezy si~ ze swiatlem, jak woda z wod/l, jak powietrze 
z powietrzem - bez oporu i bez sporu. I chociaz inaezej wygl'lda 
swiat w swietle rozumu a inaczej w swietle wiary, to jednak r6.i.nica 
wygl'ld6w nie zabija ani wiary, ani rozumu. Wr~cz przeciwnie, jed·· 
no swiatlo jest zach~t/l dla drugiego swiatla , jest inspiracj 'l i kusz'l
Cq obietnk 'l. Gdy'by odebrac czlowiekowi jedno ze swiatel, jego 
swiat i 'On sam stal:by si~ ubozszy. 

Stawiamy sobie tutaj zadanie lepszego zrozumienia stosunku mi~
dzy wiar'l a rozumem, mi~dzy religi'l a szeroko poj ~tI'l w iedz/l, k t6ra 
jest owocem dzialalnosci rozumu. Aby urzeczywistnic n asz zamiar, 
winniSmy przyj rzec si~ lepiej zjawisku myslenia religijn ego. Czym 
ono jest? Jakie Sq war unki jego mo:i:liwosci? Z jakiego podloZa wy
Tasta i jakimi nadziejami si~ iyWi? 
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JOZEF TISCHNER 

Nowozytna filozofia religijna i antyreligijna obeszla si~ dose su
rowo z ideq mySlenia religijnego. Skrajny racjonalizm, 'ktorego wy
razem stal si~ ateizm epoki Oswiecenia, zakwestion0wal sens takie
go myslenia: myslenie religijne to - w jego oczach - myslenie 
wedlug dogmat6w wiary, a wi~c nie jest to naprawd~ myslenie, po
niewaz nie jest to myslenie dostatecznie krytyczne. S'krajny ndeizm 
zajql przeciwnq postaw~: mysleniem autenty·cznym jest jedynie my
slenie rozwijajqce si~ wedlug Objawienia, kt6re w fLdeizmie spro
wadza si~ do indywidualnej inspira,cji przez lask~ bezposrednio 
danq. MiE;dzy tymi dwiema skrajnosciami pojawiajq si~ stanowiska 
posrednie. Kant m6wi 0 swej filozofii, ze o'bala ona r,ozum, aby z1'o
bie miejsce dla wiary. Dziedzina wiary to dziedzina praktyki (ro'zu
mu praktycznego), w 'kt6rej wprawdzie jest mozliwe myslenie, ale 
nie jest mozliwe naukowe poznanie, poniewaz wykTacza ana poza 
sfer~ mozliwego doswiardczenia. Dziedzina Tozumu poznajqcego to 
dziedzina mozliwego doswiadczenia , w kt6rej nie ma za.dnych pod
staw dla religii. Ani wiE;C rozum nie powinien szukae wiary, ani 
wiara rozumu. Kant wykopuje rpTzepase mi~dzy wiarq a Tozumem, 
co przynosi ten zysk, ze odtqd niemoZliwy juz jest 'konflikt mi~zy 
jednym a drugim - konflikt, b~dqcy zmorq czas6w nowozytnych. 
W pewnej opozycji do Kanta staje Hegel. Dostrzega on w religii 
t~ samq prawd~, jakq odkrywa i 'broni filozofia, z tq r6i:nicq, ze 
w religii prawda miesika w fonnie obrazowej, zas w filozofii w for
mie systemu. Wlasmwq formq prarwdy nie jest jedna'k o'braz, lecz sy
stem. Dlatego religia musi zostae "zniesiona" przez filozoficznq wie
dz~ absolutnq. Bo mysleniem religii, powie Hegel, jest " ...bezposta
ciowy dZwi~k dzwon6w alba ciepla won kadzidel, jakies myslenie 
muzyczne, nie dochodzqce do pojE;cia, kt6re jedynie mogloby tu sta
nowie immanentny modus przedmiotowosci." 1 Rozum moze siE; wi~c 
wiele nauczye od religii i dlatego powinien si~ w niq wgl~biae, ale 
po to tylko, by wiara m6wie przestala. 

Zarysowane tutaj ipOstawy nie Sq jedynie wymyslem fil0ZOf6w, 
lecz viyrazajq og6lniejsze dqzenia. Skrajny racjonalizm i skrajny 
fideizm - rozmaicie zresztq uzasadniany - wyznaczajq dwa gl6wne 
bieguny przeciwienstwa, ku kt6rym ciqZq dzis z jednej strony entu
zjasci nauk pozytywnych, z drugiej entuzjasci doswiadczen ,charyz
matycznych. Rozstrzygni~ie Kanta jest kontynuowane m. in. przez 
niekt6rych neotomist6w, tyle ze bez powolywania si~ na Kanta, za 
to z powolaniem na osiqgniE;cia nowozytnej, pozytywistycznej i neo
pozytywisty,cznej metodo'logii nauk. Slady pogl1l!d6w Hegla moiemy 
znaleze w postawie wielu badaczy i filozof6w, szczerze zainteresowa
nych religiq, kt6rzy z wielkq pieczolowitosciq opisujq i interpretujq 

1 G . W. Hegel, Fenomenologla ducha, t. 1, S. 249. 
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zjawiska religijne, niemniej sami przyjmujq postaw~ wyZszosci wo
bee nich. Dla wszystkich tyeh uj~c idea szukania jest kamieniem 
o'brazy. 

To zdumiewajqee, jak bardzo rozmaite filozoficzne i teologiczne 
in'terpretacje ~eligiiO!Cldalily si~ od najrprostszych doswiadczen wia
ry i myslenia, jak 'bardzo skrzywiony dbraz religijnosd uznaly za 
obraz autentyczny. Czy ezlowiek jest w stanie nie szukac? Czy jest 
mozliwa wiara, kt6ra by si~ oczyscila z t~sknoty za rozumieniem? 
Czy jest mozliwe myslenie, 'kt6re by nie pragn~lo posluzyc si~ jesz
cze jednym swiatlem wi~cej? Gdyby ktos rzeezywiseie oezyscil si~ 
z tego rodzaju t~sknot, to ezy nie popadlby w gorsze niebezpieezen
stwo niZ groZ'ba konflIktu mi~dzy wiarq a wiedzq - w grozb~ we
wn~trznego rozszezepienia jaZni, w postaw~ n ieautentycznosci, 
w kryzys wlasnej tozsamosei? Morna niekiedy wierzyc i nie rozu
miee, m{)Zna tez r,ozumiec i nie ehoiec wierzyc, ale - jak dlugo't 
I jak bardzo na seri{)? Szukanie t{) nie tylko sprawa tej lub ()wej 
doktryny - d{)ktryn~ zawsze moma nagiqc d{) potrzeb - t{) sprawa 
egzystenejalnej prawdy czl{)wieka. Prawda ta jest niepodzielna 
ta'ka sarna na 'pozi{)mie wiary i taka sarna na p{)zi{)mie myslenia. Nie 
m{)Zna bye ateistq lub agnostykiem w mysleniu a wierzq,eym w dzia
laniu. Jesli jedn{) nie rprzystaje do drugiego, rodzi si~ szukanie 
szukanie jednosci. NaIezy dobitnie podkreslic: myslenie religijne 
jest - jest wezesniej niz temie tego myslenia. Trzeba dqzyc d{) tego , 
by oddae mu sprawiedliwosc. Pierwszym aktem sprawiedliwosei w{)
bee niego jest wierny opis. Dopiero potem m{)ze przyjsc ezas na kry
tyk~ i ewentualne modyfikacje. 

Czym jest myslenie religijne? Z jakich wyrasta korzeni? Jakim na
dziej{)m Isluzy? 

W6'Zellkie myslenie jest e z y im s mysleniem, mysleniem z kim s 
i mysleniem 0 C z y m s. Myslenie posiada wi~c trzy wymiary: wy
miar subiektywny (ja mysl~), wymiar dial{)giczny (mysl~ z tobq) , 
wymiar {)biektywny (0 tym myslimy). Trzy te wymiary stanowiq 
trzy po'dstaw{)we wa'run'ki mozliwosci myslenia. A:by zrozumiec isw
t~ myslenia w og61e, w tym takze istot~ myslenia religijneg{) , nalezy 
rozpatrzyc je pod kqtem jeg{) warunk6w mozliwosei. 

Zacznijmy ()d sprawy p{)dmi{)tu myslenia', czyli od tego, kt{) mysli. 

WEWN~TRZNY NAUCZYCIEL 

Kim jest, ewentualnie 'Czym jest podmio t myslenia religijnego? 
Jaki jest jego intymny stosunek d{) akt6w i proces6w myslenia i do 
owoc6w, jakie przynoszq? Odpowiedziq na te pytania stala si~ kiedys 
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mysl sw. Augustyna. Zatrzymajmy si~ przy stosunkowo niewielklln 
jej fragmencie, wyloZonym w znanym dialogu 0 nauczycieZu. 
Sw. Augustyn, idqc za myslq Platonskiego Men ona, ukazuje proces 
powstawania wiedzy w umysle czlowieka. Czynnikiem decydujqcym 
jest pytan ie. Czlowiek pytany w spos6b wlasciwy sam potrafi dojsc 
do poznania podstawowy,ch prawd, zalozonych w jego umysle. Nie
wolnik potrafi odkrye zasady geometrii, rueuczony prostak dojdzie 
do odkrycia zasad gramatyki. Proces powstawania wiedzy jest po
dobny do procesu przypomulan ia sobie tego, 0 czym zapomnielismy. 
Wiedza n ie jest n aglym skokiem z ciemnosci w jasn~se, lecz stopruo
wym wydobywaniem prawdy z polmroku niepami~ci. Czynniktem, 
kt6ry umozliwia 6w proces, jest pytanie. 2r6dlem najbardziej m
tymnych i zarazem najbardziej podstawowych pytan jest, zdaniem 
sw. Augustyna, "wewn~trzny nauczyciel" - Chrys tus miesikajqcy 
w sercu czlow ieka. Augustynska sym!bolika "wewn~trznego nauczy
ciela", ukazujqca obecnose czynnika apriorycznego w naszej wiedzy, 
jest jednq z najgl~bszych i najpi~kniejszych , jak ie zna filozofia po
znan ia. 

Aby lepiej uchwycie sens owej symboliki, rozwaZffiy jq dla kon
trastu poprzez pryzmat dw6ch hlnych koncepcj i - koncepcj i 
R. Descartes'a oraz niektory-ch, skrajnych odmian wspolczesnego 
struktur alizmu. 

Kim jest myslqcy podmiot w uj~ciu Descartes'a? Jest nim myslqce 
J a. Ale kon cepcja myslqcego J a jest u Descartes'a seisle zwiqzana 
z koncepcjq "zlosliwego geniusza", kt6ry - bye moZe - stwarza 
w nas i1uzj~ swiata a nawet w jakims zakresie iluzj~ nas samych. 
Bye m aze wszystko, co widzimy, slyszymy i czujemy jest zludzeniem. 
Nie ma naprawd~ swiata wok61 nas. Nie rna Boga. Nie rna hlnych 
ludzi. Czy oznacza to, ze n ie jestesmy :z;dolni poznae prawdy? "Zlo
sliwy geniusz" to przeciwienstwo "wewn~trznego n auczyciela" z k ar t 
sw. Augustyna. Geniusz Descartes'a to geniusz iluzji, nauczyciel 
sw. Augustyna to geniusz pytania. Aby poznac prawd~, trzeba wy
zwolic si~ spod przemocy "zloSliwego geniusza". Jak to zrobie? Pr6
ba wyzwolenia m usi bye jakqs pr6bq mocy. Wolnose od iluzji wy
maga n ie tylko odpowiedniej wladzy poznawczej , ale r6wniez odpo
wiedniej sHy wewn~trznej . Ja musi skupie si~ w sabie, wycofae ze 
sw iata, zatrzymae na wlasnym mysleniu, zapanowac nad mysleniem. 
Gdy okaze si~, ze jest panem swych ak t6w myslenia, m~ze powie
dziee : ,;cogito, ergo sum". Jesli ktos hlny jest panem moich mysli, 
jestem stale naraZony n a blqd. Jestem wystawiony n a obce dziala
nie. Ale jesli sam jestem ich panem, to - w zakresie, w jakim je
stem panem - jestem wolny od iluzji. C6Z wi~c znaczy: "ja mysl~"? 
Znaczy: jestem panem myslenia. P an u j ~ nad aktami myslenia. 
Mog~ powiedziee za Descartes'm : "I n iechajze mnie ludzi, ile tylko 
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potrafi, tego jednak nigdy nie dokaie, abym byl niczym dop6ty, 
dop6ki b~d~ myslal sam, ze czyms jestem." 2 Tak wi~c wszelka ulu
da rna granice. Granic~ ulud stwarza moje panowanie nad aktarni 
mojego rnyslenia. 

Przeciwnll koncepcj~ rnyslenia i jego zwillzku z podmiotem za
wierajll t e'ksty niekt6rych skrajnych przedstawideli strukturalizmu. 
M6wi si~ tutaj : nie ma jednego, suwerennego podmiotu myslenia; 
kartezjanskie "ego cogito" jest iluzjll, istnieje jedynie intersubiek
tywny dyskuTS logiczny, rozwijajllcy si~ wedlug nienaruszalnych 
struktur myslenia jako takiego. Czy to waZne, kto twierdzi, ze dwa 
wi~ej dwa jest cztery? To nie podmiot myslllcy rodzi myslenie, ale 
myslenie rodzi - w zaleZnosci od charakteru dyskuTSU - taki lu'b 
inny lpodmiot myslllcy. Nie rna podmiotu uniwersalnego, tozsamego 
w przestrzeni i czasie, istnieje jedynie podmiot poszczeg6lnego dy
skursu, odr~'bny podmiot dyskurs6w matematy'ki, fizyki, humani
styki. Zamiast m6wic "Ja mysl~" , nalezaloby powiedziee "Si~ mysli". 
Ja jest indywidualne, zwillZane z jednostkowym spojrzeniem na 
S\viat, okreslone konkretnoscill doswiadczen, niezdolne do wzniesie
nia si~ na poziom og6lnosci. "Si~" jest struktuTll ,powszechnll, uwol
nionll spod ograniczen kon'kretnosci, od jec:1nostkowych punkt6w wi
dzenia. Struktura "Si~" stanowi podstawowy warunek uniwersal
nie wamego, a wi~c prawdziwego myslenia. Myslenie winno bye 
oddane pod niepodzielnll wladz~ struktury. Struktura nie ludzi. 
Struktura czyni cos wi~cej niZ stawianie pytan: ona z g6ry otwiera 
pole mozliwych odpowiedzi. Przemoc struktury jest, jak si~ okazuje , 
wi~ksza niZ przemoc "zlosliwego geniusza". przed nill nie ostoi si~ 
juz zadne "ego cogito". 

Warunkiem mozliwosci wiedzy jest wi~c: w przypadku Descartes'a 
wladanie podmiotu nad aktami myslenia, w przypadku struktura
lizmu - sIpierc podmiotu pod presj ll struktur myslenia. 

Powr6emy do symboliki sw. Augustyna. 
Poczqtki idei Chrystusa jako wewn~trznego nauczyciela znajdujl:\ 

si~ w tekstach Objawienia, w szczeg6lnosci u sw. Pawla. Sw. Augu
styn nie powtarza jednak dokladnie tego, co pisze sw. Pawel, lecz 
dokonuje swoistego uwypuklenia okreslonych tresci. Chrystus 
mieszkajllcy w duszy czlowieka to przede wszystkim Chrystus nau
czajqcy, oswiecajllcy, objawiajllcy czlowiekowi jaklls prawd~. Bo 
Chrystus nie chce innego zbawienia dla czlowieka, jak zbawienie 
poprzez prawd~. Interpretacja sw. Augustyna rna nie tylko teolo
giczne, ale r6wniez aksjologiczne znaczenie. Ustala ona szczeg6lny 
porzlldek mi~dzy trzema podstawowymi idealami wartosci - mi~dzy 
prawdll, pi~em a dobrem. Wpraw dzie te trzy idealy wart,osci Sq 

R. Descartes, Medy tacje a plerwszej 1110%0111, t. I, S. 249. I 
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dla sw. Augustyna jednakiej rangi, wprawdzie ±aden nie skli WYZej 
niz reszta, to. jednak gdy idzie 0, ich stQsunek do nas - do' ludzi 
,dqzqcych ku dQ'bTU (2'Jbawieniu), to lQgiJcznie pieTWsza jest prawda, 
a-pi~kno i dQbrQ dQpiero potem, poprzez bram~ prawdy. Innymi 
slawy: nie wolna czlQwiekQwi szu'kae zbawienia (dQbra) poza praw
dq, natQmiast wolnQ i trzeba pytae 0 to., czy pi~knQ i dobro, ktore 
Qbiecujq nam inni, jest naprawd~ pi~knem i naprawd~ dQ'brem. Nie 
wchQdzi si~ do nieba inaczej, jak poprzez wrota prawdy. 

TrudnQ pr'lecenie to , co. dQ'kQnalQ si~ w dziejach dzit::'k'i temu prze
wrQtQwi w sferze nastt::pstwa wartosci. KQncepcja sw. Augustyna nie 
jest jednq wi~cej teoriq ludzkiej swiadQmQsci, jakie WYIDyslajq fi-lo
zQfowie, by zazrraczye, ze sit:: romiq ad innych filQzof6w. KQncepcj~ 
t~ mozemy uznae za wyraz narQdzin nawegQ czIowieka. Jesli wierzyc 
interpretacjQm religii greckiej , dokQnanym mi~dzy innymi przez 
F. NietzschegQ i P. RicQeura, Qstatnio szerQkQ rQZlpowszechniQnym, 
znamiennyn1 rysem religii grec'kiej bylQ poszukiwanie zbawienia Qd 
zia poprzez przezycie pit::kna. Pi~knQ umozliwialo spojrzenie na zlo 
z dystansu , wyzwalajqc w ten sposob czlQwie'ka sPQd jego przemocy. 
TylkQ to., co. pi~kne, moglQ 'bye prawdq i dobrem. U sw. Augustyna. 
nie bez wplywu greckiej mysli krytycznej, ustala si~ nQwy lad na
st~pstwa wartosci. Umierajqcy Chrystus ogolQcil si~ z pi~na. Praw
da nie musi bye pi~kna, moze 'ana u'kazac si~ takie w brzydocie. Ale 
nie rna rzetelnegQ dobra , jak tylkQ dQbrQ ukazujqce si~ w swietle 
prawdy. Wszelka Qbietnica zbawienia musi przejse przez ogniQwq 
pr6b~ pytania 0 prawd~. Myslenie, k t6ve iyje pytajqc 0 prawd~, oka
zuje si~ warunkiem zbawienia. 

Czym jest podmiQt QwegQ myslenia? Zanim Qdpowiemy na to py
tanie, przyjrzyjmy si~ samemu procesQwi myslenia. 

Wyrazem natury myslenia nie jest u sw. Augustyna ani fQrmula 
"ja mysl~", ani fQrmula "si~ mysli". Jakas biemose i jakas aktyw
nQse Sq wprawdzie istotnymi rysami myslenia, ale nie ukazujq tego, 
co. w nim najbardziej zasadnicze. Nie chQdzi 0, tQ,czy myslenie jest 
aktywne czy pasywne, ale 0, to, na co. si~ Qstatecznie kieruje, 0, co 
mu idzie. Otoz mysleniu idzie 0, prawd~ - prawda jest tyro idealem 
wartosci , na kt6ry myslenie 'kieruje si~ calq SWq mQcq. To wlaSnie 
s·prawia, ze myslenie ani nie jest zwyklym aktem mi~dzy aktami , 
ani zwy'klym doznaniem mi~zy dQznaniami. Mysl sw. Augustyna, 
zawarta w stQsowanej przez niego symbQlice, wyraza si~ stosunkQwo 
najtrafniej w platoiiskiej fQrmule: "ktos m i mysli". FQrmula ta jest 
paralelna do' fQrmul: "ktos mi sprzyja", "ktos mi ·oswie'tla drQg~", 
"ktQS powierza mi CQS ze si~bie" itp. Mysle'l1ie jest PQdobne do swia
Ha, kt6re swieci temu, ktQ szu'ka drQgi. Oswietlanie drogi jest formi! 
sprzyjania. Poddbnie myslenie. Oswietlanie jest jak laska i mysle
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nie jest jak laska - lask a nios&ca prawd~. Myslenie to przyswajanie 
czlowiekowi swiata, mozliwe dzi~ki temu, ze ono wlasnie - mysle
nie - jest czyms najbardziej swojskim. Trzeba jednak podkreslie: 
podmiotem myslenia jest si~ w innym sensie, niz na przyklad pod
miotem chcenia. Mog~ powiedziee: "ja chc~", ale nie mog~ w tym 
samym sensie powiedziee: "ja mysl~". Powinienem raczej rzec: "je
stem tym, d 1 a 'k 0 go myslenie mysli." Mam wpr awdzie wladz~ 
nad aktami mysle:nia, to z:naczy mog~ myslee lub nie myslee, ale nie 
mam wladzy nad jego owocami. Skoro juz zacz&lem myslee wedlug 
logiki prawdy, nie mog~ nie przyj&e owocow myslenia. Myslee to: 
bye skupionynn w sluchaniu. Niemniej nie :ten jest na:prawd~ panem 
myslenia, kto po'trafi si~ skupie w sluchaniu, ale ten, k to got6w jest 
przyj&e owoc swej mysli. 

Sp6jrzmy n a podmiot myslenia. Warunkiem mozliwosci myslenia, 
w tym takze mysle:nia Teligijnego, jest ustanowienie prawdy jako 
srodka do spotkania z rzetelnym pi~em i do osi&gni~cia Tzetelnego 
dobra. Ustanowienie to l&czy si~ z u'konstytuowani€m si~ szczeg6lne
go podmiotu owego wyboru. Jakiego podmiotu.? Na podmiot wska
zuje sl6wko "dla". Sl6wko to ma sens aksjologicz:ny. Wskazuje na 
tego, dla kogo jest myslenie, dla kogo jest prawda mySlenia. Pod
miotem jest wi~c ten, kto dzi~ki prawdzie z:najduje usprawiedliwie
nie siebie, usprawiedliwienie swego istnienia. Bo wszelka wartose 
w ten spos6b oOOosi si~ do czlowieka - do podmiotu, w kt6ryrn tkwi, 
ze usprawiedliwia jego istnienie. Tak sarno rna si~ rzecz z prawd&. 
Powiedziano w Ewangelii : "cenniejsi jestescie niz wr6ble". Mysle
nie religijne wyrasta z przeswiadczenia, ze wlasnie dzi~ki pytaniu 
o prawd~ czlowiek staje si~ "cenniejszy niz wr6bel". Pytanie 0 praw
d~ jest pocz&tkiem usprawiedliwienia a nie przeszkod&. "Jak si~ to 
stanie, skoro m~za nie znam?" - pyta Maria. pytanie to nie bunt, 
lecz gotowose przyj~cia prawdy jak laski. Dzi~ki pytaniu 0 prawd~ 

powstaje nowy, aksjo'logiczny "ci~zar gatun'kowy" czlowieka. Czlo
wiek okazuje si~ jedy:n& istot& na ziemi, kt6ra moze zawdzi~czae SW& 
godnooe swojemu py'taniu. "Pytanie jest poooi:nosci& mysli" - powie 
potem M. Heidegger. 

Tak wi~c subiektywnym warunkiem mozliwosci 'l'eligijnego my
slenia jest Ja aksjologiczne - Ja, kt6re w wy'borze prawdy i w py
taniu 0 ni& odnalazlo SW&, usprawiedliwiaj&cq je wartase. Ja aksjo
logiczne moze bye dumne ze swego pytania, bo jest pokorne w swoim 
szukaniu. W usprawiedliwieniu przez wartose prawdy Ja aksjolo
gicz:ne odnajduje SWq niepodleglose. Ja jest niepodlegle, ale nie dla
tego, ze jest usprawiedliwione takimi wartosciami, ktorych rdza nie 
niszczy i robak nie pozera. Ono i:yje na innym poziomie niz poziom 
przemocy. Dlatego tyJ'ko moze bye r~kojmiq niepodlegl:osci rnyslenia. 
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WIARYGODN Y SWIADEK 

Myslenie jest r6wniez mysleniem z ki m s . Znaczy to: myslenie 
ma chaTakter dialogiczny. Jak gl~boko zakorzenia si~ wymiar dialo
gicmy w 1Jkance myslen.ia ? Pehla odpowie di na to pytanie odwiocHa
by n as zbyt daleko od zasadniczego nurtu naszych rozwazan. Zg6di 
my si~ wi~c jedynie n a to , ze w kazdym razie dialogiczny charakter 
posiada ten typ myslenia , w ikt6rym warun'kiem koniecznym osiqg
ni~cia uzasadnionej w iedzy 0 przedmiocie jest swiadectwo wiary
godnego swiadka. Myslenie dialogiczne jest wi~c mysleniem wedlug 
swiadectwa Swiadk6w. przeciwienstwem tego myslenia jest mysle
nie monologiczne, w kt6rym do osiqgni~cia uzasadnionej wiedzy 
swiadectwo swiadk6w nie jest konieczne. Przykladem pierwszego 
myslenia jest myslenie historyka, ,przykladem drugiego moze bye 
myslenie w matematyce. Historyk musi zawierzye wiarygodnemu 
swiadkowi, bo nie ma on innej drogi do przeszlosci, matematyk ma 
sam pod r~kq niezb~e srodki spraw dzania trwierdzen. Istniejq 
oczywiscie formy posrednie rnyslenia. Jednq z n ich jest myslenie 
o drugirn czlowieku. Myslenie 0 innym czlowieku rnoze si~ rozwijac 
z nim lub bez niego, a wi~ miec bqdi dialogiczny, bqdi monologicz
ny, bqdi na przemian jeden i drugi charakter. Myslqc 0 kims z kims, 
staram si~ weryfikowae wyniki rnojego myslenia w oparciu 0 jego 
pr zernyslenia, myslqc 0 kims bez kogos, obchodz~ si~ bez takich we
ryfikacj i. 

Myslen ie wedtug swiadectwa sw iadk 6w stanowi integralny s'ktad
nik myslen.ia religijnego. Otwiera ono przed religiq bogaty wymiar 
tradycji. Religia wyciska na tyro rnysleniu szczeg6lne pi~tno . Wyra
zem obecnosci myslenia dialogicznego w lonie myslenia r eligijnego 
jest zasada: "fides quaerens intelleotum - wiara szukajqca rozumie
nia", a sciSlej specyficznie augustynskie jej pojmowanie. 

Sw. Augustyn pisze: "Wiara rna w sobie moc, aby nas doprowa
dzie do poznania." I n ieco dalej : " .. .pewnosc wiary jakos zapoczqtko
wuje poznanie." 3 Slowo "wiara" odpowiada lacinsk iemu "fides" 
a "fides" w iqze si~ z "fidelitas", k t6re omacza wiernosc. "Fides" nie 
jest 'Wi~c "wiarq w coo" , lecz "wiarq w kogoo", scislej - wiemosciq 
wobec kogoS. Wiernose wobec kogos jest nast~pstwem aktu zawie
rzenia: bye wiernym to zawierzye i przyjqe zawierzenie. Wiernos6 
jest formq wzajemnosci. Wiernose jes t mozliwa tam, gdzie dochodzi 
do spotkania z praw dq czlowieka. Doswiadczajqc 'czlowieka w jego 
prawdzie, uzyskuj~ intuicj~ tego, ze spotkan y czlowiek jest godny 
zaufania. W pewnym sensie drugorz~dne jest to , co 6w czlowiek 
m 6wi, w aine jest, ze to on m6wi. M6wiqc - powierza m i siebie. 

• Sw. Augustyn, 0 Tr6Jey sw., s. 275-278 passim. 
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Ja -- przyjmuj!lc jego slowa - takze powierzam mu siebie. W ten 
spos6b stajemy si~ aktorami tego samego dramatu - m 6j los i jego 
los staj!l si~ naszym w spolnym' losem. Jesli si~ mylimy, nasza tra
gedia b~dzie wspolna. Jesli si~ nie m ylimy , b¢Ziemy dzielic szcz~s
cie zwyci~stwa. Tak poj~ta wiara - w iara jako wiernosc zawie
rzenia - poprzedza poznanie. Trafnie pisze sw. Augustyn : ,,rna w so
bie moe, aby nas doprow adzic do poznan ia" i pewnosc, k t6ra "za
'poczqtkowuje poznamie". 

, Fides quaerens intelleotum. Co to znaczy? 
Znaczy to, ze znajdujemy si~ w !rlurcie dziejowych zawierzen. Na

:sze konkretne zawierzenia S!l ostatnim, ale wcale nie ostatecznym 
ogniwem w lancuchu zawierzen. Kazdy z nas musial najpierw za
wierzyc jakiemus swiadkowi. SWiadek, ktoremu zawierzylismy, tak
ze mial swego wiarygodnego swiadka. U poczqt ku dziej6w swiardec
twa spoczywa Swiadectwo podstawowe - swiadectwo Jezusa Chry
stusa 0 swym Ojcu Niebieskim. Potem przyszlo Swiadectwo aposto
lOw, pierwszych mfJczennik6w, wyznawc6w. Rozumienie moglo 
przyjsc dopiero po danym swiadectwie. Droga rozum ienia biegnie 
w przeciwnym kierunku, niz droga Tosn!lcych swiadectw: swiadec
twa narastajq WTaz z narastaj!lcq terainiejszosciq, rozumienie cofa 
si~ wstecz, ku przeszlosci. Jest rozumien iem w zywiole zawierzen. 

Wiara poj~ta jako dziejowosc zawierzen, dojrzewa wedlug swo
istych dla siebie regul. W tym wlasnie punkcie odslania si~ gl~boka 
r6Znica mi~dzy m ysleniem dialogicznym wedlug swiadectwa swiad
k6w a mysleniem manologicznym wedlug regul sprawdzalnosci 
obiek tywnej. Dla myslenia monologicZlllego uplywajq;cy ,czas bqdz 
nie rna zadnego znaczenia dla praw dy, np. w n au'kach matematycz
nych, b/tdz jest przeszkod/t na drodze k u pewnosci, np . w naukach 
eksperymentalnych , kt6re wymagajq r6wnoczesnosci wydarzenia 
i obserwacji wydarzenia. Mowimy cz~sto: czas niesie zapomnienie. 
,Ale w przypadku dziej6w zawierzen jest inaczej. Czas spehlia rol~ 
ogniowej proby wiary. M6wimy w szakze: prawdziwa w iernosc doj
rzewa w czasie. Uplywaj!lcy czas jest czasem narastaj /tcych swia
,dectw. Coraz wi~ksza ilosc ludzi wchodzi w dramat, k tory si~ ongis 
,rozpocz!ll. To daje do myslenia. Rodzi si~ przypuszczerlle a potem 
pewnosc, ze w owym dramacie 'kryje .s i~ cos uniwersalnego - cos, 
co wszystkim odpowiada. Uplywaj!lcy czas _dziej6w n ie jest ju z prze
szkod!l pewnosci, jak w nau'kach opar tych n a pow tarzaln ych ekspe
rymentach, ale argumen<tem dodalfkowym za pewnosci!l. W ten spo
s6b wyjaSnia si~ paraddks, ze wi~cej pewnosci maze si~ roarzyc u 00
leglego swiadlka !rliz u swiardka be2lp08redniego. 
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Cytowana formula augustynska zawiera s16wko "szukanie". Co 
zna1czy, ze "wiara szuka rozumienia"? Czy szukanie bakie nie jest 
jakims skandalem? Czyzby wiara wstydzila si~ samej siebie? 

Czlowiek szuka w gruncie rzeczy tego, co juz jest jakos jego udzia
lem. JesH zawierzenie szuka zrozumienia, widocznie rozum juz jest 
udz~alem zawierzenia. Zawierzen1e, kt6re ll:\czy czlowieka z czlowie
kiem, nie jest zaprzeczeniem idei rozumnosci, ale jej urzeczywistnie
iIliem. Oczywiscie, jesli ide~ t~ pojmie si~ pluraHstycznie, bez przy
krojenia na przyklad wyll:\cznie do rozumnosci monologi!cznej. Za
wierzenie dokonuje si~ pod pewnymi warunkami - to jasne, nie
mniej sam akt zawierzen'ia nie jest dedukcjl:\ z poprzedzajl:\cych go 
warunkow. Rodzi si~ on jako wi~z swoista i samoistna, 1l:\czqca cz1o
wieka z cz1owiekiem, oparta na intuicji prawdy cz1owieka, jego wia
rygodnosci. Mimoze nie daje si~ ono usprawiedliwie przez poprze
dzajqce je warunki, rozumnose nie jest w niej da1em obcym, lecz 
jestcz~sciq jej natury. Zawierzenie przywoluje rozuro, jak sw6j 
przywoluje rSwego. Irrn bardziej i ill dluzej wnikam w 6w akt, tyro 
jasniej widz~: to by10 ml:\dre. Mcrdrose aktu zawierzenia otwiera no
we, szerokie horywnty przed moim mysleniem. Zawierzenie daje do 
myslenia. Myslenie nie czuje si~ sp~tane, lecz uskrzydlone. Wiem: 
dopiero od ehwili, w ktorej zaczl:\lem myslee z kim S, mam na
prawd~ 0 c z y m myslee. 

UCZyIlmy jeszcze jeden, ostatni krok w kierunku wyjasnienia 
apriorycznych elementow myslenia religijnego. Opr6cz omowionego 
poprzednio a priori subiektywnego, myslenie religijne kieruje si~ 

rowniez szczegolnym a priori dialogicznym, ustanowionym przez 
og6lnq ide~ partnera dialogu jako wiarygodnego swiadka. W tym 
punkd'e myslenie religijne nie tylko inspiruje inne formy myslenia 
doialogicznego, ale rowniez wchodzi w bliskq stycznose z niektorymi 
z nieh. 

Kim jest ten, z kim myslenie dialogiczne podejmuje swoj dialog 
prawdy? Kim jest idealny partner dialogu? Co z:naczl:\ slowa: wia
rygodny swiiadek? 

Wiarygodny swiadek to przede wszystkim uczestnik tego samego 
dramatu, w ktorym sam bior~ udZlial. Ty1ko ten maze bye dla mnie 
wiarygodnym swiadkiem, kto bierze udzia1 w takim samym drama
cie, w jalkim i ja uczestnicz~, i jest wystawiony na wi3zys'eki'e nie
szcz~scia , na k'tore i ja jestem wystawiony. Ale to nie w szystko. 
Musi to bye ktos , kto "po to si~ narodzil i po to przyszed1 na swiat. 
aby dae swiadectw'o prawdzie". Innymi slowy: musi to bye ktos, 
kto w wyniku decyzji egzystencjalnej uznal absolutny charakter 
zobowil:\zania przez prawd~ - przynajmniej 0 tym fakcie, 0 ktorym 
daje ,swiadectwo. Idealny partner dialogu jest partnerem heroicz·· 
nym, ponosi smiere - swiadczl:\c. A w kazdym razie gotow jest 
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Swiadczye heroiczmie. Ale i na tyro nie koniec. Podstawq idei dialo
gicznego partnerstwa jest wa'I'tose wolnosci. Drugi m6wi z e mnq, 
przede wszystkim z e mnq - nie do mnie. J esIi nawet mowi do 
mnie, to na podstawie mowienia ze mnq. M6wic ze mnq to umiesz
czac mnie w polu wolnosci. Mog~ przyjqc lub nie przyjqc jego swia
dectwa. WiaTygodny swiadek nie tylko daje swiadectwo, ale Towniez 
ofiarowuje pole wolnosci, w klorym niczego nie musz~, ale wszystko 
mog~. Tak jak on nie Iillusi dawac swego swiadectwa, ja nie musz~ 
go przyjmowae. W darze wolnosci tkwi uznanie mojej wartosci. Wia
rygodny swiadek odkrywa przede Innq wartosc mojej wolnosci. Wol
nose jest przede wszystkim darem drugiej. Spotykajqc wiarygod
nego swiadka, mam swiadomosc wkroczenia w Swiat, w ktoryrrn ni
czego rue musz~, ale wszy.stlw mog~ - mog~ "z tym, kt6ry mnie 
umacnia". 

Ale wlaSnietutaj rodzi si~ poczqtek konflikru mi~dzy mysleniem 
dialogicznym z kims a mysleniem monologicznym 0 kims. Mam na 
mysli konfHkt z posiadajqcym dzis ogromne wplywy nurtem tzw. 
"hel'IIleneutyki podejrzefJ" (K. Marks, F. Nietzsche, Z. Freud). Wspol
nym rysem tego nU'rtu jest rHdykaI!ne zakwestiowanie mozliwosci 
wiarygodnego swiadectwa. Nie wchodzqc w szczeg6ly, rnysl gl6wna 
jest taka: dl'ugi czlowiek, partner dialogu, nie zna i nie jest w stanie 
znae samego siebie. Czlowie'k iyje w zludzeniu ()() do samego siebie, 
w zludzeniu 0 chara'kterze klasowym, zludzeniu wywodzqcym si~ 
z resentymentu, ze stlumionej presji libido. Czlowiek - pa'trzqc 
w siebie - widzi same rluzje. JeSli chce odkryc .prawd~ 0 sobie, 
musi posluchae, co m6wi do niego zewn~trzny obserwator - obser
wat~r uzbl'ojony w obiektywne narz~dzia demas~acji iluzji. Musi 
r6wniez w jakiej mierze zrezygnowae z wolnosci, rnusi si~ poddac 
mow i en i U 0 n i m. Swiadectwa swiadkaw, mawiq skrajrni przed
stawiciele heruneneutyki podejrzen, Sq najcz~sciej uzurpacjq. Pod
stawowym zadanlem myslenia wobec Swiadectw swiadkaw jest ich 
demityzacja. 

Spar 0 mozliwosc lub niemozliwose wiarygodnego swiad:ka prze
nika niezwykle gl~boko wspalczesne myslenie filozoficzne. Trzeba 
dobrze pojqC sens tego sporu. Nie jest 'to spar 0 takq czy innq teori~, 
spar 0 au'tentycznose takiego lub innego wydarzenia. W gruncie rze
czy jest to spar 0 mozliwose lub niemozliwose dziejow, spar 0 zna
czenie wolnosci w procesie prawdy, sp6r 0 sens lulbbezsens m~czen
skich Srnierci swiadkaw. Jesli wszystko jest do zdemityzowania, Il'la
prHwd~ nie ma dziejowej tradycji. Po demityzacji dzieje ludzkosci 
zamieniajq si~ w chronologi~ zwyklych pamiqtek po przeszlosci ; 
historia to - muzea, cmentaTze, znacZk'.i pamiqtkowe po umarlych. 
Pokolenie nie UfH pOkoleniom, pokolenie chce zaczy;nae od nowa. 
Wolnosc takZe Il'lie rna znaczeni·a dla poznania. Najlepszq prawdq jest 
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taka prawda, kt6ra nie pozostawia pola dla wolnosci. Filozofie dia
logiczne, w t ym takze wielkie teologie historii, broni~c idei w iary
godnego swiadectwa i utrzymuj~c w rozs~dnych granica·ch zap~dy 
demityzacyjne, broni~ tym samym tego, co stanowi sam~ istot~ 
dziej6w.' 
Reasumuj~c: religia inspiruje myslenie takze w wymiarze dialo

gicznym w ten spos6b, ze proponujqc ideal w iarygodnego swiadka, 
proponuje jednoczesnie radykalnie dialogiczny spos6b bycia czlowie
ka z czlowiekiem - spos6b bycia, w k torym uczestnictwo w tym sa
mym dramacie i tak i sam wyb6r prawdy i wolnosci otwierajq 
horyzonty autentycznej dziejowosci, polegajqcej na wymianie wia
rygodnych swiadectw. 

MYSLENIE 0 SCENIE DRAMA TU 

Myslenie jest mysleniem ° czyms. Opr 6cz wymiaru subiektywnego 
i wymiaru dialogicznego,istot~ myslenia stanowi wymiar intencjo
nalno-przedmiotowy, dzi~ki ktoremu myslenie kieruje si~ na rze
czy, na przedmioty, na oderwane wydarzenia, ogarniajqc je w ramy 
uniwersalnego horyzon tu swiata. Intencjonalny wymiar myslenia od 
dawna absoroowal uwag~ filozof6w, nic wi~c dziwnego, ze jest on 
stosunkowo naj lepiej znany. Badano przede wszystk im srodki, kto
rymi myslerue posluguje si~ , aby urzeczywistnic zamiar poznania 
rzeczy, a wi~c poj~cia, idee, s~dy, rozumowania, wnioskowania. Gdy 
w historii nauki wylonila si~ sprawa stosunku wiary i rozumu, roz
wazano jq p rzede wszystkim na tym poziomie. Co 0 swiecie mowi 
wiara a co m6wi nauka ? Czy mi~dzy tym, I(X) mowi nauka a tym, co 
mowi wiara, n ie rna sprzecznosci ? MyliIby si~ jednak ten, kto by 
sqdzil, ze wyjasniono wszystkie rodzqce si~ problemy. 

Intencjonalny wymiar m yslenia romi si~ w spos6b istotny od wy
miaru podmiotowego i wymiaru dialogicznego. Ten, kto mysli i ten, 
z kim myslenie m ysli, nie jest tym samym,.. ° czym si~ mySli. To jed
nak nie znaczy, by podmiot myslqcy nie m6g1 myslet 0 samym sobie 
i by nie mogl czynic przedmiotem swego myslenia innego czlowieka. 
Myslenie moze w zasadzie wszystko uprzedmiotowic. Niemniej musi 
one pami~tac, ze nawet gdy czyni przedmiotem swego myslenia sie
bie - myslqcego czlowieka, czlowiek 6w, Iczyli ja sam , jest czyms 
wi~cej ruz tylko przedmiotem myslenia - jest jego podmiotem, 

• Wyp owiedt nlnlejsza nle jest w tadnym razle pr6b1\ ostatecznej oceny herme
neutykl J hermeneutycznej f1!ozofU. leez zwr6ceniem uwagl na jeden z jej aspek
t6w. widoczny w jej skrajnyeh u j«:c1ach. 0 sensle 1 znaczenlu filozofii hermeneu
tyeznej plsalem k11kakrotnie. uw atam. te problem jest nadal otwarty. J akJ jest 
stosunek rnlt:dzy h ermeneutyk1\ a fenomenologl1\. Jakie jest miejsce hermeneutykJ 
w mysll dlalogleznej ? Do pytan tyeh zn6w b<:dzie trzeba powr6eic. 
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i analogicznie nawet gdy kieruje si~ na dr ugiego czynil.\c go swym 
przedmiotem, to ow drugi czlowiek jest zarazem - lub moze bye 
partnerem dialogu. Inaczej jest z mysleniem 0 rzeczach, 0 przedmio
tach, 0 wydarzeniach. W tej sferze 2lllikajq zwiqzk.i podmiotowania 
i zwiqzki typu dialogicznego. Pozostajq same przedmioty - tylko to, 
o c z ym si~ mysli. 

Myslenie 0 przedmiot ach jest najpierw porzqdkowaniem owych 
przedmiot6w. Aby porzqdkowac, trzeba posiadac zasad~ porzqdko
wania. Rome mogq bye zasady ladu, stqd r6me jego rodzaje. Filozo
fia ostatnich dziesi~ioleoi poswi~cila wiele miejsca opisom podsta
wowego ladu, kt6ry projektujqca swiadomose czlowieka cz~ciowo 
odkrywa a cz~sciowo narzuca swiatu. Nie wnikajqc w szczeg6ly, 
mozemy powiedzie6, ze podstawowa logika ow ego ladu jest logikq 
sceny. Swiat jest ,przestrzeniq dramatu, jest scenq zorganizowanq 
wecilug logiki rZqdzqcej ludzkim dramatem. Swiat to dom, to warsz
tat pracy, to szkola, to sWiqtynia, to cmentarz, to droga - Swiat to 
lad zorganizowany wedlug logiki miejsc, na k t6rych dokonujq si~ 
kluczowe wydarzenia :iycia ludzkiego, od urodzin po smierc. Wlasci
Wq dziedzinq myslenia przedmiotowego jest ziemia poj~ta jako sce
na. Z Illiej myslenie wydobywa swe poj~cia i na niej sprawdza swe 
zasady. Nawet najbardziej abstrakcyjne tresci owego myslenia 2Jdra
dzajq swe sceniczne pochodzenie. Zarazem jednak sam fakt, ze zie
mia jest tylko scenq dramatu, rodzi pytanie 0 jej ontologiczny sta
tus. Skqd si~ wzi~la? Czym jest? Po co jest? Te i tym podobne py
tania kryjl:l w sobie r 6wniei pytanie 0 to, co jest ostatecznym przed
miotem intencjonalnego rnyslenia. Lapidarnie formuluje je Kant : 
"czy z przyczynowosci w swiecie mom a wnosic 0 przyczynowosci 
swiata?" Innymi slowy : czy ilntencjonalne myslen ie 0 scenie jest 
zdolne do transcendowania sceny w stron~ Boga ? Stqd problem szu
kania wiary poprzez rozumienie Swiata - swiata poj~tego jako sce
na. Gdy rnyslenie przedmiotowo-intencjonalll1e szuka Boga, nie szu
ka Go one ani jako "wewn~trznego nauczyciela", ani jako Ojca 
zawartego w swiadectwie wiarygodnego swiadka, lecz jako Tego, kte 
wyciska slady na scenie - jake Artyst~ sceny, jako Rozurn sceny, 
jako Tworc~ tego, co czlowiek rna pod stopami, w ciloniach, n a co 
patrzy i co slyszy, skqd czerpie sw6j chleb powszedni. 

Majqc na uwadze ten kierunek myslenia, scholastycy rn6wili : in
tellectus querens fidem. W ten sposob przyznawali rozumowi przy
wilej transcendowania. Wykraczanie poza granice doswiadczenia nie 
bylo dla nich zaprzeczeniem rozumnosci, lecz jej dopelnieniem. Ro
zum moze przechodzic od badania tego, co w idzialne, do badania 
tego, co n iewidzialne. Twier,dzqc tak , myslenie wywodzqce si~ ze 
scholastycznych tradycji podejmowalo dyskusje z mysleniem 1ll0WO

Zytnego przyrodoznawstwa i lllowoZytnej filozofii , !ktore w r6my 
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sposob odnosily si~ do idei transcendowania. Dialog ten prowaclzili 
przede wszystkim zwolennicy tomizmu, 2aiInspirowani wielkq filo
zofiq sceny stworzonq przez Arystotelesa i przystosowanq do my
slenia chrzescijanskiego przez sw. Tomasza z AkwiInu. Historia tego 
dialogu jest zna!Ila. Wypada dodae tylko kilka uwag. 

Byl czas, Ze myoslenie religijne zyk) przekonaniem, iz droga po
przez scen~ jest jedynq intersubiektywnie spraWidzalnq drogq do 
Boga. Stqd wszelkie jej kryty'ki byly przeiywane jako zapowiedzi 
kl~sk rnyslenia religijnego w ogole. Aby ocalie myslenie ,religij:ne, 
wzywam.o do pomocy te nutty filozofkzne, w ktorych teoria scen) 
byla szczegolnie szeroko Tozbudowana. Tym tlumaczy si~ wielki re
nesans nurtu arystotelesowsko-tomistycznego w czasach najno'w
szych. Nun ten mial - tak si~ przymajmniej wydawalo - wspolny 
plUlkt wyj'sda z mysleniem naukotworczym: byl opaTty lila doswiad
czeniach dost~pnych zasadniczo wszystkim, a Wif2C bez koniecznosci 
odwolywania si~ do swiadectwa wybranych ·swiadkow. Kazdy mogl 
TOzpoznae, ze w swiecie 'Lstniejq byty przygodne, ka~dy wi~c mogl 
doj'se do Williosku, ze ich ismienie domaga si~ i!Stnienia Bytu Ko
niecznego - Boga. Umiarkowany empiryzm w punkcie wyjiscia wy
dawal si~ znakomitq plaszczyznq dialogu z naukq. Stqd zasada: "ro
zum szukajqcy wiaTY" nabrala szczegoJnego znae~enia. Wydawalo 
si~, ze w niej stres~za si~ cala istota mys1enia szukaja;cego Boga, 
myslenia rozwijaja;cego si~ w swietle na'wry. Zasad~: "rwiara szuka 
rozumienia" przekazano teologii. 

Powroemy jednak do sprawy szukania. Co znaczy, ze rozum szulka 
wiary? Co znaczy szukanie? Albo ina·czej: jak 'jest mO'zlirwe tran
scendowanie ? 

Myslenie intencjona1ne jest nastawione na badanie tajemnic sce
ny. Warunkiem mozl.iwosci badania jest fundamentainy projekt 
owej sceny. Co jest rysem znamiel1Jl1ym projektu sceny zawartego 
w mysleniu reLigijnym? Jest nim, mowiqc najogolniej, metaforyza
cja sceny: scena lud:Zkiego drama'tu jest potraktowana jako meiafo
ra praw:dziwej, rzetelnej rzeczywistosci. Dzi~i swej metaroTYcznosci, 
scena moze nas przenosie z jednej sfery istnienia do drugiej. Meta
forycznose sceny moze przybierae rozmaity wyraz t€Orety,czny. Moz
na np. glosie: moj dom nie jest prawdziwym domem, moj dom praw
dziwy musi znajd<owae si~ gdzies w innym .swiecie; podobnie - mo
je ,szcz~scie, moja milose, moje praw:clziwe iyde. Ale na gruncie 
filozofii scislej musiowa metaforycznose znaleze wlasciwszy wyraz. 
Realizm tomistyczny bf2dzie wi~c wskazywal na przygodnose bytow, 
idealizm b~ie sprowadzal .caly byt Tzeczy do bytu wrazen lub do 
bytu. idei. Mimo tej zasadniczej rozbieinosci mif2dzy rea'listycznym 
a idealistycznym uj~ciem sceny, podstawowy projekt jest wspolny. 
Tu i tam scena musi wystqpie jako cos Telatywnego, jako forma 
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istnienia w jakis sposob zdegradowanego, pomniejszonego. Dzi~ki 
temu moze si~ po,przez niq objawic byt Absolutny, doskonaly Ho
zum, wszechmocny Stworca rzeczy. Po tej samej sciezce b~dzie row
niez kroczyc myslenie niektorych przyrodnikow. Scena jest rozum
na, a wi~c jest odbkiem Rozumu. Scena jest dzielem sZDuki, a wi~c 
objawia narn tajemrniczego A'l'tys t~. Scena jest uporzqdkowana ce10
W O, a wi~c kaze nam myslee () celu istnienia. 

Drugq stronq projektu metaforycznosci jest projekt tego, co do
skonale, a:bsolutne. Absolut jest iranscendentny wobec sceny. Ale 
charakter i stopien transcendencj,i jest pojmowany rozmaicie. Jednl 
mowiq : Absolut jest transcendentny tak, jak jest transcendentna 
substancja wobec wlasnosci rzeczy (np. Spinoza). Il1!l1i mowiq : jest 
transcendentny tak, jak przyczyna w stosuniku do skutlm (sw. To
masz z Akwinu), jak artysta wobec swego dzieta , jak Stwol'ca wo
bec stworzenia. Koncepcja transcendencji w.iqze si~ scisle z koncep
cjq ll1atury Absolutu. Absolut jest Aktem Ismienia - mowiq rzecz
nicy tomizmu egzystencjalnego. Absolut to jedyna Substancja 
mowi Spinoza. Absolut to Rozum - mowiq Leibniz, Voltaire i rzecz
nicy Oswieceniowej koncepcji religii. Na kazdej z tych odpowiedzi 
mozna odlnaleze slad punktu wyjscia - projekt metaforyzujqcy, 
w ktorym wyraZa si~ wZg'I~dnosc tego, co czlowiek rna pod nogami. 

Ale czy sam proje'kt metafory sceny wystarczy, by popchnqc my
slenie do mch'll wzwyz? Czy same wal'Unki mozliJwosci iinyslenia 
o A'bsolucie juz stanowiq 0 fakcie myslenia? Czy ruch mysli nie po
trzebuje jakichS dodatkowych bodzcow? Powiedzielismy: szukamy 
tylko tego, co juz jest jakos naszym udzialem. Czy wiara moze bye 
udzialem krytycznej mysli? . 

Aby zrozumiec sens poj~cia "szukanie" w drugiej z r()zwazall1ydl 
formul, nalezy uwzgl~dnic ogoIny kontekst mysli Arystotelesa, na 
ktory wskazujq pierwsze partie jego slynnej Metafizyki. Czytamy 
tam m. in.: "Z podziwu wobec otaczajqcego illas swiat.a zrodzila si~ 
ta nauka". Metafizyka Arystotelesa jest krolowq nauk. To, co w in
nych rnaukach jest cz~sciowe, w metafizyce osiqga pelue rozwini~cie. 
Tak rna si~ rzecz z podziwem. Metaf.izyczny podziw wobec swiata 
jest rozwini~ciem podziwu obecnego na kazdym stopniu poznarnia. 
Zywiolem mySli Arystotelesa jest podziw. A coz to znaczy "podziw"? 
Podziwiac znaczy: odkTywac w swiecie jaikqs doskonalosc i szukac 
poza niq jeszcze "vi~kszej doskornatosci. Jak q doskonalosc? Dla my
slenia, ktore jest wladzq odkrywarnia, swiat jest doskonaly, bo jest 
rozumny. Podziw Arystotelesa jest przede wszystkim podziwem dla 
rozumnosci swiata. Arystoteles wi<dzi to na kazdym kroku: materia 
rozumnie lqczy si~ z formq, przyczyna ze skuhkiem, istota z istnie
niem, byt przygodny z bytern Koniecznym. Metafizyka Arystotelesa 
to proba wyrazenia i uzasadnienia podziwu jako podstawowego 
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przezycia czlowieka w jego odniesieniu do seeny. Arystotelesowski 
rozum weale rue jest rozumem zimnym, wo1nym ad w szelkieh 
emoeji. Nie kazda emoeja jest niegodna rozumu. Niegodne rozumu 
Sq jedynie te emoeje, kt6re nie pasuja, do rzeczywistosei. Podziw 
w obliezu oc1.krywanej wcia,z na nowo rozumnosei swiat a jest godny 
rozumu. W takim rozumie nie rna falszu. 

Wy;daje mi si~, ze jednym z kluezowych odkryc c1okon nnyeh przez 
sw. Tomasza z Akwinu bylo odkrycie, iz arysto telesowski po c1ziw 
rnetafizyezny harmonizuje, a moze nawet si~ utozsamia , z typowym 
dla ehrzescijanskiego myslenia doswiadezeniem ziemi jako sceny 
ludzkiego dramatu. Od filozoficznego podziwu dla seeny do religij
nego sposobu przezywarua jej tajemnie - tylko jeden k rok. Dlatego 
zywiol metafizyc:mego podziwu ni.e jest i nie moze bye obey chrze
seijal1stwu. Sta,d filozofi czne dzielo sw. Tomasza - przyswoie .ehrze
seijallstwu pogal'iskq wizj~ seeny. Odta,d b~dzie moma powicdziec: 
rozum szuka wiary. Stworzenia Sq doskonale, 0 i1e Sq. SkOllezona do
skonalosc stwo rzeI'i , podobnie ja'k. ich skOllczone istnienie, w tr a,ca 
czlowieka w stan skonezonego podziwu. Ale podziw maze rosna,c, 
podziw powinien rosna,c, podziw rnusi rosnqe. Rozum, wla,czaja,c m a
ly podziw w wi~kszy podziw, potem w jeszcze wi~kszy, na koI'icu 
przeistaczaja,c podziw w uwielbieni.e - szuka w iary. Poprzez po1cor~ 
wo'bec wspanialosei swiat a rozum przygotowuje si~ do aktu uwiel
bienia i w t en spos6b otwiera si~ na Boga. Rozum nie moze nie szu
kae wiary, bo nie moze pozosta'Wac uparcie przy nmiejszej rozum
nosci, sk<Jro 0 krok dalejcze1ca na odkrycie razumnosc wi~ksza . Tak 
wi~e zywiolem przedmiotowego myslenia 0 scenie staje si~ rosnqcy 
podziw. WlaSnie podziw i jego na'turalne ciqzenie ku uwielbieniu 
wycisk a n a mysleniu speeyficznie religijne pi~tno. 

Myslenie religijne sta je w t ym punkeie w opozyeji do tych teaTii 
seeny, ktore uwazaja" ze scena - a wi~c to, co ludzie maj'l pod no
gami - jest istnieniem absolutnyn1. Tearie te okrcilam wspolnym 
mianem "terryzrou". Terryzm wiqze eal'l nadziej~ czlowieka z do
czesnosci'l i domaga si~ od niego zgody na scen~ jako jego asta tecz
nose. JE\Stslepy na przy,godnosc, metaforycznosc, wzgl~d!l1Y char akter 
seeny. Kwestionuje r6w!l1iez prawo myslenia do przedluzania inten
ejonalnosci w transeendowaJnie. Prawdziwym przeciwnikiem mysle
nia r eligijnego w tyro punkcie nie jest, jak si~ niekiedy glosi, t aki 
lub inny idealizm, leez terryzm, bo tylko on sprzeciwia si~ radykal
nie religijnej metaforyzaeji sceny. 

Reasumuja,e: obiektywnym warunkiem mozliwosci myslenia reli
gijnego jest podstawowy proje1ct myslenia, k tory sprawia, ze swiat 
o'biektywny czlowieka rukazuje si~ jako m etafora prawdziwego 
istnienia, jako seena - tylko scena i nie wi~eej - ludikiego drama
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tu. Dzi~ki takiemu projektowi mozliwy jest ruch m yslenia poza sce
n~ - ruch, kt6ry jest transcendujl.\cym przeclluzeniem intencjonal
nosci. 

OWOC SYNTEZY 

Formula "myslenie religijne" jeSt syntezl.\ dw6ch poj~e, kt6re 
zdaniem wielu raejonalistow a takze Kanta i RegIa - sa, nie do po
godzenia. Ja'k jest mozliwa mimo wszystko tego rodzaju synteza 
i ,co ona zna.ezy? 

W ostateeznym rozraehunku owaeza ona syntez~ praWidy ze zba
wieniem, czyli ostatecznym - religijnie poj~tym - dobrem ezlo
wieka. Istotna synteza wlary i myslenia dopelnia si~ na poziomie 
aksjologieznym, a nawet agatologicznym, a nie na poziomie takiej 
czy innej wyk ladni dokt'l'ynalnej. Nie jest to wniosek z zasad po
2lI1ania lub wiary, ale wydarzenie, w znaczeniu nadanym temu slowu 
przez Martina Reideggera. Wiara w y dar z a s i ~ w lonie mysle
nia i myslenie w y dar z a s i ~ w lon ie wiary. Dlaczego si~ wydarza? 
Bo okazalo sl~, ze nle rna dla ezlowieka innej drogi do zbawienia, 
jak poprzez prawel~ - podstawowy ideal wszelkiego myslenia, i nie 
rna innej drogi ,do akeeptaeji godnosci myslenia, jak poprzez uzna
nie, ze myslenie jest dobrem czlowie'ka -dobrem pl"zyblizajl.\cyn1 
jego zbawienie. Gdy myslenie akeeptuje wiar~, to przede wszystkim 
jako pole swy,ch transeendentnych poszukiwan. Gely 'wiara akeeptuje 
myslenle, to akeeptuje je przede wszystkim jako dobro podmiotu 
pytajqcego, jako dobro mip,dzyludzkieh wi~z6w ufnosci, jako dobra 
c.alej metaforykl seeny - a wip,c dobro tego, kto mysli, z kim mysli, 
o c.zym mysli. Ta podwojna akcepta,cja udziela jednosci zyciu we·· 
wn~trznemu ezlowieka. Sprawia, ze w tym, ,co najbardziej intynme, 
ezlowiek moze poezue si~ sobq - ezlowiekiem religijnie mysll.\cym. 

Nie nalezy identyfikowac myslenia rellgiJnego z takimezy innym 
systemem iteologm. Myslenie religijne jest jedno, a ieologii moze bye 
wiele. Mogl.\ to bye r6me teologie, teologie mi~dzy saba. sprzeczne. 
Trzeba nadto podkreslie: teologia jest mozliwa dlatego, ze istnieje 
myslenie religijne, a nie na odwr6t. Nie ona T'oozi myslenie religijne, 
lecz myslenie religij'ne wdzilo i radzi teologi~. 

Duzym bl~dem teologii - teologii, kt6ra jest zaw sze jednl.\ z wielu 
teologii, byloby uznanie siebie za jedynie adekwatnl.\ wykladni~ my
slenia religijnego. Byloby bl~dem, gdyby na przyklad zwolennik 
augustynizmu twierdzil, ze jedynq drogq myslowl.\ ku Bogu jest dro
ga poprzez intymnose sU'biektywnosci lub poprzez glos wiarygodne
go swiadka, z pomini~eiem wsp61nyeh wszystkim i bezposrednich do
swiadczen seeny. Podobnym bl~dem byloby, gdyby zwolennik to
mizmu glosil, ze droga poprzez badanie tajenmie sceny jest najwla
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sciwszq drogq ku Bogu. Taka monopo'lizacja i takie przywlaszczenie 
sobie jednego z wymiar6w myslenia religijnego byloby szkodliwq 
pomylliq. Przenosiloby ono na poziom teologii te ' przeciwienstwa 
i sprzec2ll1osci, kt6re Sq przeciwienstwami filozofii. M6wilo si~ kie
dys i nadal jeszcze si~ m6wi, ze filozofia winna bye "sluzebnieq 
teologii". Ale oto tego rodzaju zabieg monopoliza-cji myslenia reli
gijnego przez jeden system teologii - system, kt6ry 'fodzi si~ zawsze 
ze zwiqzlm wiary z jakqs konkrebnq filozofiq, jest przykladem, w ja
ki spos6b sluzebnica potrafi wyzyskae SWq paniq do obrony przed 
zakusami innej sluzebniey. 

Trzeba dziS w naJSzym myslEIDiu 0 religii raz jeszeze pow1'(ycie do 
dawnych metafor i symboU, odkrye na nowo ich sens i podjqe pr6b~ 
myslenia z W!l1~trza owych meta·for. W ten spos6b b~dzie si~ mozna 
wzniese ponad przeeiwienslwa wielu teorii i koncepcji, docierajqc 
do tego , 00 zasadnicze. Jedn~ z tych metafor jest metafora swiatla. 
Swiatlo umozl.iwia poznanie, choe sarno nie jest poznaniem. Gdy 
wiara wy,darza si~ w rozumie, to zna,czy, ze wydarza si~ w nim swia
tlo. Ten, kto mysli w ·swietle i wierzy w swietle, staje si~ - wedlug 
daWll1ej metaforyki - "dzieck iem swiatlosei". Symbolika "dzieci 
swiatlo.sci" czeka jeszcze na sweg0 komentatora. Co znaczy motyw 
dzieci~ctwa? Na co wskazuje motyw zrodzenia? Jedno jes t pewne: 
metaforyka dzieci swiatlosci chce powiedziee, ze swiatlo ma mve 
zrodzenia czlowieka, w kt6rym nie ma falszu. Czlowiek taki jest dla 
wiary czlowiekiem oealonym, czlowiekiem z'bawionym, czlowiekiem 
uwolnionym od grozby pot~pienia. Jest to zatem religijny ideal czlo
wie'ka. Istome jest, ze :ideal 6w nie jest do osiqgni~eia bez myslenia, 
a wi~c bez szukania T0zumu w wierze i wiary w rozumie. 

J6zef Tischner 
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JAN PAWEt II 0 TEOLOGII CIAtA 
"TEOLOGIA CIAtA" VI WYMIARZE WSPOtCZESNOSCI 

JesteSmy naocznymi swiadkami powstawania wielikiego i funda
menta'lnego dziela teologicznego. Jest nim "Teologia ciala" Jana 
Pawla II, kt6rej pien'lszy rozdzial pierwszej cz~sci wykladany byl 
sukcesywnie przez Papieza na audiencjach generalnych w Rzymie 
POCZqwszy od pierwszej Srody wrzesnia 1979 roku az do ostatniej 
srody przed Wielkanocq, czyli do 2 kwietnia 1980 ,roku. Tekst skla
dajqcy si~ na ten rozdzial, znany jak dotCi'd z Osservatore Romano 
oraz w j~zyku polskim w maszynopisie 1, budzi wielikie nadzieje 
teolog1czne i pozwala rokowae przelomowy charakter dalszej cz~sci 
dziela. 

W plaszczy:hnie teologicznej i pasterskiej pierwszy rozdzial Teolo
gii ciala wychodzi swojq zawa,rtosciq naprzeciw zblizajq-cemu si~ Sy
nodowi Biskup6w i ternaty-ce centraJnej dla tego synodu: rnalzen
stwa, milosci oblubienczej i rodzicielstwa. Problematyka ciala jest 
w tych aspektach teolog1cznych problematykq istotnie decydujqcq 
o caloksztalcie spojrzenia teologii na tak dzis palqce i dornagajqce 
si~ nowego opracowania kwestie. Z drugiej strony narzuca si~ we 
wsp6lczesnej teologii bra k takiej interpretacji ciala ludzkiego, 
k't6ra wyzbywajqc 'si~ dualistycznych obciqzen typu plator'lskiego lU'b 
redukujqcych i ograniczajqcych wplyw6w scjentyzmu - uj~laby 

w spos6b integraIny czlowieka jako jednose cielesno-duchowa,; jed
nose zaposredniczonq tak w wyrniarze naturalnym istnienia, jak 
i w porzqdk'll istnienia nadprzyrodzonego. Dzielo Jana Pawla II t~ 
luk~ wypelnia. 

Jednakze dziel:o to, k'torego pierwszy rozdzial zarnierzamy p6iniej 
w pewnej plaszczyinie zrelacjonowae i cz~sciowo zinterpretowae, 
trafia takze w szerSZq kulturowo potrze'b~ wsp6lczesnego swiata. Od 
kilkudziesi~ciu lat stale wzrasta liczba rozwazan zwiqzanych z cia
lern czlowieka - i odpowiednio: z erotyzmem, seksualnosciq, typem 
ekspresji poprzez cialo, funkcjq nagosci, wstydu itd. Przyczyinily si~ 
do tego zar6wno r e w 0 1 u c j a 0 b y c z a j 0 w a zapocza,'tkowana 
w 'krajach zachodnich, w kt6rej czolowa, rol~ odegraly srodki maso
wego przekazu i formy rozryw'ki rnasowej, jak i pojawienie si~ i roz
w6j now y ,c h k i e run k 6 w f i 1 0 z 0 f i c z n yc h 0 wybitnie 
antropocentrycznych orientacjach. Marny tutaj na rnysli przede 

1 Maszynopis ten slu:!;y jako podstawa anailz i dyslrusjl prowadzonych w trakcle 
stalych posledzen seminarlum Katedry Etyld KUL pod kierownlotwem ks. doc. 
Tadeusza Stycznla; semlnarlulD po§w1~conego w calo§cl my§ll papleta Wojtyly. 
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wszystkim filozofi~ francuskq,: odmian~ fenomenologii prnede wszy
stkim w wydaniu M. Merleau-'Ponty'ego 2, niektoryeh reprezentan
tow "filozoni spotkania", egzystencjalizm Jean-Paul Sartre'a 3, 

a zwlaszcza g16:wnego przedstawidela egzystencjalistycmej "filozofii 
ciata" GeoI1ge's'a Ba'taille 4, dalej: Rogera Cailiois, GaiS tona Bachelar
da czy Edgara Morina. Rozwazarua i hrteI1pretaeje tych myslicieli po-
SU!!l~l:y niewqtpliwie 0 krok naprzod filozoficzny namysl nad czlo
wiekiem i jego cialem, juz chocby poprzez uwzgl~dnienie w swych 
analizaeh wielostronnych zwiqz.k6w dala i wym iaTu ciele.snosci 
z emocjonalnosciq, erotykq, z porzq,dkiem swiadomosci i indywi
dua:lnej osobowosci, a takie porzqdkiem spolecznym, w 'kt6rym znaj
duje si~ czlowiek. A jednak wszystkie te dociekania i interpretacje 
zatrzymywaly si~ prze"iamie na poziomie swiadomosciovvym bqdz 
funkcJonalnym. Ci,alo okazywalo si~ w rezultacie bll'dz fenomenem 
zdatnym do bycia znakiem ekspresji, ibqdz zespolem danych w hory
zonde pola swiadomosci sladow fenomenalnych (tworz&,cych zmy
slowy Umwelt ,czk)wieka), b~dZ tez furrkcjCl zwi!:lzk6w ze spoleczno
sciq lub osamotnienia spolecmego. Analizom tym braklo gl~bi, kt6
1'a odnoszqc cialo do istotnych strukt ur bytu ludzJkiego umoZliwilaby 
,vyjaSnienie wi~zi, jaka w istocie istnieje zar6:wno w plaszczyinie 
metafizycZl1ej, jak i t eologicznej, po m i ~ d z y cia 1 e m c z lo
w i e k a i t ran see n den e j q. Zarys pierwszych analiz tego ty
pu stanowi Teologia ciala Jana Pawla II i juz jej pierwszy rozdzial 
trafia w newralgieZl1Cl potrzeb~ antropologiczny,eh dociekal'i. naszyeh 
ezasow. Jest chrzescijanskq odpowiedziq na t~ potrzeb~. 

1. HERMENEUTYKA "POCZATKU" 

Poj~cie "p 0 e z q t k u" 'konstytuuje w s pos6b pelny w ymiar teolo
giczny rozwazan w p ierwszym rozdziale Teologii ciala. Jego tytul 
brzm i : Chrystus odwoluje si~ do "poczqtku" : za zrodlowy punkt 
\vyj.scia sluzy tutaj rozmowa Cbrystusa z faryzeuszami, ktorzy pra'g
nq uzyskac z Jego ust potwierdzenie rozerwa'lnosci zwiqzku malZen
skiego. Chrystus wtedy dwukrobnie powoluje si~ na sens "poezqtku": 
"Stw6rca od poczqtku stworzyl ich jako m~zezyzn~ i kobiet~" (Mt 19, 
3nn); " ...po:Z'wolil wam Mojzesz oddalac wasze zany, leez od poczqtku 
talk nie Ibylo" (Mk 10, 2IliIl). Te slowa Chrys!tusa, posiadajqce swojq 
kontynuacj~ w normatywnym: "Co wi~c Bog zl!:lczyl, niech czlowiek 
nie rozdziela" , wskazujq ll1a pierwotnq teologicznie i bytowo sytua,cj~ 
czlowieka; na ow "poczqtek" stworzenia, kiedy mi~y Bogiem 

, Le Visible et l ' inv i sibLe. P aris 1964 or az szkic: stowo i d a to j alw ekspresja, 
w: Mowa 8wiata. Eseje 0 mowie. Tlum. st. Cichow1cz. Warszawa 1976. 

• L'Etre et !e neant. Paris 1943 (zwl. s. 453 n n) . 
• L ·Erotism e. Paris 1957. 

1394 



JAN PAWEt " 0 TEOLOGII CIAtA 

a czlowiekiem nie bylo jeszcze owegG rozziewu powstalegG przez 
grzech pierworodny. 

Sytuacja "poczqtku" zdar zyla si~ w plaszczymie protohistorycznej. 
Stan pierwotnej niewinnosci, w ktorym znajdGwal sit: 
wtedy ezlowiek stworzOll1Y ,,na obraz i podobienstwo BGze", ulegnie 
zburze.niu pGprzez grzech pierw()l1()dny wyrazony zlamaniem zakazu, 
ktorym opatrzone ZGstalo d r z e w 0 do b reg 0 i z leg o. Odtqd 
l'ozpoezyna si~ his tor i a 1u d z k a; los czlGwieka s tanowiq Gdtqd 
swoiste "dzieje grzechu", zas sy'tuacja "poczqtku" b~dzie wiecznym 
"arche" czlowieko. his torycznego, do 'ktoregG b~dzie si~ on zwra<:al 
z nadziejq odk llpienia i zbawienia. CzIGwiek histOTYczny, kazdy 
z nas, oddzielony jest murem grzechu od owego "pGczqtku", w kto
l'ym ikwi klllCZ do sensu istnienia, zycia i milGsci. Pisze w Teologii 
ciala Jan Pawel II: choc "oddziela nas jakiby nieprzekraczalna 
(wstecz) granica, to jednak starramy si~ ow stan pierwoLnej niewin
nosd zrozumiec w jego spojni ze stanem «historycznym» czIowieka 
po grzechu ,p ierworodnym: s taLus na'turae lapsae simul et redell1lp1tae" 
(I , 6, 5).5 Jednq z nid Iqczqcych dzisiejszego czIowieka, i kazdego 
czlowieka historycznego, z sytua<:jq protohrstorycznq "pocza.tku" 
jest cia 10 1 u d z k i e. Cialo czlowieka zatero w aspekcie filozo
fieznym uczestniczy w pelni jakto SWGisty wykIadnik i wyraz h i
s tor i 0 Z 0 f i i. Okreslenie konte'kstu antropologiC2Jl1ego dziejow 
musi dGkonac si~ W spGistosci z analiza. filozoficzna. ciala ludikiego. 

Slowa Chrystusa W ktorych GdwGluje si~ On do "pocza.tku" , wy
znaczajq dwojaka. perspektyw~ pierwotnej sytllacji czIowieka: per
spektywe, stwGrzenia (Mt 19, 3) Graz pel'spektyw~ jednosci malzel1.
skie j kobiety i m~zczyzny (Mk 10, 2). W obydwu tyeh perspektywaeh 
posredniczy od po c Z q t k u cialG ezlowieka. W pierwszej jako 
pGdslawa pIci ("s lworzyl ieh jako m~zczyznE; i kobietE;"); w drugiej 
jako fundament nierozerwalnego polqezenia maliel1skiego ("Co 'wi~e 

Bog zlqczyL."). Chrystus akcentujqc tak silnie rolE; partyeypaeji za
r6wno eiala jak i ducha w milosci Bozej (Stworzenie) oraz l'lldzkiej 
(malzenstwo) nawiqzuje do fragmentow Ksi~gi Rodzaju. leh analiza 
uwyrafuia i podkresla sens "poczqtku", na ktory powolal siQ Chry
slus, uwidacznia takze pellnoprawne miejsce ciala czlowieka w teolo
gicznym wymiarze Sl:\"lorzenia i Laski. 

Tym wainiejsza pokazuje si~ rola "si~gania do poczqtk u" przez 
czlowieka uwiklanego w grzech i dzieje. Analiza i interpretacja od
nosnych tekstow z Ksi~gi Rodzaju 6, jakq pl'zeprGwadza Jan Pawel II, 
ujawnia zawal'ty tam "jakby najdawniejszy opis i zapis ludzkiej 

• Vi odsylaczacl1 do tekstu Teologii dala cyfra rzymska oznacza rozdzlal, plerw
sza w kolejnoscl cyfra arabska - podrozdzial, zas drusa - paragraf dzlela. 

• Jstotny dla tego rozdzlalu Teologit clala jest tzw. "plerwszy opis stworze
n;a" (Rodz. I, 1-2, 4) pozostaj~cy pod wplywem tradycji Jmplanskiej oJ'az " drugi 
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swiadomosci" oraz "pierwsze swiadectwo ludzkiego sumienia" 
(1, 1, 3). W ty<ch podstawowych stanach ludzkiego ducha i psy.chi'ki 
niezb~dnym Hem przezye i waI1tosciowania jes't pmei;ycie wlasnego 
(luib drugiego) ciala. W docieraniu ibowiem do 1 u d z k i c h poe Z q t
k 6 w kontaktu z Bogiem, w pr6bie przyblizenia zrozumienia tej nie
powtarzalnej sytuacji, na ktorq zlozyly sip, tajemnica s tworzenia, 
fakt pierwotnej niewinnosci czlowieka, grzech oraz 1dqca za nim, jak 
"slad poczqtku", perspektywa odkupienia (1, 1, 3) - nie chodzi 0 t eo
retyczno, interpretacj~ "teologicznej prehistorii" czlowieka ani 
o aspekt czasowy bytowania lucizkiego; "mowiq·c 0 pierwotncsci 
ludikich doswiadczen, mamy na mysli ( ...) ich podstawowe zna.cze
nie, ( ... ) tkwiq one stale u korzenia wszystk ich ludzkich doswiadczen, 
(...) jawi si~ (w nich) jak gdyby calkowita i bezwzgl~dna oryginal
nose",pisze Jan Pawel II (1, 3, 5). Wlasnie jednym z pierwo'tnych 
doswiadczen, kt6re pozwala nawiqzae przezyciowy kontakt z "po
czqtkiem" n o. pods tawie ciqglosci i spojnosci wymiarow ludzk iego 
bytowania, jest doswiadczenie cia!. "Drogq "historycznego aposte
riori » usilujemy tez do trzee do pierwotnego sensu ciala - i uchwy
cie zwiqzek rpomi~dzy nim a r ysem pierwotnej niewinnosci w "prze
i;yciu cial», ktory to rys t ak znamiennie si~ uwydatnia w opisie 
K'Si~gi Rodzaju" (1, 6, 5). 

Hermeneutyk a "poczqtku" jest ujasniaj qco~uzasadniaj q'cym odsla
nianiem teologicznego sensu ciata czlowieka w jego historycznej te
rainiejszosci. PI'zezywan ie wlas'l1ego ciala sprawia , iz to fundamen
talne odslanianie m a charakter naoczmy. Stronq filozoficznq tego po
znania b~dzie swoista fen 0 men 0 log i a cia 1 a . Filozof podej
mujqcy ten t rop ods1oni~ty przez Papieza b~dzie zdqza1 do unaocz
nienia coraz gl~bszych zloz we w1asnej swiadomosci osadzonych n a 
poczuciu data. Zwiqzek w ten sposob odkrytych momentow z ka· 
tegorialnymi ·serusami 0 tak fundamentam.ym znaczeniu ja'k "ryde" , 
"milose", "poznanie drugiego", "smiere" itp. pozwoli ustalie konsty
tutywne relacje fenomenalne , ktore p020stajqc natury filozofi cz
nej -- b~dq walen h1e takze w wymiarze teologii. 

2. PIERW OTN A SAM OTNOSC CZtOWIEKA 

Pierwotnq sytuacj~ czlow ieka naZWClil1q "poczqtkiem" wyznaczajq 
trzy cechy teologicznie zro.5ni~te z faktem stworzenia. Sq to: s a
motnose - j e dnos e - na g os e. 

Opls stworzen.la" (Rodz. 2, 5-25, posrednlo Rodz. 3 I plerwsze zdanle Rodz. 4) 
z tradycjl j ahwistycznej. P lerwszy (chrOn ologicznie p 6zniejszy) jest r aczej sta
tycznym oplsem cyklu sledmlu dni stworzenia dokonywanym w porzqdku przed
miotowo-ontycznym; drUg! jest podmlotowo swiadomosciowym opisem pierwot nej 
niewinnosc1, jej utraty, a nast!)pnie Poczllcia dzieck a. To 0 tych fragmentach 
m 6wi Jan P aw e! JII: " jakby n ajdawnlejszy opls 1 zapls ludzklej swl adomosci" . 
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Cech~ sam 0- t nos c i dkresla ikonstatacja Jahwe uczyniona po 
stworzeniu czlowieka (Rdz 2, 18): "Nie jest dobrze, azeby czlowiek 
(m~zczyzna) byl sam : uczyni~ mu pomoc jemu podobnq". W tym 
stwierdzeniu miesci si~ podwojny sens samo'tnosci czlDwieka: sens 
samotnosci z istoty bytu 1udzkiego, owa istotowa "nieudzielalnosc", 
ktorq tak cz~sto podkres1al kardynal Wojtyla w Milosci i odpowie
dZialnosci; oraz sens samotnosci czlowieka, ktora jest niepeJinosciq 
o'Sobowq, domaga si~ dopeJ::nienia, ,;pomocy" od drugiej osoby 1udz
kiej. Pierwszy sens wskazuje na wymiar egzystencjalny: drugi na 
wymia r interpersonalny - Sq to kategorie pierwszorz~ie filozo
ficme. 

-Samotnosc egzystencjaJm.a ma'jqca swoje korzenie w "poczqtku" 
zwiqzana jest z problemem p 0 s z uk i wan i a to Zsam 0 sci 
przez czlowieka. Pisze Jan Pawel II: "Ota stwo1'zony czlowiek znaj
duje si~ od pierwszej chwili swego istnienia wobec Boga niejako 
w poszukiwani'U sWDjej istaty, rzec m02ma 'W poszukiwaniu swojej 
definicji. Bardziej wspolczesnie powiedziec moma: w poszukiwaniu 
swej tOZsamosci" (I, 2, 2). W poszukiwaniu tym wamq Tol~ odgrywa 
cialD czlowieka. 

Sy'tuacja pierwotna samotnosci egzystencjalnej czlowieka w aspek
cie filozoficznym przypomina Heideggerowskq sytua'cj~ "wrzuce
nia w s'Wiat". Czlowiek zostaje umieszczony z mocy Stworcy w srod
ku zupeJinego juz swiata rzeczy, cial i istot zywych; pierwszym od
ruchem Swiadomosci staje si~ d1a czlowieka okres1enie siebie w tym 
peJ::nym rzeczy swiecie. Czyni to przez porownywa!Ilie, dopasowy
wanie swojej istnosci - na ktorq wszak sklada si~ takze cialo! -
do rzeczy i cial zastarnych przez siebie w swiecie. Rezultatem tych 
poszukiwan jest stwierdzenie samotnosci ("nie zna1azla si~ pomoe 
o'dipo'Wiednia d1a czlo'Wieka", R'dz 2, 19-20). W swiecie dal, 1'0
slin i zwierzqt nie istnieje rzecz wspolmierrna w stosunku do czlo
wieka; jest on strukturalnie roiny od kazdej z rzeczy stworzonych 
tego swiata, ktory go otacza. Ten fakt jako pierwszy ko-nstybuuje 
s w i ado m 0 s c czlowieka znajdujCl:cego si~ w sytuacji "poczqtku". 
Papiez podkresla: "to wszystko odslania ·si~ nie na zasadzie jakiejs 
pierwotnej analizy metafizyc2ll1ej, ale od stnlTIY dDSC wyraZinie ukon
stytuowanej konkretnej podJrniotowosci czlDwieka" (I, 2, 4). Akcent 
polozony na stwierdzenie, iz pierwotna konstytucja osdby ludzkiej 
jest zamzem budowaniem samoSwiadomosci czlowieka i jest budo
wana poprzez i dzi~ki swiadomosci wlasciwie ludikiej - sta!Ilowi 
jeden z najwazlUiej 'szych filozoficznie pufl1kJtow Teo
logii ciala, ,b~qc jednoczesrne alkcentem fenomenologicznym. "Sa
moswiadomosc idzie w parze ze swiadomosciq swiata wszystkich 
sworzen widziamych (...), swiadomDSC ujawnia czlowie'ka jako tego, 
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ktory posiada wladz~ poznawrunia w stosunku do swiata widzialnego. 
Wraz z tym poznawaniem ( ... ) czlowiek rownoczesnie ujawnia si~ sa
memu sobie w calej odr~bnosci tej isto'ty" (I, 2, 2). 

Rozbudowanie samoswiadomosci czlowieka dokonuje si~ zatern 
w procesie swoistej "dyferencjacji" w stosunku do swiata, w ktorej 
centralnq rol~ odgrywa poczucie wlasnego ciala, ktore posiadajqc, 
z jednej str<my, elementy wspolne z cialami iI1lIlych rzeczy, z drugiej 
rami si~ od nich w sposob zasadniczy. Przez ten proces w yo s a
b n ian i a si~ czlowiek odkrY'-v>a swojq istotnq samotnosc, ale ugnm
towuje si~ przez to w swej pod ill i 0 tow 0 sci i sam 0 s t a ill o
w i en i u. "W poj~ciu pier'Wotnej sam()tnosci zawiera si~ zarowno 
samo-swiadomosc jak i samo-stanowienie", pisze papiez Wojtyla 
(1, 2, 3). Na doswiadczeniu wewn~trznym nabudowuje si~ st:ruktura 
os'obowa czlowieka; fenomenologia nabiera stopniowo waloru onto
logicznego. 

Kolejnym wym.aoeznikiem potwierdzajqcym istotlJ1q samotnosc czlo
wieka, ale poza tyro odkryvvajqcym "kr6lewskosc" , "wladztwo", jakie 
ma czlowiek wobec rzeczy, pomi~dzy k tor€ zostal "wrzucony" 
jes t moment specyficznie ludzkiej praxis. W uobec
nieniu i realizacji tej cechy ta'kze ,decydujqcO uczestniczy cialo czlo
wieka. Cialo posiada tutaj wartosc teologiclmego zwomika lqczq·cego 
czlowieka z ziemiq, ktorq rna uprawiac. "Bog ulepil czlowieka z pro
ehu zicmi" (Rldz 2, 7) : rpierwszorz~q konsw wenojq tego faktu 
jest nakaz lrudu i Zl1oju, poprzez ktore czlowiek uzyskuje swoje 
miejsce i n iezaleznosc ("panowanie") nad rzeczami ("abyscie ziemiE: 
uczynili w bie poddanq... aibyscie panowali", Rdz 1, 28). Drugq 
konserowencjq objawiOll1ego fa1du stworzenia cielesnosci czlowieka 
z "prochu ziemi" jest uswiadomienie k o :n t e k stu s m i e re i 
i n i e s m i e r tel 11 0 S c F "Alternatywa smierci i niesmier telno
sci wchod zi od poczql!ku do def,iniC'ji czlowi~a, «od poczqtku » illa
lezy do znaczenia jego samotnosci wobec Samego Boga", pisze Jan 
Pawel II (1, 2, 5). Alternatyvva ta zostaje uswiadomiona przez wska
zanie na drzewo dobrego i zlego. Horyzont smierci po heideggerowsku 
towarzyszqcy czlowiekowi historycZlllcmu l1ieustannie, w sferze pro
tohistorycz.nej, w sytuaoeji "poczqtku" jawi si~ w cieniu drzewa stwa
rzajqcego mozliwosc dobra i zla oraz mozliwosc wyboru pomi~dzy 
milosciq a grzechem. CZklWiek sam - znaczy tutaj "PQdmiot ukon·· 
stytuowany osobowo, ukonsLytuowany na miar~ "partmera Absolu
tU», skoro moi;e swiadomie rozrozniac i wybierac pomi~dzy· dobrem 
a zlem, oraz pomi~dzy Zyciem a smier-ciq" (I, 2, 3). 

"Czlowiek jest sam - to znaczy: poprzez swoje czlowieczensL-wo, 
przez to, kim jest, jest zarazem ukonstybuow any w jedynej, wylqcz

7 " ,r wr6ci s ip, proch do ziemi tak, jak nil! byl" , Ekl 12, 7. 
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nej i niepowtarzalnej relacji do samego Boga" pisze Jan Pawel II 
w Teologii ciala (I, 2, 3). Jest to najistotniejszy w ymiar samotnosci 
czlowieka w swiecie; wymiar, kt6ry zawiera si~ w wymienionych 
wyiej charakterach tozsamosci czlowieka w sytua·cji jego "pocza.tku" 
i decyduje 0 tej cesze, kt6ra w j~zyku filozoficznym n azwana t r a n
scendencja. osobo:w a. czlowieka w s tOSW1'ku do swiaLa 
rzeczy, zas w teologii pozwala przyr6wnac czlowieka do Boga ("Na 
dbraz Boga go stworzyl", Rdz 1, 27).8 Moment Itranscendencj i jes t 
tym, kt6ry stanowi w spos6b najscislejszy 0 "wy-osobnieniu od 
l'esity stworzel1" czlowieka, wyosobnieniu poprzez podstawowy sen s 
ciala zespolonego z duchem. (Ciaro, b~da.ce w t en Ispos6'b wyrazem 
podDbienstwa czlowieka do Stworcy, uzys'ka w epoce czlowieka hi
storycznego wymialr pelnej afilmacji w postaci udr~czonego ciala 
na krzyzu znajduja.cego 'Si~ ina G6rze Czaszki.) 

3. PIERWOTNA JEDNOSC OSOB 

Dopiero w planie pierwomej , istolowej samotnOSci czlowieka , wy
razaja.cej si~ popl'Zez zasadnkzq transcendellcj~ bycia Dsobowego 
pojawia si~ pro'blem samotnosci - braku, niepelnosci osobowej sa
mego czlowieka posr6d rzeczy. Aksjologicznie zasyginalizow any przez 
stwierdzenie: "Nie jest dobrze, azeby czlowiek (m~zczyzna) byl sam " 
(Rdz 2, 18), pojawia si~ w plaszczyznie ciala fa kt ip 1 c i 0 w 0 S c iY 
Fakt 'ten pogl~bia i bardziej do{)kresla sens ciala ludzkieg{) : czlowiek 
przestaje bye odta.d w swiecie widzialnym "dalem wsr6d cial", 
a staje si~ cialem {)s{)by wobec ciala dr ugiej osoby. Na tym Iakci e 
nabudowuje si~ dr ugi wyzmacznik ludzkiego poczqtku protohisto
rycznego - jed nos e. 

Jest t{) jednose m~zczyzllY i kobiely l'ealizujclca si~ i wyraza jqca 
poprzez dalo. Jednose ta wskazuje wprost na pienvotny :;ellS j e d

• Artystycznym wyrazem lego najglE:bszego faktu p rzeniknj<\cego istnienie ludz
kie jest il'agment poematu Stanislawa Andrzeja Grudy (kardyna la Ka rola WOj
tyly) pt. Promieniou;anie ojcostwa (" Znak" 305: 1979 nr 11) "Samotnosc \Veale 
nie jest na dnie mojego bytu, wyrasta ona w pewnym pllnk cle. 0 w iele gl<;blej 
sl«:ga ta szczeUna, przez kt6rll wchodzisz". W utworze lym odnaleic moi:na wiele 
para lelnycl1 do 'l'eologtt cta!a w~tk6w. Artystyczna wizja jest tuta j dos l;:onale 
komplementarna, a niekledy stanowl parafrazll poetyckll w stosunku do twierdzcn 
tcologa I filozofa. Ta pasjonujllca r6wnoleglosc, kt6ra cecl1uje tw6rczosc pOlskiego 
kardynala , a dzis Papieza - zasIuguje na osobne rozwazenie i anaUz'l. 

I Oto jak Jan P awel III wyjasnia wt6rnoM plciowosci w stosunkLI do cielesno
sci (jest to ujasnienie fllozoficzne, choc jego :trOdIa tkwlll w Blblii) : "Cielesnosc 
i plciowosc nie utozsamiaj~ Sill bez reszty. Jakkolwlek bowiem cia lo ludzkie 
w swej konsty tucjl zawsze nosi w soble znarniona pIci, jest z natury m'lskie 
lub koblece - to jednakZe fakt, :te czlowlek «jest ciaIem» wchodzl w struktu l'E: 
osobowego podmJotu w znaczeniu bardzlej podstawowym nit falet, ze jest on 
w swej somatycznej konstytucjJ, jako cz:lowiek, mE:ZczYWll lub lwbietfl (Ir , 3, 1). 
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nos c i mal zen ski e j, oznacza najwyZszy wymiar i wartosc 
se'ksualnosci ludz'kiej , 0 kt6rej Ksi~ga Rodzaju (2, 24) m6wi: "Opusz
cza czlowiek ojca swego i matk~ swoja, i l~czy si~ ze swa, Zona, tak 
seisle, ze staja, si~ jednym cialem". Jednakze to poj~ie jednQsci 
zaklada jeszcze pierwotniejszy i gl~bszy sens teologicmy jednosci. 
J est to jed nos c w c z low i e c zen s t w ie, owa "komunia 
os6b" (,,-communio personarum"), kt6rej k ardynal WO'jt yla poswi~cil 

ibodaj najwi~cej uwagi i troski w swoich dzielach filozofkzno-teolo
gicznych.10 Wsp6lnotowy, "komunijny" charakter byeia ,czlowiekiem 
posiada Isw6j wyrniar somaty.czny wyraZony w okrzyku Adama ma
nifestu'ja,cego tozsamosc na'tury 'Z Ewa, stworzona, z jego zebra przez 
Boga Jahwe: "Ta dopiero jest koscia, z moich kosei i eialem z mo
jego dala!" (Rdz 2, 23). Ale ,,IkO'll1un1jnosc czlowJeczeootwa" w bar
dziejpods'tawowy spos6b objawia si~ w 0 twa r t 0 -s c i 0 sob o
we j, k't6rej zasada, jest zaistnienie osoby dla oso'by. "Owo o twaT
de - m6wi Jam. Pawel II - stanowi 0 czlowieku-osobie nie mniej , 
a -chyba bardziej jeszcze niz samo 'wy-osobnienie'" (I, 3, 3). Pod
stawa, ontologiezna, i egzystencjalna, "komunijnosei" os6b reahzu
ja,cej si~ przez autentyczne otwareie osoby na osob~: osoby dla oso
by - -czyli przez sama, milo§(~ - jest cecha omawianej powyiej sa
motnosci ,czlowieka. Musi istniec samotnosc, odr~bnosc, wyosobnie
nie czlowieka, aby zaistnial doskonaly pierwotny sens jednosci mj~

dzy dwojgiem ludzi. "Jest w e mnie milosc mooniej,sza od samotno
sci" , glosi narrator - m~zczyzna w Promieniowaniu ojcostwa. lJ 

Jak echo odpowiada temu stwier dzeniu inne zdanie poematu: "W sa
motnosc weszla Niewiasta. Weszla i stale wchodzi".12 

Przezwyci~zenie samotnosci dokonuje s ip, i znajduje sw6j wyraz 
w sferne dala i pki. Najrpel:nieijszy sw6j wymia1r uzyskuje zas w zjed
noczeniu malzenskim ("staja, si~ jednym cialem"). Kobiecosc po
twierdza tutaj m~skosc, m~kosc afirmuje kobiecosc; ta dwoistosc 
tym mocniej wskazuje na "kO'll1unijny" charakter bycia osobowego. 
To wsp6lgranie dwu porza,dk6w: jednosci podkreslaja,cej dwoistosc , 
wsp6lnotowosci akcentuja,cej samotnosc, cielesIlJosci wskazujq.cej n a 
czlowieczenstwo - objawia w pelni osobotw6rcza, j\unkcj~ cielesno
sci i plciowosci czlowieka.13 Na tym zasadza si~ teologiczny sens 

10 Starczy wspomniec IV cz~~c Osoby i czynu (Kr.ak6w 1969 SS. 283-326) pt. 
Uczestnictwo oraz rozprawy : Rodzina jako "communio personarum". "Ateneum 
Kaplanskie" 66: 1974 z. 3 SS. 347-361; Rodzic!e!stwo a " communto personarum". 
"Ateneum Kaplanslde" 67 : 1975 z. 1 SS . 17-31; a soba: podmiot t wsp6!nota . "Roczni
kl Filo,zoflczne" 24: 1976 z. 2 SS. 5-39. 

11 " Znak" nr 305 s. 1141. 
" Tamze s. 1113. 
13 P!ciowo§C odsy!aja,c tu "do pocza,tku" stwo.rzenia czlowleka i wspolkonsty

tuuja,c wraz z cecha, clelesno§cl osobowy charakter bytu ludzkiego - ujawnia 
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"pomocy", w ktorym wsp61dziala w pehli wyiszy wymiar seksual
nosci czlowie'ka. Na tej podstawie nabudowuje sif; talcie wielosc sen
SOW filozoficznych, poCZqWSZY od pojf;cia znaku w erotyce, rodzajow 
ekspresji i komunika·cji mi~dzyosobowej zachodzqcych dzi~ki wyra
zowi dala, az po problemy tak ogolne jak koncepcja kultury i rola 
w niej elementow biologicznych i instynktowych. M~zczyzm.a i ko
bieta lqczq 'Si~ ze so'bq w zjednoczeniu malzenskim tak scisle, "ze 
stajq si~ jednym cialem" nieja'ko za ka:iJdym razem na noWo odkry
wajq w szczegolny s'posob tajemnic~ stworzenia, wl'a'cajq wi~c do 
tej jednosci w czlowieczellshvie" (I, 3, 5). 

Tajemnica stwoTzenia wiqze si~ porzqdkiem jednosci mi~dzyoso
bowej w sposob nierozerwamy i ku:lmilnuje w fakcie mac i er z y n
s twa. Filozoficznie rzecz nazywaj<tc, w zjednoczeniu plciowym ko
biety i m~zczyzny wspolistnieje w y rn i art ran see n den c j i. 
Swiadomosc tego wymiaDU jest warunkiem nie:zJb~dnym przekracza
nia "wciqz na 1I10WO granicy samotnosci <:zlowieka"; zaniedbanie te
go wymiaDU prowa d:zi do "partners twa egoizmow" oraz do hedoni
stycznych i utyli'tamych konseikwencji,14 Jak Bog, ktory jest Milo
sciq, jest nieustannie obecny w nadprzyrodzonym planie bycia czlo
wieka podtrzymujqc go w islmieniu, tak jednosc malZens'ka trans
cenduje swojq wspolobecnosc cial i 'plci w kierunku dania zycia 
trzeciej osobie. Ta gl~boka i podstawowa intencja prokreacyjna sta
nowi "obraz i podo'bieilstwo" stwor·czej milosci Bozej " ... obrazem 
i podobienstwem Boga stal si~ czlowiek nie tylko przez sarno czlo
wieczenstwo, ale takze pOpTZeZ Komuni~ osob, ktorq stanowiq od 
poczq:tku m~zczyzn 'i 'l1iewiasta. ( ...) Jest wszakze «od poczqtku » 
nie tyrko dbmzem, w ktorym odzwierdedla si~ samoJtnosc panujq·cej 
nad swiatem Osoby, a'le niezgl~bionq, istotowo Boskq Komuniq 

sw6j doskonalosc1owy - teologicznle I fIlozoficznle - sens. Warto por6wnac wy
kladniEj Jana Pawla III z diametralnie r6Znq tradycjq, kt6ra od Platona koncepcji 
androgyne, poprzez Nletzschego az do wsp6lczesnosc1 (jej zwolennIkiem byl FiO
dor Dos tojewskl) ostro wskazywala na nledoskonalosc dualizmu plclowego. 

U Warto skontrastowac tEj wykladnlEj blblijnq z pewnym wsp61czesnym uj Ejcicm 
fenom enu cla la I milosci erotyoznej . Francuski IDozo! Georges Batallle, odrztl
cajqc W swej koncepcji podstawowe i ostateczne znaczenle transcendencji dla 
jcdnosci dwojga ludzi, doprowadza w konsek;wencji do Skrajnle destrukcyjnej 
teorl1 erotycznosci, w kt6rej czlowiek nie jest w stanle przezwyciEjzyc swej sa
motnosci i egolzmu . Pisze on w swym dzlele L'E"otisme : "Sfera erotyzmu jest 
w zasadniczy spos6b dziedzinq przemocy, dziedzin~ gwattu. ( ... ) C6:1: Innego ozna
cza erotyzm elata, jak nle pogwalcenie istoty partner6w? ( ... ) Wszelki erotyzm 
rna za cel dosl<:gnl<:cie lstoty w najczulSzym punkc1e, tak by zamarlo w nlej serce" . 
Oraz gdzie lndziej: ..Ponlzej progu tej przemocy, kt6rej odpowla<la poczucle 
ci1jglego pogwalcenia odrEjbnej indywldualnoscl, zaczyna sill strefa nawyku i ego
lzmu we dwoje, co oznacza nowq formEj zycla w odrEjbnosel" (tlum. EAvy Wende. 
"Lite.ratul'la na swlecle" 1973 nr 8-9 SS. 443 I 449). 
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Osob" m6wi J an Pawel podk.resla.jqc ten "najgl~bszy rys teologicz
ny" 15 jednosci osobowej (I, 3, 3). 

Przekraczanie porz~dku samotnosei czlowieka "wrzuconego 
w swiat" jest tworzeniem wsp6linoty. "Przekraezrunie to ma w sobie 
zawsze cos z przejmowania samolnosci ciala drugiego "ja" za swo
jq" (I, 3, 5). Otwarcie na drugq osob~, owa teologiczna "pomoc", 
o k torej "w1iedzial Bog, ze ·bylo d<JIbre" (Rdz 1, 31) , jest podstawC\ 
jednosci komunijnej malieiistwa. A w aspekcie d elesnosei o twaroie 
to w yraza siE: w spos6b najpeln:iejszy w wy~szym senlSi:e erotycznosei 
zo rien towan ej n a wartosc maderzynstwa i ojoostwa. " I tak wyzwa
lajq siE: ludzie z t (igo dziedziehva, ktorym jest najdziwniej,gza wsp6l
n ota - wsp61nota samo tnosei" , gloszq siroIy P.romieniowania ojco
stwa.16 

Wyrazem i symlxllem komunijnego eharakteru stworzenia pierw
szych ludzi jest - od strony przezyeiowo-poznawczej - fa'kt n a
gosei. Fakt ten obj awia zarazem w pe1ni sens pierwolnej niewinnosei. 

4. PI ERWOTNA NAGOSC OSOB 

W ealym Pismie 8wiE:tym rsLn ieje tylko jeden fragment, w ktorym 
nagose nie pociqga za sobq sromot y, wstydu itp. uezue. Jest to tekst 
Rdz 2, 25 : "Choeiaz m E:zezyzna i jego zona 'byli n adzy, nie o'dezu
wali nawzajem w stydu". Ten szezeg6lny ustE:P w skazuje na jedyn.q 
i niepowtarzalnq sytuaej~ os6b znajdujqeyeh siE: wzglE:dem siehie 
w relaej i n i e s k r y t 0 sci, a r6willoczesnie prostoty i pelni. 

P ierwotna n agose jest znakiem osobowej wartosei os6b dla sie
bie : znak iem wyrazrunym przez eialo i plee. Wyraz n agosci n ie jest 
tutaj faktem biologieznym znoszonym przez czlowieka w spos6b 
odruehowo-naturalny. J est to nagosc swiadomej afirmacji i oddania 
siE: drugiemu w wyrazie swojej osobowej n iepow'tarzalnosei. ,,),Nie 
odezuwali wzajemnie wslydu c< moze w tej relacji oznaczae (in sensu 
obliquo) tylko takq gl~bi~ afirmaej i t ego, co imman entnie osobowe 
w tym, co »widzialne« kobieee i m~skie, poprzez kt6rq konstytuuje 
sip, »osobow a intymn{)sc« wzajemnej komUllikaeji w calejswej pro
s toeie i ezystosci" - m 6wi w Teologii ciala Jan Paw el II (I, 4, 5). 
P lciow{)sc osoby st anowi w sytuaeji "poezqtku" teologiezmego czlo
w ieka 0 owej n i e p o w tar z a 1 nos c i J A, kt6re nie daje si~ 
zrooukowae ani do Swiata rzeezy ani do istmosci drugiej osoby. Ale 
ta »nieskrytose plci« jest t a'k:ze wyrazem br a k u 1~ k u wobee 

" Plsze J a n P a wel ill: " Nle jest to oezywiSele bez znaczenla r6wn1e~ dla teo
logE ela la. Mo~e n awet oznacza najglE)bszy rys teologlezny tego wszystk lego, co 
m ozna powledz1e~ 0 czlowleku" (I, 3, 3) . 

" "Znak" nr 305 s. 1141. 
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drugiego 17, znakiem podstawow ej ufnosci w stosunku do drugiej 
osoby, otwartosci i szczerosci w tej pie1'wotnie najgl~bszej - po
p rzez cialo - kom u'l1ii os6b. W ten spos6b osiqgajq (one) we wza
jemnosci szczeg6lne poczucie sensu swego ciala" (I, 4, 6). Jest to 
wyzszy i najpierwotmiejszy zal'azem sens komunikacji mi~dzyludz
kiej, wskazuje Papiez ; sens ten dopiero wt6rnie odsyla do srodk6w 
wy11azu, pierwo tnie wiqze si~ z fak tem "komunijnosci" kont ak tu 
osobowego. Nag'osc teologiczna posiada szereg im plikacji filozoficz
nych. 

N i e wi n n os e konstybuujqca w sytuacji "poczqtku" niepowta
1'zalnq otwa.rtosc sPDtkania dwu os6b ludzk ich jest teologicznym 
sk utkiem p1'zymierza istniejqcego mi~dzy czlowiekiem a Bogiem. 
Zerwanie Przymierza, symOOlizowarne przez n a ruszenie "nietyk a.J.no
sci" d rzewa dob1'ego i zlego, pociqga za sobq - oOOk "zalamania" 
w s truk turze teologicznej .czlowieka - konsekwen~je w swiadomo
sci, poznaniu i emDcjonalnos.ci ludzld ej . " .. . A wtedy otworzyly si~ 
im oczy i .pDznali, ze Sq nadzy, spIetH wi~c galqzki figow e i zrobili 
sobie przepask i" (Rdz 3, 7). Grzech stanowi cezur~ pomi~dzy "p0

cz<\t'kiem" a historiq, stanem n iewiJnrnosci pierwotnej a "dziejami 
grzechu", brakiem wstydu a jego przemoZrrq obecnosciq. Caly jed
nak opis "przejscia" ~zlowieka z rzeczywistosci protohistorycznej do 
swiata istniejqcego w zmiennym czasie jest tak::i:e opisem doswiad
czenia ludzkiego. Opis ten posiada walor e pis t em 0 log i c z n y. 
Jego wyzna·cznikiem jest fenomen wstydu. Uczucie wstydu pelni tu 
fenmnenDlogicznie rol~ "papierka lakmusowego" poziomu episte
micznego : rol~ asertywno-emotywnego wyznaC2lllika swiadomosci. 

W zestawie dw6ch stw iel'dzen Ksi~gi Rodzaju: "byli nadzy i nie 
odczuw ali wlSty;du" o1'az "poznali, ze Sq nadzy", pierwsze vvyraza 
przezycie "przed progiem" grzechu, drugie zas wskazuje rna wstyd 
jako na "doswiadcze.nie graniczne" czlowieka (I, 4, 2). Wymia1' ciele
sno-plciowy stracil sw6j charakter p r z e z roc z y s to sci pozwa
lajc1cej skierowae intencjl'; na zawar tose WTIl';trza osoOOwego czlowie
ka; nago.se pl'zes tala bye w yrazem niewinnosci. Fenomen ciala sta t 
sil'; jakby "rnieprzezroczysty", plciowosc zatrzymuje uwag~ n a so
bie. Nagosc stajqca sit') przecbniotem powierzchownego poznania cie
lesnosci czlcwieka jest wyrazen1 jedynie seksualnosci - budzi uczu

t7 Warto zwr6clc uwagt: na :many z VEtre et Ie Neant Sartre'a opis wstydu. 
Uezucle doznane przez schwytanego na "gorflcym uczynku" podglqda jqcego przez 
dz!urkt: od klllcza - jest llczuclem It:ku i llpokorzenla, poczuclem slcrajnego za.. 
grozenia przez drugq osob~. Wstyd tutaj oplsany nabudowuje sit: na obnazeniLl 
radykalnej sk rytosc! wnt:trza ludzklego; skrytosci sprzecznej W stosllnku do po
trzeby afirmacji jak fj posiada czlowiek. "W przezyclu wstydu - pisze J an Pa
wel]I - czrowiek doswiadcza It:ku wobec «druglego ja» (.. .) , a j est to IElk 0 wla s
ne «ja», potrzebt: a Ilrmacji kt6r ego i akceptacjl na m!ar~ is totnej dla nfego war
toscl tym:l:e samym przetyclern czlowiek nfejak o «odruchowo» wyraza" (I, 4, 3). 
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cie wstydu. Taki jest stan struktury swiadO'IIlosci czlowieka, ktory 
IStracil "ruewinnose poznania" (I, 4, 4). 

"Czy moiliw13, jest rzecz13, - pyta Jan Pawel II - dokonae jakby 
rekonstruk~ji tamtego pierwoimego znaczenia nagosci?" I odpowia
da: "wyclaje si~, ze jest to mozliwe, zwlaszcza, jesli oprzemy si~ na 
doswiadczeniu wstydu" (I, 4, 2). Wstyd zatem i jego przeZycie jest 
nie tylko ma'kiem utraty przez nalS niewinnosci pierwotnej i odej
sciem daleko "od pocz13,tku". Doswiadczenie wstydu staje si~ dl<l 
nas s zan S 13,. Szans13, rudymentarnego przynajmniej zblizenia sa, 
do tej wizji niezb~dnej dla integracji Iudzkiego zycia osobowego, 
jak13, jest wizja "pocz13,tku", w ktorej cialD czlowieka pelni rol~ 
jak m6wi Papiez - "osobowego archetypu". 

W precyzyjnej i dogl~bnej analizie doswiadczenia wstydu, kt6ra 
rna charakter opisu przy'bIiZaj13,cego nieopisywalne, a kt6ra od strony 
fiIozoficmej jest posl'uzeniem si~ fen 0 men D 1 Q g i a, jako "an
cillae theolQgiae" - Jan Pawel II Qdslania i uzasardnia kolejne po
klady konstytucji czlowieka. Objawi'a si~ w ten spos6b model czlQ
wieka - osoby, rkt6ra znajduje si~ posr6d innych Qsob Qraz posiada 
S\voj13, stalEl perspektyw~ nadprzyrodzonosci wyrawna, 'biblijnym "na 
oIbraz Boga". PQczucie 'Wstydu i jego vpis jest Qwym "iunctim" 113,
cZ13,cym calEl prQblematyk~ filozoficmQ-teologiczn13, TeoLogii ciala 
a zarazem umQiliwiajElcym wsp6lczesnemu czlowiekQwi nowe widze
nie wsp6lnQty ludikiej, roclzinnej i malzenskiej, ktore znajduja, swo
je Qstatecme w wymiarze antrQPQIQgiczno-filozoficznym oparcie 
w relacji ipQmi~zy osoba, - m~iczyzn13, i osobEl - kdbiet13,. "Analiza 
wstydu wskazuje wyrafulie, ja'k gl~boko jest on ugrUJl1towany wla
snie w tej relacji, jak sciSle i precyzyjnie wyraia prawidlowosci 
istDtne dla »komunii os6'b" - a rownO'czcinie, jark gl~boko si~ga 
w wymialI' pierwotnej dla ~zID'Wiek-a samotnosai" (I, 4, 3). 

Jan Pawel II w plaszczymie pierwotnej nagosci okresla "pocza,
tek", do ktorego odwoluje nas Ohrystus, jako "pierwobnie uszcz~sli
wiaj13,c13, absoTbcj~ wstydu przez Milose" (I, 5, 6). Milos e jest 
tym decyduja,cym rkluczem do zrozumienia relacji mi~dzyosobowej 
takie dzis, kiedy znajdujemy si~ "Z'a progi-em" grzechu i stan pier
wotnej niewinnosci n a zawsze stracil dla nas walor naocznosci. W j~
zy'ku jak najbardziej uprawnionyrn do wyraiall1ia problem6w oso
by - w j~zyku e t y k i - milose nazywana tarkie bywa "afirma'cja, 
oSDby przez osob~".18 Afirmacja ta posiada swojEl podstaw~ ontycz
na, i aksjQlogiczna, w g Q d n os c i 0 s 0 by; w tyrn osta'tmim poj~
ciu nacze1I1ym sensem jest ,sens transcendencji osdbowej WIElza,cej 
czlowieka z wartoscia, i bytem absolutnym. Jestesmy w 'centrum 

IS Ta koncepcja etyki najpelnlejszl\ swojl\ posta6 uzyskala w realizacji ks. Ta
deusza Stycznla, zas naJpelniejsZl\ artykulacjEl w jego ksll\zce pt. Etyka n'ieza
lezna? (L.ublln 1980). Zob. zwlaszc.za SS. 59-70, 75-85. 
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teologii ciala, filozofii osoby oraz etyki, kt6rej ze wzgl~u na jej 
zr6cila historyczne nadano miano - chrzescijanskiej. Z tych kon
kluzji oraz zbieinosci wynika pewien wainy dla my§lenia 0 czlo
wieku jako osobie, a takze dla ludzkiegodzialania jako dzialania 
osobowego - postulat. Mianowicie: perspektywq ostatecznq, z kt6
rej winno si~ dostrzegae oraz zgl~biae sens osoby, jest perspektywa 
milosci resp. afirmarcji drugiego. W Teologii ciala papieza Wojtyly 
perspektywa ta najwyramiej ujawnia si~ ,,na gruncie tej «komunii 
os6b», w kt6rej poprzez sWIl kobiecose i mE?Sko.se stajq si~ wzaje
mnym darem dla siebie" (I, 4, 6). 

Pierwotna tr6jjednia cech konstytuujqcych "poczqtek" teologiczny 
czlowieka zostaje wlasciwie odczytana wsw i e tI e d a r u. . 

5. PERSPEKTYW A DARU 

Hermeneutyka daru stanowi novvy wymiar, nOWq zasad~ rozumie
nia i tlumaczenia teologiczno-antropologicznych wymiar6w osoby. 
Poj~ie d a r u posiada dwie strony znaczeniowe: teologicznq i filo
zofiCZll/l. Struktura darn, kt6rq konstytuujq: .podmiot obdarowujqcy, 
podmiot obdarowany oraz relacja pomi~dzy nimi, posiada swojq 
podstaw~ i ·czerpie sw6j ostateczny sens z aktu stworzenia czlo
wielka przez Boga. Akt stworzenia jest tutaj Darem w najwyZszym 
tego slowa znaczeniu. Relacj~ pomi~dzy Bogiem a czlowiekiem wiqze 
Milose Stw6rcza; otwarcie si~ Boga na istnienie osoby ludikiej jest 
bezinteresowne wlaSnie przez tOZsamose daru i milo sci. Pisze Jan 
Pawel II: "... Odslania si~ dro@ do milosci jako Boskiego motywu 
stworzenia - jako jego zr6dla, ltt6re bije w Bogu samym - tylko 
milose bowiem daje ,pocz1\itek dobru i «Taduje si~ doibrem» (1 Kor 
13)". Dlatego stworzenie omacza "obdarowanie - i to obdarowa
nie podstawQwe i »radykame« czyli wychodzqce wlasnie od n icosci" 
(I, 5, 1). Gadnose osobowa, b~llca ontycZllq zasadq najwyZszej rangi 
czlowieka w polu moralnosci, w perspektywie teologicznej jest god
nosciq daru stanowionq przez womy i bezinteresowny akt stworze
nia. "Gadm.ose daru odpowiada najgl~biej temu, ze Stw6rca chcial 
(i stale chce) czlowieka: m~zczyzn~ i kobiet~, dla niego samego" 
(M, 6, 3). 

Z tej teologicznej wykladni "czerpie sil~" a nt TOp 0 log i c Z ill o
f i 1 0 Z 0 f i c z n a iJUterpretacja relacj i daru. Slowa »sam« oraz »po
moc« Sq "kluczowe dla zrozumienia samej istoty daTu na poziomie 
czlowieka", m6wi papiez Wojtyla (I, 5, 3). Zr6dlem tych slow jest 
zdanie z Ksi~gi Rodzaju 2, 18, przytaczane juz wyiej : "Nie jest do
brze, aby czlowiek (m~zczyzna) byl sam ... uczyilmy mu pomoc". 
Slowo "s a m" ws'kazuje na - metafizycznie rzecz biorqc - sub
stancjalnq odr~bnose, samotnose, ,,nieudzielalnose", kt6ra cechuje byt 
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ludzki na samym "POCZCltkU" bytowania. Niedostatek aksjologicmy 
on Ly'ki tej IS tru'k tUTY (wyraiony: "n i e j est do ib r z e") sprawia, 
ii; w plaszczyZnie. bytu czl:owieka musi si~ pojawie drugi czlowiek; 
wobec jednej osoby musi ,pojawic si~ druga, wobec m~zczyzny 
kobieta. JednakZe na pelny sens antropologiczny slowa "p 0 moe" 
sklada si~ nie tylko Zlllaczenie bye i a z kim s. Jego sens ade
kwatny wyrai;a si~ w formule dopelniajl{cej: b y cia d 1 a k 0 g o s. 
Otwarcie sif; na drugiego, przerwanie owego ontologicznego zamknif;
cia, ktore w sposob pierwotny konstytuuje substancjalnose czlowie
ka 19, ukazuje pelny sens bycia osobowego, wyrai;a osobf; w jej fun
damentalnej Telacji s pot k ani a z drugCl osobCl. Bycie d 1 a sta
nowi rdzen filozoficZIlego wymiaru obdarowywania osoby przez 
osobf;; w etycznym nazewnictwie nalei;y tu dodae termin "milose" 
oraz "afirmacja". "Afirmacja osoby" - mowi Papiez - "to nic 
innego, jak podjf;cie daru, ktore poprzez wzajemnose stwarza komu
nif; os6b" (I, 5, 6). 

Her men e u t y k a dar u dotyczy najglf;bszych obszarow ca
lego zakresu: oso'ba ludzka, jednakZe w sposob specjalnie wlasciwy 
odnosi sif; do tej plaszczyzny kontaktow mi~dzyosobowych, ktore 
istniejCl pomi~d:zy mf;zczyznCl i kobietCl. Ten wymia,r daTU wiClze si~ 
szczegolnie moono z plciowosciCl i najwyi;szym poziomem seksualno
Sci czl:owieka; darowanie siebie poprzez cialo sklada sif; na sellS 

milosci maaenskiej , sens ten swoj pelny walor okazuje w macie
rzynstwie i ojcostwie. 

,,0 b 1 ubi e nc z y sen sci a 1 a " - tak Jan Pawel II nazywal 
dziedzin~ daru milosnego, ktora stanowi (biorClc pod uwagf; porzl{dek 
racjonalnego namyslu) filozoficzno-antropologiczne odwzorowa
nie teologkmego aktu stworzenia. Wolnose, wzajemnosc oraz pier
wotna niewinnosc jako e!thos daru SCl tymi punktami w struklturze 
powyZszego sensu, k tore wyznaczajCl jego najisto1lniejszy waloT 
w perspektywie etycZIlo-antropologicmej. 

Cale cwo wyraza osob~. Nie moma oderwac plciowosci czlowieka 
od jego osobowego wymiaru, nie splaszczaj Clc ostatecz.nie tego ostat
niego. Dlatego najpeluiejszym "wyrazem bytowania osobowego - . 

II W tym zdaniu wyrata si~ najwl~ksza trudnoM fllozo:ti1 osoby 1 wym aga ona 
akrupuIatnych anal1z monograflcznych. Trudno~c polega na zharmonlzowaniu 
w aspekcle metaflzykl - struktury zamknl~to~c1 substancjalnej osoby oral: struk
tury otwartosc1, "byc1a dla" . Ontyka substancjal1styczna warunkuje w spos6b ko
nieczny metaflzyk~ osoby; Jan Pawel II m6wl wyramle 0 prymarnym charakterze 
"samotnoscl" czlowleka. Czy otwartoM (aspekt daru) nle si~ga strukturalnie na 
gl~bokoSc konstytucjl substancjalnej bytu ludzklego, czy zachodzl ona w r6znym 
od ontycznego porzqdku osoby, czy wreszcle znosi i nlweluje spoistosc substan
cjalnq bytu osobowego - 81\ to kwestle do trudnego rozwatenia. Paralelnie po
dllta z nlml p r oblem metodologlczny : czy metanzy~ bytu ludzklego i filozofia 
osoby stapowl!1 dwle r6me czy wl11z11ce sl~ I JakoB zawieraj!lce w soble dyscypliny. 
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jest ludzkie cialo w calej pierwotnej prawdzie swej m~skosci i ko
bieooSei. Cialo wyraiajllce kobieoosc »dla« m~skosci i wzajerrmie 
m~skose »dla« kobiecosci ujawnia wzajenmose i komuni~ os6b. Wy
raza jll poprzez dar jako podstawowll prawidlowosc osobowego by
towania" (I, 5, 3). MalZens'kie zjednoczenie jest znakiem erotyczno
sci w najwyuzym tego slowa znaczeniu, lllCZqC si~ bowiem "tak sei
sle, ze stajll si~ jednym cialem", objawiajll mllz i Zona wlasciwy 
sens oblubienczy eiala. Pol~ on ~ jak pisze w Teologii ciala Jan 
Pawel II - II1a ,,zdolnosci wyrazania milosci" (I, 5, 5). 

Wyraz milosci poprzez cialo jest aktem w 01 n y m. Wolnose oso
by: kobiety lub m~zczyzny, czynillcej z siebie - poprzez dalo 
dar "dla" drugiej osoby, posiada wiele wymiarow, jednak podsta
wowym jest ten wymiar, kt6ry ukazuje czlowie.ka ofiarowujltcego 
SWq milosc! ze swiadorrioscill "uczestniczenia" w akcie Milosci i Da
rowania, jaki mial miejsce "ina poczlltku". Papiez Wojtyla nazywa t~ 
wolnose "w 0 1no SC i q dar u". "... Stworzeni z Milosci - pisz€: 
(I, 5, 5) - czyli obdarowani w swym istnieniu m~skoscill i kobieco
scill Sll oboje »nadzy« dlatego, ze Sll wolni wolnoscill daru". "Wol
nose daTU" wlSpomaga i impl~uje wolnose "ad przymusu swego 
ciala i plci" - dar ciala w istocie swojej jest wolny od pop~du cie
lesnego. POTZllde.k osoby wykazuje tu swoistq "nadwyZk~" w sto
swum do porzqdku naturalno-biologicznego. Rytm pozqdania sek
sualnego wtapia si~ w wyZSZIl harmoni~ milosci ,osobowej . Podmio
toWq stronll tej wolnosci jest wolnosc od wstydu. Nie jest to ta nie
obecnosc wstyidu, kt6ra miala miejsce "na poczqtku", kiedy to cech~ 
pierwotnej nagosci Ksi~ga Rodzaju opisy,wala slowami : "nie odczu
waH wstydu" (2, 25); jest to jedna'k jakies dalekie "echo" tego prze
iycia. Przeiywanie faktu daru i afirmacji odsuwa poczucie wstydu 
towarzyszqce obnaieniu i nagosci czlowie.ka. Jest to zarazem "od
krycie oblubienczego sensu dala" (1, 5, 4).20 

W z a j em nos c dar u jest drugim elementem, kt6ry z per
spektywy antropologiczno-etycznej konstytuuje oblubienczy sens 
ciala os6b. Cecha ta odr6Znia t~ perspektyw~ daru od perspektywy 
teologicznej, w ktorej pomi~dzy obdarowujqcym (Bog) a obdaro
wanym (czlowiek) z powodu ontycznej i aksjologicznej nieproporcjo
nalnosci nie moze zaistniec rownosc wzajenmosci. Jednakze wzaje
mIlOOC darowan'ia s.i.ehie pmez osoby ludZkie "zyje" OTaz czerpie 

to Ostro kontrastuje z powyzSZ!\ f1lozofl!\ clala i dobrze pokazuje konsekwencje 
oparcla koncepcji milo~ci tylko na plaszczyZnle swiadomo~clowo-biologicznej ujEl
cie, Jakie reprezentuje L'Erotisme Georgesa BatallJe. Otwartoscl os6b w akcle ero
tycznym towarzyszy wg niego nieustannie poczucle nieprzyzwoito~cl. Pisze : "Jest 
to stan otwartosci, kt6ry ujawnia poszukiwanie mozllwej ci!\glosci istoty na ze
wn!\trz niej samej. ( ... ) Ciala odmykaj!\ SiEl ku ci!\gloscl poprzez owe tajemne 
uj4cla, z kt6rymi wiE\ze siEl poczucie nieprzyzwoito§ci" (wyd. cyt. s . 444). 
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waTtose i sil~ z tego Daru pierwotnego. W jednosci malZenskiej dar 
ciala jest darem osoby. Kobieta czyni m~.zczyZnie dar z siebie wyra
.zaj~c to przez jedyne w swoim vodzaju 0 s ob 0 w e m ediu m, ja
kim jest medium cielesnosci i plciowosci. M~.zczy:zma jednakowoi zo
staje "obdarowany nie tylko przez ni~: darem jej osoby i kobieco
sciq, ale takie swoim wla'snym obdarowaniem. To m~skie obdarowa
nie - odpowiedi na dar kobiety jest dla samego m~zczyzny obda
rowujqce, w nim bow iem ujawnia si~ jakby osobowa istota jego m~
skosci, si~gajqca poprzez calq oczywistose dala i plci do tej samej 
gl~bi »posiadania siebie samego«" (I, 6, 4) . Jan Pawel II zawar! 
w tym fragmencie cal~ skomplikowanq "dialektyk~ dan i", ktora 
uwzgl~dniae musi nie tylXo "dawanie siebie i odbieranie drugiego 
jako daru", ale takze ten wymiar dbdarowywania, w ktorym pomi~
dzy "byciem obdarowujqcym" i "byciem obdarowanym" istnieje 
tozsamose. 

Wymiar daru posiaria dla os6b ludzkichcharakter moralny. Po
szczegolne fakty, zdarzenia i przei;ycia znajduja,ce si~ w tym wymia·· 
rze, a wi~ wolnose, afirmacja, nagose, wstyd, wzajemnose posiadaja, 
rys powi!n.nosci i wartosci moralnej. Z darem ciala wiqze silil bez
posrednio i nierozerwalnie e tho s da r u, k tory jest e tho s em 
1 u d z k i e g oc i ala. Stalose ethosu ludzkiego ciala, b~dqcego za
razem ethosem osoby ludzkiej, chroni czlowieka przed. zepchni~
ciem go do poziomu mstrumentu i przedmiotu; w relacji mi~ 
kobietq i m~zczyznq degradacja taka w pierwszym rz~dzie dotyczy 
ciata. Ethos daru konstytu uje si~ przez odniesienie "do POCZqtku" 
tam znajduje si~ oparcie i trwalose, k torego poszukuje czlowiek hi
storyczny. Jan Pawel II mowi : "Pierwotna niewinnose ujawnia 
i oznacza zarazem doskonaly ethos daru" (I, 6, 6). Do niej jako do 
punktu odniesienia zwraca silil czlowiek ze swej history<:znej per
spektywy; ona odkrywana jest jako "jakby dalekie echo" w milosci 
malienskiej, macierzynstwie, ojcostwie i innych wyrazach daru osob 
ludikich. Ethos daru i "zapisana na driie ludzkiego serea" pierwotna 
niewinnose objawiajq si~ czlowiekowi w oblubienczym sensie ciala. 
"Z niego tei; czlowiek - r6wniez poprzez zas!onlil wstydu - blildzie 
stale odkrywa! siebie jako str6za tajemnicy podmiotu, owej wolnosci. 
daru, bronia,c jej przed jaikimkolwiek zepchnililciem na pozycje «by
cia tylko przedmiotem»" (I, 6, 6). 

Oblubien,ezy sens ciala czlowieka uzyskuje swoje wypelnienie 
w fakcie prokreacji. Ten pelny sens ciala "lezqcy u podstaw calej 
teologii ciala" (I, 7, 2) wiqze silil z owym charakterem p o z n a n i a 
malzenskiego, ktore benedyktyni tynieccy przekladaja, jako "zblize
nie", zas kt6re w Ksilildze Rodzaju zawarte jest w zdaniu: "MIilZ
czyzna pozna! swa, zon~ EWIil, a ona poczlil1a i urodzila" (4, 1-2). Po
przez jedyne w swoim rodzaju medium osobowego wyrazu, jakim 
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jest cialo kobiety i m t;)zczymy odslonit;)ta zostaje ich wzajemna 
prawda rnil{)sci, a jedn{)czesnie spelniajq s it;) slmva Rdz. 2, 24: 
"M~czyzna i jego w na lqczq sit;) ze sobq tak seisle, ze stajq sit;) jed
nym cialem " . "W ten sposob - m6wi Pap iez - bjlblijne «pol'lna
nie» ustanawia jakby osobowy ar chetyp ludzkiej eielesnosci , ludz
kiej plciowosci" (T, 7, 3). WyZszy sens erotyzmu ludzkiego objawia 
sit;) 'W fakcie poznania najglt;)bszych warstw osohowej milosci 
p op r z e z d z i e c k o. Transcendowanie w kierunku "tego trze
ciego", kt6re ma siE;) dopiero n arodzic, czyni zbliZenie cielesne mal
zonk6w aktem adekwatnie osobowym . Pisze w Teologii ciala Jan 
Pawel II: "...tajemn ica kobiecosci ujawnia siE;) i odslaa1ia do kOI'lca 
poprzez macierzynstwo (...) Popr zez to zas odslania sit;) zarazem do 
konca tajemnica mt;)skosci mE;)zczyzny : rodzicielskie, ojcowskie zna
czenie jego ciala" (I, 7, 3). 

Ten "epist emologiczny" wqtek w teologiiciala papieza Wojtyly 
pointuje n iejako calosc dociekan i in terpretacji zawartych w pierw
szym rozdziale dziela. W y m i a r f i 10 z 0 f i c z n y p raw d y 
o oso'bie ludzkiej i milo sci os{)bowej , prawdy wyrawnej w oraz po
przez cielesnosc i plciowosc czlowieka vvydaje sit;) Ibye nieodlqcznym 
od perspektywy teologicznej tych rozwazan. 

6. FILOZOFICZNE W ATKI TEOLOGII CIAtA 

Nie spos6b w jednym .artykule wydobyc i uwyrafulic wszystkich 
warstw, zalozen i implikacj i filozoficznych stopionych w dziele 

. Jana Pawla II z t eo}{)gicznym wymiarem analizy rzeczywistosei ludz
kiej. Realizacja takiego zamierzenia wymaga Sl'Jeregu monografii 
{)dznaczajqcych sit;) precyzyjnq metodq oddzielania porzqdku filow
fkznego {)d teologicznego oraz skrupulatnq i glt;)b{)k q analizq tych 
obszar6w. Juz jedn ak na podstawie powyzszego referatu eksponu
jqcego najistotniejsze filozoficzne zagadnienia pierwszego rozdzialu 
Teologii ciala moma wyodrt;)bnic p i E;) e d z i e d z in f i 10 z 0 f i i 
wam ych meryt{)rycznie i formalnie przy opra cowywaniu systema
tycznym tej problematyki. 

P I a s z c z y z n a met 0 d olo g i c z n a stanowi pierwszy i fun
damentalny plan badan filowficznych zwiqzanych z teologicznym 
wymiarem ciala czlowieka. Najw amie.isze obszary tutaj, przy kt6
rych penetracji konieczny jest namysl metodologiczny, to: filozo
ficzny aspekt "poczqtku" i aparatury pojt;)ciowej ZJdatnej do przy
blizonego opisu (hermeneutyki) tego wymiaru rzeczywistosci czlo
wieka; z tq w iqze sit;) scisle sprawa fen{)menologicznego b!\dz quasi
-fenomenologicznego charakteru metody aiIalizy stos·owanej przez 
papieza Wojtylt;) , a uzasadn ionej "swiadomosciowym" wymiarel11 
opisu bi'bl ijnego (Rdz 2 oro.z 3). MeLodologicznego namyslu wrcszcie 
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wymaga kluczowe dla <tej teolog'ii ciala pojE;cie "podw6jnego hory
zontu" konstytutywnego w osobowej strukturze czlowieka i budu
j!\Cego najgl~biej "swiadomose teologicm!\" czlowieka. Horyzont 
pierwotnej niewinnosci oraz horyzont smierci (ten drugi wykazuje 
podobiensUwo poj~ciowe ze znaczeniem hei-deggerowskim) wyzna
czaj!\ pet'spektyw~ ostatecznego sensu Zycia ludzkiego i tworZ!\ swo
ist!\ jednose walentn!\ zar6Willo filozoficznie jak i teologicznie. 

W aspekde ontologiczm.ym Teologia ciala wykazuje dwojakie na
chylenie - paralelne wzgl~dem dw6ch "opis6w stworzenia". Pierw
sze stanowi plasz 'czyzn~ metafizycZill!\. Jest to plaszczy
zna zorientowana przedmiotowo (wi!\ze si~ Z opisem "kaplanskim" 
stworzenia) ; na szczeg6ln!\ uwag~ filozofa zasluguje tutaj ontyka 
"samotnosei" czlowieka, odnosz!\ca w jakis spos6b do poj~cia meta
fizy.cznego "aliquid", oraz charakter hylemorfizmu, podbudowuj!\
cego ciele>sn<rdu·chowy wymiar O'Soby ludzkiej . Temalt O'sobny i sam 
dla siebie stanowi sprawa "r6inicy onty<:znej", jaka istnieje pomi~
dzy struktur!\ metafizyczn!\ czlowieka w "stanie pocz!\tku" a struk
tur!\ bytu ludzkiego juz w perspektywie historii. Jan Pawel II ex
plicite zwraca uwag~ na t~ "r6Znic~" (I, 6, 5). 

Plaszczyzn!\ zorientowan!\ zasadniczo podmiotowo jest obszar 
a -n t r 0 polo g i c z n 0 - 0 n t 0 log i c z n y (zwi!\zany z "jahwi
stycznym" opisem stworzenia). Pasjonujqcy i chyba najtrudniejszy 
z calej "filozofii ciala" temat charakteru ontologicznego osoby 
i zwi!\zane Z nim problemy: "try;nitarnego" modelu struktury osoby: 
aporii pomi~dzy walorem "otwartosci" a cech!\ substancjalnego za
mkni~cia osoby, ontologicznych uwarunkowan "daru osoby" - skla
dajq si~ na t~ plaszczyzn~ filozoficzn!\ seisle wiqzq'cq si~ z wymia
rem doswiadczenia osoby. Drugim kierunkiem orientuj&!cym ten 
obszar jest kieruneik historiozofkzny. Czlowiek wraz ze swym cia
lem zanurzony jest - jak to nazywa Papiez - "w historycmym 
aposteriori". 1nterpretacja dziej6w, w kt6rych uczestniczy i kt6re 
wsp6ltworzy czlowiek, okaze si~ waina zar6wno dla ujasnienia 
teologicmego planu "poczqtk u" , jak i dla zrozumienia ,wielu i:stot
nych w qtk6w Pawlowego motywu zbawczego odkupienia ciala (Rz 
2, 23). 

Pierwotne idose nieoczekiwane perspektywy poznawcze Teologii 
ciala wymagajq namyslu w pl1!szczyinie e pis tern 010 g i c z n e j . 
Pierwszorz~dne wydaje, si~ tutaj trzy tematy. Po p'ierwsze poznaw
czy walor, jaki ujawnia si~ w odkryciu osoby ludzkiej poprzez cialo 
czlowieka i jego plciowose; po drugie epistemologiczny wymiar 
wstydu; po trzecie sens wzajemnego poznalIlia-oddalIlia si~ sobie 
(Rdz 4, 1) , o dslaniajqcy si~ w wymiarze daro osdby dla osolby -
te perspektywy uwidaczniajq potrzeb~ ,swoiscie "gl~bokiej" episte
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mO'lO'gi:i w O'dniesieniu dO' dziedziny archetypu teologicznegO' czlO'
wieka. 

Piqta dziedzina filO'zO'ficzna, w sposob podstal\VO'wy 'wiqzqca si~ 
z teolO'gicznym dzielem Jana Pawta II, kO'nstytuuje ptaszczy2Jl1.~ 

a k s j 0' log i c z n 0 - e t y c z n q. TO'nus wartosci przenika calq sfe
r~ "poczqtku" ; w planie relacji osobowych prymarny jest porzqdek 
wartosci mO'ralnych. DoniO'sty problem rozro±nienia pomi~dzy war
tosciq status;u "samO'ltnosci" czlowieka, a wartosciq PO'wiqzania 080

ibowego w "je<inosc" z drugq osobq (wattose "pomocy": Rdz 2, 18) 
jest paralelny z rozwazaniami egzystencjalnymi wspolcz,esnej antrO'
polO'gii filozoficznej. PodO'bnq rang~ PO'si:adajq inne kwestie a'ksjO'
lO'giczne tego rozdzial:u : prO'blem charakteru O'raz struktury WO'lnosci 
i godnO'sci daru czy obszerne zagaid<nienle ethQSU daru. 

Teologia ciala posiada SWO'jq mO'cnq podbudOlW~ filO'zofkznq. Fi
1ozofia stanowiqca ten fundament przejawia w swo'ich konkluzjach 
charakter klasycznych rozwiqzan; co do metody, papiez Wojtyta, au
tor Osoby i czynu preferuje styl fenomenologiczny. Metoda to. 
w aspe'kcie ontologii docieka i usta1a struktury bytowe czl:oWiieka, 
jednak wi~kszy nacis'k ktadzie na rejestra;cj~ bqdz rekonstrukcj~ 

swiadomosci ludzkiej. 
Ta fenomenologia przeiyc ludzkiCh, pierwotnego doswiadczenia 

czlowieka staje si~ z koniecznosci fen 0 men 0 log i q cia 1 a 
1 u d z k i ego. Filozof, kt6ry p6jdzie drogl\ otwartq przez dzieto 

-Jana Pawla II, b~dzie uczesimiczyt na sw6j ra,cjonalno-analitycmy 
spos6b w tym samym procesie hermeneutycznym, kt6ry jest udzia
lem 'kazdego czlowieka. Otoczony historiq b~dzie si~ staral: dotrzee-
poprzez doswiadczenie - do arc h e histO'rycznego. "Czlowiek «hi
storyczny" - pisze Pap[ez_- stara si~ zrozumiec tajemnic~ pierwot
nej niewinnosc.i niejako przez 'kontrast - si~gajqc r6wniez do do
swiadczenia swej wdny, swojej grzesznosci" (I, 6, 2). 

Wojciech Chudy 
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KS. CZESlA W B~RTNIK 

PERSONALlZACJA KOSCIOlA W UJ~CIU 
KARDYNAl A KAROLA WOJTYl Y 

Karol Wojtyla, jako uczony i k aplan, spotkal si~ dosyc wczeSnie 
z sytuacjq przeciwstawiania Kosciol'a jako instytucji osobowem u Zy
ciu czlowieka. Przeciwstawianie takie pojawialo si~ zar6wno w pu
blikacjach, jak i zwlaszcza w zyciu praktycznym. Zjawisko to wpraw
dzie w Polsce nie wyst~powalo zbyt ostro, jednakze do naszych do
swiadczen dolqczaly si~ idqce z kraj6w zachodnich echa dyskusji 
i konflikt6w zwiqzanych z takim przeciwstawieniem. Nalezalv za
t em Kosci6l przedstawiac - a takze i konkretnie ksztaltowac 
ta'k, by uniknqc chocby cien'ia sprzecznosci mi~dzy osobowym Zy
oiem religijnym a uczestniczeniem w rzeczywistosci Kosciola Katolic
kiego. Nalezalo wi~c wydobyc i ukazac jak najbardziej pozytywny 
zwiqzek mi~dzy vsobq ludzkq a Kosciolem. Jest to jeden z central
nych problem6w eklezjologii. Totez zagadnienie to cz~to porusza 
Jan Pawel II. U poczqtk6w pontyfikatu trudno jes'Zlcze ogarnqc 
pe!nq perspektyw~ rozwiqzania jak ie Papiez proponuje. Dlatego 
poprzestajemy na przedstawieniu jego nauczania w tej kwestii da
tujqcego si~ sprzed pontyfikatu. Nauczanie to zmierza w kierunku, 
kt6ry naleZy nazwac per son ali z a c j q Ko sci 0 1 a zar6wno 
na plaszczYZnie teorii jak i prlrktyki. 

KOSCIOt " JEDNOSTKOWY" I "SPOt ECZNY" 

W pojmorwaniu osdby Karol Wojtyla wychodzi od Iklasycznego 
okr,eslenia Boecjusza : persona est individua substantia rationaHs 
naturae - jest to jednostka natury rozumnej 1 i pogl~bia to ok re
slenie akcentujqc tajemnic~ bytu rozumnego, wolnego, niekomuni
kowalnego i transcendentnego; wz'bogaca je przez mocne podkresle
nie rw tym bycie najgl~bszej wsobnosci, a wi~c taj.emnicy podmiotu 
natury ludzkiej. Podobnie daje si~ zauwaZyc u Wojtyly dqienie do 
cor az pelniejszego widzenia osoby ludzkiej na plaszczyinie rzeczywi
stosci spolecznej. Akty religijne coraz cz~sdej ujmowane Sq ja:ko 
oddajqce samq istot~ osoby ludzkiej : jej struktur~, istnienie i dzia
lanie. 

, Zob . MUoA<! i odpowied zlalno§<!. W yd. 2. Krak6w 1962 s . 12; Osoba I czyn . 
Kl"ak6w 1969 s. 87 i inne; A by Chrystus Btl: naml posluglwal (Teksty dl"Ukow ane 
w "Tygod nlku P owszechn y m " 1 m leslE:cznlku "Znak"). Krak6w 1979 s. 427. POl". 
szel"Zej m 6j a rt. Personaltzrn teo/ogtczny wedlug kardyna!a K arola Wojtyly. "Z e
szyty Nauk o we 'K UL" R. 22: 1979 nry 1- 3. 
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W nauce 0 Kosciele kardynal Wojtyla operowal najcz~sciej poj~
ciami "Ludu Bozego" i "Mistycznego Ciala Chrystusa" : "Kosci61 -
Lud Boiy a zarazem · Cialo Mistyczne Chrystusa - zawsze i wsz~
dzie jednoczy si~ przez Eucharysti~".2 Podobnie cz~sto uZywal okre
slenia "wsp6lnota", co mialo gl6wnie na celu Uzupelnienie tamtych 
dw6ch okreslen przez polozerne nadsku na elemencie bardziej pod
miotowym.3 

W jaki spos6b oooba jednostkowa moze bye wiqzana z tak rozu·· 
mianym Kosciolem? W eklezjologii wsp6lczesnej daje si~ najcz~
sciej dwa przeciwstawne rozrwiqzania: 

1. Wedlug pierwszego Kosci61 miesci si~ przede wszystkim w 080

bie jako jednostce, w stosllil1ku do kt6rej spolecznose chrzescijanska 
ma niejako charakter wt6rny. Przewa:inie indywidualizm ten nie 
jest skrajny, przyjmuje si~ bowiem pewien zesp61 obiekiywnych 
relacji jednostki do spolecznosci. Jednakze podkresla si~, ze chrzesci
janstwo jest wyl'lcznie dla oooby, nie dla spolecznosci. Kosci6! rna 
si«: realizowae w osobie ·chrzescijanina, a wi~c Kosci6! Jezusa Chry
stusa to po prostu osoba .chrzescijanska. Tak zresztq uczyli juz 
Orygenes, Sw. Bernard z Glairvaux i wielu braci protestant6w. 
W zlagodzonych uj~ciach katolickich dzisiaj podkresla si~ raczej 
"pionowy model" Kosciola: Kosci61 jest przede wszystkim relacjq 
czlowieka do Boga. 

2. Wedlug drugiego rozwiqzania prymat przysluguje zgromadzeniu 
os6b. Kosci61 ma bye wylqCZTIie spolecZllosciq i tylko spolecZllose 
more Dosie miano KOSciola Chrystusowego. Przy tym stanowiska 
umiarkowane, kt6re nie przekreslajl\ wartosci oooby jako swego 
rodzaju fundamentu Kosciola, podkreslajq jednak raczej "poziomy 
model" Kosciola: Kosci61 opiera si«: na chrzescijanskiej relacji czlo- . 
wieka do czlowieka. 

Kardynal Karol Wojtyla, zgodnie z najstarsZl\ tradycjq Stolky 
Apostolskiej , szuka! uj~e syntetycznych, a przez to integralnych, 
wolnych od je'dnostronnosci. Kosci61 pelny i prawdziwy realizuje si~ 
zar6wno w osobie jak i w spolecznosci, w relacji czlowieka do Boga 
i zarazem w relacji czlowieka do czloWieka. Przy czym uj~cie syn
tetyzujqce n ie przeszkadzalo mu na poczqtku bye bardziej zafascy
nowanym "odkryciem" chrzescijanskiego wymiaru osoby jednostko
wej, a po'tern dopiero zgl~biae tajemnic~ spo!ecznosci os6b i chrze
scijanskiej wspolnoty. 

• Aby Chrystus slq nam . flosluglwal s. 307. Por. U podstaw odnowy . Studlum 
o reaztzaeji vat'eanum II. K rak6 w 1972 s. 79 nn. 

a Struktury KOllelola a wsp6lnota L udu Bo:tego, W: Chrzegeljanin w Ko§ctele . 
Pro zb. pod red. ks. J. Majid. Wroclaw 1979 8. 15 n. 
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KosCi61 BoZy m e isimieje bez konkretnej i indywidualnej osoby 
czlowieka. "Kosci6l - czytamy mi~dzy innymi - w swej funkcji 
duszpasterskiej usiluje wciqz odszukac 6w 'wewn~trzny adwent' 
kazdej duszy ludzkiej (...). Nie jest to walka 'wszerz', jak sugerujq 
dialektycy. Jest to natomiast walka 'w glqb' i 'w g6r~' - tak bo

. wiem wynika z t€j koncepcj'i czlowieka, jakq wyznaje Kosci61, oraz 
z tego samookreslenia jego wlasnej istoty, jakie zawiera si~ w P,il.
wlowej nauce 0 Mistycznym Ciele".4 Totei prym zdaje si~ wiese 
pionowy model Kosciola : "Kosci6l, kt6ry okresla siebie jako Mistycz
ne Cialo Chrystusa, ·stawia przede wszystkim na 6w pionowy profil 
czlowieka - dlatego uczy wciqz 'wielkich' dziej6w duszy luclzkiej 
i kazdemu czlowiekO'Wi pozwala spisywae 'male' dzieje swej duszy, 
w przekonaniu ze w taki spos6b podtrzymuje to, co'najbardziej i naj
wlasciwiej ludzkie - 'humanum' "}i A zatem - poziomy, mi~zy
ludzki i mi~dzyosobowy wymiar Kosciob w sensie genetycznym 
idzie w slad za wymiarem pionowym, nie na odwr6t.6 

W pismach kal'dynala Wojtyly znajdujemy "teologi~ osoby", wedle 
kt6rej osoba, kaMa 'osoba, jest zjawiskiem jak najbavcmi.ej niezwy
klym, a przede wszystkim jak najgl~biej chrzescijanskim. Chcialoby 
si~ powiedziec, ze rzeczywistosc chrzescijanstwa i osoba ludika to 
jedno, a przynajrnniej, ie osoba ludzka jakby "z natury" swej obja
wia Osob~ Boga, a B6g objawia osob~ ludzkq, ukazuje osob~ ludzkq 
jej samej. W tym sensie w pismach kardynala Wojtyly przesuwaj'1. 
si~ ,cale szeregi os6b jako genuinae personae dramatis Christi: sw. 
Piotr, sw. Pawel, sw. Augustyn, sw. Tomasz, sw. Jadwiga Slqsrka, 
hI. Jadwiga Kr6lowa, sw. Jan od KrzyZa, sw. IgnacyLoyola, sw. Sta
nislaw Szczepanowski, bl. Wincenty Kadlubek, sw. Jam. Kanty, Sw. 
Karol Boromeusz, Rafal Kalinowski, br. Albert, bl. Maria Teresa 
Led6chowska, bl. Kolbe, a takze wsp6lczesni wsp6lpracownicy, przy
jadele...7 

Jedna'kZe prawdziwy i pelny Kosci61 realizuje si~ wlaSnie na pla
szczyfuie mi~dzyosobowej. Kardynal pogl~bialciqgle swoje reflek
sje nad naturq zespolenia os6b w Kosci61. M. Gogacz utrzymywat 
w ,swoim czasie, ze wedlug kartiynala Karola Wojtyly spolecznose 
jest bytem przypadlosciowym, zasadzajqcym si~ na uczestnictwie 
pojedynczych os6b w dobru wsp6lnym, d!:i~ki przypadlosciowej wla
sciwosci odnos:renia si~ jec1nej osoby do innych os6b w ramach wsp6l
noty wartosci, motyw6w i wybor6w.8 Wydaje si~, ze opinia ta za
w~za pole w1dzenia do wylq·cznie etycznej koncepcj i spolecznosci 

• Aby ChTl/stu8 8~ nami poslugtwal, s. 70 n . 
• Tamte s. 70. 
• U podstaw odnowy, s. 31. 

7 Aby Chrystus sill namt p oslugtwal, passim. 

s Wok61 probZemu osoby, Warszawa 1974 s. 121 nn. 
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i nie bierze dostatecznie pod uwag~ tej speeyficznej koncepcji spo
lecmosci, kt6ra legla u podstaw eklezjologii Wojtyly. Tymczasem 
w teolog'ii spoty'ka si~ nieco odmienne poj~cia nlZ w filozofii. Cz~sto 
poj~cia w za.sadzie filozoficzne zmienia sam kontekst teologi<!zny, 
w kt6rym wyst~puja,. Uprawianie teologii - wbrew prO'f. M. Goga
czowi - rue jest bynajrnniej samym tylkO' stwierdzaniem faktu wia· 
ry, ale takze proba, uj~ia istO'ty tego faktu. Otoz w eklezjolO'gii 
podkreslana jest bytowO'SC spoleczna l. wzajemne dO'pelnianie si~ 
O'soby i spolecznosci O's6b - niemal na podO'bienstwO' jednej sub
stancji. W tyro duchu Kardynal pisal, ze "Zbawienie ma charakter 
O'sdbowy i 'kO'munijny'_ zarazem, a dO'konuje si~ we wsp6lnocie KO'
.sciO'la i poprzez KO'sci61".9 "Ludzka egzystencja - czytamy dalej 
jest O'sO'bowa i spoleezna zal'azem, a przede wszy.stkim O'sO'bowa 
i wsp6lnotO'wa".10 Ostatecznie nie spos6b m6wic 0' samej O'sobie 
i 0' samej spolecznO'sci: "KO"sci61 to Lud BO'i;y, 'a wi~ czlO'wiek jakO' 
osO'ba i Wisp61nO'ta, bybuja,cy in ChristO', i;yja,cy wedlug tej miary".l1 

Wszystkie podO'bne wypowiedzi zdaja, si~ wskazywac na to, ze 
kardynal KarO'l WO'jtyla ujmO'wal KO'Sci61 jakO' jedna, i t~ sarna, rze
czywistO'SC O'soby i spolecznO'sci os6b, gdzie jedinO'stka i zbiO'rO'wO'sc 
sa, bytami kO'-relatywnymi. Zostaly tu wyikO'rzystane poj~cia teo
IO'giczne z nauki 0 Tr6jcy Swi~tej: "Sam Pan Jezus naprowadza n a 
to' podobienstwo - rzee mO'ma: na t~ metafizyczna, analO'gi~ 
jaka zachO'dzi mi~y O'sobowym BO'giem i wsp61nota, a raczej 'kO'mu
nia,' (commullliO') Os6b w jedn.O'sci BOOtwa - i pomi~zy czlowiekiem 
jaikO' osoba, i powO'laniem dO' wsp6lnoty 'w praWidzie i mtlO'sci', u ko
rzen'ia kt6rej stoi prawO' spehlienia siebie poprzez dar z siebie".12 
Tr6jca Swi~ta jest najwyzszym modelem KO'sciola: jak w Bogu Trzy 
Osoby stanO'wia, realna, O'dr~bnO'sc a zarazem absO'lutna, jednO'sc, po
dO'bnie i chrzescijanie twO'rza, rzeczywista, WiielO'sc osobowa, KO'sciO'la. 

00 SFERY PRZEOMIOTOWEJ KU POOMIOTOWEJ 

KO'-relacyjna struktura bytu KosciO'la posiada, r6w:nieZ analO'gicz
nie do O'soby jednO'stkO'wej, sfer~ rzeczywistO'sci przedmiO'towej i pod
mJiO'towej, O'biektywnej i subiektywnej. W prawdziwym KO'sciele Je
zusa Chrystusa O'ble sfery musza, zaismiec i kazda znich musi po
siadac zdO'lnosc przechodzenia w druga,. W historii wszakze, wedlug 
nauczania kardynala WO'jtyly, sfera przedmiO'towa i obiektywna prze
chO'dzi cO'raz wyraZniej w podmiotO'wa, i subie1ctywna,. Jest to faktycz

• U podstaw odnowy, s. 55. 
It Tam:!:e s . 99. 
U Tamte s. 103. 
" U podstaw odnow y s. 54 n. P a r. Znak, kt6remu sprzectwla<l si'1 b<:dq. Reko

L~kcJe w Watllkanie ~lZ.IlI.1976. P oznan 1976 9 . 24, 134. 
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1; 5. CZE5tAW BARTNIK 

ny i zamierzony przez Boga proces personalizacji Dziela Chrystuso:'" 
wego. T~ mysl Kardynala ilustruje doskonale koncepcja trojstopnio
wosci rzeczywtstosci spolecznej Kosciola. 

Sferze ontycznej Kosciola, zarowno w aspekcie przedmiotowym 
jak i podmiotowym, odpowiada "spolecznosc" Kosciola, wlaSrrie Lud 
B()Zy i zarazem Cialo Mistyczne Chrystusa. Ta'kie znaczenie "spolecz
n<lsci" jako najgl~bszej bazy Kosciola da si~ wydobyc chocby z na
st~puja,cej wypowiedzi: "Zespolenie w prawdzie i milosci zasluguje 
na nazw~ communio - a communio to cos wi~cej niZ spolecznosc 
(communitas)".1S W kazdym razie byt Kosoiola "zaczyna si~" od spo
lecznosci, ktora jest podstawq wszelki'ch struktur zbiorowosci, w tym 
talcie tego, co nazywane jest pomiej wspo1notq. 

Sferze egzystencji odpowiada plaszczyzna "wsp6lnotY"czyli "by
cie razem" czy "istnienie razem"14, "auto-realizacja Kosciola" 15 itp. 
Kosciol nie jest bynajmniej wsp6lnotq w og6le, wspolnotq oderwa
fiq - co sugerujq niektorzy komentatorzy Wojtyly - ale wsp6lnotq 
konkretnej spolecznosci (societatis), po prostu "wspolnot& Ludu 
Bozego".16 Kosciol jest najpierw Ludem BoZym, a nast~pnie objawia 
si~ w postaci wsp61noty jako wsp61-egzystencji, czyli istnienia os6b 
razem, na wzor jedm,sci, jaka zachodzi w Bogu. 

Sferze akitywnosci (agere) odpowiada swiadome, wolne i na ws'kros 
orSOibowe ua'ktywnian1e zycia spolecznosci i Zycia wsp61not<mego. 
Inaezej m6wiqc, Kosciol nie tylko jest bytem spolecznym, ale takze 
jest pewnym procesem ciqglego zespalania si~ , mi~dzyosobowego 
i w tym sensie..... "personalizuje si~", stajqc si~ jeszcze czyms bardziej 
wsobnym niz wspolna egzystencja, a mianowicie komuniq osobow&, 
koinonia, rommunio. Stqd szczytem bytowania spolecznego jest 
"communio personarum".17 W tej komunii osoba osi&ga sw6j naj
wyZszy sens w darowaniu siebie calej innym osobom: "...czlowiek 
b~da,c jedynym na ziemi s'tworzeniem, ktore Bog chcial dla niego 
samego, nie moze odnalezc si~ inaczej, ja'k tylko - poprzez bezinte
resowny dar z siebie samego".18 

A zatem Kosciol Chrystusowy jest tajemniczq rzeczywistoscia zba~ 
wienia, 'ktora przechodzi ze stanu spolecznosci (societas), poprzez 
stan wspolnoty (communkatio, communitas), ku komunii osobowej 

11 U podstaw odnowy, s. 44. P or. Struktury KoAcfola a wsp6lnota Ludu Bozego, 
s. 	15-24. 

U Rodztna jako " communto personarum". " Ateneum Kaplanskle" R. 66 T. 83: 
1974 	 s. 353. 

" Por. .u podstaw odnowy, s. 7. 
" BiskUp - sluga wtar y. "Ateneum Kaplanskle" R. 6B T. 87: 1976 s. 230. 
11 Por. RodzfcfeZstwo a "communto personarum". ..Ateneum Kaplanskie" R. 67 

T. 	84 : 1975 s. 17nn. ; Rodzina jako " communio personarum", s . 347 nn.; Mysterium 
zycl:a 	- Mysterfum mtlo~cf, "Colloquium Salutis" 10: 1978 s. 17-29. 

18 Rodztna ' ako "communfo personarum", s. 34B. 
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PER SO NALl ZAC JA KOSC IOtA WG KARDYNAtA K. WOJTYty 

(communio). Proces ten O2JIlacza wlamie personalizacj~ Kosciola. 
Personalizacja ta jest zadaniem, ale i po cz~sci faktem. 

"PERSONALNOSC" KOSCIOtA? 

W miar~ rozwoju swego nauczania kardynal Wojtyla coraz bar
dziej podkreslal podmiotowy charakter spolecznosci Kosciola. "Kie
dy mowimy 0 wsp6lnocie - pisal - mozemy wskazywac takze na 
nOWq jakby~podmiotowosc, 0 kt6rej stanowiq wszyscy ' bytujqcy 
i dZialajqcy wsp6lnie. Ta nowa podmiotowosc jest udzialem pewnej 
spolecZIDosci, spoleczenstwa czy pewnej grupy. Jest to 'jakby~pod
miotowosc' dlatego, ze wlasciwym (substancjamym) podmiotem by
towan~a i dzialaIl'ia, r6wniez gdy one realizuje si~ wsp6lnie z innymi, 
jest zawsze czlowiek--osoba".19 ·Z tej wypowiedzi zdaje si~ wynikac, 
ze w samym Kosciele na pierwszy plan wychodzi raczej jego natura, 
nie personaLnosc. J ednakze nie jest pomijana takze personalnosc, 
kt6ra si~ miesci aoskonale wlamie w podmiotowosc'i. A zresztq usta
wiczne podkreslanie czlowieka~soby wskazuje chyba na to, ze celem 
natury Kosciola jest wlasnie zespolenie osob przede wszystkim jako 
os6b. 

Ponadto trzeba pami~tac, ze pewne rysy 1IJ.dywidualizmu perso
nalnego wyst~pujq u Kardynala raczej w traktatach etyczno-f<ilozo
ficznych niz teologic2JIlych, w tym eklezjologic2lI1ych. W uj~ciu teo
logicznym Kosci61 staje si~ pewtllq "osobowosciq", 0 ile jest jakims 
wsp6lnotowym podlozem dzialania Ducha Swi~tego: przysluguje mu 
samop02JIla·nie, samoswiadomosc, m6wli si~ 0 sumieniu ekle1Jjalnym, 
o wierze zespolowej, 0 samorealizacji, 0 dzialaniu zbiorowym itp.20 
MoZna wi~c chyba powiedzi:ec, ze Kosci61 w uj~ciu Wojtyly jest 
w pewnym znaczerllu personalnq postaciq spolecznego spel:niiania 
si~ os6b w Chryst usie. 

W kazdym razie Karol Wojtyla definiowal Kosci61 chrzescijanski 
z punktu widzenia personalistycznego. W tym uj~ciu Kosc:i61 Jezusa 
Chrystusa, jest to Lud Bozy i Mistyc2JIle Cialo Chrystusa, zrealizowa
ne i realizujqce si~ ciqgle w historii 2lbaWienia jako spofecznosc, 
wsp61nota i komunia os6b w oparci:u 0 rzeczywistosc Osoby Jezusa 
Chryst usa. 
Dzi~i iyciu i dzialaniu osobowemu, Kosci61 zmierza ku Tryni

tamej Komunii Os6b w jednosci Boga. 

Wy;daje si~, ze w sumie eklezjologi~ Karola Wojt yly trzeba uznac 
za zmierzajqcq przede wszystkim do pelnej j najgl~bszej personali-

Ii Osoba i czyn , s. 303. 


" Np. U podstaw odnowy, s. 75 llll.; 98 llll. 
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zacji iycia chrzescijanskiego. Personallizacja ta zaczyna si~ od teorii 
personalizmu eklezjaiJnego, a konazy si~ !l1a prakseolog1i. koScielnej.21 
Autor przepmcowal powoli pierwotne poj~ie osoby (Boecjusz) i uczy
nil je podstawowC\ kategoriC\ eklezjologLi katolicldej. Osoba, w jego 
uj~ciu, jest to ktos samoistny w sensie przedmiotowym 'i podmio
towym, duchowo-materialny, rozunmy i wolny, zrealizowany za
czC\tkowo i nadal realizujqcy si~ zar6wno w sobie samym, jak i w 
spolecmO'sci z innymi, dopelniajqcy si~ w dzialaniu (agere) i spraw
czosci (operad), a spelniajqcy si~ ostatecznie w komunii z Oso'bC\ 
Niestworzonq. Osoba zatem pozostajC\'C rzeczywistoSciC\ sarna w 80

bie, jednocZJesrue jest cal-a relacjq do Osoby Boga, a takie i do in
~ych os6b. Totez Kosci61 jest specjalnym spelnieniem chrzeSdjanJ 
skich relacjti osobowych: osoby ku osobie. Prymat osoby rzutuje na 
calq spolecznosc eklezjalnq, nadajC\c jej nie tylko cos z cluN-aM eru 
podmiO'towosci rspolecznej, ale takZe i z pewnej ooobowoSci. Takie 
uj~ie stosunku osoby indywidualnej i spolecznej podmiotowosci 
koscielnej otwiera z kolei n<>Wq przestI'zen dla dynamiki i prakseolo
gii, sugeruje mysl, ze Kosci61 jako rzeczywistosc pozaosobowa istnie
je d<>piero zaczC\tkowo, natomiast urzeczywistnia si~ mtegralnie do
piero w k<>nkretnej osobie, w jej zydu i dzielach. 

Ks. Czeslaw Bartnik 

Zl Odpowl.edztalno~cl za Kok!6Z. W: Chrze~ctJan!n w Ko~ctele s. 239-244. 
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JAN PAWEt. II A PLURALI ZM W TEO LOG II 
UWAGI NA TEMAT JEGO "LOGIKI WIARY" 

ROLA FILOZOFII W TEOLOGII 

Fil o zoficzn 'a w zasadzie ' pasja teologa Karola Wojtyly 
jest rownie zaskakuje,ca, jak godna uwagi. Zapewne, filozoficzny 
sposob myslenia nie jest bynajrnniej obcy teologii - zwlaszcza na 
gruncie rozleglej tradycji filozofii scholastycznej ; w obu przypad

, ka·ch chodzi przeciez 0 calosciow e, interpretacj~ rzeczywistJosci i od
powiadajqce temu zakresy tematyczne i problemy. Cecha szczegol
na polega tu na swiadomym i "otwa1'tym" przejsciu na teren filo
zofii - w tym celu, aby moc jeszcze lepiej sluzye sprawie teologii 
i uczynie zadose wymaganiom 1'acjonalnie pojmowanej metodologii 
teologicznej . Zarazem oznaC2la to wszakze rozbrat z fUozofie, sciSle 
tomistyczno-'scholastYCZllq; z chwilq zwr6cenia si~ ku "fen{)menolo
gii" (0 kt6rej bt:dzie w dalszym ciqgu szczeg6lowiej mowa) decy
dujqcej wagi dla charakteru teologicZIDej metOdy Wojtyly nabiera 
'kierunek filozoficzny specyficznie nowoZy'tny. Ja'klkolwiek "system" 
wybitnego tenomenologa i etyka Maxa Schelera nie wystar cza mu 
dla nalezytego rozwinit:Cia tresci teologicznych, to jednak jego osiq-
gnit:Ciom metodycznym zawdzi~cza on decydujqce elementy wlasnej 
mysli. Bez tego trudno byloby ZTozumiee jego konsekwentlne powo
lywanie si~ na indywidualnq oraz wsp6lnotowo-koscielnq swiado
mose (wia1'Y), co nadaje :r6wniez szczeg6lne znamit: pierwszej ency
klice. 

W ten spa,s6b nasuwa si~ pierwszy waZki wniosSk.: koncepcja fi
lozoftczna Wojtyly nie sprowadza teologii po prostu do filozofii (cen
tralne miejsce zachowuje przeciez pytanie, kt6ra metoda okazuje 
si~ najstosowniejszq dla szczeg6lnej tresci myslenia teologicznego), 
natom1ast podkresla dobitn~ "relacyjnose" teologii, to znaczy jej 
,odniesienie do caloksztaltu danej sytuacji kulturowej, duchowej 
i myslowej, kt6ra znajduje odbicie w swiadomosci i jej postaci 1'e
fleksyjnej - filozofii. 

To spojrzenie na filozofit: jako najbardziej przej1'zysty wyraz :zJbio
rowej swiadomosci danego czasu oraz usw iadomienie sobie nie
przejrzanej - w coraz bardziej pluralistycznym swieC'ie - roimo
rodnosci takiej swiadomosci oraz przynaleinej ,do niej filozofii za
wiera w sobie zasadniczo akceptacj~ szerokiego teologicznego plu
ralizmu. J esli inni teologowie z r6wnie godnych szacunku motywow 
ewiczq swojq mysl na r6imych postacia'ch filozofii t ra'llscendental!nej, 

1419 



ARNO SCHllSON 

niemieckiego idealizmu, mySli pevsonalistycznej lub egzystencjali
stycznej, na systemach myslowych zaba'rwionych raczej materiali
'styczno-praktycznie lub spolecznie, na krytycznej teorN "szkoly 
fran!kfurck:iej", na skomp1ikowanych rozwazania~h teoretycznonau
kowych 1ub nowych ikoncepcjach filozof1cznoj~zYkowych, to z a s a d
n i c Z 0 trudno kwestionowac prawo do tak iej filozofiCZ!I1ej postawy. 
Czyniqc to bowiem, musialoby si~ rowniez umac za n iedopuszczal
nq inspimcj~ Sche1erowskq we wlasnej mysli Wojtyly i zakwest io
nowac zawarte w niej posrednio przyznanie si~ do nieodwotalnej 
utraty dawruejszej "jednej" filozoni wynikaj1:!!cej z jednolitego swia
topoglqdu wzgl~dnie ze stosunkowo jednolitej swiadomosci 1udzikiej 
spolecznosci. Rozstrzygni~cie 0 slusznosci czy nieslusznosci takiego 
przez wie10sc przyj~tych zalO'zen filozoficzny~h uwarunkowanego 
p1ura1izmu w toologii staje si~ mozliwe dopiero tam, gdzie w calko
wicie bezkrytycznie zapoZyczonej metodzie tresc specyficzrue too
logkzna 'Iliedosbatecznie tylko dochodzi do glosu. Odpowiedz na py
tanie, czy oemosi si~ to - aby wymienic k ilka konkretnych przy
klad6w - do poludniowoamerykanskiej "too10gii wyzwo1enia", kt6
ra wnosi momenty na pierwszy rzut oka czysto ma'l'l'ksistowskie, ale 
przy bli'zszym wejrzeniu swoiscie chrzescijanskie, a przede wszyst
k im duchowe, albo do pierwszych zalozen jakiejs too10gii "afrykan
skiej', czy "azjatyckiej", wymaga zatem (wlasnie w swietle too10
gicznej drogi myslowej K. Wojtyly) rOZJWa:i:nej i ostr02111ej reflelkc;ji. 

PYTANIE 0 PRZEDMIOT TEOLOGII 

Ale jak ok reslic swoisty przedmiot toologii ? Rowniez w tym 
punkcie mysl Wojtyly pozostaje wie10warstwowa. Pierwszym i wla
sciwym tematem, "przedmiotem" teologii jest oczywiscie "Bog" i Je
go Objawienie. Zarazem jednak pojawia si~ u 'Iliego "w polu widze
rua", a tym samym staje si~ rowniez tematem toologii ,,·cala rzeczy
wistosc chrzescijanska". Wyplywa to z jego "integralnej wizji r.zeczy
wistosci" , iktora podkresla ,,«elementarnq to'zsamosc» mi~dzy odku
peniem, historiq zbawienia, dziejami swiata i ludzkimi dqieniami" 
i tym samym lezy calkowicie na linii soborowej KO'llstytucji Pas'to
ralnej, na k t6rej tak istotnie zawazyla Teilhardowska misty~ wi
zja Chrystu.sa kosmicznego (co majduje potwievdzenie w cz~stych 
wzmiankach 0 tej Konstytucji w pierwszej encyklice Jana PaiWla II). 
Objawien'ie Boze, rozumiane jako specyficzny przedmio't teologii, nie 
jest tu wi~ prezentowane jako blok przypadkowo ze sobq spojo
ny·ch prawd wiary, k tore trwajq zamkni~te w sobie i nie tkni~te 
Zadnymi zmianami .czasu. Wojtyla rozwija raczej swoj!\ toologi~ 

w ,ramach istniejqcej stale jednosci napi~cia mi~dzy Objawieniem 
BOZynl a wiarq czlowieka. Objawienie Boze najwyramiej "istnieje" 
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dia niego nie inaczej, jak w wierze (w swiadomosci wiary) czlowieka, 
jako przybyle i przyj~te i dlatego tez podlegajq.ce historycznemu 
uwarunkowaniu kazdej epoki. Pozostaje to w zwillzku z jego wy
rafuie personalist ycm.ym pojmowaniem Objawienia. Uwaza on je 
mianowicie (doldadnie w duchu Soboru WatykanSkiego II) za 
s w i ad e c two Bog a 0 sob ie 's amy m; wlasrue dlatego riie 
daje si~ one oddzielic od korikretnego czlowieka i jego doswiadcze
nia wiary. ScisIej biorqc, naleZy mowic nie tyle 0 dwoch pozornie 
dajqcych si~ od siebie oddzielic "faktach" , a mianowicie z jednej 
strony 0 Objawieniu, z drugiej zas 0 posluszenstwie wiary wzgl~ie 
doswiadczeniu czlo'Yieka (wzgl~dnie jego swiadomosci wiary), w kto
rym swiadectwo Boga 0 sobie samym staje .si~ dia niego rzeqywi
stosciq i k tore dlatego rna do czynienia z "Objawieniem" jako swoim 
wlasciwym "przedmiotem ". 

Skoro zatem przedmiot teologiczny zostaje okreslony z perspekty
wy centrum osobowego Boga i czlowieka, to wynikajq st~d dwie 
wame konsekwencje. Po p ierwsze, trudno jest pojrnowac Objawie
nie jalko pewien rod'zaj wyzszej wiedzy w pos taci wielorakich po
jedynczych rtr esci ; wszelkie uj~'te w zdarua sformulowania wSkazujq 
tylko n a nie dajqcy si~ ostatecznie wypowiedziec, osloni~ty tajemnicq 
rdzel1.osobowy. Po drugie, n:ie moma juz patrzec na Obja:wienie jako 
na wyizolowany fakt, dostf:pny niezalemie od czlowieka; Jawi si~ 
one jako cos, co przyszto i w co si~ wierzy w kontekscie Iudzkiego 
doswiadczenia wiary, a tym samym przez pryzmat historyczny. Dla
tego mom a je ujmowac tylko w jego wielopostaciowosci i trwalej 
n iepetnosci. Uwiklan'ie 'samego Objawienia w wielorakie uwarUll
kowania ludzkiej egzystencji i doswiadczenia, trwala niemozliwosc 
calkowitego sprowadzenia Objaw ienia ,Ido poj~cia" oraz fakt, ze 
chCIlC mow-ic odpowiedz1alnie 0 Objawieniu musimy zalWsze wycho
dzic z luci2Jkiej swiadomosci (swiadomosci wiary), rodzq z nieubla
gans. logikq roim.orodnosc sformulowan, ktore dopiero wzajemnie 
si~ uzupelniajqc rzeczywiscie ukazujll jednq, n'iepoj~t!l calesc wy'- ' 
raZonego w Objawieniu swiadecbwa Boga 0 sobie samym. 

SlUSZNOSC I GRAN ICE "MElODY FENOMENOLOGICZNEJ" 

W ten spos6b natrafilismy na najbardziej mpewne charaktery. 
styczny rys teologiczne j metody K. Wojtyly - na przyj~tq przez 
niego za purikt wyjscia swiadomosc, b~dllCq pierwszym zrodlem 
wiedzy 0 rzeczywistosci. W odromieniu od raczej racjonalno-cledu
kcyjnej 'argumentacji teologii tradycyjnej posluguje on si~ wi~c me
todq fenomenoIogk1lll1l - w nie malej mierze dlatego, 'poniewaz wy
raza ona silniej ludzkll podmiotowosc, Z punlktu wklzenia historii 
filozofii osiqgni~cie metody fenomenologicznej (Husserl, Scheler, 
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Heideggcr) polega przede wszystkim na tym, ie zamia'S t rozleglych 
system6w interpretacji swiata czy fOl'malistyczno..;beztresciowego spo
s{)Ibu myslenia zwraca ona ponownie spojrzenie na same rzeczy; pro
gram kierunku fenomeno log icznego w poczqtku XX wieku brzmi 
zatem: uwolriienie od systemu, powr6t do tego, co jest dane bezpo
srednio. Punkt wyjscia stanowi przyjmowana na razie milczqco 
ob ecnosc rzeczy jako zjawisk w ludzkiej swiad{)ll11osci. To nastawie
nie na s,viadomosc ja'ko miejsce jawienia si~ sWiata i jeg{) rzeczy 
Wojtyla przenosi na grunt teologiczny. R6:i:.ne pojedyncze elementy 
oS9-bistego zycia wianl (wiara, nadzieja, milaM:) sta'l1owiq p l'ZY t)'m 
p!"zeslank~ dla inLel~pretac.ii i pojmowapia "Objawienia". Jest rze
CZq znamiennq. ze teologia nabiera przez to charakteru "mistyczne
go"; jej zr6dlem jes t wlasne doswiadczenie wiary kazdego czlowie
ka jaiko fakt nie podlegajqcy wcrtpliwoSci. Przesta'l1ka La kryje jed
nak w sobie 'niebezpieczel1s1wo subiektywizmu. Dlatego tez teo1ogia 
musi si~ dopracowac dajqcej b'i~ powszechnie przyjqc teorii, kL6ra 
mialaby charakter re a 1 is t y c z n y i tym samym Ibyla w pewnym 
stopniu dbiektywnie wazna i spl'awdzalna. 

Na tym polega wlasciwa we,ryfi'kacja zalozen Jenomenologkznych 
(samych \V sobie bardzQ ceJUlych) . Niestety, wywody Jurosa za malo 
inJormujq 0 tym, jak Wojtyla dochodzi od takiej konkretnej feno
men010gii do teorii og61nego znaczenia. 1 Pozostaje zatem otwar
te pyt.anie: w jaki s po.s6b dojsc od wlasnej swiadomosciwial'Y in
dywiclualnego czlowieka do uniwersalnej komunikatywnoSci i l'eal
no.sci jednej i tej samej wiary? Albo jesr,cze dokladniej :- Co s ta
nowi ostatec~nq miar~ wiary i teologii, jesli ich wlasciwym "m1ej-: 
scem" jest konkrelne doswiadczenie wiary, a wit;c swiadomosc indy
widualnego czlowieka? Sarno tyliko powolanje si~ na w'szechogal'Ilia
jqCq sWiadomosc wiary koscielnej wsp61noly i jej zbadanie nie moze 
tu starczyc za odpowiedz. W ten spos6b wy-chodzimy v.rprawdzie 
poza ciasny krqg jednostki, ale perspektywa powszechnego oma
mienia w jej koscielnej rzeozywistosci ("Kosci61grzesznik6w"!) oraz 
dzialanie osoby obserwujqcej i {)ceruajqcej, kt6re wymaga sta~e nie 
ty1ko konstata<cji, ale r6wniez int~rpretacji, nie s1\ dostatecznic 
uwzglE:dnione. Mimo to wszakZe rysuje si~ tu chyba pewna szansa 
pol1\czenia ze sobq pozytywnych i prohlemalycznych s tron takiej fe
nomenologicznej metody. 1 

Ostatecznie wlasciwym gwarantem prawdziwej wiary jest Duch 
Swi~ty, kt6ry dziala zar6wno w jednostkach i ich ,.zmysle wiary" (co 
wla·snie oznacza doswiadczenie wiary wzgl. swiadomosc wiary), jak 
i w catej spolecZIlosci wiernych. Aby wszakze ' temu "zTozumieniu 

1 Helmut Juros 80S: 0 1e Eigenart tlleo!oufsehen D en kens be! Kar dinal Ka ro l 
Wo jtyla. K atechetlsche BUHLer 1 (80). P or. ks. Helmut Juros S OS : Te%gia kar dy
nalu Ka-roLa Wo}tll/ll . Collectanea Theologlca 50 (1980) t ase. :0. 
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w wierze" moina 'bylo dae wyraz w calym (przez Ducha sprawio
'nym!) pluralizmie, potrzeba · dialogkZID.o-komunikatywnej informa
cji i porozumienia w sprawach prawdy (prawd) wiary; to zas moze 
si~ udawac tylko w stalym spotkaniu z Pismem sw. i Tradycjq Ko
sciola - tym bardziej , ze az naz;byt oz~sto natrafiamy w ruej ~a 
swiadectwa niezb~'dnie potrzebne Iecz dla nas raczej klopotliwe, "nie·· 
bezpieczne". W takim "dtwartym systemie" teologii zaloien'ia feno
r:nenologkz:ne wyka~u'jq swojq sn~ i zachowujq niezaprzeczalnq slusz
nose, ale za,razem naJpotykajq swoje granice. Skoro u poczqtku mysli 
teologicznej stoi "swiadomose Kosciola" (co widac wy,rainie w En
cyklice, zwlaszcza wart. 3n. 7, 11), to wlasnie dla tego t aki fenome
n(l logic:;my fundament nie powinien pl'zeslaniac pluralistycznej sy
tuacji SWiata i wiary, a pl'zez to rowmiez teologii. "Niem al za sze
\'Okie" rozumienie poj~oia doswiadczenia (a tym samym r6wniez 
swiadomosci) u Wojtyly zawiera juz przeciez w sobie zaczqtkow& 
, .teolog i~" (jako zrozumienie wiary) u kazdego indywidualnego wie
I'zqcego i zaklada w ten spos6b szeroki wachla.rz swiadomosci wiary. 

CZlOWIEK JAKO "PIERWSZA DROGA" TEOLOGII 

Refl eksje metodologiczne K. Wojityly w jego poszukiwa'I1iach ,.10
giki wiary" i jej "integralnego o pisu" wyni,kajq zapewne z podsta
wow ego przekonania mer y t or y C Z!Il ego, a mianmvicie "z naj 
wyzszej cen tl'aInej prawldy 0 odlkupieniu w Chl·ystusie". Dopiero 
Lakie o1;:reslenie wszelkiej wiary chrzescijat'lskiej lliprawn'ia do po
lqczenia w jedno "wiedzy objawionej i natllralnej" i do uczynienia 
z czlowieka w jego oalq rzeczywistosc obejmuj 'lcej swiadoniosc'j gl6w
nego przedmio tu l'Ozwazat'l t eologi£:;mych . W ten spos6b zos taj e 
przezwyci~Wny sposob myslenia teologii tradycyjnej , k t6ra tresci 
specyfkznie teologiczne jako czysto "nadprzyroQ7..onq pr'awd~" l'a
czej prz~ciwstawiala "na turalnemu" tylko pojrnowaniu czlowieka 
i w ten ·sposob il'Ozdzielala obie te sfery, zamiast je l/\czyc. Obecnie 
siyszymy: "Czlowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo po
Lwiel'dzony, . niejako wypowiedzia'l1Y na nowo. StwoTZony na nffiVO !" 
(Encykfilka, art. 10). Teologia ma wi~c powt6rzyc to, <Xl jest wlasciwe 
samemu Objawieniu Boga, a mianowicie Jego milujlfce zwrocenie si~ 
ku czlow iekowi. W ten spos6b jednak splatajq si~ w niej "antropo
logia odniesiona do Boga" i "teologia odniesionado czlowieka", przy 
czym chTysl.ocentryzm i antropocentryzm wzajemnie si~ llzupelniajq. 
Trafnie rozumiany chrystocentryzm nie prowadzi za tem u Woj
lyly do zamkni<;cia wiary w getffie i jej izolacji, lecz o twiera przed 
nim jej pierwo tne wymiary. W zwr6ceniu siE; ku konkretnemu czlo
wiekowi jako zjawisku niepowtarmlnemu, W trosce 0 nalezn/\ mu 
godnosc nie rna rezygnacji z wy rafuego ant ropocentryzmu, z zako

1423 

http:wachla.rz


ARNO SCHllSON 

rzenienia teologii w problemach, troslkach i n~dzach czlowieka. Prze
ciwnie: cz!owiek jest tu 'pojmowany jako "pierwsza droga Kosciola" 
(t aroze, a,rt. 13n). 

Zawiera si~ w -tyro wyraz-ne uznanie dla calego szeregu nowych 
koncepoji teologicznych, More w roZnY sposob i wychodzil~ Z 1'oz
nych zalQzen dokonaly tego "antro,pologici'IDego zwrotu" (K. Rahner) 
i w spos6b odpowiedzialny potraktowaly sp1'aw~ wiary jako spraw~ 
czlowieka. Stwierdzenie takie sankcjonuje zarazem rozlegly plura
lizm w teologii: im wyrainiej i konkretniej czlowiek jest pojmowany 
jalko droga Kosciola, w tym baroziej zroZnioowall1Y sposob - ze 
wzgl~du na roi.noroooosc sytuacj'i kulturowych, duchowych i po
litycznych - musi si~ ksztaltowac odnosna teologia. Ze podstawy 
i rozw6j teologii mUSZq przy tym w wi~~szym jeszcze niZ dotychczas 
stopniu lIwzgl~dniac badania i anaHzy filozofiC7JIle wzgL antropolo
gici'IDe (a wi~ rOWl1liez psychologiczne, socjolog'iCi'IDe i:tp.), jest juz 
tylko czystq tego konsekwencjq. 

W ten sposob refleksje te powracajq do punktu wyjscia. Jesli si~ 
akceptuje odejscie od jed n e j filozofii , a zarazem pojmuje czlo
wieka w jego k 0 n k ret n e j, a wi~c pluralistycznej postaci jako 
dany przez Boga temat teologii, to p'iel'wo tnie jed n a teologia 
musi si~ Tozczlonkowac na w i e 1 e bardzo 1'ozno1'odnych teologii. 
Nin'iejsze uwagi pragn~ly wykazac, ze ta'k dalekosi~Zne wnioski 
ukryte Sil wlasnie w podstawach mySli teolog'ici'IDej K . Wojtyiy. Ja
kie nadzieje wynika'jq stqd dIa teologii pod pontyfikatem Jana Pa
wla II, jest rzecZq oczywistq. Nie Sq to w ka~dym razie nadzieje 
blahe! 

Arno Schilson 
lIum. J. Zychowicz 
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WSPOtCZESNY HUMANISTA WOBEC 
ANTROPOLOGII CHRZESCIJANSKIEJ 

Badania literackie w Polsce, podobnie jak w calej EUl'Opie, roz

padly si~ w koiicu na dwie, z grubsza rzecz biorqc, s2Jkoly: struktu

ralnq i hermeneutycznq. Piel'Wszq z nichcechuje myslenie naukowe, 

drugq - myslenie medytujqce, kt6re nie rosci sobie pretensji do 

scislosci naukowej, aczkolwiek po'brafi wytlumaczyc si~ ze swojego 

postc:powan ia. Pierwsza szkola uwaza, iz zamkn~la sic: w k1'~gU 


czystej nauki i odizolowala od fantazji wytwarzanych przez badaczy 

zafascynowanych ideologiq. Humanisci ze szkoly hermeneutycznej 

ch~tnie wiqzq si~ z jakims poglqdem na swiat, najcz~sciej z ant1'o

pologiq m arksis towskq lub chrzescijansk q. 


Oczywiscie, ,podzial ten, chociaz stosowany w fachOlWej literatuTze, 

wzbudza wqtpliwosci, poniewaz n1yslenie naukowe jest niekiedy po

bomym i yczeniem siru'kturalis't6w, a hermeneutyka nie'kiedy nie re

zygnuje z ambicji nauk{)wych. Poza iym podzialem 2lIlalazla si~ 1'6w

niez nowa szkola semiotyczna, nastawi{)na krytycznie wobec struktu

r alizmu i pelna nadziei na rzeczOwy kontakt z hermeneutykq. Nie 


. da si~ wszak:re zap rzeczyc, ze rm6wiqc 0 scjentyzmie w badaniach U
terack ich man'ly przede Iwszystkim na mysli szkol~ sbrukturalnq, 
kt61'a w spos6b p1'ogramowy odzegnuje si~ od sEj!d6w wartosciujq
cych. 

Wqtpliwosci wzbudza r6wniez sama nazwa "szkola st1'ukLuralna" 
zasto,sowana wobec okr eslonego tYiPU badaii w Polsce. Z przekona

,niem m6wimy 0 strukiuralizmie w etnologii, chociaz irytuje nas 
mechanicznosc tej metody:czlowiek etnologiczny spreparowany 
przez antropologic: struikturalnq Ikvi-Straussa p1'zypomina bowiem 
racjonalistycznq kukl~, XX-'Wiecznq odmian~ czlowieka-maszyny. 
Ale powiedmny, ze jest to dyscyplina naukowa. Inaczej dzieje si~ 
w tzw. lite1'aturoznawstwie. Po dyskusji wywolanej przez Sartre'a, 
w k t6rej Levi-Strauss 'wypowiedzial caly szereg godnych uwagi za
sbrzezen pod adresem strukturalizmu w badaniach literackich, wy
odr~bnienie "strukturalnego literaturoznawstwa", kt6re stwo1'zono _ 
na wz61' strukturalnego j~zykoznawstwa, trudno jest uzasadnlc. 
Zwlasz,cza w Polsce, gdzie naukowo zorientowana polonistyika roz
wijala , niekiedy z powodzeniem, metody rosyjskiego formalizmu i od 
suruk turalizmu p1'zej~la gl6wnie te zasady, kt6re pozwolily jej :lJde
personalizowac badacza do granic mozliwosci. Techniki badawcze 
tej szkoly byly i Sq nadal 2lmodyfikowanymi technikami formalist6w, 
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co zresztq nie stanowi nie zdl'omego. I dlatego t~ sejentyeznq szkol~ 
wol~ nazywac neo·forrnalizl11em, poniewaz 'PalIl1i~tam ie zalWdzi~cza 
ona struktura1i2!l11owi tylko wejscie w krqg !kl'ytyki filozofii pod
miotu. 

1. MIT METODOLOGII 

Za dawnych czasow, kiedy matka il1asza filologia pehlila u an
tropologii sluzb~ w stopniu hetmana, humanista nie wtlaczal swej 
zywej mysli w jakis przyj~ty z gory i niezmienny sehemat metodolo
giczny. Dla Marcina Lutra, Erazma z Rotterdamu i Ignacego Loyoli 
(w tym tr6jkqcie powstala nowozytna humanistyka) metoda potrakto
wana jako aprioryczny schemat kladla kres mysleniu. Ka'idy z tych 
hll'rnanist6w znajdowal si~ w drodze, ktorej kierunek i cel niknql 
w transcendencji. Nikt z nich nie twiel'dzil, ze wynalazl maszynk~, 
ktora gwarantuje bezwzgl~dnie prawdziwy rezultat. KaiJdy z nich 
by! tylko rozn10WCq a !lie wyroczniq. 

Wsp6kzesny sej entysta ma siebie za Ostatecznq lnstancj~ . TegQ 
rodzaju byt jest czasem niezgO'rszym lllzynierem. Zgodnie z panujq
cym od w ieku XVU 'mitem,' wyLwarzane przez siebie maszynki bu
duje na podstawach naukowych. Poniewaz podstawq i gwarancjq 
naukowosci jest dzisiaj wykoncypowana i aprioryczna metoda, Osta
teC2ll1a Instancja w sprawie czytania tekst6w literackich musi si~ 

wylegitymowac spojnym i UJ1iwersalnym systemem badan, schema
tel11 metodologi:cznym, z ktorym jak z ekierkq biega po wielkim 
gmachu naszej ku\tury i l11ierzy rowe jego kC\ty. Najcz~sciej zresztq 
tylko proste kqty, kt6rych w tym dziwnym palacu jest a!kura t bar
dzo malo. 

Poprzedzenie n ;fleksji humanis tycznej schematem metO'dologicz
nym nie wyd.awalo si~ poe;;:qtkowo niczym zdromym i groZnyn1. 
Wrt:Cz pl'zeciwnie. Przeciez wyHumaczenie si~ ze swego postlWO
wania Ibadawczego stanO'Wi obowiqzek human'isty. Analiza JHeratu-· 
ry nie jes t zaj~ciem latwym i prostym, i myS! ta mogla si~ spodo
bac. Nikomu wszakze nit! pl'zyszlo wowczas do glowy, ze mi~dzy 
fachowYlD przygotowan iem do hermeneutyki tekstu a kO'nstruowa
niem uniwersalnej , obowiqzujqcej w kazdym przypadku metody ba
dan zachodzi pods tawowa r6:i:nica. Talk istotna, jak mi~dzy zyciem 
a smierciq. Humanistyka renesansu, Wielkiego Stulecia i romantyzlDu 
bardzo zabiegala 0 fachowe przygotowanie, do ktorego nalezalo row
niez uzasadnienie trybu post~powania, ale przeciez anI Erazm, ani 
Boileau, ani Mickiewicz nie popadli w utopi~, z kt6rej X'lX-\lfieczny 
pozytywista uczynil zasad~ analizy literackiej. Musimy wi~c :roac 
sobie spraw~, ze chimera uniwersalnej metody badan li~rackich 
powstala stosunkowo pozno, w epoce, ktorej schylek akurat przezy
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wamy. Mysl 0 uniwer:;alnej me lodzie pojawila si~ do piero wow
czas, kiedy 'fefleksjE,! human.istycznq tzw. badacze postanowili za
s t~pie roz,umowani~m naukowym. 

Ten eksperyment, jak kazdy eksperyment, a nawel jak kazdy 
b1'ld, mial swoje pozytywne strony, na przyklad wypracowal wspa
niale techniki analizy. Ale z uplywem czasu okazalo si~, Ze aprio
ryczna me toda lak dalece paralizuje refleksj~ humanistycznq, i2 1'0

zuHaty analiz stawiajq pod znakiem zapyLania tego typu post~po

wanie badawcze. Trese tekstl!1 zeszla na plan dTugi i. zacz~la sluiyc 
egzemplifikacji c~ystosci m etodologicznej . Ten dramat, bo wow
czas byl Lo dramat, niepokoil juz humanislow wieku XIX. Niekiedy 
palrzono na niego jak na komedi~, La comedie des idees, i n ie ber,/; 
slusznosci. W koilOU druga polowa XIX wieku to epoka niezliczo
nyeh wstepow metodologkznych do przeroznyeh dysey;plin, wst~po'W, 
na ktoryeh kO(lczyly sie z l'eguly wysillki wiclu badaczy. 

Neofo rmaJizl11 nie jest w stanie zinterpretowa~ togo pf; kniecia, 
poniowaz mit uniwersalnej metody stanowi jego sil~ Zy\'1otnq. Aby 
zroZlLl11iee, co znaczy La idolatria apriorycznej melody, skonfrontu
jemy jq z ant ropo]ogiq chrzesciJaI1skq. J 

Wprowadzmy najpierw poj~cie zdarzenia. "Co - pyta Paul Ri
coeur - jest decyduj qce d la zrozumienia rdzenia senslI Starego Te
stamentu? Nie nazc\,vnid wo ani klasyfika.cje, lecz zdarzenia pod
slaw<>we. Jezeli ograniczymy si~ do teologii sZeScio'ksi~gu, La ma 
CZqeq ieh zawartosciq jest ke1'ygma, omajmienie gestu Jahwe, kon
tltytuu.l<lccgo 'siG przez s iee Zlda'l'Zeli." Hisloria 5wieta, podstawa an
tropologii chrzcsei.iaI1skiej, jest wi~e sieciq zdarzeli . Riooeul' jes t 
zdania , ze ten fakt pozwala m6wi6 0 prymacie dziej6w, poniewaz 
" wszystkic odniesienia Boga do Izracla Sq wymaezon e przez wyda
rzenia i w wydarzeniach, bez najmniejszego sladu tcologii s-peku]a
Ly-v.'l1ej. Co ' Wi~cej, wYi5ilek reinterprc1acji tych wydaneI1, a \Viee 
hermeneuLyka tradycji, nadaje narodnwi izraelskiemu "tozsamose, 
kt.6ra sama w sobie jest bistoryczna". Nie ma Lozsamosci bez historii. 
Wlasnie z fcnomonem Lozsamosci zwiqzana jest w antropologii bi
blijnej nie lylko zasada prymatll dZiiejow, lecz przede wszy~tkim 

zasada prymaLu zdarzen nad sys temem, konkreLnej inlerprclaeji 
tek stu n ad wyikoneypowanq metodq. Hel'meneut.yka Biblii, funda 
men t eU'l'opejskiej human.istyki, stanowi wiec interpretacje zdarzel1 

. i wszellka systemalyzacja analizy, w tym r6wniez proba tlllmaezenia 
Leks-Lu zgodnie z przyjetq a priori i wykoncypowal1.q metodq jest jej 
obea . Hermeneuta musi sie oczywiscie wytlumaczy~ ' ze swego 
pOStepowania, ale powolywanie siG na uniwersa lnq

K 
i aprioryczn<\ 

metode nie stanowi zadnego wytlumaczenia. 
Aprioryczny system badania jest bezsilny .wobec lekst6w literac 

kich, kt6re powstajq w historii, istniej<l w historii i dzi~ki hi.sto
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rycznej hermeneutyce konstytuujq tozsamose narodow q. ·Sama ' na
tura tych tekst6w, ich przeznaczenie, sprzeciwiajq si~ systematyzacji. 
opar.tej 0 apriorycznq metod~. Tekst .literacki stanowi tajemnlc~, 
k't6rq nalezy starae si~ rozwiqzae, ale aprioryczny systemat nie 
moze 'w tym zadaniu pomoc, poniewaz nie ma takiego sy,stematu, 
ktory potrafilby otworzyc nieskonczonq Hose nieslychanie romorod
nych tajemnic. Antropologia chrzescijanska ufa w tak ich wypad
ka'Ch zywej refle'ksji, ktora ma przynajmniej t~ jednq zalet~ , ze nie 
jest skr~powana przez uniwersalny schemat. CzIowiek chrzescijan
ski cill'gle 'ZIlaj'dUje si~ w drooze i ciqgle s'tawiany jest woohec 7Jda
rzen-tajemnic, wsrod ktorych telksty lit erackie stanowiq grup~ szcze
golnq. Niechce otwierae tych tajemnic przy pomocy wytrycha wy
produkowanego przez ludzi, kt6rzy probujq ,zredulkowae nieskOl'l
czonq r6morodnose ducha. Sama mysl, ze istnieje t aka jedna meto.
da, ktora da si~ zastosowae do najromorodniejszych utwor6w z naj
roinorodniejszych krajow i z najromorodniejszych epok, wydaje 
mu si~ po prostu naiwna. Zwlaszcza ze u podstaw kontaktu tzw. ba
dacza z tekstem tkwi jego indywidualne przezycie, ktore bywa rome 
w roi:nych okresach jeg,o zywota . Kawq apriorycznq metod~ moma 
wraz z Hansem-Georgiem Gad amerem okreslic jako "j~zyk_owq po
stae umacniania przesqdow", ktorq w nauce spotykamy "c~oeby 
tam, gdzie majqc na wzgl~dzie bezzalozeniowe poznanie i ob'iektyw
nose nauki przenosi si~ metody ja'kiejs juz sprawdzonej nauki, n a 
przykiad fizyki, bez metodycznej modyfikacji, na inne {)bszary, na 
przyklatd na poznawanie spoleczenstwa". Wydaje m'i si~, ze rezul
taty analiz swiadczq, iz neoformalizm nie dokonal "meto'dycznej 
modyfi'kacji" sbrukturalnego j ~zykoznawstwa, cho6by dlat ego, ze 
programowo odrzucil antropologiczny kerygmat lit eratury. Naleza
loby zresztq ud{)wodnic, ze taka modyfikacja jest w ogole uzasad
niona. Warto rowniez pami~tac, ze nauki przyrodnicze przestrzegajq 
konkretnego podejscia do kazdego poszc2egolnego zdarzenia. Gtdyby 
nawet metoda neof{)rmalistow byia czyms w rodzaju ontologii dzie
Ia literaoki ego , nadal pozostalaby wytrychem, poniewa'z funkcji by
toll nle da si~ utoisamie ze spekulacjq na -jeg'o temat. 

Z idolatriq met{)dy zwiq'zany jest postulat ,czystosci metodologicz
nej . Wiqze si~ on z pewnym bardzo wygodnym zal{)zeniem. W zasa
dzie scjentyzm zadowala siQ dzisia j zgodnosciq mi~dzy post~powa

niem badawezym a przyj~tq z. gory metodq. Zg{)dnose ta stanowi je
dyny spos6b weryfikacji post awy prawdziwie nauk{)wej. Sama me
toda powinna wykazac si~ wewn~trznq 'Spoistosciq i logi!kq kon
strukcji. Kazda sk{)ll'struowana na tych zasadach metoda ma pra
wo uchodzic za. naukowq. Analiza nie powstaje w wyniku sp{)nta
nicznej medytacji nad tekstem , lecz zgodnie z regulami przyj~tej 
metody. Latwizna i banal tych zalozen generalnych przykrywajq 
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rzeczywiscie subtelne roztrzqsania, subtelne do tego stopnia, ze nikt 
nie osmtela si~ pytae 0 sensownose calej tej procedury. Wiernosc 
metodzie jest przestrzegana dose rygarystyczmie, totez nie ma takiej 
reduikcji, przed kt6rq cofnqlby. si~ scjentysta, aby tylko an aliza po
twiendzila spra'WJlose metody. Reduk,cje te bardzo cz~sto przeistacza
jq badania w zabaw'k~ z serli "Master Mind". Idea prymatu metody 
nad utwO'rem r<Yllpanoszyla si~ do ta'kiego stopnia, ze mlody polon i
st'a nie jest juz w stanie zrozumiee refleksji humanistycznej , ktora 
obywa si~ bez uniwersalnej metody i bez apriorycznych zalozeii ba
dawczych. Stworzyl poj~cie czys tosci metodologicznej i refleksj~ ' 
hermeneutycznq traktuje jako zlepek analiz wynrkajqcych Z r6z
nych, sprzecznych ze sobq metod. Najcz~sciej strzela z grubej rury 
eklektyzmu. Nie moZe pojqe, ze ,pytan'ie 0 czystosc metodologicznq 
skierowane pod adresem refleksji hermeneutycznej jest nieuzasad
nione. I nic chyiba bardziej nie swiadczy 0 zerwaniu z tradycjami 
humanis tyki jak ten cerberski postulat, ktory otwiera tzw. bada
czom wrota do k rainy pieczonych golqbk6w. 

2. DEPERSONALlZACJA BADACZA LITERA TURY 

Aczkolwiek zasada prymatu metodologii nad Zywym spotkaniem 
z dzielem literackim jest wyrazem l~ku przed problemalykq antTo
pologicznq, przed podmiotowym charakterem poznania, to jednak 
glowna jej funkcja nie polega na lagodzeniu strachu pized romo
rodnosciq literatury. Prymat apriorycznej i uniwersalnej metody 
pozwala badaczow i przeistoczye samego siebie w bezosobowq struk
tur~ poznawczq. Lesmian d eszyl si~, ikiedy u dalo mu si~ "O'dczlo
wieczye dusz~" . Idealem scjentysty jest odczlowieczenie podmiotu 
badawczego. Neoformalista uczyni wszystko, aby przeksztalcie sie
bie w 'bezosobowe narz~dzie, albowiem uwaZa, iz indywidualne my
slenie medytacyjne jest skazone gl"zechem sZ'czegolnosci, kt6ra wy.. 
myka si~ ' zasadom weryfikacji naukowej. 

Poniewaz w centrum antropologii chrzeScijaiiskiej znajduje si~ 

osoba; poniewaz ant ropologia ta wyznaje poglqd, ze wszelkie pozna
wanie ma charakter osobowy, nie truldno zauwazye, iz n eoforma
lizm jest wyzwaniem rzuconym tej refleksji. Ja wszakZe staram si~ 
VI tym szkicu calq t~ spraw~ odwrocie i potraktowae z kolei antro
pologi~ chrzescijanskq jako wyzwanie rzucone nie tylko neoforma
lizmowi, lecz wszelkim formom zdehumanizowanego racjon alizmu 
Nie l11og~ tedy zapomniee, ze badacz przeistoczony w bezsoso'bowq 
inte1igencj~, a "v;i~c w czystq mysl bez dala, wstal wyrzucony poza 
czas h is toryczny. Przypomina Zyjqcy w stklanej oslonie wyj~ty 
z czaszki zmarlego ciata Zywy m6zg geniusza z koszmarnych fan
tastycznych powiesci. Dlatego pasuje do niego miano upiora: na 
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sWlccie jeszcze, ale nie ze 8wiata. Nie wykhtczone, ze ta szt.ucznie 
wyprepaTowana z ciala mysl dokonuje opera-cji naukowych (co 
prawda, ja akurat w to nie wierz~), ale z carq pewnosciq nie odby
wa si ~ to juz w empirycznym swiecie os6b. Prze~toczenie to jest 
samo w sob'ie gl~boko niemoralne, wsza!kze nre radz~ obruszac siE;. 
na teg·o rodzaju zabiegi. Kaidy swiatOp<:lglqd, ktory zwalcza ant.ro
IXJlogi~ chTzescijaIiskq, zaczyna od kwestionowania 'IXJj~cia tozsa
mosci osooowej. Na korzysc neoformalizmu nalezy raczej policzyc 
fakt, ze nie uprawia ob1udy, ta'k charakterystycznej dla rOZnych 
iideologii, kt6re kradnq antropologii chrzescijailskiej poglqdy, aby 
zbudowac efektowny humanistyczny parawan. Zamiast tedy obnt
szac si~, zauwaZn1Y, ze ten scjentyzm nie bez swoich racji gardzi 
empiryzmem. Poznanie, rowniez naukowe, ma przeciei charakter 
osobowy i historyczny. Swia t i jego zjawislta poznaje przeciez oso
ba . Naraza to ludz~osc na niepewnosc, S'pory, przy;god~, awantury 
i wszellki zyciodajny harm-ider. Oczywi'scie, w n au'kach przyrodni- . 
czych rezultaty poznania moz:na, aczkolwiek z t.rudem , w korJ:cu 
uzgodnic, pOl1iewaz r"espektujq one empiryzm. Skcad wody ka:iida 
osoba poznaje samocizielnie, ale rezulta ty poszczegolnych ba'<la11 
mozl1a skonJrontowac. Gorzej jest z naturq swiatla. 0 Panu Tadenszn 
kazda osoba wypowie sic,; inaczej i nigdy nikt n~komu nie udowQdni 
swoich l'acji. Totez scjentysta, ktory nie chce si~ poddac prawu 
chwiejnosci poznania h urnanistycznego, zrobi wszyst.ko, aby wydo
stac si~ poza t~ sfer~ niepewnosci. Klasycyzm zostal uformowany 
przez .kompleks chaosu. Neoformalizm zawdzi~oza wszystko kom
plekso\vi niepewnosci. Osooowy cha'rakter pozmmia nie udr~czyl 
nauk przYl"o'dniczych. 'l'ak zwane nauki humanistyczne napetnil 11a

t.Qmiast przerazeniem, ktore zapoczqtkowalo cykl redukcji. Przera
- ienie bylo tak wielkie, ic redukcje obj~ly n awe'l. samq ist.ot~ li te

ra t my : kerygmat an tropo'lQgiczny. 
Z punktu widzenia antropologii c11l'zekija11skiej poznanie ulwo

I'U ,literadklego jakie proponuje ncof~l,rma1izm m Ol charakter auto
matyczny. Skompon{)wany przez t~ met(]d~ kwestionariusz pytan 
llstalonQ -przed spotkaniem z dzielem. Nalezy tez pami~tac, ze pod
stawq scjentyzmu w tzw. naukach humanistycznych jest ankie1a 
i ze calc zlQ tej metody kryje si~ w samym fakcie ankietQwania. 
Ankielowan'ie zast~puje dialog humanisty z pensonq osoby, z te"k
stem. Likwidllje zywe spotkanie, podczas ktorego l'odzq si~ nie
przewidziane 'Pytan ia i mnozq sip, ta jenm ice. An'kietowanie jest zrcsz
lq wymyslem nowO'zytnych spoleozeIistw przemysl()\vych , w k torych 
wladza i zysk opierajq si~ na depersonalizacji czlowieka. Rezultaty 
a11'kiety majq przyniesc dane 0 potrzebach wypreparowaneg-o bez
osobowego egzemplarza. Podobnie ankieta neoformalist6w rna p rzy
niesc wiedz~ 0 literaturze, ktora zasIXJkaja gusty wyrafinowanych 
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racjonalist6w. Alltomatyzrn tego post~powania jest w Z'l'uszajqcy , jui 
chociazby z tego wzgl~dll, ze chroni badacza przed zyciem, czyli nie
pewnosciq. 

Wszyst'ko to swiadczy, ze neoformaliz.m dal si'i: wciqgnqc vv prze 
dziwnq antynomi~, kt6rej nie majct nauki przyrodnicze. Zalozyl 
mianowicie, 'iZ myslenie naukowe stanowi zapl'zeczenie spontanicz
nej osobistej refleksji, kt6ra rzeczywisc:ie naraza rozum na bl'i:dy 
i z latwosciq grz~znie w czerni tajemnic. Neoformalizm J;'osci wi~c 
sobie podobne pre tensj e, co stl'lIlJ.rtura'lizm. Dqzy do uzyskania dy
stansu, d() odlqczenia SL1'l.lktur y dziela literackiego od os()bisLych 
}XJglqdow badacza i tym samym callkowicie odcina s.ip, od teg(), co 
Paul Ricoeur na'zywa mysleniem medytujqcym, obl'acajqcym si~ 

\v hermenelltycz.nym kole rozumienia i wiary, w kt.6rym podst a
WOWq rol~ odgrywa nie ankieta, lecz zywy niezapr()gram()wany dia
log. Nie chcialbym wypowiadac si~, ezy ta antynomia pozwolila 
unau'kowic etnologi~. Z calq pewnosciq natomiast musz~ p<Jdkre
slic, ii nie da si~ udowodnic, 'ze antynomia ta przekS";; latcila badania 
literackie w dyscyplinp, nallkQ\vq. A gdyby 11<1 wet dalo si~w udo
wodnic, zmllszony bytbym stw~erdzic, i2: -- parafrazujqc Dost{)jew
skieg{) ~ n ie chc~ byc z takq nau'kq, poniewaz stawia ona anki.et!'; 
ponad zY1Wyun spotkanie;m. Wt>latbym utonqc w hel,meneutycznym 
gtupstwie (DOISiOljewski wymienial w tym miejscu Chl'ystllsa), k tor e 
p<Jzwala tl'aMO'Wac (lzieto literackie jak() posred:nika mi~zy 0 50 

bami. 
Z punktll widzenia antl'Opologii chrzescija11skiej dzielo lite1'3Ckie 

jest tajemnicq, kt6rej nie da si~ w pelni zracjonalizowac i rozwiq
zac. NeofOlmalizm przejql od strukturalizmu za sad~ negaoji tran
scendencji, nawet w tej p<Jstaci, ktorq uznawali egzystencjalisci , 
w postaci Illdzkiego podmiotu. Zredll'kowal- on podmiot d() obiek
tywnej stl'l.l'kLUTy jE;zyka w przekonaniu, Ze to przeistoczenie jest 
warunkiem zrozumienia tekstll. Przeksztalcajclc badacza w nieswia
domct strllk t;ur~;, neof{)l'ma1izm zabezpieczyl go przed zgrozq ta
jemnicy, kt6ra stanowi i:stot~ zycia. Antrop<11ogia chrzescijanska, 
'podkreslajqca z naciskiem, ze kazde dzielo umyslu Illdzkiego 'jest 
tajemniczym przeslaniem ()soby d() innego , traktuje kullur~ jaku 
domen~ niepewn()sci . Nawet Objawienie Boze jest niepewnosciq. 
Najswip, tsze tajemnice wiary wzbudzajq wqtpliw{)sci. Podobnie czar
nym oblokiem jest kultli'ra, tW{)I'Z()na pl'Zez ludzi w spontanicznym, 
dloEiai rozllmnynl akcie komunikacji a nie wedlug pl'ogl'amll usta
lonego przez scjentycznq fantazj~ lub -- co gorsza -- scj entyczny 
fanatyzm . 

U p<Jds taw takiego pogl&du tkwi pl'Zekonanie, kt6re jes t sercem 
antropologii chrzescijanskiej. 000 Bog wydal czlowieka na niebez
pieczenstwo Zycia i tajemnic, na niepe:wnosc i szukanie. Prawa tegn 
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nikt nie jest w stanie zmienic. Czytanie t ekstow rown.iez mu podle
gao Jesli spojrzymy na neoforma,lizm z tego punktu w1dzenia objawi 
si~ nam on jako ostatnia faza bezkompromisowego racjonalizmu, 
k tory inicjujqc w wieku ,XVIII bunt przeciw chrzescijanst'w\l, za'po
czqtJk()wal jedn()czesnie bunt przeciw prawom zycia . 
. Majqc to na uwadze, rozpatrz~ jesZicze jeden aspekt tej sprawy, 

"Jesli czlowiek jest tajemn'iczy - pisze Rene Ie Trocquer - to mo
ze dlateg(), ze na pierwszy, Tozumowy rzut ()ka przedstawia si~ on 
jako jednostka ()nt()logiczna dostatecznie zwarta,z kt6rq mozemy si~ 
zlqczyc, ktorq mozemy przeni'knqc, nie wyczerpujqc jej jednak ni
gdy, i ktora odsyla nas d() czegos bardziej wewn~trznego . Tajenmi
ca rna bowiem to do siebie, ie nie ll1 iweczy zrozumialosci, lecz sta
n()wi jej podstaw~." DJatego "podejmujq,c temat ludzJkiej ()soby, nie 
dochodzimy do jej definkji, lx> czlowiek, obraz Boga, nosi w sobie 
tajemnk~, ktorej niepodobna wyczerpac; moiemy jq wyjasnic, od
krywajqc jej zl()wnq niezwyklosc i ukazujqc wlasciwy jej dyna
mizm". Wszystko to znaczy, ze tajemnica wyklucza definicj ~. Uzna
jqC dzielo literackie za tajemnic~, skazujemy siebie na rezygna'cj~ ze 
zdefiniowania wielu podstawowych poj~c, k torymi poslugujemy si~ 
podczas analizy utwor u. Otoz scjentysci, ro:inego zresztq autoca
mentu, z reguly za'czynajq swojq prac~ ()d uj~cia terminow badaw
czych w seisle definicje. Przezylem juz ta'k w ielu cym'balistow , ze 
z czystym sumieniem P<Jdziel~ si~ znamiennym wspomnieniem 0 80

bistym, ktore ma - jak sqdz~ - pewien walor spoleczny. Kiedy 
przed trzydziestu z gorq laty rOZip()czynalem studia, dzialala juz na 
Uniwersyteeie Warszawskim grupa kolegow, nieco starszych ode 
nmie, trudz!\,cY'ch si~ nad tzw. unaukowieniem humanistyki. Grupa 
tapokladala wielkie n adzieje w neopozytywizmie wiedensk im i dla
tego wsr6d mokh r6wiesnik6w nazywano jq nieco 'ironicznie War
schauerkreis. · T() Kolo Warszawskie moglo zaistniec tylko dlatego, 
ze jego czlon'kowie nie zrozumieli Wittgensteina, jednego z najbar
dziej zdumiewajqcych mistyk6w XX wieku. Ludziom tym chodzilo 
przede wszyst'k'im () odei~eie badan literac'kich od swiatopoglqd6w. 
Pragn~li zamknqc si~ w kr~gu czys'tej nauki. PrzySkalkiwali wi~c do 
nas, kiedy wymawialismy slowa "klasycyzm" lub "romantyzm " 
i krzyczeli: daj definicj~! - Mog~ dac ()'kreslenie, odpowiadalem, ale 
przeciez n'igdy nie b~dzie to definicja. - Nie myslisz nau'kowo, rzu
cali mi z pogal'dq i odplywali n a wspania~q wysp~ Utopia. "Ah, quel 
embarquement;', powiedziala'by pani ~risteva. Po kilkunastu latach 
jeden z tych pan6w zostal wyso'kim fun'kcjonariuszem panstw()wym 
ad spraw i'deologi'i, drugi zajql si~ hermeneutykq poeZlji, zresztq 
z powodzeniem, trzeei wyemigrowal i na uniwersyte'tach amerykan
skich zaczql glosic maoizm. I tylko jedyna w 'tym gronie pani po
zostala wierna idea10m mlodosci. S'kqdinqd utalentowana i uczo
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na, nic nie napisala do dnia dzisiejszego, poniewaz wszystko, co pr6
bowala stworzyc nie spelnialo Swi~tego postuIatu naukowosci. 

Warschimerlcreis nle osi~a,l takiej popularnosci jak neoforma
lizm, po prostu nie mial tak sprzyjaja,cych waI"unk6w, wszelako 
t~o'ty literac'kich scjentys't6"v wykazuja, pewne zaskakuja,ce po
dobienstwa. Koncza, si~ z Teguly pr6ba, wyjscia z zakreslonego przez 
skrajny racjonaliun kredowego kola, poniewaz jalowosc tego ro
dzaju badan staje si~ po pewnyrn czasie wirloczna i m~a,ca. Schy
lek neoformaIizmu nie b~e zapewne tak efektowny jak opisany 
tu przyJpadek z lat szes6dziesia,tY'ch, ale wszystko wskEfzuje, ze tzw. 
badacz poczul si~ nieswojo. Udrr~zony monotonia, rezultat6w, za
czyna m6wic 0 czlowieku. Co prawda n ie jest to czlowiek, lecz na
ukowa fan'tazja statystycznej socjologii. Zasada ankietowania, pod
stawa wsp6~czesnej socjologii, jest wyja,t'kowo jaskrawyrn przeja
wem apriorycznej i uniwersalnej metodologii, totez nic dtiwnego, 
ze wlasnie ta cecha socjologii wywola spontaniczna, syrnpati~ tych 
neoformalist6w, kt6ryrn nagle zbraklo soli do ziemniak6w. 

I w koncu spr6bujmy spojrzec na jeszcze jeden a'spekt tego pro
cesu depersonalizacji badacza. Mniej wi~ej od czas6w Dostojew
skiego - co prawda jest to wskaz6wka umowna, poniewaz naleza
loby tu wymien'ic XVIII-wieczny romans w listach - powiesc, 'kt6
ra jest wyja,bkowo wszechstTonnyrn kerygmatem antropologii, ~a

cz~la stopniowo odrzucac narracj~ auiktorialna, i przechodzic do nar
racji personalnej. Znikn~la ze swiata powiescimvego Ostateczna In
s'tancja, 'kt6ra rozwia,zywala kontrow~rsje i sprzecznosci mi~dzy po
gla,dam'i poszczeg6lnych os6b. Powiesc nareszcie zacz~la imitowac 
struktuT~ zyGia i :spadta w przepasc niepewnosci. Nawet jesli jej 
bohater czuje, ze traci poczucie tozsamosd; nawet w6wczas, kie
dy - jak u Bec!ketta - pow'tarza w k6tko argumenty filozofii kry
tyki podmiotu, kiedy 8'toi przed toba, :i m6wi, ze go nie ma, osoba 
pozostaje poastawoWy>m bytem swiata powiesciowego i poza jej 
mowa" poza jej przeZyciami nie ma zadnej nadTZ~ej, obiektywnej 
i naulkowej prawdy. Techrriki stworzone przez szkol~ formalna, po
zwclily zbadac to zjawis"ko dosc dokladnie. Nie zro2Jumiano wszakZe 
(poza Bachtinem, 1lct6ry prawdy tej nie m6g1 sformulowac wprost) , 
ii struktura tej powiesci jest po prostu analogonem chrzescijan
skiej wizji zycia. Wydawaloby si~ tedy, ze wsp6~czesna powieSc, 
ktora, neoformalizm ukochal w szczeg6lny sposob, stanowi ostrze
zenie przed bezkrytycznym stosowaniem narracji aU'ktorialnej w ba
daniach literadkich. Doswiadczenie wieku XX, zwlaszcza jego dru
giej polowy, pl'owadZi do stwierdzenia, ze humanista jest tylko jed
na, z wielu os6b, niepewna, - podobnie jalk inne - swoich racji 
i narazona, na niepok6j. Zgodnie z prawem zycia bla,dzi i szuka, wie 
i nie wie, a przede wszystkim wierzy. Ten stan TZecZY wyklucza 
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auktQrialna, pewnO'sc scjentysty, tQtez aby ja, zachQwac, szkQla neo
fQrmalna musiala udac siE; 0' pomQc dO' strukturaHzmu. JakQ wszech
wiedza,oogQ bozka :po.staIWila ponad Qsobami PQrza,dek semiQlog1iczny, 
a seislej badacza, przez 'kt6regQ porzqdek ow "siE; wypowiada". Nie 
OSQb~, ktora skazana jest zawsze na niepewnQsc i dwuzna,cznosc po- , 
mania, lecz zdepersonalizowana, sL bezQsQbowy"'ruktur~ j~zykQwa" 

zapis dkladu semiologicznegQ. BoZika, kt6ry - nawiasem m6wia,<: 
narzucil wszystkim neDfQrmal'istom mundurQwy styl perfQrowanej 
tasmy, upiQrna, mQw~ bez cztQWle'ka, i ufol'.mowal kQstropa ty j~zQr 
do zlizywania banalu. 

Wsp61czesna p owiesc Q'ClsIQnila wi~c w wyjqtkQWQ przejmujqcy 
spos6b strukturE; zycia, 0' ikt6rej przypomina us tawioonie anbropolQ
gia chrzescijanska. Au'ktQdalna narracja naukQwa jest jakby wyra 
zem It:ku przed t q prawda,. MQ'rna oczywiscie dQkladnie r011Wazy~ 
spraw~ tej pogardy dla wiedzy pisarzy, zwlaszcza, ze sz'kQla ta Qb
nosi siE; ze sWQim przywiqzaniem do wsp6lczesnej literatury, .ale my,· 
sl~, ze rozwazania te zapl'Owadzq nas ponownie do kQmpleksu nie·· 
pewnQsci. Scjentyzm w badaniach literadkich, kt6ry postanowil 
ocalic siebie za wszelka, cen~ , nie oofnie si~ przed gwaltQVVllq nega-ejq 
wsp6fczesnej wiedzy 0' czlQwieku. Utopijny postula t naukowosci prze

, 	 jE;ty od XrX-wiecznych pozytywistow postawil n eofonnarim1 w kon
filikde z antropolO'g iclIDym keryg'matem 1itera tury i O'dcia,l od wied-zy, 
ja'ka, zgrO'mndzila wspolczesna powieSc. Na pantda ks wi~c zaikrawa 
fa'k,t, ze si kO'la t.a uchodzi za wyraz nowQczesnosoi W badaniach 
Jiltera dkieh. . 

3. FUNKCJA SPOlECZNA NEOFORMALlZMU 

Z punktu wid-zenia a'l1tTO'polO'gii chrzescijal1Skiej IiteratuTa jest 
keTygmaiem. Ke1'ygma zna-cz:{ 'Lyle, cO' ogloszenie, glQszenie, wezwa
nie, pro'klamacja, · a nawet przes'trzegall1ie zapowiedzi. TO', co nazy
wamy badaniami litera-c'kimi (zresztc) nLezupelnie slusz:nie, poniewai 
badania nie wyczel'pujq funk<:ji humanisty) towarzyszy kerygmato
wi literatury, a scislej rzecz ujmujC)c, stanowi jego uzupelnienie, 
TQzszerzenic. W kaidym razie hermeneutyka tekst6w litel"adkich jest 
w swej istccie dialogiem z MC)drO'sciC) Przodk6w, kt6regQ 'celem jest 
wzbogacenie duchowe O's6b. W tym dialO'gu 1'Q1a miJosci jest nieoce
niona i niez[ls'tC)piona. W mO'im przekO'naniu krytyk-zO'il, kt6rego rna.. 
tOTem dz.ialania jest zlQ, normalne ludz'kie swiI'ls'two oj paskudztwO', 
st;:mO'wi jedynie ciekawostik~ a nie wyda'rzenie. Literatura, nawet 
l1.ajbardziej pTzerazajq'ca , jest wezwaniem dO' milosci czlowie'koa i dO' 
piel'O' zrO''Zumienie i iprzeiycie tego wezwania umoiliw.ia i gwaran
tuje wlas-ciwy styl dialO'gu. Jestem gl~bokO' przekO'nany, ze tylko 
milO'sc PO'zwa·la na glt:bsze zrO'zullliienie literatury, paniewaz - jak 
pisze Max Scheler - roia milosci w odslaruaniu ~ wartQsci jest flln
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damentalna. Aby wyrazie istot~ tej milosci, bez kt6rej h~rmeneuta . 
jest niczym, posluz~ si~ slowami Rene Ie Trocquera. Mozerny 
tu "uzyc bardzo k{)nkretneg{) terminu conviviu7n, ktory stosuje sw. 
Tomasz, kiedy rna na mysli rnilose 'b~dIlCq zyciem wsp6lnym, zy
dem w 'jednosci. Jesli w j~zY:ku potocznym tepmin ten rna znacze
nie »WSpolnego posilku «, to dJatego, Ze wspolny posile'k jest sym
bolem zycia we wsp6lnocie". 

Oczywiscie przy ta'kim rozum'ieniu tz'W. badan lite1'ackich nie rna 
i nie maze bye rnowy 0 zadnej k;totnej rMmicy mi~dzy' czytaniem 
zwy1dego czytelnika a czytaniem humanisty. To, co ich 1'62:ni, Spl'O
wadza 'si~ jedyn'ie do szczegolnic wamego lub szczeg6lnie pozytecz
nego odczytania, chociai: nie moina wykluczyc - nie naleiy tu jed
nak m6wic 0 regule - ie tzw. aparatllra nau'kow a umoi liwia takie 
szczegalne wydarzenie. W !kazdym razie hermenellta nie goni za 
scis10scill naukowq, lecz za mqQ.roscill, 'ktorq pragnie ofial'owac swe
mu bratu w czytaniu. Ta'ki jest sens jego rnitosc1 do Y'teratury. Cnota 
nauk i nie wystal'cza , a scislosc, Ikt6ra pomiata kerygmatem l,iteTa
t UI'Y, niewiele jest wartn . Idealnym wzorem humanisty'ki Sq w mo
im poj~ciu listy sw. Pawla, ktore towarzyszq kerygmatowi Ewan gelii 
wlasnie .dlatego, ze Sq hermeneutykq logi6w Chrystusa. Przynioslo 
to mlldrosc tak doniosJll, ze Kosci61 wlqczyl je wkanon Pisma swi~
tege. Totei mysl t; . ie ty]ko hllmanistytka wlqczona w kanon literatury 
jest co~ warl:a . 

Z tego punktu widzen ia sZkola neofol'malna jest w yrazem buntu 
przeciw ]<crygmatowi literatury. Sp r6bujmy wit;c teraz w skazac na 
dwie konse]cwencje tego bun'tu, moim zdaniem wyjqtkowo smutne 
i g.rDzne. 

p(} pierws7.e, postulat scislosci naukowej doprowadzil do rozdzwi~

ku mi~zy ' czytaniem ogolu i czytarniem lzw. ba.daczy. Nastq'pilo 
wi~c drastyczne zerwanie wi~7.i mi~dzy wspolnotq a literaturoznaw- ' 
stwem naukowym, kt6re zresztq utracilo mozliwosc oddzialywania 
spolecznego bynajmniej nie dlatego, ze naUlka musi w dztstejszyd1 
czasach poslugiwac si~ j~zy!ldem herrnetycznyrn, wyspecjalizowi;I
nym i posiada mnootwo immanentnych pl'dblemow, dla ogolll nie
zrozumialych. Nie mamy tu do czynienia z pl'{)blemem j~zyka, 'ElCZ

kolwie'k dla wielu llldzi taka diagnoza jest bardzo wygodna. Nauko
we badania literackie przechodzily r6zne fazy, ale dopi:ero szkola 
formaL'1a zerwala lqcznosc ze wsp6lnotq. Kiedy w drugiej polow ic 
wieht doszlo do ostrej konfrontacji mi~c1zy kerygmatem antropolo
gii i postulatem scjentyc:lJnej scislusci .... mi~dzy naukowym litera
tu'rozna'Wstwem a czytelinikami rozwarla si~ przepasc. Czytelnika nie
wiele obchodzi porzq-dkowanie, cho6by najbardziej wyszukane. Lite
ratury nie da si£: tez zredukowae do muzyki, w kt61'ej pi~no Tzeczy
wiScie polega na ukladzie s truktul'. Mqdrosc antropoJogi-czna stano
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wi istot~ powszechnego czytania i za pogaI'd~ dla TIleJ <plad sip' 
wySdkq cen~. Ro~iary tej pogardy okreslajq z reguly roZillldary 
kl~ski. 

Naulkowebadania literackie sprowadzono do czynnosci, ktore 
z punlktu widzenia antropologicznych potrzeb czytelntka moma by 
ostatecznie uznae za pewien etap wst~pny przed refleksjq medy
tujqCq, gdyby nie ich charakter, ktory sam zabieg porz<tdkowania 
przenosi poza przestrzen os6b. Zywq trese literatury neofonnaIista 
przeksztalca bowiem w odpowiednie struktury, ktore nast~pnie 
uklada w okreslonym, przyj~tym przez siebie porzqd'ku semiolo
gicznym. Ten porzq'<iek jest z definioji systemem bez podmiotu, 
poniewaz wszel'ka podmiotowose przeczy samej zooadzie tej proce
dury. Co prawda "porzqdek zalozony jako nieswiadomy - pisze Paul 
Ricoeur - moze bye jedynie oderwanynl a'bstrakcyjnie etapem ro
zumienia siebie rprzez siebie samego; porzqdek w sobie to mysl na 
zewnqtrz siebie samef'. Jednym slowem ten wymyslony porzqdek 
wi~cej mowi 0 neoformaliScie, anizeIi 0 przedmiocie 'badan. A m6
wi to mianowide, ze neotormalista rozumie 'sieb'ie jako zdepersona
lizowany automat, ktory zgddnie z rownie wymyslonym i aprio
rycznym programem uklada znaki literac'kie w sztuczny system. 
Gdyby powstal osobq, to znaczy gdyby posiadal jakies poglqdy filo
zoficzne lub religijne, przestalby bye maszynq i jego czynnosci nie 
mialybycharakteru naulkowego. Czy moma si~ tedy dziwie, ze czy
telni'k, "ktory powstal "myslewym cialem", osobq i:yjqCq w konkret
nej duchowej wspolnocie, nurtowanq przez historyczne problemy 
i zadania, me si~a po tego ty'Pu manipulacje? 

Po drugie, prograrnowy ahistoryZTIl i lekcewazenie kerygmalycz
nych funkcji literatury usun~ly calkowicie z pola widzenia szkoly , 
neoforrnalnej wielkq spraw~ tozsamosci osobowej. Od razu zaznacz~, 
zechodzi mi tutaj zar6wno 0 tozsamosc osobowq jednostki jak 
i 0 toisamose osobowq narodu. Taka postawa jest naturalnq kon
sekwencjq podstawowych zalozen wspolczesnego scjentyzrou w ba
daniach nad kultura,. "Kto zaczyna od pogra,zenia 'si~ w rzekomej 
oczywistosci »ja« - pisze LeY-i-Strauss - nigdy si~ juz stamt<td nie 
wydobywa. Poznanie ludzi wydaje si~ czasem latwiejsze tym, kto
rzy dali si~ zlapac w pulap'k~ osobowej toilsamosci. Lecz w ten spo
s6b zamykaja, oni sobie furtlc~ do poznania czlowieka." Miejsce 
tozsamosci osobowej zaj~la interioryza'cja obiektywnego j~zyka. 
W teorii . szkola ta postuluje przeistoczenie poczucia tozsamosci 
w nieswiadoma, rstruktur~. W praktyce ignoruje cal'kowicie sam fakt 
poczuda 1ozsamosci, zwlaszcza narooowej, ktora 'stanowi jakby gle
b~ literatUt'Y- Taki jest ostateczny rezuItat l~ku scjentystow przed 
filowfia, podmiotu. 

We Francji postawa i szaleiistwa struk.t~ralistow illie wywolujq 
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powazniejszych dramat6w, poniewaz spowodowany przez nie kry
zys jest normalnym kl'yzysem intelektualnym. Na przyklad w wie
ku XVIII tozsamosc narodo wa F,rancuz6w nie byla zagrozona i ko
smopoliLyzm, ktory wojowal w6wczas :z "pulapkq toi.samosci", byl 
po prostu zwyklq propozycjq stylu zycia. W tym samym czasie 
w P{)lsce kosmopolityzm by! czyms niebezpiecznym, poniewai. toz
samosc osobowa na'rodubyla zagroi.ona przez pot~gi zewn~trzne. 

Kuitura pQIska ma swoje wlasne problemy i obrona tozsamosci na
rodowej ma u nas w kazdej epoce znaczenie zasadnicze. Szkola neo
[ormalna :walazla si~ r6wniez poza kr~giem kerygmatu narodowe
go, kt6ry stanowi serce literatury polskiej. 

U podstEtw izolacji spolecznej 'tej szkoly tkwi wi~c drastyczne 
zerwanie ze stylem czytania tekst6w panujqcym w naszej w spot
node (ld czasow porozbiorowych. Ten styl, 'ktory mial przede 'Wszy
stkim 'I1a celu utwierdzenie tozsamosoi narodowej , jest dzis r6wnie 
zywy i rownie sakralny .iak za ,ezas6w 8niadeckiego, Mochnackiego 
i Mickiewicza. Slysz~ ciqgle glosy, ze t(lla nauki nalezy poswi~cic 
wszyst'ko, n awet n ar6d. Robel't Oppenheimer byl zdania, ze dia po
:;mania mozna i W<1rt() poswi~cic nawet calq ludzkosc. Zabawne, ze 
kiedy wyglaszal len poglq.d, by! pod urokiem idei rewolucyjnych. 
Sqdz~. ze istnienie czIowieka jest warniejsze niz ,poznanie swiata , 
ale to juz ·inna sprawa. Oppenheimer mial zresztq na mysli rzeczy
wiscie naukowe poznanie, podczas gdy szkola neoformalna uprawia 
manierycZl1c\ spekulac.i~ , dla 'ktorej doprawdy nie warto zrywac 
zwiqzk6w .z dramalycznym i chwalebnym zyciem w!asnego narodu. 

Luty 1980 
Ryszord Przybylsk, 
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EZECHIEL - WIZJE ZBAWIENIA 

W dw6ch kolejnych artykulach przyjrzelismy si~ dw6m aspektorn 
a jednoczesnie - przynajmniej w pewnej cz~sci - dw6m koiejnym 
etaporn prorockiej dzialalnosci Ezechiela. W artykule pierwszym, 
Prorok bezlitosnej leary ("Znak" nr 310) , zoba,ozylismy Ezechiela 
najbardziej "Ezechielowego": zapatrzoneg·o az odo surrealistycznych 
wizji i utraty zmysl6w w winy Izraela i zatpowiadajqcego w spos6b 
tak nami~tny i bezwzgl~dny jak nikt nigdy przed nim i nikt Ijui 
nigdy po nim nadchodzqcq bezlitosnq kar~. W artykule drugim. 
Ezechiel - wyrocznie przeciw narodom ("Znak" nr 316), pr zyglqda
lismy si~ Ezechielowi dokonujqcemu, w duchu proroc'kim, wladeze
go i majestatyeznego rozraehunku z otaezajqcymi narodami pogal1
Skimi. W jednym i drugim wypadku mysl Ezeehiela obracala sif; 
ci&gle w kr~gu winy 'i k ary. Wracamy wi~c d0 pytania z konca pier
wszego artykulu: Czy Ezechiel tylko pi~tnuje 'i zapowiada kar~? 
Czy tylko to jedynie? Odpowiadamy jak w tamtym artyk ule: Nie, 
nie tyl'ko to; przyjdzie czas, w ktorym prorok zacznie niesc slowa 
pociechy 1. prz~kazywac or~dzie zbawienia; ale odpowiedz t~, teraz, 
po obydwu artytkulach, musimy uscislic stwierdzeniem, ze inaczej 
rna si~ rzeez adnosnie do 1zraela i odnosnie do pogan. 

Co do pogan, to po wypowiedzeniu grotb pod ich atdresem i zapo
wiedzi kar, "rachunek" wobec nich zostaje zarnkni~ty i Ezechiel 
do tej sprawy niemal juz nie w raca. Prorok n ie ma zadnej wyraznej 
wizji odnosnie do dalszej p rzyszlosci pogan - ani pozytywnej, ani 
negatywnej. Prawie ich rue widzi. Zreszt1! jest to ogolnoprorockie, 
a wlasciwie nawet ogolnoizraelskie spojrzenie i podejsc'ie, bo to nie 
ten ezy inny p rorok, ale w ogole Izrael nie rna ustalonej wizji przy
szlosci pogan. Wprawdzie tu ezy tam przesuwaj1! '&i~ w Biblii iakie 
czy inne pozytywne (i wowczas niekiedy nawet bardzo pi~kne, np. 
Mich 4,1il'l = 1z 2,2'11) lub nega tywne, a najcz~sciej niezdecyidowane 
motywy odnoSnie do pogan, ale w szystkie on e - opr6cz t ego naj
cz~stszego n iezdecydowania - nie rnajq nie stalego i Sq ostatecznie 
bardzo nieokreslone i ulotne. 1zrael nie jest jeszcze w stanie ogarnqt: 
SW1! mysl1! innych narod6w, nar ody te Sq wi~c w jego mysE na mar
ginesie. Z tego tez powodu - i w tymze duchu - Ezech'iel zado
wala si~ w stosurrku do p ogan tyliko kr6tkimi i og6lnymi stwierdze
niami, ie gdy ich spotka kara i ujrzq wszystko to, co_Bog uczynil 
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i uczyni z Izraelem , poznajq, ze J ahwe jest Bogiem (patrz n p. 39, 
21- 23). 

Inaczej jest 'W s tosun ku do Izraela. Prorok w1dzi w yrazme 
choc mimo wszystko n ie ta'k. wyrafuie i Zywo jak kaT~ - przyszlosc 
swojego ludu. I tu - po "WYIfoczniach 0 Ibezlitosnej 'k.'arze - mialy 
przyjsc w pewnym momencie slowa pociechy i wizje zbaw ienia. To 
przejscie, od pi~tnowania win wybranego ludu i zapowiedzi 'k.ary, 
do przakazywania wiesci 0 ostatecznym zbaw ieniu tego ludu, jest 
Z'IlOWU r ysem ogolnoprorockim , a przyna jmniej spotykanym u wi~k
szosci prorok 6w . Prorocy Izraela, nawet ci najtwardsi, nawet naj
bardziej przygnieceni winami swego narodu i powolani do glosze
nia najsurowszych kar za niewiernose i nieprawosc, w pewnej chwili, 
po spehlieniu swego ,posl:annictwa zapowiedzi kary, dostrzegajq, ze 
Bog moze karac sw6j Iud, i to n~wet bavdzo ci~zko, ale mimo wszy:'" 
stko n i e c h c e j eg o 0 s tat e <: z n e j z g u b y . . 

P rzykladem moze bye prorok Ozeasz, k t6ry , wpatrzony w "cudzo
16stwa", czyli n iewiernose IzraeIa, da! w imieniu Boga swemu sy
nowi symbO'liczne imi~ Lo-Ammi - "Nie-Jestes-Mym-Ludem", 
i swej c6rce, Lo-Ruhama - "Nie-Dostqpisz-ZmHowania" - i u kt6
rego wszystko jest jakby pod znakiem smutku i rezygnacji. Ale i ten 
prorok w jak iejs chwili dostrzega poza gn iewem jeszcze gl:~bsze 

i tym razern ostateczne uczucia Boga : mimo wszystko milose ,i zmi
l:owanie. Oto jak - ze ISwOjq n ie.por6wnanq lirykq i swym c'iqglym 
nostalgicznym zadumaniem - prze'kazuje te Boze uczucia: 

"Jakze ci~ mog~ porzuoic, Efra imie,1 
i ja'k. opuScie ciebie, Izraelu? 
J akZe ci~ mog~ Townae z Admq 
i uczynie podobnym do Seboim ? 2 

Moje serce si~ na to wzdryga 
i po'ruszajq si~ moje wn~trznosci. 

Nie chc~, aby wybuchnql plomien mego gniewu 
i Efraima juz wi~cej nie zniszcz~, 

1 P o srnlerci Sa lornona wlelkle 1 silne panstwo izra elskie r ozpa dlo aiEl na dwa: 
p61nocne 1 poludnlowe. Panstwo poludnlowe nazywano Judll , sto11c1l byla JerozoU
rna i w ty rn panstwle utrzymala slEl dynastla Dawida. P an s two p61nocne nazywano 
Izraeiern. W panstwle tym gl6wnyrn plemlenlem byll Efralmlcl, stlld nazywano je 
CZElsto Efralrnem 1 tak jest wlasnle w tym tekScie (charakter paralelny dw6ch 
plerwszych wers6w wskazuje, ze Efraim oznacza tu mniej wlElCej to sarno, co 
Izrael). Ozeasz m6wl 0 Efraimle, g<lyt dzialal w panstwle pIn. (VITI w. przoo, . n. 
Chr.). Ezechiel, jak parnlEltarny z pierwszego artykulu, byl Judejczykiem, kaplanern 
z JerozoUrny .. 

I Adrna I Sebolm 
19; 14, 2. 8) i razern z 

- miasta 
Sodornll 1 

lezlIce 
Gomorll 

w 
zn

sllslooztwle 
lszczone (pe

Sodo my 
z 19). 

I Gomory (Pcz 10, 
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a1bowiem Bogiem jestem, nie czlowiekiem; 
posrodku ciebie jestem ja - SWip,ly, 
i nie przychodz~, zeby zatracae" (II, 8n).3 

W podobny spos6b i Ezechiel w pewnym momencie dostrzegl, ze 
kara nie byla ostatnim slowem Boga w stosunku do swego ludu i ze 
on, Ezechiel , dotychczas prorok kary, jest o'becnie wezJWany, aby 
niese swym wspolbrackm1 slowa podtrzymania i otuchy oraz pro
roctwa zbawienia. 

Ja'ki to byl moment i jak wygl /;\dalo to U(Jwe or~dzie proroka? 

§ 1. PERSPEKTYWY ZBAWIENIA I ODNOWY 

1. ZMIANA SYTUACJI I POStANNICTWA 

Tak .iak to zapowiadal Ezechiel, Jerozolima, kt6ra zbuntowala si<; 
przeciw krolowi .babilonskiemu, po okolo p6ltorarocznym powstn
niu pa;dla (587 r. przed nal'. Chr.). Paidla wb rew wszelkim iluzjom 
militarnym (up. liczenie na pomoc Egiptu) i nade wszystkG wbrew 
wszelkim nadziejom, ze Swi~te Miasto pase nie moze. Te 'pomylone 
religijne nadzieje zwalczal z ·calq gwaltownosciq na wyg'naniu Eze
chiel, a w 'samym miescie - moze nie tak gwaltownie, ale a'()wnie 
bezwzgl~dJ1ie - Jeremiasz (np. 7, 1-15 19, 14n 21 , 1- 10). Jednak 
nie wiet'zono obu prorokom i ufano slep<.), ze zwyci~stwo n a'dejdzie. 

Nie uadeszlo - j to byl straszl1wy szo'k. Ten szok zaczql zmienia(; 
psychik~ ludu ,j jeg{) stosune'k do slow pl'Ol'{lka. Doty'chczas, G ile 
wprost nie przeciwstawiano s i<=: pror'()kowi, to w ka'~dym razie Gel·· 
noszono si<=: do jego sl6w z dU7./;\ reZelWq. Kapitalnie przedstawia tt; 
syluacj<=: teks133, 30-33: "Synu czlowieczy, synowie Lwego ludu 
opowiadaj/;\ 0 tobie przy mU'rach i 'bramach swych dom6w i m6wiq 
jeden do drugiego: P6jdicie i posluchajcie, co tez to za slowo, kt6re 
wychodzi od Jahwe. I przych()dzq do ciebie Humnie, siadajq przect 
tobq i sluchajq twych sl6w: jednakze wedlug nkh nie post~pujq , 

bo klamstwo jest w ich Llstach ( ...). Jestes dla nich jak spiewak osza
lamiajqcych piesni : 'Pi~kny glos i doskonaly wtOI' sLrun, wi<,;c slu
chajq twych slow, ale nie wypelniajq ich". I Bog dodaje: "Gdy j'ed
nak to nadejdz ie - a oto nadchodz i - poznaj4, ze prorok byl wsroel 
nich". Rzeczywiscie, gdy Le niewiarogodne, ale prawdziwe zapo
wiedzi spelnily sip, i gdy staID siC; to, co wedlug Judej-czykow stae 
si~ uie moglo, po pierwszym szoku zacz<=:li si~ zastanawiae uad tym 
co si~ stalo i dlaczego s i<=: stalo i zacz<=:li s i<=: wsluchiwac juz tym 1'a
zem na serio, z pragnien iem zft()zumienia, w slowa Ezechiela i il1

, Pis mo S\\,. CytllJG na og61 w ed lLl g Blblli T ysi'lclecia, wyd, ll, nlekledy jednak 
to t1umaczeni e m odyflku J<:. a czasami daJ<: wlasne. 
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n ych prorokow oraz innych wielkich interprelatorow histo1'ii Ludu 
Bozego, jak np. tych ze "szkoly" deuteronomicznej. 

J ednym slowem, jak to reasumuje A. Lods, "po roku 586 (Lods 
11a ten l'ok daluje upadek JeroZQlimy) Ezechiel znalazl sl~ wobec 
zupellnie nowej sytuacji . Nie mial juzprzed sobq ludu gluchego na 
swe apele, zas1epionego w s wym optymizmie, ktorego zludzenia na
leialo Tozproszyc i zlamac zadufanie, lecz przygn~bione masy, ktore 
przyjmowaly, przynajmniej w zasadzie, autorytet proroka 1 ktore 
nalezafo podn'iese na duchu. Jego zadaniem stalo s:i~ teraz juz nie 
przepowiadanie upadku panstwa , lecz gloszenie i przygotowanie 
przyszlej odnowy narodu".4 

2. NOWE OR~DZlE 

Ezechiel pode.imuje to zadanie: rozpoczyna glosie nowe or~dzie 
or~dzie wybawienia i odnowy - i probuj e podniesc Iud na duchu. 
C 11a pozoslala ('z~sc ksi~gi jest lemu zadaniu i takim trdciom IX)' 
wi~c{lna (1'oz. 33 - 48). Oczywiscie Ezechiel nie bylby E:,:echielem, 
gdy'by lo byly jedynie slowa pociechy i jedynie jasne obrazy przy
szlosci, bez pi~lnowania dawnych win. Ale przedtem, gdy mowil 
[) grzechach, lo po to, by zapowiadac <kar~. Tel'az gdy wspomina 
grzechy i ble,dy Izraela , 10 aby powiedziec, co si~ odmimri i czego 
nalezy w przyszlosci unikac. J~zyk nie jest juz tak namj~tny, jak 
w zapowiedziach kary 'i obrazy S'1 og61niejsze, ale niemniej znaj
dujemy w lych rozdzial'ach szereg pi~knych i lirycznych tekst6w 
(np. 34, 23- 31 36 , 22- 30) oraz pol~inych wizji (np. 37 , 1- 14 !). 

P.rzyszle zbawienie i odnowa Sq opisywane w roiny spos6b. Np. 
\V 1'oz. 20 znajdujqcym s i~ wprawdzie wsr6d zapowiedzi ka1'Y 
w picrwszej cz~sci ksi~gi, ale w rzeczywistosci nalez<\cym juz d,,1 
pl'Qroctw nowego etapu, Ezechiel zapowiada ludl10sci po odbyciu ka
ry najpie rw sqd , a dopiero .polem nowe zycie. Ezechiel podkresla tu 
l1a wste,pie - 'i to zreszlq jest punkt wyjsciowy - i e I z ra e I 
c z y c h c e, c z y n i e c h c e, j est 11 a rod e m J a h w e i J [1

h w e n 'i e w y p u sc i go n i g d y z e s w c.i r ~ k i: " A to, co 
warn na mysl przychodzi, nic stanie sip, nigdy. 010 co mowicie: B~-· 
dziemy ja1k narody, jak plemiona innych krajow stuzyc drev.,rnu 
i kamieniowi. Na l110je zycie - wyrocznia Jahwe Pana - oto ja b;;!

, d~ panowal nad wami mocnym 1'amieniem i ze stl'usznym gniewem" 
(Ez 20, 32n; 'por. 20, 39-44). Teraz IZl'ael, ze wzgl~du na swe grze
chy, jest na wygnaniu , ale gdy na obczyinie zrozumie swe winy i je 
wyzna, nawl'oci siG i odpokutuje, ()hvorzq si~ przed l1im perspekty
wy zbawienia. Eo sensem niewoli jest pl'zeciez nie t.ylko kant, ak 
i wewn~tl'zne odnowienie : "tam wspomnicie 0 wlasl1ym :post~powa-

• A. Lads, Lcs proph~tes d' ];rael (" L'Evolution de l'Humanite" ). Paris 1969', 220. 

1441 



KS. JANUSZ FRANKOWSKI 

'lliu i wszystkich w aszych czynach i sami poczujecie wstr~t do sie
bie" (20, 43). I gdy l:Mael nar eszcie zrozumie SWq win~ i wyzna jq, 
wtedy - wola Ezechiel - rozpocznie si~ ten zupelnie nowy etap 
w zyciu 1zraela. Bo Ezechiel podobnie ja'k Jeremiasz glosi kompletne 
zerwanie z przeszlosciq. Nastqp'i jakby nowe Wyjscie : "Wywiodf; 
was sposr6d narod6w mocnq r~kq, wyciqgni~tym r amieniem" (20, 
34) . Ale tutaj Ezechiel wpTOwadza 6w nowy, swoisty element. Na 
pustyrii, na kt6rq B6g wywiedzie swoj Iud, dokona si~ wlasnie naj 
pierw sqd i dopiero potem ci, 'ktorzy O'caIejq w dniu sqdu, zostanq 
wprowatdzeni przez Boga do ziemi iz.raels'kiej, Ziemi obiecanej OJ
com, i tez dopiero wtedy Bog przyjmie laSkawie i:z;raelskie pokole
nia na swej Swi~tej Gorze, na Syjon'ie (20, 34-40). . 

W innych wypadkach podkresla si~ po prostu i bezposrednio rue
prawdopodobny niemal w tym momencie cud zmartwychwstania 
i odnowy narodu. Ten motyw wyst~uje przede wszystkim w nie
porownanej wizji ozywienia wyschlych 'kosci. Jahwe przywracajqc 
cialo i ducha niezliczonym bialy'll sz'kieletom zalegajqcym w beZl.l1a
dziejnosci smierci rozleglq dolin~ mowi do proroka : "Synu czlowie
czy, kosci te, to wszyscy 1zraelici. Oto mowiq oni: Wyschly kosci 
nasze, min~la nadzieja nasza - juz po nas. Dlatego proro'kuj i mow 
do nich: Tak mowi Jahwe Pan: Oto Ja olwieram wasze groby i wy
dobywam was z grob6w, ludu moj, i wiod~ was do kraju 1zraela 
i poznacie, Ze ja jestem Jahwe, gdy wasze groby otworz~ i z gro
bow wa'S wydob~d~, Iudu mojo Udziel~ warn mego ducha pO to , 
byscie ozyli, i pow'iod~ was do kraju waszego i poznacie , Ze Ja, J a
hwe, b powiedzialem i wykonam" (37, 11-14). 

B6g da swemu ludowi nowe serce: "Dam wam serce nowe i no
wego ducha tchn~ do waszeg'o wn~trza , kamienne serce wam od
bior~, a dam warn serce z d ala. Ducha mojego chc~ tchnqc w was 
i sprawic, byscie zyli wed~ug moich nakazow i przestrzegali przy
kazan i wedlug nich post~wali" (36, 26n 18, 31). B6g zawrze z lu
dem - znow temat wspalny z J eremiaszem - Nowe Przymierze: 
"I zawr~ z n im przymierze pokoju; b~dzie to wie'kuiste przymierze 
z mmi. I b~d~ im blogoslaw il i rozmnoz~ ich, a moj przybyte'k 
umieszcz~ wsr6d nich n a stale. Mieszkanie rnoje b~dzie posrad nkh, 
a Ja b¢~ ich Bogiem, oni zas b~dq moim ludem" (37, 26n ; 'Por. 16, 
59-63, 34, 25 ; Jer 31, 31-33). 

Juda i 1zrael utworzq jedno Kr6lestwo (37, 15-28). Na czele owiec 
z Izraela stanie idealny pa'&terz - Da'wid: "I ustanowi~ n ad nimi 
jednego pasterza, kt6r y je b~dzie past, mego slug~ Dawida: on je 
b~dzie pasl, on b~dzie :ich pasterzem. A J a , Jahw~, b~d~ ieh Bo
giem, sluga zas m 6j Dawid b~dzie wladcq w posrodku nich" (34, 
23n). Zresztq sam Jahwe tez b~zie t roszczyl si~ 0 swe owce (34, 
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10- 21).5 Zasygnalizujmy tutaj, ze obo'k cytowanego tekstu 34, 23n 
jeszcze tylko 37, 24-28 mow i 0 Dawidzie jako przyszlym pasterzu 
Ivraela - m e s j an i z m n i e j e st w i ~ c s z e r °k 0 r 0 z
wi n i Q l Y II E z c c h i e I a . 

3. MOTYWY Dl lA tA NIA BOGI\ 

Motywem dzialania Boga w dziele odnawiania Izraela jest - jak 
moglismy zauwaZyc - wiernosc w stosunku' do obietnic danych OJ
com i milose do swego ludu i nawet ka:iJdego czlowie'k~ - nawet do 
grzesznika. Jedna'k u Ezechiela wystE:puje jeszcze jeden i moze naj
wC1miejszy motyw : s w i ~ t 0 scI m i e n i a J a h w e, chwala tego 
Imierua, cos jakby "Honor" Jahwe. Izrael jest ludem Jahwe. Wszyst
kie narody w iedzq 0 tym. JeSli IZ!'ael ginie, to ginie i znajomose 
i chwala Jahwe. Nadto narody poganskie sC\dzC\, ze Jahwe nie byl 
w stanie uratowae swego ludu i mogll nawet myslee, ze nie jest 
w ogole jedynym Panem swiata i dziejow. Tymczasem Jahwe ze 
wzgl~du na swi~tose swego Imienia ukaral Izraelitow i 'karze pogan, 
ale r6wniez ze wzgl~du na swi~tosc i chwal~ swego Im'ienia wypro
wadza na oczach wszystkich na rod6w sw6j Iud z niewoli. W ten 
spos6b i Izraelici i poganie poznajC\ wielkosc i jedynosc Jahwe: 
"Chc~ uswi~cic wielkie imiE: moje, ktore zbezczeszczone jest posrod 
lud6w, zbezczeszczone posr6d nich przez was, i poznajq ludy, ze 
Ja jestem Jqhwe - wyrocznia Jahwe Pana - gdy okazE: si~ S'wi~
tym wzgl~dem was przed ieh oczyma" (36, 23, POl'. caly te'kst 36, 
16- 38 oraz wiele innyeh t ekstow, np. 38, 23; 39, 21- 29). 

~. NA. J/'\ZD BOGA 

Dose zaskakuj C\ca wsrod tyeh opis6w przyszlego wybawienia 'j od
nowy jest ja wiqca si~ niespodziewanie zlo'wieszcza wizja-gigan lycz
nego, fantastyczno-apokaliptycznego n ajazdu Goga z kraju (?) Ma
gog - wraz z calc! rzeszC\ ludow z k rancow swiata - na odradzajq
cego si~ Izraela (roz. 38-39). Wprawdzie w roz. 35 spotykamy si~ 
l'owniez jeszcze z wyroc:Mliq przeciw "gorze Seir", a wi~c przeciw 
Edol11owi, ale ta wyrocznia przeciw narodowi pogarl.skiemu jest uza
sadniona, przynajmniej w pewnej mierze, swc\ paralelnosciq do '11a
st~pujqcej po niej zapowiedzi odbudowy Izraela. 

Kim jest 6w Gog z kraju (?) Magog i dlaezego stawiamy znak za
pytania przy slowach "z 'kraju" i wreszcie z czym si~ ta wizja wiC\
z€'? Stawiamy znak zapylania przy slowach "z kraju", poniewaz te'kst 
hebrajski, k t6ry dokladnie brzmi "Gog ziemia Magog" (38, 1), nie' 
jest jasny i prawdopodobnie jest zepsuty. Apokalipsa sw. Jana zro

, Wypowiedz Ezechiela 0 pas'tcl'nch Izraela wydaje si~ bye rozwinillciem - nie
mal jakby hOmlllq - plerwotnej wypowiedzi Jeremiasza (23, 1-6) na ten temat. 
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bila z tych dwoch imion wlasnych dwie osoby : "Gog i Magog", cn 
si~ ogolnie przyj~lo i polocznie mowi si~ wlasnie 0 Gogu i Magogu 
w sensie nie okireslonych blizej groznych poslaci apokaliplycznych. 
Jednak u Ezechiela z dalszego brzmienia lekstu wynika jasno, ze 
tylko Gog jest osobq. Kim jest ta osoba? Wszel'kie proby idenlyfi
kacji nie daly zadnych pewnych rezultatow, podobnie jak i proby 
odniesienia lej wizji do jakiejs konkretnej sytuacji hislorycznej 
i prawdopodobnie z wszerkich ta'kich prob - a przynajmniej tych, 
ktore idq po linii zbyt dokladnych odniesie11 - nalezy ze wzgh~dll 
na brak seislejszych danych w opowiadanill zrezygnowae: Autor 
operlljc tu baTdziej kategoriami i elementami literackimi wizji es
chatologicznD-apokaliptycznej niz dokladnymi Dpisami kon'kretnych 
wydarzel1. Niektore teksty prorockie, np. Zach 14, Sq utrzymane 
w podobnym tonie. 

Jesli jedna'k scisla identyfikacja historyczna nie jest mozliwa i chy
ba nawet niepotrzebna, zasaclniczy sens religijny tekstu wydaje si<: 
zrozumialy. Tckst ten - jak na ogol przypuszczajq uczeni - nie 
pochodzi prawdopodobnie od samego Ezechiela, Iecz jest raczej poz
niejszy i jako taki jest dodatikiem do Ezechie!owych zapowiedzi zba
wienia. W tym apokaliplycznym !ekscie jest przedstawiona ,) s t a
t e c zn a k 0 11 fro n t n c j a Ludu Bozego ze . wszystkimi wrogimi 
mocami. W wyroczniach tych i obrazach przewijajq si~ motywy 
z w czesnie.iszych wyroczni prorockich 0 wrogach Ludu Bozego i ich 
kl~sce, legendy 0 dalekich, nieznanych, dzikich i groznych Iudach, 
probJem wszystkich znanych zagrazajqcych pot~g i moze nawet -
jak sqdzi Lods - stare mitologiczne motywy walki prada wnych sil 
chaosu i ciemnosci z sBami swiatla i porzqdku slworz.onego swiata 6, 

a lakze pozniejsze przekonanie 0 koniecznosci konfrontacji dobra 
i zta, i wreszcie wielkie izraelskie nadzieje escha!.ologiczne. Tekst 
wi~c u'kazuje (lstatniq prob~ Ludu Bozego i jego ostateCZ'l1e zwyciG
stwo nad wszystkimi wrogimi silami, a przez to i ostateczne "zba
wienie". 

W tym obrazie "Zlbawienia" mamy to, co bylo od wiek6w pragnie
niem i t~sknotq starotestamenLalnego Izraela: wyswobodzenie od 
zagrozenia ze strony wrogow, osta!.eczny pokoj w Ziemi Obiecanej, 
spokojne i radosne iycie Ludu BO'zego "przed obliczem" Boga miesz
kajqcego wsr6d swego ludu w jerozolimskiej Swiqtyni, podziw ota
czajqcych narodow wobec oczywistej pomocy Bozej dIn swcgo ludu 
i zsylanego mu blogoslawie11slwa i wreszcie u:manie przez narody 
pogal1skie, ze tylko Jahwe jest Bogiem i oddanie Mu przez nie 
chwaly. Nadto Auto!" wyroczni wypowiada tu, zgodnie z mysIq apo
kaJiptyki, prze'konanie - 'i bye moze wysuwa si~ ono tutaj na pierw

• 1\, Lads, Les prophet.es ... '227. 
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szy plan - ze nie tylko dokona si~ zbawienie i dobro , ale rowniez 
ze i zlo zostanie def'initywnie zniszczone. Wypowiada to za pomOCq 
izraelskiego obrazu lriumfu Izraela i kl~ski obcych naTodow. Ten 
obraz moze bye dzis dla nas obcy; a nawet razqcy i naiwny, bo obce 
ludy Sq lu zidentyfikowane z silami zla , a Izrael z dobrem. Takie 
byly jednak starolcslamenlalne hllegorie myslcniai symboJika 
i lrzeba bardziej uiz na sam obraz palrzec na to , co obl'al. ten wy
raza , 0 ' co w nim osLatecznie chodzi, aby zl'ozumie~ wlasciwie jego 
ostateczny i ponadczasowy sens. Przy tym odwazmy si~ i Lo powie-· 
dziec , ze le izraelskie kategorie myslenia nie sCI mimo wszyslko po
zbawione podsLaw, bo biblijny Izrael posiadal i 11iosl niepol-owrianc 
Dobro wiary w Jedynego Boga, a poganskie naroely byly cz~sto za
grozeniem dla lego Dobra - przyszlego dziedzicl:wa na;;zego eul'O
pejskiego swiata. 

Co do "redaktor6w" Ksi~gi Ezechiela, to wlqczajqc wyroczniG 
o Gogu do ksi<:gi pTagn<:li prawdopodohnie uzupelnie wizje zbawie
nia ukazywane przez prol'oka lym jakby brakujqcym w tych wizjach 
obrazem kl~s'ki wszyslkich sit sprzeciwiajqcych siG zbawieniu Ludu 
Bozego i moze je odwlekajqcych i jednoczeSnie obl'azem (lstaleczne
g,o lriumfu Ludu Bozego. Nadt.o, moze waTlo podkreslic, ze jezeli 
proJ'(Jctwo 0 ataku i 'kl~sce Goga i innych wl"ogich p olGg zoslalll 
rzeczywiscie - jak niekl6rl.Y sCldz<\ - ' napisanc i wh1cwne do KsiGgi 
El.echiela w momcncie jakiegos konkrctnego, choc nicm{lzliwego dzis 
do zidentyfikowania, zagrozenia czy Lrwogi , lo redaklorzy dolqcl.a-· 
jC)c jc do Ezechielowych wyrocl.ni zbawienia t.ym mocniej wypo
wiadali SWq wiarG. ze wyrocznie le mimo w.$Z-yslkich pr6b spadajC\-
cych na Lud Bozy i zagrozcl1 d()jd~ - jedna'k do swego wypelniell1ia. 

§ 2. TORA EZECHIELA 

1. "GEOMETRYCZNO"-PRAWNi\ WIZJA EZECHIELi\ 

On~dzie zbawienia i odnowy zawarte w TOZ. 33-39 jest spojrze
niem wlasnym Ezechiela i jest wyrazone niekiedy w spos6b~ jedyny 

(np. wizja ozywienia wyschlych kosci), ale mimo wszys tko jest 
w jakiS sposob paralelne do zapowiedzi zbawienia u innych pro'lXJ
k6w i znajduje si~ ciqgle- 'przynajmniej og6lnie bionIC - w do
lychczasowych 'l'Cllnach tego gatunku. To co znajdujemy W 1'oz. 40
- 48, ja-kkolwiek nalezy rovmiez do Ezechielowego on,;dzia zbawie
nia i odno\"Y, jest czyms zupelnie nQwym w prorockich ksi~gach 
i jako 'calosc bez zadnej paraleli. 

W rozdzialach tych Ezechiel opowiada, ze w 25 roku wyg11ania , 
w 14 lat po zddbyciu JerQzolimy (a wi~c w 573 r. przed nar. Chr.) 
spocz~la zn6w na nim r~ka Jahwe: "I poni6s1 mnie. W BQzych wi
zjach zaprowadzil mnie do kraju Izraela i postawil rnnie na bardzo 
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wysokiej garze, a na niej, od poludnia , jakby ksztalty Miasta" (40, 
In). P rorokowi ukazuje si~ teraz mqi 0 wyglqdzie jakby z brqzu. Mqz 
ten ma lniany sm ur w r~ce i pr~t mierniczy i wzywa proroka: 
"Synu czlowieczy p rzyjrzyj si~ oczami i sluchaj uszami i przyl6:i. 
si~ sercem do tego, 00 ci pdkaz~ , bo zostales tu przy;prowadzony, aby 
ci zostalo to ukazane. Opowiedz w szystko , co u jrzysz, domowi Izra·· 
ela" (40, 4). 

I oto teraz przewodnik oprowadza proroka po calym Miescic, ale 
przed.e wszystkim po Swiqtyni. Najpierw po jej terenie: wok61 jej 
muraw, po jej bra:mach, dziedzincach, portykach a nast~pnie wpro
w adza go do samego swiqtynnego budym.ku : do przedsionka, potem 
do sali swiqtynnej zwa:nej "Swi~te" i wresz6e do serca SWiqlyni"
"Swi{~tego Swi~tych" (tzn. Miejsca Najswi~tszego).7 Przy tyro nad
ziemski przewodnik oprowadzajqc proroka po wszystkich tych te·· 
renach'i budowla'ch mierzy je i przekazuje mu pomiary. Nast~pnic 
jawi si~ Chwala Jahwe i sam Jahwe daje 'caly szereg praw i in
strukcji. Odnoszq si~ one do ustalenia godnej grupy kaplanskiej , jej 
poslugiwania, k uHu, swiqt, podzialu kraju, 'bram Swi~tego Miasla 

jego oSlatecznego 'imienia.. 

2. NOWA TORA I JEJ ZNACZENIE 

Co to wlasciwie jest ten caly opis, 'ta dziwna geometryczna wizja 
Swi~tego Miasta i Kraju, te wszystkie zbiory prawnych przepis6w? 
Otai ten zupelnie nam obey i ehwUami w ogole ll1iezrozumialy, 
a przynajmniej jakiby' bezduszny opis z dziesiqtkami wymiar6w 
i z tysiqcami nie interestij qcych n as architektoni-cznyeh i innych 
szczegalaw, opis w k torym tylko tuczy tam zablysnie nagle i tylko 
na ehwil~ pi~kno prorock ich obraz6w , ten opis m a mimo wszystko 
w tej ksi~dze ogromne znaczen1e. J est to bowiem ni mniej ni wi~
cej tylko no w a To r a - tzw. Tora Ezechiela . 

Hebrajskie slowo tora samo w sobie zna'czy prawo, ale nOI1l1alnie, 
uzyte bez dalszych o'kreslen, oznacza z zasady w j~zyku religijnym 
Tor~ (Prawo) Mojzesza, a wi~ Pi~cioksiqg. Wpraw,dzie za dni Eze
chiela nie istnial jeszcze Pi~eioksiqg w tej ostateCZJl1ej postaci, jakq 
mu nadaly w wieku V przed Chr. kr~gi kaplanow i uczonych w Pi
smie i w jakiej my go dzis posiadam y, ale istni-aly jui niemal w petni, 
w formie spisanej lub ustnej, skladajqce sip, nan bradycje. Wedlug 

7 Dla nas ~wiqtynia czy kosc16l to j edynie budynek. Dla I zraeia - podobnie j a i{ 
dla wlelu innych lud6w sr6dzlemnomol'skiego swlata - to caly teren swi1\iynny 

otoczony murem. Sa m jerozolimski budynek sW!qtynny byl stosunkowo n iewieiki 
(ok. 30 X 10 m) I byl miejscem, gdzle znajdowaly siE) przedmloty kuitowe. Do 
budynku wchodzill jedynie kaplan!, a Iud stal przed bud ynkiem na dziedziticu. 
Oltarz, na lct6rym skiadano ofiary ze zwierz!\t, s tal r6wniei: na zewnqtrz. W , sail 
swlqtynnej ("SwiE)te") znajdowal sill jedynie oltarz k adzielny . 
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tych t radycji, zwlaszcza 'kapla11sk ich, Mojzesz - gdy I.,rael rozpo
czyn al swe zycie w przymierzu z Bogiem i jako Lud Bozy -- d al 

' t emu ludow i dokladne opisy Przy'bytku, ustanowil: kaplan6w , dal 
przepisy od!noszqce si~ do kultu i zycia w Ziemi Obiecanej . To P rawo 
Mojiesza stalo si~ fundamen tem i formq zycia Izraeia - Ludu Bo
zego. Stalo si~ diaii najwazniejszq i najswi~tszq cz~sciq formujqcych 
si~ Swi~tych Pismo Zostalo, wedlug wyobr~zeii Izraela, dane r a z 
i n a z a w s z e i stalo si~, wedlug~tychZe wyobrazeii, Prawem juz 
na zawsze! 

I oto Ezechiel rozpoczyna pisaC' nOWq Tor~! Pat·rzy wi~c na mo
ment wybawienia , na odnow~ w Ziemi Obiecanej jak na zupelnie 
nowy etap w zyciu Izraela, jak na rozpocz~cie od nowa historii Ludu 
Bozego. Oczywiscie rozpoczynajqc pisae Nowq Tor~ jakby w kon
front acji czy nawet w p rzeciwstawieniu do Tory Mojzesza, Ezechiel 
nie atakuje tej ostatniej i nie odrzuca jej. Jemu nie 0 to chodzi. 
Ezechiel jest ,chy:ba raczej zdania , ze Tora Mojzesza zostala skalana 
i dlatego trzeba nowego, bardziej WYlrainego, udoskonalonego Pra
wa. Jest to wi~c zerwanie nie z Mojzeszem, ale z przeszlosciq.8 

Rzeczywiscie, podstawowe rysy, punkty wyjscia Tory Ezechiela 
pochodzq z tradycji Mojzeszowyoh, ale u Ezechiela wszystko jest 
bardziej wyidealizowane, doskonalsze, odgrodzone od wszystkiego, 
co kala. To Prawo i niesiona przezeii wizja, to ideal k aplaiiski. Ni
gdzie Ezechiel nie jest tak 'ka,pranem jak w tej cz~sci ksi~gi i w zad
nym p rorockim pismie nie spotykamy tak kapiaiiS'k ich te'kst6w , ja'k 
te ootatnie ro~dzialy .Ezechiela. Na'jbLiiszq do n ich parale lq jest nie 
jakikolwiek tekst prorocki, ale 2rodlo Kaplaiis'kie w Pi~cioksi~gt.l. 
Wi~szose uczonych jest nawet zdania, ze nie wszystkie te'ksty z tej 
cz~sci ksi~gi pochodzq od samego Ezechiela, Iecz niektore z nich 
zostaly dodane przez jego kaplaiisklch ' kontynuator6w lub tei, ze 
wiele te'kstow Ezechiela zostalo przez nich w duchu kaJplaiiskim 1'OZ

• Jednoczesnle trzeba zaznaczy~, ze Tora Ezechiela wll\ze SiE) ze wspomnlanym 
przed chwlll\ szeroki m n urtem Istnlejl\cym wm-6d k 61 kaplanskich I zmlerzaj l\cym 
do splsanla Prawa Izraelskiego, a zwlaszcza przepis6w Iltllrgicznych - w no\vym, 
aktualizujl\cym uj 'lciu, w r e.interpretacjl. Kola kaplansk ie piszl\ w tym nowym 
prawnym' 1 kultycznym - ujE)clu r6wnlez i hls'toriE). Ten nurt powstal w czas ie 
nlewoli . Jego owocem bylo wielkie dzielo zwane P (= Prlester kodex - Dzielo 
Kaplanskle). To dzielo zostalo p6znlej poll\czone z Innymi opI'acowaniaml tyczl\
cyml poczl\tk6 w rzraela I zbioram! Prawa i w ten spos6b powstal ostatecznie 
P iElcioksil\g. N!ekt6rzy specjall§cI sqdzl\, ze Ezechiel rue ty lko znajduje sill w tym 
s l erokim nurcie kaplanskiej kodyfikacji przepls6w kultycznych, a le jest - ze 
swoj l\ Torl\ - jego inicjatorem. W kaZdym raz!e zwl!\Zek Ezechlela z tym ruchem 
t1umaczy pa raleIlzm. 0 kt6rym powiemy za chwllE), miE)dzy jego Torl\ a Dzielem 
Kaplal'isklm. Ale miE)dzy Torl\ Ezeclliela a P !stnleje tez pewna znaczqca r6znica ' 
P odnosl wszystko do Moji esza, Ezechiel, w prorocl{im duchLl , m6wi na zas.'l tlzic 
wlzjl I wlasnego porywu . 
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p1'acowanych. J ednocze:illie najwybitniejsi specjalisci zgadzajq siG, 
ze fun dam en t y i t.ej wizji i w ogole tej cz~sci ksi~gi pochodzcl 
jednak od samego Ezechiela. 

Osrod'kiem now ego Izrae]a jest w wizji Ezechiela 8wi<!tynia. Oczy
wil5cie byla ona osrodkiem juz i przed niewolq, ale Ezechiel uwy
clatnia Lo w nieporownany sposob. Wymiary jego 8wi<1tyni zdqzajq 
dQ ma'ksymalnej symeLrii i doskonalosci. Podobnie opis 8wiGtegIJ 
Miasla i nawet Kraju. A nawet. wi~cej: Ie wymiary, kszlalty, po
dzialy nie Lylko zdqzajq do maksymalnej doskonalosci - przynaj
mniej matematycznej i geomelrycznej - ale po m i j a.i q zu'PeJ 
nie k 0 n k ret n q r z e c z y wi s to Sc Je1'ozolimy i Ziemi Izraela. 
Ezechiel wprowadza nas wi~c w po n a d r z e c z y w i sty, ide a 1
n y 5wi a t. W tym sVviecie wszystko jest SWiqte, B,)ze - chwilami 
cudowne (np. 1'oz. 47 - wizja potoku). Lud nie jest juz, jak przed
tem. spolecznosciq panstw{)wq, lecz spolec:moscic1 czyslo religijl1q , 
liturgicznq - jest caly zwrocony ku 8wiqtyni. Kaplmisk<j sluzbG 
pelniq jedynie synowie Sadoka , bo jedynie oni w czasach grzcchu , 
'kiedy i'l1ni 'kapl'ani ()dcszli od Boga, pelnili wiernie sluzbG w Przy
byt.ku Bozym (44. 15),!' Bog, klory odszec11 - zilgniewany - ze 
swej 8wiqtyni (10 , 18- 22), teraz, w calej swej Chwale, powraca : 
..Synu czlowieczy, 010 miejsce mego 11'0nll, oto miejscc mych slop. 
Tu zamieszkam wsr6d synow Izraela na wieki" (43 , 7). 

Ten POWI-ot Chwaly Jahwe do 8wiqtyni jesL w pewnym sensie 
jakby z a m k n i ~ c i e m c y k III wid zen i po s 1 ann i C twa 
Ezechiela . Dwadziescia bowiem lal wczesniej - jak widziclismy -
Jahwe opuszczajqc 8wiqt.yniG wzywal proroka do poniesienia lu
dowi bezlit.osnego proroctwa gniewu Bozego, oc1rzucenia j kary.l0 
Obet:ne widzenie jest odpowiednikiem tcam tego. Kara s iG c1(Jkonata , 
lud staje siG Ludem 8wi(~tym, 8wiqtynia nk jes t juz splamiona, lecz 
czysla. Jahwe pawI'aca. To co sic: mialo do'kona~, dokonalo siG. I ka·· 
1'a, i zbawienie. Tora Ezechiela kOI1.cZy siG zdaniem wypowieclzia
nyn1 {) Nowej Jerozolimie i bGdqcym jednoczesnie najwyzszym 

- i oslatecznym a'kordem ksiGgi: " A nazwa tego miasta bp,dzie odlad 
brzmiala: Jahwe Szamma - Jahwe Tam" (48, 35) . Poprzez t G na
zwp" kl.ora jest. jednoczesnie okresleniem charakteru Miasta, zapo
wiada siG wieczne zamieszkanie Boga wsr6d ludzi ; w nazwie wiGc 
tej BOs'ka transcendencja lqczy siG z Bozq obecnosciq, z bezposredni<\ 
bliskosciq. 

, Z tym sa m YI11 motywc m u znawunia jako kaplanow tylko po\omk6w Sadoka 
spotykamy sip, - zresltq z powolanicm s it:: na Ezcchiela - W llttrcic C!-lScrls)':;lJn 

(czasy Chrystusa) i nalez~ccj do tcgo nurtu slYl1nej ml1iszej wspolnocie z Qumran 
nact Morzem Mal'twym (np. Dokument z Damuszku 3, 21 - 4, 4) . 

10 Patl'Z 3rt. Pl'ol'ol< oezlitosnej Iw.ry, § 5, 1., Znak 111' 310. 
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3. WYlSZY SENS TORY EZECHIELA 

Jak powiedzielismy, Tora Ezechiela nie brala pod uwag~ konkl'ct
nej rzeczyviistosci w odniesieniu do Jerozolimy i Kraju braela, od
rywab siG od niej. Nie mogla wi~c zostac wprowadzona w zycie. 
J a'ki wi<;c byl sens talkiej Tory, jej Ipraw i pouczen? A. J. Tkacik, 
w znanym amerykans.kim podr~cznym komentarzu The· JeTome Bi
blical Commentary, ujmuje spl'aw~ 'I1ast~pLljl\co: "Te plany odnosnie 
do swiqtyni, kultu i spolecznej sll'U~tury miaty tyl'ko jeden -eel -
wbit': gra fi-czn ie w swiadomosc na tun~ powygnaniowej spolecznosci 
i jej stosunek do Jahwe" (s. 362 = [21: 83]). To uj~cie wchodzi gl!;
hoko w sens Ez 40-48 i dlatego je cytujemy, ale korzystajqc z nie
go naleiy je {;hyba jednak nieco sko rygowac, ewenlualnie przestrzec 
przed pewnym nieporozumieniem. W uj~Ciu tym wizje i prawa Eze
chiela stajq ,si~ wlasciwie tylko leorelycznymi lub fi'kcyjnymi opisa
mi przenikni~lymi pewnq ideq, ale nie przeznaczonymi do realiza
cji, 00 zresztq sam Tkaeik stvvierdza wprost kilk<1 wierszy wczeSniej. 
Ot6:.i: lol'lIdno byloby ehyba zgodziC si~ z tym poghtdem, 'Wqtpliwe je~t 
bowiem, czy laki prorok jak Ezechiel, nawel guy odl'Y\va1 siG od 
konkreLnej rzeczywislosci Ziemi Izraelu i Jerozo!il11Y, Lo rozsnLlwal 
wtedy oibrazy czysto teoretyczne Iub fi.kcyjne, nie pomyslane jako 
cos, co mialoby si~ ziscic. Raczej przeciwnie, Ezechiel glosi mimo 
wszY'st!ko r z e c z y w is to s C, ale l'z~zywistosc , kt6ra chot': dIn 
niego nie jest pozaziems1;:a, niemniej przekracza kategarfe nntural
ne - i pochla'l1ia je. Dlatego prorok, swiadomie czy ni€swiauomie, 
przy opisywaniu tej rzeczywislosei nie zwraca uwagi na iadne real
ne konkrety. 

Wizja Ezeehiela jest w sumic wizjq ostat~znego powolania i celu 
i ostateczilego istnienia Ludu Bozego. Przez fakt przekroczenia ka
tegorii ziemskich i przydbleczenia si~ w kategorie Boie i ostateczne, 
wizja otrzymuje Towniez sw6j wYZszy, ostateczny i ciqgle . aktualny 
sens _. podobnie .iak wyrazona wobrazie ata'ku i kl~Ski Goga i jego 
sprzymierzen-e6w wizja ostatecznego zwyci~."twa Ludu Bozego nad 
silami zla . To, ze zydows'ka spol~znosc po wygnaniu nie zrealizo
wa1a wizji Ezechiela - i zresztq nie mogla jej zrealizowac - nie ma 
znaczen.ia. Wizja t a pozDStawala ja'ko ostateczne prze7.naczenic i eel. 
aktualna i dIn tamtej spolecznosci i dla nas. Jednoczesnie, jesli po
wiedzieliSmy, zc Tora Ezechiela jest wybitnie kaplal1ska, to musimy 
teraz slwierdzic, ie przez sw6j charakter wizji skierowanej ku osta
teeznej :rzeczywistosci jest mimo wszyslko do gl~bi proroeka i jako 
takapodzialala szero'ko na wyo'brazni~ innych prorok6w. Autor 
Apokalipsy lliyl wlasnie obraz6w Ezechiela do odmalowania Nie
bies'k!iej J erozolimy i ukazall1ia, ja'k pochlania ona calq ziem8kq rze
czywistosc (21, 9 - 22, 4). 
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KS. JANUSZ FR ANKOWSK I 

Eezchiel to pr·orok bezlitosnej kary. Ale, jak mogliSmY zauwazyc, 
rowniez prorok zbawienia. Zreszta, glosza,c bezlitosna, ka'l'~ nie glosit 
jej dla niej samej : od pocza,tku wszystko sluzylo Zlbawieniu. Prorok 
g-losza,c kar~ , jednoczesnie ja, - pod<1bnie ja'k Jeremiasz - wy
jasnial. A wyjasniaja,c i nast~nie rozsnuwaja,c wizje zbawienia, po- . 
mogl narodowi izraelskiemu - podobnie jak tamten prorok - prze · 
trzymac jeden z najgl~bszych k.ryzysow, jaki narod ten p rzezyl i po
prowad zil go wraz z innymi duchowymi przywodcami ludu ku 
wewn~trznemu odrodzeniu. 

Ks. Ja nusz Frankowski 
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CZ EG O NAUCZYLlSMY SI~ 

OD NASZYC H DZIECI ? 


Zanim spr obuj f;) odp<lwiedziec na pytanie ankiety, p<lwiem kim s~ 
moi chlopcy, bo ta'k ich 'p<l pewnym czasie zaczf;)lam nazywae. Moi 
chlopcy mieszkajq w duiym, ladnym, wygodnym domu, do kt6rego 
prowadzi asfaltowa aleja wskazana napisem : "Za'klad Wychowaw
czy Specjalny". Niekt6rzy z chlopc6w potrafiq to przeczytae, ale ja 
tego ich 'Czytania staram sif;) n ie wldziee, ieby mnie kt6ry przypad
kiem nie zapytal : "proszf;) pani, a co to znaczy «specjalny»"? Nie 
zapyta1i nigdy , wif;)c coraz smielej p rzechodzilam obok tego trud
nego slowa - ai z czasem przestalam w idziee w chlopcach ,dzieci 
"specjalne" - uczni6w szkoly i ycia . Nie pow iem, bym do pr acy 
w tym zakladzie szla z wielkim entuzjazmem , o t po prostu nie mia
lam innego \:vyjscia. Balam sif;), czy p<ltrafi f;) pracowae z t a k i ill i 
ludzmi, balam sif;l siebie. Zobaczylam chlopc6w , p<YZIlalam ich twarze, 
imiona i wtedy - Pawel stal sif;l Pawlem, staszym bratem Krzysia 
dobrego, wrailiwego chlopca, Romek - wysokim, siedemnastoletnim 
blondynem, najclwtll1iej tbawiClcym sif;l Zolnierzykam i ; Aldas drepczq
cym malymi !kirocz'kami Adasiem, zglaszajqcym sif;l do kazdej pracy, 
choc wiadomo bylo, i e rf;lce ma slabe, pustego talerza nie utr zy
majq. Stali sif;l osobami, kaidy inny, niepodO'bny do n ikogo innego , 
niepowtarzalny (w osobie?, k alectwie ?). Slowem : jakbym zap<lmnia
la , przestala widziee ich up<lsledzenie, s tali sif;) .chlopcami, ktorzy 
sprawiajq zwyczajne klopoty typu : po co mye uszy, nogi, lepiej 
kopae pitkf;l, oglqdae western niz np. obierae ziemnia'ki. Do "zapo
mnienia" gdzie jestem przyczynia sif;l n iewqtipliw ie atmosfera tego 
domu-interna tu: serdeczna, Zyczliwa troska siostr i per sonelu sw.i.ec
kiego, radose z kazdeg{) sukcesu Adama, Tadzia , Krzysia, k tory wIas'
nie dostal ptmkt za dobre zasznurowanie Ibucika. Pewnego jednak 
razu Pawel usw iadomil mi na nowo to, jacy ci moi 'chlopcy gil i ja
kie jest ich miejsce w spoleczel1stwie, m owillc do ktoregos kolegi : 
"J ak w rocisz na swojll wies, bf;ldll na debie m owie «glupi Jasiu»". 
Byl to dla mnie wstrzqs, to nazwanie spr aw y po imieniu. Bo tu, 
w tym zakladzie, w tej .szkole nikt tak 0 tych 'Chlopcach nle mysli. 
Ale - praw da, wr6cq do swoich rodzin, ,bf;ldll cos r obie, ,albo nic; 
nie Sll t ei tymi, kt6rzy mogll dae swoim rodzicom tzw: satY'sfakcj~ 
(to okropne sl{)wo, zastllpilo zwycza jnq radose, ktor ll dziecko daje 
z\:<Jykle rodzicom). Wi~c m o.i chlopcy z calll pewnoscill nie dadzq 
rodzicom satysfakcji, rue p<lkazq z dumll swiadectwa czy innego dy
plomu. A czy mOZna pochwalie sif;) sa,siadce tym, ze syn ostatnio 
nauczyl sif;l zapinae guziki, a na swiadectwie m a piqt'kf;l z samo
obslugi? Pytanie : czego nauczyli, co dali? Czy moze dae cos czlo

1451 



~. NKIETA - "ClEc a NAUClYLl SMY SI~ OD NASZYCH DlIECI ?" 

wiek uposledzony umyslowo? Zawsze lubilam sluehae, co mOWlq 
ludzie mqdrzy, moze to nieustanny glad wiedzy 0 llldziach, 0 swic
eie, 0 sprawaeh wamyeh i mniej waznych. ani - wiedzy dae nie 
mogq - dajq swoj'l bezTadn9se, bezbronmose, odwo111jq si~ do serea, 
rozumll , uczueia , woli - tym, ze Sq, jacy sq; b~dqc bezbronnymi 
w sferze intele'ktllalnej , psychicznej, emocjonalnej , ducho wej , mo
ralnej , czc;sto fizycznej - jak kazdy pobrzebujq akceptacji , tego by 
ieh koehae. :tatwo pO'wiedziee: kochae, boj~ siC;, ze zbyt 1a two, ze 
za cz~sto 0 tym slySZE;, i ze uie potrafic;. · Bo co z tego , -ze nawet 
dobrze spelnialabym obowiqiki wychowawezyni, ale -- wlasnie bez 
serea ; i nie wiem, ezy stae mnie b~dzie na seree dla moich chlop
cow. ani z lym sobie poradzili, 'i mnie, bo oni piel'wsi wyszli, saini 
przygarn~li siC; z calym zallfaniem, szezegolnie maluszki, tul~lC si~, 

glaszezqc, czasa mi zadajClc przesmieszne, niedyskretne pytania . To 
byl len pierwszy krok , kh nie m6j, oni go pierwsi uczynili, a ja 
juz nie moglam pozostae ()baj~h1a. Wiem z ealCi pewnosc.iCl , ze nie
ja'ko przymuszona syLuaejCl. nie spodziewajClc s i~ teg() po sobie 
jakos przyj~lal11 dar kochania i lo ludzi, k torzy ·do tej pory wla
sciwie db mnie nie istnieli. Tru·dno 0 lym ta'k zwyezajnie mowie, 
bo kiedy przypol11inam 'Sobie nas zq codziennose, wygl qdalo to cal
kiem zwyezajnic. szam. nieciekawie: oni oCZasal11i niezn03ni. ja 
jeszeze gorzej nieZn{ISna . eza<;a mi robilam im "awanlury" zupelnie 
bel. sensu; ale - Illbilam z mimi bye, to oni nauczyli mnie co zna
czy bye we wspolnoeie, m[)ze dzi~ki temu , ze dllzo rozmawiaJismy 
na rome Itemaly i moolilismy siC; razem, i ta pah'zeba modlenia sil'; 
razem pozostala. 

Moi ehlQpey spl'Owo'kowali mnie do tego, ze zapr[lgn~lam poznae 
ieh sWiat. ieh spos6b witCizenia o taezajq·cyeh ludzi, przedmiotow. 
ich sposob myslenia, czucia, wi,dzenia. Czasami , ta'k mi siC; wy
dawalo, przybliialam sil'; do drugiego czlowieka na tyle, ie niejako 
widzialam, czulam jak on, choe przez chwil~, w jednym blyskll, by 
zroz,umiee, bye ra'Zem, spoUkac dr'lIgiego najpebniej jak to moi1iwe. 
Zadaj~ sobie pytanie: czy w tym wypadku jest moiliwe na tyle 
wezue si~ w psyehikc;, po7Jnae, zbliiyc, prawie lIto±Samie sil';, by 
pozna6, lepiej zl'Ozumiee przezywanie przez nich swiaia. Czy W ogole 
jest mozliwa odpowiedz na pytanie, czy potrzebna? Czy nie jest to 
pl'zypadkiem slwarzanie pytall i problemow ,pozorJ1yeh, sztueznych. 
na kt6re 'I1ie rna odpowiedzi? Nie wiem, 11a zacine z tych pyta1l nie 
potrafi~ odpowiedziee. 

Pytai1 jest wiele, na niekt6re z nich muszt,! odpowiedziec nat.ych
miast, by nie popelnic kolejnego tzw. bl~du wyehowawezego. Uczo
ne ksiqzki.? Owszem, czasamipomagajq, ale one alba wyliczajq 
wszelkie mozliwe i niemozliwe metody badawcze, alba starajCl si~ 
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dociec przyczyn uposledzenia. Niektore mowiq 0 sposdbac'h post~po~ 
wania, ale wol~ s'korzystac z doswiadczen siostr, ktore lata cale 
sp~dzaj!\ pracujqc z dziecmi niesprawnymi. Z nimi tez rozmawiam 
o przyczynach, one uswialCiomily mi, ze zbyt latwo !klalsyfikujemy 
rodzicow tych dzieci, okreslajqc ich jednoznacznie, jako tych, ktorzy 
zawinili. Niesprawiedliwe to i okrume; ,a wszystko jest jeszcze jec;lnq 
tfa'jemnicq, jalk ito, ze nigdy nie dowiem si~, dlaczego to temu 
Krzysiowi przydarzylo si~, a nie np. innemu, a nie mnie. S. Kry
stylna mowi : "Oni juz teraz mogq uwazae si~ za zbawionych, z na
mi do konca nic nie wiadomo". Krotko, dosadnie i n'a tyle jasno, 
ze jakbym nagle ujrzala miliony niekanonizowanych swi~tych (czy 
to aby nie herezja ?). I kto tu w ostatecznym rozrachun'ku wygrywa, 
kto naprawd~ mqdry? . 

Bo tego, ze t u teraz u nU S& t ymi najibie'dniejszymi, tyroi upoSledzo
nymi, j,egtesmy pewni. Ale co to znaczy? Czy to ta'ki "zredukowany 
czlowiek", niepel!ny? Czy w nim Sq "puste miejsca" - tam gdzie 
mial bye !l1;p. ta1ent maitematyczny, jest lPustka. A my,llzw. normalni 
ludzie? Czy my me mamy naszych "pustych miejsc"? Nie umiemy 
kochac, rue widzimy n:ikogo poza sobq, albo i siebie nie lubimy, 
czy to jest normalne? Dlatego, ze tego ta'k dokladnie nie widac, 
pTzynajmniej nie od razu, 'czy to me jest IPrzypadkiem uposledzenie, 
grome? Bo oni rrie umiejq maskowae si~, ukTywae, bra'kow tluma
czyc socjologicznie, psychologkznie, czy jak tam jeszcze, bo oni po
kazujq sobie czlowieczenstwo !!lagie, ogolo cone , bezbronne i jakos 
niewinne. Sq w tym bardzo samotni - zupelnie niewyo'brazalnq 
dla nas samotnosciq ludzi, 'kt6rzy 'Die potmfiq wypowiedziee siebie. 
Do tej pory widz~ pclnq napi~cia twarzyczk~ Krzysia, gdy usiluje 
wypowiedziee swoje zmartwienie przyszlosci!\, kt6ra dla niego rze
czywiscie wy.gI~da dosye beznadziej!!lie, jak dla wielu, dla ~wi~k
szosci. Sl:\ spra,gnierii konta'ktu z ludimi, ze swoimi kolegami i z nami, 
tyroi normalnymi, a ilu z nich znajdzie ludzi, 'kt6rzy zechcl:\ dae im 
swojq przyjaZti., tak jak daliby komu innemu? A przeciez ci moi 
chlopcy rpbtrzebuj!\ rozmow nie tylko z rowiesn~kami, chcl:\ wie
dziee - zadziwila mnie ich dekawoseswiata; ch~1mie sluchajl:\ opo
wiadan ° ludzia'ch, zwier~tach, 0 dekawych przygoda'ch, przeiywajq 
wszystko bardzo iIllten.sywnie i to staje si~ ich wlasnoscil:\ : zasly
szane - przezyte tak, jakby oni w tym rzeczywiscie 'uczestniczyli. 

Przeglqdam moje zapiski porobione kilka miesi«,:cy temu, trafiam 
na takie wanie: "To dziwne: czuj~ si~ jakos pokorna wobec mokh 
chlopcow, wobec ich niewmnosci, bo ja jesli robi~ tIe, robi~ to z wy
boru. Nie maj!\oC w pelni sprawnego rozumu nie moZna chyba zle 
post~powac. Tzn. mo:ma zrobie zll:\ rzecz~ ale to nie ich wina. I je
szcze jedno: par~ miesi~cy temu, gdy zaczynalam tu pracowac, 
bylam przekonana, ze odejd~ przy najbliZszej okazji, byle rok sz'kol
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ny szybciej si~ skonczyl, juz mnie tu nie b~dzie, byle jakos prze
trwac. Ai Smiae mi si~ chce, j-ak te pogl~dy zmienily si~ radykal!nie. 
A ja od moich chlopc6w bavdzo duro si~ ucz~. J akie to dziwne, ze 
moi duzi ludzie, choe mali rozUffikiem, mogli tyle dae, ze ni:e nie 
maj~c, mog~ tak ubogaeac innych". 

Juz blis'ko Tok, ja'k rozstalam si«: z moimi ehlopcami, a ci~le od 
nieh bior~, teraz te.z, bezustannie daj~ ci, k t6rzy Sll tymi najuboz
szymi z ubogich (chocby tata mial samoehOd i dwie wille). 

SzaG. 

TO ZASlUGA MOJEJ CORKI 

Kiedy ,czekam w przedsikolu na Malego, pod<:hodzi do mnie dziew
cZYillka 0 wielkich, niemych ocza-ch i podaje mi lalecik~, zach~t~ 
do ' wlSp6lnej zabawy. lVIaly podbiega z drugiego konca sali i bij~c 
dziewczynk«: poka~uje jej j~y'k . Przedszkolanika ostr ym, zdecydo
wanym ruchem bierze Malego za TIlCzk~ i odprowadza w kilt sali, 
gdzie za kar~, w odosobnieniu rna siedziee na samotmym krzeseJ::ku. 
USmiecham si~ do niego z daleka, nie dlatego, zeby ,podwazyc slusz
ne dzialanie wychowawczyni. Wiem, Ze ibit dziewczynk~ dla okaza
nia protestu przeciwlio jejpr6bie !Ilawillzallia ze mnll 'kontaktu. Wiem, 
ze postllPil ile. On musi jedna'k wiedziee, ze choe jest slusznie 
ukarany, nie stracil mnie. Troch~ p6iniej, wracajl:\e przez zablo
cone ulice, b~d~ mu dlugo powtarzae te same uwagi. Nie wolno bie 
dziewczynki, ani rrikogo. Nie trzeba pokazywae j~zyka; kocham 
Ciebie,ale Twoja 'kolezanka jest milai eh~tnie si~ z !l1il:\ pobawi~ 
j-ej laleczkl:\. Nie trzeba bie !l1ikogo, nie trzeba pokazywae j~zy'ka. 

Maly idzie usmiechni~ty obok mnie i czuj~ jego ciepl~, -chudll TIlCZk~ 
w ,swojej r~ce i <:hociaz wcale nie wiem, co z tego do niego dociera, 
powtarzam znowu: nie trzeba bie dziewezynki, ani nikogo, to brzyd
ko pokazywac j~zyk. Z dziewczynk~ trzeba si~ bawic. Mala Tllcika 
zaciska si~ wok 61 m ych palc6w. Tak jak k iedys zaciskala si~ inna 
mala rllczka. 

Kiedy jestesmy sami, musimy -sobie powiedziec, ze po wielkim 
-b6lu porodu i wielkiej rodosci narodzenia nast~puje cil:\g wi~kszych 
lub mniejszych kl<Jpot6w. Szcz~sliwe matki n ie wstajllce po nocach 
do dzieci, nie kolyszl:\ce godzinami p laczl:\cych, rozgorllczkowanych, 
ChOTych ,dzieci. Malo jest ta'kich matek. Szcz~sliwe matki, kt6rych 

. dzieci przynOSZI:\ ze szkoly same piqtkJ, a na wywiad6w1kach wy
chowawczynie m6will-c 0 nich usmiechajll si~ serdecznie. Takich 
matek jest wiele. Szc~sliwe matki, kt6re umiej~ si~ cieszyc malymi 
radosciami swych dzieci. 

Kiedy moja c6rka byla w I klasie szkoly specjalnej, m6wila, ze 
si~ boi dUZego chlopca, kt6remu choroba znieksztalcila r~e. Biegla 
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na spotkanie ze lDllll pelna radosci, ze si~ moze przestae bae. Prze
szla do silwly normalnej i bylo nam z tym bardzo Zle. Nauczycielka 
i dzieci mowily, ze si~ uczy najgorzej w k lasie i musialam prosiC 
nauczycielk~, by nie mowila tego przy wszystkich. Na wakacjach 
nowi, nieznajomi ludzie ogl~dali si~ za nami i moja \!orka robUa do 
nich miny. Wtedy rodzice mowili do swoich dzieci: ne patrz na t<: 
niegrzecznll dziewczynk~. Kiedy rybak, u kt6rego wynajmowaliSmy 
pokoj, Ibil swego syna, moja corka walila pi~sciami w drzwi krzy
CZllC hlsterycznie: "przestan go bie, przestall go bie". -Rada bylam 
z tego jej post~powania, ale przeciez rue moglam 0 tym nikomu 
mowic, 00 kiedy takie rzeczy matka opowiada psychologowi, to 
wywoluje jedynie usmiech politowania. Wiadomo, matka. 

Tak snulysmy si~ p~ez i;ycie, otoczone miloscill najbliZszych i cie
kawoSciq, niech¢ll, polirtowaniem OIbcych. Teraz, k iedy zycie moje do
biega kresu i ankieta "Znaku" kazala mi si~ zastanowic nad tym, co 
mam od mojej c6rki, wiem, Ze najbardziej 'oolalo mnie politowanie. 

Moja c6rka rosla i rosly z niq klopoty. Nie moglam si~ pogodziC 
z jej uposledzeniem i ci~le chcialam, by byla taka, jak i:nne. Prze
rastalo to jej mozliwosci i plakalysmy obie nad kazdq nast~nq 
probq dor6WiI1ania rowieSnicom. Tych probbylo coraz wi~cej i co
raz dotkliwsze skutki ich nieudania. Na targu schwycila raz ze 
sh"aganu jalbtlw i chowajqc si~ za mnie, naiwnie "po kJryjomu" pro
bowala je zjesc. Powstal tumult wsr6d sprzedajqcych i placllc za 
jablko musialam wysluchac wywod6w na temat koruecznosci bicia 
dzieci 0 zlych Sklonnosciach. Z wizyt u rodziny przynosila po kry
jomu rome rzeczy. Trzeba 'je bylo odnosie, przepraszae ' i chociaz 
nikt nigdy nie powiedzial zlego slowa, trzeba bylo odnosic i prze
praszae. Ona tez przepraszala, nie zawsze rozumiejqC 0 co chodzi, 
plakala, zdziwiona, ze si~ na llill gniewam. Z czasem zacz~ly si~ 
ucieciki z domu, zawieranie znajom osci. Prosilam, Illiech przychodzll 
do domu, kimkolwiek Iby byli. Wi~c przychodzili. Otwieralam listy 
i szlam na wyznacZOllq schadzk~, tprosilam: niech pan jll zostawi 
w spokoju. Czasem grozilam. Udawalo si~. Bronilam jej. Poczqtkowo 
z pewnq rozwagq i przeciw konkretnym zagrozeniom. Potem broni
lam jej przeciw zagrozeniom faktycznym i urojonym. I to bylo naj
gorsze. Jesz,cze nikt nie atakowal, a ja juz podejmowalam walk~. 

Przeszlysmy przez ci~Zkie lata, przez kilkakrotne jej pobyty w szpi
tala'ch psychiatrycznych, przez orzeczenia lekarskie i psychologiczne, 
sprzeczne ze sobll, kazde ·stawiajllce inne diagnozy, inne propozycje 
spolecznego ustawienia. Taka hustawka od skierowania do oddzialu 
dIa chronicznie chorych, domu opieki dla nieuleczalnych az po za
ch~t~ do Illauki... piel~gniarstwa. 

Gdyby moZDa mnie bylo w tym czasie sportretowac, malarz mu
siatby pokazae kobiet~ kopillCq i gryzqcq jednoczeSnie. Kogo - nie 

1455 



IINKIETA - "CZ EGO N AUCZYLl SMY SI ~ OU NII SZ YC H D~ I EC I '" 

wriem - moze to byl raczej stan l~ku przed stalym ;poczruciem za
grozenia. 

Mloda dziewczyna w szpitalu dla psychicznie chorych. Nie pierw
sza, nie ostatni!a. Szpital zalosny i nie z mlodym'i. Mloda, pi~'kna 
dziewczyna w szpitalu. ~edy trzeba bylo juz wychodzie, chwytala 
za r~'k~ i prosila: jeszcze troch~ , jeszcze troch~ posiedZ. Kiedys, cze
kajqc naautobus, stalam kolo ogromnego, szczego1nie przytlacza
jqcego wi~zienia w Siedlcach. Myslalam 0 tych kobietach, przemy
kaja,cych si~ po'd wi~zien'iem w · dlniu widzen lu'b przyjmowania 
paczek. P,akujq te paczki w domu, wybierajqc starannie mi~dzy tyro, 
co· moma, a tyro, CO chcialyby do paczki wIoZye ; mi~dzy tym,co 
jest potrzebne, a tym, co on llibi. Szpita'l psychiat ryczny .........:. wi~
zienie, rzeczy zgola odmienne, tylko w tym odwiedzaniu i szykowa
niu paczek jest pewien wspolny mechanizm, ta'k ja'kbY w zegarku 
dwa kola nap~dowe zaz~bialy .gi~ 0 sie'bie: kolo milosci i kolo wier
nosci. 

Wszystko to jest do zniesienia, poM czlowiek rna w odpowiedzi 
na swe starania milose. Wklada wtedy uczucie w szykowane paczki, 
chodzi pod smutny pawilon szpitala i wie, ze sprawia tyro radose. 
Czas mija i mijajq w !Ilim uczucia. W biednej, chorej glowie po
wstajq pomysIy, zamierzenia, jakies wspolne z kims plany, w 'kto
rych matka zawadza, przeszkadza. Trzeba od niej uciekac, powie
dziee jej glosno, :ie jest niepotrzebna, ze niech juz da spokoj ze 
swoim zainteresowaniem. Przeoiez jestem doros£a i nie potrzebuj~ 
twojej opieki. To staranie osiqgni~cia samodzielnosci, po ludziku uza
sadinione, w gruncie rzeczy jest pelne dobrej woli, prawdziwego za
palu. Trudna jest jednak sztuka przyglqdania si~ temu z ' daleka 
i czekania z ser,cem pelnym niepokoju, kiedy nasta,pi 'katastrofa. Nie 
kazdemu starcza r01JUffiU, jak w takiej sytua,cji nalezy postqpie. 
Kiedy wi~c przychodzi katastrofa, nie wiadomo, jakie wyjscie jest 
sluszne. Sq zaklady dla nieuleczalnie chorych. Ale to nie wchodzi 
w gr~ . Kiedy wszystkie marzenia 0 samodzielnosCi i Zyciu takim, 
jak IDnych, walq si~ , mow ' jestesmy ;razem. Od nowa buduje si~ 

zycie, peine napi~e , wybuchow, lez i niepokoju. Naokolo Sq, ludzie, 
tr1Jeba ulozyc si~ z niini. Teraz juz nie wiadomo, 'komu przychodzi 
to trudniej , jej , czy mnie. Czas katastrofy zostawil pozytywne srady ; 
pomi~dzy niq i zyciem !l1ie rna juz miejsca na mojq chorobliwq ochro
n~. Zrozumialam, ze kazdy czlowiek musi zostae w pewnym mo
mende sam, oderwae si~ od rodzicow, Zyc na wlasny rachunek, pIa
cie za mwinione i niezawinione bl~dy. Moja rola zostala ograni
czona. StaT'zej~ si~, slab!l1~, mog~ tylko coraz bardziej z daleka pa
trzec, ja'k ona sobie r adzi, lub nie radzi. Czasem uda mi si~ kogos 
poprosic 0 opiek~, 0 pomoc, 0 ulzenie jej losowi. Ciesz~ si~, gdy 
widz~ , ze sytuacja jej poPl awi,a si~. 

1456 



AN KIETA - " ClEGO NAL'C lYLl SMY Sl ~ 00 NASlYCH OlIECI?" 

Gdy patrz~ wstecz na te wszystkie lata , na popelnione bl~dy, roz
pacz, gniew i ponad wszystko n a t~ stalq wal'k~, by ona byla taka 
jak inne, wiem, ze j'ak mnie przy bramie wiecznosci sw. Piotr za
pyta, co mam n a swojq obron~, odpowiem: wiernose. A gdy b~dzie 
pytal dalej, w jakim stopniu jest to mojq zaslugq, odpowiem uczci
wie: to zasluga mojej corki. 

"Wiernosc" 
8 luty 1980. 

Nie jestem matkq w scislym znaczeniu, nie mam swoich dzieci, 
ale zapragn~am napisae 0 dziecia<:h, a raczej 0 tym, czego si~ od 
nkh i przez nie nauczylam, 0 ,dzieciach, ktore Sq bliskie mojemu 
sercu, a mam ich wiele... 

Jestem katechetkq i od 18 lat iprzygotowuj~ do sakramentow i ka
techizuj~ az do ukon<czenia szkoly dzieci specjalnej , tros'ki, czyli 
opoinione w rozwoju. 

Czego si~ przez nie nauczylam? Przede wszystkiJrn tego, ze w Bo
zej ekooQIIlii kaZdy <:Z1:owiek - dzieciko Boze - ma swoije miej,sce, 
swoje zadanie do spelnienia, takze wow<czas, gdy tak niewiele po
trafi z siebie dae. 

Zadawane przez nie pytania ikazaly mi ibycczujnq na to, by sWOljq 
postawq, osobowosciq 'dawac Swiadectwo swej wierze, bo te pytania 
nie byly blahe. Zrozumialam, ze te dzieci trze!ba traktowae powaz
nie, stawiae im wymagania nie mniejsze nd innym dzieciom, wy
magania dotyczqce kh postawy zydowej. 

R6wnoczesnie po7ll1alam, jak Sq wrazliwe na dobroe, ktora nie 
moze bye sla'bosciq, 'bo zawsze trzeba bylo bye wobec nich konse- . 
kwentnym i stanowczym. Cz~sto w swojej szczerosd odslanialy mi 
swoje przezycia zwiqzane z odizolowa:niem ich od dzieci ,,.:normal
nych". Pomagalo mi to dostrzegac sytuacje trudne dla nioh i koniecz
nose bronienia ich przed zlosliwosciq innych, nawet doroslych. 

Moim gorqcym pragnieniem jest ipOwiedziee wielu sposrod naszego 
spoleczenstwa, ze dzieci te trzeba traktowac normalnie, nie ze wspol
czuciem, lu'b - co gO'fSza - z litosciq. Ich zlosliwose lub zle za<cho
wanie wynika ze zwi~kszonej nerwowosci, lub tez ze zly<ch wply
wow, na ktore Sq bardziej narawne od innych dzieci. Tak bardzo 
chcialabym przekonac nasze spoleczenstwo 0 tym, ze nalezy je trak
towae z tym samym szacunkiem, jakim darzy si~ inne dzieci. 

I stqd wlasnie pragnienie wzi~cia udzialu w ankiecie. 
"Sioslra" 

Wychowalismy ich z mbim m~zem pi~cioro. Ale mowie 'b~d~ tylko 
o najmlodszej, bo od niej nauczylam si~ najwi~cej. 
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Nasza corka ma obecnie 25 lat i jest uposledzona umyslowo 
w stopniu umiarkowanym. Urodzila si~ z zespolem Downe'a (mon
golizm). Dowiedzialam si~ 0 tym od lekarza pediatry, gdy miala 
10 miesi~cy. Przypoinnialy mi 'Si~ wtedy slowa lekarki, z ktorq pra
cowalam w przy,chodni kilka lat wczesniej. Powiedziala mi wtedy po 
wyjsciu matki z malym pacjentem: "niech siostra zapami~ta to 
dziecko .ctotkni~te waoa, wrodzonq, zwanq mongolizmem. Te dzied 
majll sklonnosci z>brodnicze ..." Pami~tam przeraZenie, Jakie mnie 
ogarn~lo w chwili uswiadomienia sobi'e kalectwa mego dziecka. Jak 
wychowac, by zapobiec, by unikna,c skutk6w tej wrodzonej sklon
nosei? 

Ale w miar~, jak dostrzegalam w nieporadnym ciatku jej swoisty 
wdziP,k i odkrywalam w niej coraz wi~kszq seroecznosc, w miarp, tei, 
jak dowiadywalam si~ coraz wi~cej 0 choro!bie zwanej mongoli
zmem - uspokajalam si~. Moje dziecko nie wyrosnie na zbrodniar
k~. Lekarka pomylila si~; w lata,ch 50-tych nic jeszcze 'prawie 0 mon
golizmie nie bylo u nas Iwiadomo. Mala, wychowywana w rodzinie 
i otoczona miloscia" wyrosnie na ezlowieka, slabszego Wiprawdzic 
od naszych starszych dzieci, ale nie mniej wartosciowego. 

Nasza e6reczka rosla i okazywala !I1am coraz wi~cej serca. Nie 
umiala jeszc~e m6wic, ale juz wypowiadala swoje ucruda gestem. 
mimika" zachowaniem. Ledwie wracalam z pracy, biegla i szybko 
przynosila mi domowe pantofle. bo wiedziala, ze gdy je wloz~, juz 
z domu nie wyjo~ , b~~ z niq - a ona potrzebowala mojej obec
nosci. 

W tym czasie nastaly trudne lata: nauka najprostszych czynno
sci - samodzielnego ubierania si~, mycia, jedzenia itp., kt6re zwykle 
dziecko nabywa niemal niepostrzezenie - trwala calymi latami. Ale 
kaMe nowe osia,gnip,cie bylo dla mnie zr6dlem niewypowiedziane; 
radosci. Do dzi~ pamip,tam 'uezucie triumfu z pierwszego zapip,tego 
guzika, p ierwszej zawiqzanej samodzielnie sznurowki... 

Potem przyszly jeszcze trudniejsze lata szkolne: codziennamp,ka 
wozenia i odbierania malej ze szkoly, w ktora, musialy sip, wprzp,gnqc 
w;;zystkie starsze ,dzieci. Znoszenie w zatloczonych tramwajaeh wy
gapiania sip, i uwag pasazer6w , obserwuja,cych z natrp,tna, ciekawo
scill zachowania naszej malej i wysluchujqcych jej monolog6w, a ra
czej dialog6w z wyimaginowana, towarzyszka,. Latami trwaja,ca lIlauka 
czytania, pisania, rachunk6w, z k t6rej rw rezultacie nic nie wynildo. 
Ale tez pien'lsze kontakty z innymi rodzicami dzieci uposledzonych 
umyslowo, pierwsze wsp6lne walki 0 prawa naszych dzieci - do 
wyksztalcenia, do wypoczynku, do nauki zawodu, wreszcie do pra
ey... 

Nasuwaja,ce si~ wcia,z nowe pytania wymagaly odpowiedzi , ~ czc
sLo nie znajdowaIiSmy jej nigdzie. Jak przekazac swemu dziecku 
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wiar~ w Boga? Jak je przygotowac do sakramentow sw.? Szukalam 
wskazowek u ksi~ i w literaturze', i nie znajdowalam niczego ani 
w -ka:techizmach, ani w czasopismach religijnych. Wreszcie zwroci
lam &i~ 0 pomoc w przygoto'Waniu do I spowiedzi i Komunii sw. na
szej 12-letniej corki do siostr prowadzqcych zaklad dla uposledzo
nych dziew?zqt. Asystowalam przy tych lekcjach z ,coraz wi~kszym 
rozczarowaniem, bo widzialam, ze przyswajane z trudem, pami~
ciowo, prawdy wiary nie trafiajq, nie mogq trafic do duszy kale
kiego dziecka, ie nie tak trzeba je podawac. Ale jak - ni(~ wiedzia
tam. I dopiero po lO-ciu latach poszukiwan mialam si~ 0 tym do
wiedziec za gran icq. 

Tymczasem nasza corka rozwijala si~, dorastala i coraz wyrazniei 
Tysowala si~ jej osobowosc. Zaskakiwala mnie swoistq logikq, nie
oczekiwanq umiej~tnosciq trafiania w sedno w rodzinnych dysku
sjach, poczudem humoru, ale przede wszystkim zaletami serca: bez
interesownq miloseiq okazywanq najblizszym, wrazliwosciq na cu
dze cierpienie, iyczliwosciq i przyjainiq ofiarowanq kaidemu. 

Nie znaczy to jednak, by nie posiadala stron ujemnych: leniwa 
z natury ll1ie lubi si~ ruszac, a wszystkie domowe obowiqzki spycha 
zawsze na p6iniej. "Koeha jesc" - totei obw6d w pasie niepo
kojqCO si~ powi~ksza. Skoncentrowana na sobie, z trudnosciq do·· 
strzega potrzeby innych. Uparta jak koziol, postp'puje wedlug wlas
nego widzimisi~ , nie dajqc sobie wyperswadowac wielu rzeczy. 

Bardzo "viele zawdzi~czam memu kalekiemu dziec'ku , ktor e od
wr6cilo i przeksztalcilo cale moje iycie. Dzi~ki niej pozna!am i wro
slam w nieznany i pi~kny swiat_ naznaczony wprawdzie ogromnym 
cierpieniem, ale jakie bogaty! Swiat ukryty, niedoceniony. pelen , 
nieoczekiwanych skarbow, 0 odwroconej skali wartosci. Nic liczy 
si~ tu bowiem tak powszechnie ceniona inteJigencja ; na picrwszy 
plan wysuwajq si~ zalety serca, potrzeba odbierania, ale i dawania 
milosci, ufnosc i prostota, szczerosc i autentyczna przyjazn. j 

Nauczylam si~ widziec w mokh mtodszych braciach i siostrach 
o niepozornym wyglq:dzie i trudnym, nieporadnym sposobie wyraza
nia si~ - pelnowartosciowe osoby, z ktorych kaida jest niepowta
rza1na. 

Nauczylam si~ gl~bokiego szacunku dla tych ludzi, naznaczonych 
cierpieniem od dziecinstwa, a przeciez usmiechni€;tych i zawsze sko
rych do radosci, promiennej, zarazliwej radosci naszych spotkan. 

Dzip,ki naszcj corce poznalam wielu wspanialych ludzi, kt6rzy stali 
si~ moimi mistrzami i przyjaci6tmi na tym szcz~sliwym szlaku, kt6
r y obralam. 

Moim zdaniem, posiadanic ozieC'ka uposledZ{)nego to wielkic Bozc 
wyroinienie, ktore poprzez bolesnq i ciernistq drog~ wiedzie do 
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wspanialych odkryc, jesli si~ tylko zechce otworzyc oczy i uszy, by 
dos'trzec Chrystusa w najlbiedni"ejszych i uslyszec Jego slowa: Blo
goslawieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Kr6lestwo Niebieskie. 

Bernadela 

Swiadomose kalectwa naszego dziecka narastala w nas stopniowo. 
Byla piqtq z kolei, warunki bytowe byly trudne i nie mielismy zbyt 
wiele czasu na WlIlikliwq O'bserwa'cj~. W pierwszej chwili zwr6cilismy 
si~ 'ku medycynie. Bardzo ,szybko okazala si~ bezsilnq. RownoczeS
nie dziec'ko wymagalo specjalnego traktowania. Nie mogliSmy tra
fie na O'dpowiednkh fachowcow, brak bylo literatury tematu. Szu
kaliSmy, gl6wnie moja Zona; metod ksztaltowania dziecka, kt6re da
walyby PO'zytywne rezultaty i nie powodowaly'by szkod. Bylo duZo 
roinych dzialan, cz~sto bezowO'cmych. I tutaj odnaleze Iffioina pierw
sze, bierne odd:zialywanie wychowawcze kalekiego dziecka w Todzi
nie. Pot~gowanie wi~zi uczuciowej z tym kruchym, gl~boko zra
nionym dz~eckiem. I wok61 niego scementowanie si~ rodziny, dzie
lqcej udqzliwe nieraz o'bowiqzl,ci. Szkola tmdnej cieppliwosci. 

Moze maluj~ tbyt idealny obraz - rzeczywistose bywala chropo
wata, Illie brak 'bylo spi~c i buntow. Ale kalekie dziecko wnioslo nte 
tylko hierne oddzialywan1ie. Wnioslo duZo pogody, uSmiechu, czulosci 
i serca.J chylba moma powiedziee 0' lagodnieniu jego otoczenia, 
o udzielaniu innym wewn~trznego ciepla. 

Karol 

Nie wiem, od czego mam zaCZqc. Wiem jednak, ze musz~ napisac. 
Moze wi~ tak.. . . 

Gdy mialem cztery lata , Ojdec m6j ci~zko zachoTowal na pluca. 
Mat'ka moja, rodzenstwo (siostra i Ibrat) i ja, wiele godzm sp~dza
lismy na kolanach w m odlitwie 0 dar iycia i zdrowie dla M~za 
i 'Ojca. Gdy mialem prawie szesnascie lat, Ojciec zmarl - bylo to' 
rowno ~zie\Si~e 'tat telffiU, w 1970 Toku. 12 laJt choroby Ojca bylo bez 
re.szlty wYipehliO'l1e wallkq i trOOkq 0 dw,ie sprarwy : 0 zycie Ojca oraz 
o uznan ie przez bli:Zsze i dalsze otoczenie prawa do iyda '<ila mo
jego bmta - siedem .Iat starszego ode mnie - gl~biej upos1edzone
go umyslowo. 

Widzqc mojegO' brata a swojego syna, znajq'c 100, jaiki gO' czekal, 
Matka nasza dokonywala rzeczy Illieomal niemO'zliwych - jak na 
owe czasy oczywiscie. Byla inicjator'kq i wsp6lzalozycielkq og6lno
polskiego spolecznego ruchu rodzic6w na rzecz dzieci i mlodziezy 
gl~biej uposledzonych umyslowo (wesp61 ze zmarlq niedawno p. EWq 
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Garlickq ·z Warszawy i pare ilmymi osdbami}. Ruch ten, popularnie 
zwany "Akcjq" ukonsty'tuowal si~ przy Zarzqdzie GI6wnym TPD 
i przyjql nazW~ Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Dzi
siaj Kola Pomocy, dzialajqce w poszczeg6lnych mia,stach okrzeply 
juz. Moja Matka, wielo'letnia przewodniczqca Kola w .. ..., czlonek 
Zarzqdu Komitetu Pomocy - dzisiaj juz nie pracuje. Prawd~ -m6
wiqc, ' te lata w kt6rych Mama byla aktywna, strasznie J q wyni
szc.zyly. Jedna'k to ta:kZe dzi~ niej isimiejq dzisiaj Szkoty Zycia, 
Zespoly Przygotowawcze do P'racy, Zaklady Pra-cy Ohranionej . Od
bywajq si~ kolonie i turnusy rehalbilitacyjne, istnieje .caly szereg 
form pracy i wyIpOCZyn'lm dla tych, kt6rych nazwano "ludMli spe
cjalnej troski". 

Rzecz jasna, nie wszystko juz jest. Nadal otwartych jest wiele 
kwestii, nierozwiqzanych jest wiele problem6w. Na przyklad pro
blem tzw. Hostelu - czyli mieszkan dla tych uposledzonych umyslo
wo doroslych, kt6rzy prac'ujq, zarabiajq, majq swoje renty lub renty 
po rodzicach, a kt6rymi na skutek takiego czy innego zbiegu oko
licznosci nie ma kto, lub nilkt nie chce si~ zaopiekowac. Hostel 
"chroni" wi~c przed umieszczeniem w Domu Pomocy Spolecznej 
popularnie funkcjonujqcym w swiadomosci spolecznej jako "zalklad". 

Lecz nie 0 tym chc~ pisac. Pragn~ tylko przedstawic szczeg6lnq 
atmosfer~ domu, w kt6rym si~ wychowalem. Wielkie zmartwienia, 
caly szereg trosk i klopot6w (w tym tez i fiJnansowych) a przy tyro 
tyle milosci i serca skierowanego 'ku tym, kt6rych przeciez nie od 
razu nazwano ludimi ,,specjalnej" troskL 

CzyZ moma si~ dziw'ic, ze zaT6wno moja lSiootra (pi~c lat starsza) 
jak i ja - wychowani w ta'kiej atmosferze - wybraliSmY ten wlas
nie zawod? Zaw6d nastawiony na niesienie pomocy ludziom upo
sledwnym umy.slowo? Siostra ukonczyla pedagogik~ - teraz pra
cuje naukowo na uniwersytecie, zajmujqc si~ oczywiscie ,,nasZq" 
pro'blematykq. Jej mqz, pracownik naukowy - jest psychologiem 
klinicznym. Ja ukonczylem pedagogik~ specjalnq (razem z :ionq) , 
pracuj~ temz w jednym z DPS-ow w .... Zona pracuje jako nauczy
cielka w szkole specjalnej. Cala wi~c nasza T'odziJna "siedzi" w pro
blemie - tak nawlasem Tzecz biorq-c, rozwiqzuje to wiele kwestii, 
gdy wszyscy czlonkowie rodziny zajmujq si~ tym samym zagad
nieniem. 

P02Ja mojq podstawowq praCq prowadz~ 'tez .szereg wyklad6w 
i prele!kcji (w tym na jednej z uczelni kai'oliok,kh w kraju), pra
cuj~ w Duszpasterstwie Rodzin. Zajmuj~ si~ tei (oczywiScie nie 
sam, jako ie nie jestem katechetq) katechizacjq ludzi specjalnej 
troski. 

Wtasnych dzieci jeszcze z ionq niestety nie mamy. Zona moj·a jest 
o:becnie drugi raz w 'Ciqzy - bliSko juz rozwiqzania. Pami~tam, ie 
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gdy czekalismy napierwsze dziecko, stale powtarzaliSmy, ze "chce
my m iec" wiele dzieci. Niestety~ zona poronila. Teraz juz nie m6wi
my, ze chcemy miec wiele dzieci, tylko ze bal'dzo pragnE;)li'bysmy 
ich wiele miec... Nasze nienarodzon e Malenstwo nauczylo nas po
kOTY, ale tei i ufnooci - wierzymy, ze nic nie jest ibez celu... Ale 
to tak na marginesie. 

Caly ,czas kr!izE;) wok61 Zasadniczego tematu mojej wypowiedzi 
. Trudno jest opanowae rozbiegane anysli, trudno wybrac z !Jlhrzy

miej ilosci tego, co chcialoby si~ powiedziee to, co powiedziee trzeba... 
Jak zaznaczylem powyzej, ?iajmuj~ siE;) tez . katecheza, specjama,. 

W n aszym - duiym przeciez - miescie katechezaspecjalna jest 
dose dobrze zorganizowana, wprzeciwienstwie do wielu innych 
miast Polski. Znakomicie prowadzona jest u nas katecheza dla dZIeci 
specjalnej trosk i - zajmuje si~ nia, autorka kilku 'bardzo cennych, 
rozchwytywanych pozycji z tej dziedziny. My natomiast prowadzimy 
katechez~ dla mlodzieiy i doroslych gl~biej uposledzonych umyslo
woo My - to znaczy zawodowa katechetka i ja. Katechez~ - w ta
kiej formie jak obecnie - p rowadzimy juz trzy lata. Coraz to wi~
cej mamy uczestnik6w, coraz to ciekawsze i urozmaicone stajq sif,! 
nasze spotkania. Wprowadzamy coraz to wif,!cej atrakcyjnych form 
oddzialywania wychowawczego. Lecz nie ·o to w tym momencie mi 
chodzi. W 'I'am ach tej katechezy wlasnie, w roku uhieglym udalo 
si~ nam zorganizowae - z tego co wiem, po raz pierwszy w PoL
sce - 'Pielgrzymk~ mlodzieiy gl~biej uposledzonej umyslowo na 
Jasnq G6r~. I,atwo moma sobie wyo'hrazic, He nas trudu kosztowalo 
doprowadzenie tej precedensowej pielgTzymki do skutku. Trzeba 
bylo przeciez wszystko tak "dograc", by bylo jak najmniej "niespo
dzianek". Dzi~ki jedna'k zyczliwosci calego "lancuszka" ludzi do
brej woli, wszystk ie przeszkody zostaly szcz~sliwiepokonane. Po'
jechalismy w dniach 6-7 pa~dziernika 1979 roku. Liczylismy si~ 
oczywiscie z tlumaml pielgrzym6w - wszak byly to obchody R6zan
ca swi~tego - z uwagi jednak na to, ze nasz!i grup~ w przewazajq
cej wi~kszosci stanowili ludzie pracuja,cy w Zakladach Pracy Chro
nionej - worna sobota i niedziela rStanowily dla nas jedynq mozli
wose wyjazdu. Ufalismy jednak, ze Matka Boza pomoze nam w na
szej pielgrzymce - i nie zawiedlismy si~. 0 jednym Zidarzeni:u, ktore 
mialo miejsce w trakcie naszej pielgrzymki pragn~ teraz opowie
dziec. Bylo to pierwszego dnia naszego pobytu na Jasnej ,Gorze. 
Wszyscy pragn~lismy - zwlaszcza ci z nas, ktorzy pie~szy raz byli 
na Jasnej Gorze (a tak1ch bylo przeciez najwi~cej) - uczestniczyc 
w odsloni~ciu Jasnogorskiego Wizerunku; tym 0 godzinie 16.00. Byla 
to dla nas jedyna okazja, bowiem ranne odsloni~ie, to 0 godzinie 
6.00 	w niedziel~, w naszym przypad'ku nie wchodzH0 w r achubc:. 

Uprze:imosci 00. Paulin6w oraz zabiegom towarzyszqcego nam 
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klel'yka zawdzi~czamy to, ze mog!ismy uczesbniczye w odsloni~ciu 
Obl'azu i Mszy SW., stojqc w odleglosci pal'll zaledwie metrow od 
OHarza. 

Nigdy dot1\d - a musz~ zaznaczye, ze w ielok rotnie \lprzednio by
lem na Jasnej Gorze - nie udale mi si~ bye tak blisko Matki Bozej, 
Matki n as wszystkich. Nigdy dot1\d nie ·stalem tak "twarz1\ w Twarz" 
z Ma tk1\ Boz1\... 

Podczas ceremonii odsloni~cia Obrazu upadlem na kolana, o'bok 
mnie 'kl~czala jedna z naszych podopiecznych. Pomimo glosno 
brW1i1\cego sygnalu, wyraZnie' slyszalem, jak powiedziala do swo
jej matki (kaZdy z naszych pielgrzyimow miat "swojego" opie
kuna): "...Patrz mam'a, 000, tam jest Mama Pana J ezusa!..." Ten 
moment zapami~tam chyba do koiica zycia! Odczulem ogromnC! 
radose ze oto dzi~ki nam - a wi~c cz~sciowo tez dzi~ki mnie 
stoj1\ przed Matk1\ Boz1\ te Jej dzieci, k torym tak wielu odmawia 
prawa do Zycia, kt6rych do dzisiaj jeszcze tak wielu przeSladuje, 
szykanuje, lzy. 

Pobyt na Jasnej G6rze rbyf dla nas wszystkich jednym pasmem 
nieustannej radosci. Stale 0 Niej - 0 Matce Bozej - mowiliSmy, 
spiewaliSmY 0 Niej i dla Niej piosenki (strom; muzyczn1\ wzi1\1 w swo
je r~ce k leryk), rw koiicu rozmawialiSmY z Ni1\ prawie bez przerwy 
w naszych modlitwach... 

Gdybym mial odpowiedziee na to postawione w temacie pytanie, 
odpowiedz moja bylaby jedna. Jaosobiscie, przez cal1\ moj1\ prac~ 
z ludZmi uposledzonymi umyslowo, w tym przez pielgrzymk~, na
uczylem si~ przeZywania prawdziwej radosci z fak tu niesienia po
mocy, z faktu d awania radosci tym, ktorym jakze cz~sto tak nie
wiele potrzeba by byli szcz~sliwi, i ktorym jakie cz~sto i tego swia't 
skq,pi. 

Nasuwa mi si~ tutaj owa stara maksyma "Podzielone cierpienie 
jest polow 1\ cierpienia, podzielona radose jest podwojn1\ radosciq". 
I to, ze dzisiaj w XX wieku, wiekupowszechnego zagubienia, mog~ 
te slowa z ' wiar!! i pewnosci1\ powiedziee, jest w duzej mierze za
slug1\ ludzi specja'lnej troski. I za to chc~ wszystkim im podzi~
kowae ! 

Taka zabawna sytuacja przypomina mi si~ w tym momencie, gdy 
m6wi~ 0 podzi~kowaniu. Podczas naszej pielgrzymki uczestniczy
liSmY we Mszy sw. ZOTganizowanej specjalnie dla nas, tylko dla nas. 
Ofiar~ sprawowal jeden z zaprzyjaZnionych ksi~Zy. Po Mszy swl~ 
tej nasza mlodziei ofiarowala kaplalIlowi bukiet kwiatow. Ten 
w dobrej mySli - podzi~owal za rue, po czym powiedzial, ze prosi 
nas, 'bysmy teraz przyj~li te kwiaty od niego i zaniesli je Matce 
Bozej na Jasm\, G6n;, Jaki krzyk si~ podnins!. jakie wolanie! "Nie 
to dIa ksi~dza, to nie d1a Matki Bozej!" No coi:, dla naszych upo
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sledzonych iksia.az byl w tej chwili waZniejszy od MClJtki Chrystusa... 
OczywiScie, ksiltdz si~ natychmiast "polapal" i powiedzial, ze w ta
kim razie zOstawi te kwiaty sobie i rue da ich Mabee Bozej. 

W tym roku znowu jedziemy na Jasna. G6r~. Juz mamy zalatwione 
miejsca i pewne, niezb~dne formalnosci. A mnie si~ marzy, zeby 
pojechac kiedys z ,,naszymi" do... Rzymu, z pielgrzymklt do Wiecz
nego Miasta, do Ojca Swi~tego. Mocno wierz~, ze nam si~ to uda! 
Przeoiez nie moma popl"'Z€Stawac na tyro, 00 si~ juri ooia.gn~lo, za
w,sze trzeba pla!l1owac i marzyc. Entuzjastyczne 'poparcie naszej 
mlodzieiy mamy w !kazdym razie zapewnione! A to jest najwaz
niejsze. 
, Czyltam deisreze faZ 'to, '00 napisalem powyzej. I musz~ szczerze 

przyznac, Ze odczuwam pewien niedosyt. J akze trudno jest w kilku 
slowach, na pam limitowanych stronach, oddac t~ wielka. gl~i~ 
przeZyc, wzruszen i nadziei, kt6ra stala si~ moim udzialem. 

Jednakze, chociazby w ta'kiej fonnie jakpowyzsza - musialem 
napisac. 

Wiem tez, ze Mat'ka moja rOwniez napisala... 
Lauter 

Na to -pytanie juz dawno znaleilismy odpowiedi. W6wczas, gdy 
MCli m6j - ci~Zko chorujqcy przeszlo 12 lat - w swojej ostatniej 
chorobie prze!bywal w szpitalu, duZo rozmawialiSmy 0 na'szej miloSci, 
o sensie ciel'pien'ia. "Rozliczalismy si~" z na,szego malzenstwa trwa
jltcego 24 lata - ze soba. i z Bogiem. Oboje wiedzieliSmY, ze nasza 
wsp6lna droga Zycia dobiega konca , a trzeca bylo sobie tyle jeszcze 
powiedziec... 

Mltz, stroSkimy <> moja. i ll1aszych dzieci przyszlosc, udzieial rad 
i dodawal mi nadziei - "Zawsze ty bylas siIniejsza i dzialalas dla 
mnie i dzieci, ty diwigalas najwi~szy ci~Zar, ale potem - zoba
czysz - ja b~d~ siIniejszy i ja ci pomog~. B~d~ si~ modlil za was, za 
naszego WiktOra ..." 

Wiktor, nasze pieITW,sze, wymodlone dziecko! Dziecko "specjalnej 
tmski", dziecko gl~biej umyslowo uposledzone. Pierwszy cios loou. 
Pierwszy bol i rozpacz... naszego malZenstwa. A jednak to on nadal 
sens . i wartosc naszemu Zyciu. Po bal'dzo trudnym porodzie, nie 
zdaja.c sobie jeszcze sprawy ze skutk6w urazu przyporodowego 
cieszylismy si~ naszym ,dzieckiem, pewni, ze b~dzie <>no najpi~k
niejszym i najmilszym dzieckiem! Ze odziedziczy po nas wszelkie 
cechy dobre i osia.gnie w Zyciu to, 0 czym my marzylismy i czego 
nie udalo nam si~ osia.gna.c. Bylismy dumni z naszego dziecka 
i przekonani, 'ze za nim przyjdzie udane drugie, Jrzecie, czwar te 
i piltte dziecko. Pragn~lisrny miec duZo dzieci ku przerazeniu 1'0
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dziny i znajernych - marzylismy 0' stole rodzinnyrn, przy kt6rym 
usrniechni~te ' buzie dzieci b~d(l destyly nas swoj(l radO'sci(l i uSmie
chern szcz~sliwege dziecmstwa. 

PO' dw6ch latach przyszla na swiat nasza c6recika. I dopiero 
ebserwuj(lc rozw6j tego dziecka, pocz(ltki rnowy, sprawnose fizycz
n(l i latWy kontakt, zacz~lismy uwaZniej ebserwewae reakcje synka 
i jege zachewanie. t.udziliSmy si~, nawzajem si~ pocieszaj(lc, ze 
rnaly tylke trech~ jest epoinieny w rezwoju, ze jege niewyrawy 
belkot i 2!aledwie kilka sylab przemieni(l si~ wnet w nermaln(l mew~. 

Wreszcie, po dlugich badania'ch w PO'radni Zckowia Psychieznege 
w Gdansku, kiedy nasz syn,ek usmiec'hn:i~ty wyszedl de nas, pre
wadzony za r(lczlk~ przez psychelega, uslyszeliSrnY straszny wyrek: 
dziecke nasze jest nienermalne, gl~boke umyslowe uposledzone i ni
goy nie b~ie meglo brae uozialu w zyciu spolecznym i szkelnyrn 
sweich r6wieSnik6w! W bl~kitnych QCza,ch naszege synka byla 'ra
dese i beztreska, a my, ja'k razeni gremern, stalismy bez slewa, nie 
rneg(lc, nie chc(lc wierzye w ten cles! 

I zacz~la si~ nasza droga przez cierpienie, upokorzenia - tak(l 
dreg~ przezywali wszyscy redzice uposledzonych dzieci, . a wielu 
z nich rezchedzile si~, nie meg(lc wsp6lnie udiwign(lc tege ci~u. 
My, zl(lczeni milesci(l i wsp6lnym cierpieniern, jeszcze bardziej czu
liSmy si~ zwi(lzani - aby jedne dTUgie podtrzymuj(lc, pocieszaj(lc 
i wspieraj(lc chrenie naszege malege przed zlesUwesciami ludzi, szy
kanowamiem, wySmiewaniem... Zamkn~ly si~ tez przed naszym 
dzieckiem drzwi zamoZnej rodziny, 'kt6ra wstydzila si~ tego dzieok:a. 
Nie 'umiej(l-c m6wie, gestykulewal przesadnie, belkotal, ale zawsze 
byl umy wdbec lucm., ieh smieoh bral zawlSze za oznak~ serdecz
nesci i takze si~ usrniechal. Nie byle narn nie eszcz~dzone, nawet 
eswiadczenie - w o'becnesci chlopca - ze t a k i e ,dzieci nie powin
ny zye, ze Spartanie debrze rebili... 

Syn nie edczuwal swejej "innesci". Deznawal tej samej serdecz
nesci i milesci jak nasza c6reczka od nas, babci i naj'blizszege gre
na pTzyja·ei61. PO' siedmiu latach urodzil nam si~ synek i teraz juz 
nasz uposledzony syn mial rodzenstwo! Byle nam ci~Zke finansewe, 
wszak m(lz sam zarabial na szescioosobow(l rodziln.~ - a renta meja 
i mojej matki byly niewiel'kim dodat'kiern. Mledsze dzieci zacz~ly 
derastae, potem szly de szkely.. . a nasz najstarszy z Zalem za rumi 
patrzyl. On tez cheial -iSe de sZkely z teczk(l, tei: chelal miec 'ke
lezan'ki i ikolegbw, a Die 'tylko patrzec przez dIme na zycle Wcz(lce 

. si~ eOOk niege. 
Kiedy ukonczYI 14 lat, wpadl mi w r~k~ artykul 0' alkehelizmie, 

w kt6rym auter, chc~c oostraszyc ed naduzywania alkeholu( m. in. 
jake skutek pijanstwa podawal fakt urodzenia nienermalnycll dzieci. 
Wiedzielismy juz w6wczas z puhlikacji zagraniczny·eh, ii uposle
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dzenie umyslowe jest skutkiem wielu przyczyn, m. in. przebytych 
·w ciqzy chorob zakaznych, niezgodnosciq grupy krwi rodzicow, ura
zami okoloporodowymi Hd., itd. Zdawalismy sobie z tego spraw~, 
ile krzywdy i He udr~ki tego rodzaju twierdzenia nieuswiadomio
nych auto row mogq przysporzyc i tak juz d~Zko przez los dotkni~
tym rodzicom. Napisalam krotki list do "Tygodnika Powszechnego" , 
iktory zostal wydrukowany w 1961 r. i na !ldtory O'dzewem ibylo ikil
ka listow, m. in. z Krakowa ,i Warszawy od rodzicow maj qcych t alkie 
dzieci uposledzone. Korespondowalam z nimi rok - tresciq naszych 
listow byla przyszlosc naszych dzieci. Wreszcie postanowilismy za
CZqC dzialanie, stworzyc jakqs organizacj~ spolecznq na wzor Zwiqz
iku Niewidomych. Postanowilismy zaczqc natychmiast i to ad reje
strowania w naszych miastach dzieci umyslowo uposledzonych. Po
czqtkowo zainteresowani rodzice spotykali si~ u nas w mieszkaniu, 
stworzylismy "Zarzqd Akcji Rodzicow".. . Wreszcie rodzice warszaw
scy zglosili si~ do Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej, MiIlli;tra 
Oswiaty - u-stalajqc wizyt~ w tych resortach przedstawicieli rodzi
cow dzeci uposledzonych. I tak, po raz pierwszy w pazdzierniku 
1962 r. oso'biscie poznalam tych ludzi, kt6rzy odtqd mieli w po
szczegol'l1ych miastach spolecmie IProwadzic dzialalnooc na rzecz na
szych diieci. Dopiero wowczas nasz trudny i ogromny problem po 
raz pierwszy zostal ukazany. Poczqtkowe lata byly walkq, najpierw 
o przekonanie wladz, ze nalezy i warto rewalidowac umysl uposle
dZOinych dzieci, ze moma przystosowac je do zyoia spolecznego 
i pozuiejszego wykonywan.ia prostych Pl'a<:, a'by staly si~ Ichoc w cz~
sci wartosciowymi czlonkami naszego spolecze11stwa. W 1963 1'. 1'0

dzioe doprowadzili do wlqczenia nas do organizacji Towar;zystwa 
Przyjaciol Dzieci jako specjalistyczne "Kola Pomocy Dzieciom 8pe
cjalnej Tros'ki". Bylam przewodniczqcq tego Kola 13 lat. Ilez urz~
dow w tym czasie obeszlam, wsz~dzie agitujqc na rzecz naszych 
dzieci, ilez konferencji, spotkan, aby pr21ekonac, "wymusic" odpo
wiednie zaTZq;dzenia. 

W Poznaniu powstaly pierwsze w Polsce tzw. "komplety wycho
wawcze" (na wzor przedszkoli) po pi~cioro , szescioro dzieci w loka
lach Komitetow Blokowych, cz~sto w suterenach... Nieust~pliwie 
walczylismy 0 utworzenie tzw. ,,8zkoly Zycia", gdyz nasze dzieci nie 
byly zdolne ucz~szczac nawet do szkol spe<:jalnych. Ch6dzitam cz~
sto z M~zem po domach, w ktorych byly dzieci upasledzone, stale 
lezqce. Trzeba bylo im pomoc i pomoc zwlaszcza udr~czonym mat
kom. Zorganizow alismy kolonie letnie, turnusy reha·bilitacyjne dla 
mlodzieiy, a wreszcie spowodowalismy - poprzez interwencj~ 
w Warszawie, w Zwiqzku 8poldzielni Inwalidow - otwarcie w Po
znaniu pierwszego Zak ladu Pracy Chronionej dla umyslowo gl~biej 
uposledzO'Ilych . . 
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I wreszcie - wzruszeni do ·lez l I szcz~sliwi, tak - szcz~sliwi! 
uczestniczylismy z M~zem w otwarciu tego Zakladu, do ktorego zo
stal przyj~ty tez nasz syn. Nasz ukochany syn Wiktor. 

Odtqd oodziennie - w tlumie innych ludzi spieszqcych do pracy
i on 'Chodzi, wtapia ,si~ w ten Hum, pracuje 6 godzin na 2 zmianach 
i przynosi - sk romne wprawdzie, ale przez siebie zarobione 
pieniqdze! Nigdy nie zapomn~ tego dnia, kiedy samowolnie, otrzy
mawszy pensj~, przyni6s1 mi... 5 czerwonych go~dzikow, a to bylo 
w okresie, kiedy ikwia ty byly drogie. Poplakalismy si~ z M~zem 
z radoSci, i byly to dla nas najpi~iejsze k.wiaty na swieoie! 

Dzi~ki naszej wake 0 prawo tych dzieci do zycia , do szkoly, do 
pracy, 0 wlqczenie ich do spoleczenstwa, poznalismy dogl~bnie 

krzywdy udr~czonych, cierpiqcych niezasluzenie rodzicow, ktorzy 
przeciez n ie !byli winni temu, a rnusieli znosic epitety na temat 
pijanstwa czy "kary Bozej". Nasze osobiste cierpienie zmalalo, znaj
dujqc rekompensat~ w dzialaniu na rzecz wszystkich uposledzonych. 
DoczekaliBmy si~ tez radosnego dnia, kiedy po raz pierwszy grupa 
naszych dzieci przysil}pila do I Komunii sw. i przyst~pujq nadal, 
co rdk, jui kilkanascie lat... 

Kiedys, krotko przed Srnierciq, Mqz moj trzymajqc rnojq r~k~ 
w swojej powiedzfal: "Inaczej sobie wyobrazalismy nasze zycie, 
NajdroZsza, a le przeciez przez Wiktora stalo si~ one 0 wiele war
tosciowsze i 'bogatsze. Bylo nam ci~zko, ale przeciez byliSmy tacy 
szcz~sliwi!" - Tak. Nauczylismy si~ wiele od naszego uposledzone
go dziecka. Za'cz~lismy od nowa widziec swiat jego oczami; cieszyla 
nas, tak jak i jego, kazda drobnostka, cieszyl nas, tak jak i jego, 
kazdy maly piesek radoSnie merdajqcy ogonkiem. Poj~liSmy, Ze zy
cie nasze nabralo sensu i celu, przyjmujqc los z pokorq i dostrze
gajqc poprzez nasze dziecko udr~czenie innych, bardziej moze niz 
my udr~czonych rodzicow, umniejszajqc nieszcz~scie, ktorego oom~c 

nie moma bylo. 
Dzialanie nasze, praca spoleczna i widoczne jej rezultaty spowo

dowaly zainteresowanie tym problemem naszej corki, ktora dzis 
pracuje jako st. asystent na Uni'Wersyrtecie Poznailsk im w Zakla
dzie Psychopatologii Dziecka i Pedagogiki Specjalnej. Praoowala 
r6wniez spolecznie w Kole Pomocy, zorganizowala i prowadzila Ze
spoly Przygotowawcze do pracy przy naszym Kole dla mlodziezy 
uposledzonej. Tam studenci prowadzili zaj~cia majqce na celu przy
stosowanie naszej mlodzieiy do pracy w Zakladzie Pracy ChroniD
nej. R6wlniez nasz najrnlodszy syn poswi~cil si~ tej dzialalnosci. 
Studiowal pedagogik~ specjalnq ze specjalnosciq r ewalida,cji umy
slowo uposledzonych i pracuje obecnie w Domu Pomocy Spolecznej 
dla umyslowo uposledzonych i psychicznie chorych jako pedagog 
specjalny, terapeuta zaj~ciowy. 
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ANKIETA - "CZEGO NAUCZYlISMY SI~ 00 NASZYCH OZIECI?" 

Mija dziesi~c lat od Smierd mego M~za i jestem przelkonana, ze 
Bog zewolil rou illadalo nas pami~tac w modlitwie. Czuj~ to - nie
raz baIdzo mocno. Wracaj~c zas wspomnieniem do tych trudnych 
lat wspolnego cierpienia, wspolnej walki i wsp6lnych osi!\gIli~c, dzi~
kuj~ Bogu, ze uwal'tosciowll moje zycie Pl'zez trod walki 0 dobro 
'naszego "dziecka specjalnej troski" i dziesilltkow jemu podobnych, 
ze pozwolil nam miee troje dzieci i mimo trudnej sytuacji finan
sowej jakos szcz~liwie je "wyprowadzic na ludzi". Wspolne zai:nte
resowania o:Zyw'iaj~ nasze rozmowy i teraz cz~to dzJeci wlaSnie 
U'swiadamiaj~ mnie w ltym prdblemie, d01'ardzaj~ .i pomagaj~ w opie
cenad Wiktorem. 

Moja corka rna juz sarna kilkuletni~ c61'eczk~, a niedl:ugo nasz 
najmlodszy zostanie ojcem. Jestem wi~c juz balbci~ i niedlugo na
dejdzie zmiel'zch mojego dnia. Wierz~, Ze moj M~z pomoze mi przejsc 
na tamt~ stron~... I wierz~ w to, ze moze jedyne slowl,l, ktore usly.; 
sz~ od Boga, b~d~ te: "Bylem nierozumiany, wysmtany, szyikano
wany - a tyS mi pomogla maleic miej,sce illa ziemi..." 

To bQdzie male, byc moze jedyne dobro, kt6re w umarlych r~ch 
zanios~ do stop Boga. 

"Urszula'~ 

..
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Z WASZYNGTONSKIEGO NOTESU. III 
OstrzegajqC przed pochopnymi uogo1nieniami W. Blake pisal kie

dys, iz genemlizowanie jest cechq charakteryzujq.cq idiot6w. Po 
uwzglc:dnieniu jego opinii nie nalezy trak towae uwag 0 Polonii ame
rykanskiej zamieszczonych w t ej cz~sci Notesu jaiko syntetycz
nego uogol!nienia, lecz tylko jako 7Jbior roigawe!k ukazujqcych 
nie!ktore przejawy polonijnego klimatu. Od czasu wy'boru kaTd. Woj
tyly na Stolic~ Piotrowq klimat ten zmienia si~ dose istotnie. Eufo
ria i d uma lagadzq kompleksy i lZIDIliejszajq zahamowania. Pisano 
j uz 0 tyro wiele, wi~c by si~ nie powtarzae chcialbym ukazae nie
kt6re przejawy postaw naszych rodakow dostrzezone jeszcze przed 
history·cznym konklawe. 

Kitoregos wieczora, wracajqc z Bihlioteki Kongresowej, zostalem 
zaga<dni~ty na stacji metro 0 rozklad pociqgow. Okazuje si~, iZ py

. tajqcy chce jechae w tym samym kierunku, mozemy wi~c cze!kae 
razem. Poniewaz twarz towarzysza podrozy przypomina mi twaTze 
znad W,isly, a 'W jego wymowie wi~zq rol~ petn'iq wargi niZ gardlo, 
pytam, czy nie jest przwadkiem Polakiem. "Owszern - odpowiada 
zaskoczon y - ale w jaki sposob dowiedzial si~ pan 0 tym?". Kie
rowany swi~tq naiwnosciq wyjasniam : "No, twarz i wymowa". Tej 
odpowiedzi nie wyibaczono mi chyba do ·dzis. "Co do wymowy 
slysz~ w odpowiedzi - to wszyscy mi m owiq, ze mam 'brytyjskq. 
A jesli chodzi 0 twarz, to najcz~sciej uwazajq mnie za Szkota lub 
HolendTa. Od trzydziestu lat mieszkam w Stanach i tu zrobilem 
dok torat". Milkn~ speszony tak powamym faux pas. Nie dose, ze 
ddktor , to jeszcze z brytyjskq WyrllOWq. A tu czlek nieopatrznie wy
skakuje mu z Polskq. Podczas dalszej konwencjonalnej rozmowy 
wyczuwam tylko, ze nie m6g~bym go bardz1ej dotknqe nawet wte
dy, gdybym za,pytal, czy nie urodzil si~ \IV afrykanskim buszu. 

W kilka dni poiniej, gdy znajomiz waszyngtonsk iej Polonii zwie
rzajq mi si~ z trosk !qczqeych si~ z tym, iZ ieh ·dzieci nie chcq mowic 
w .domu po pol sku, opowiadam im 0 swej rozmowie w metro. "Nie
stety - slysz~ odpowiedi - nie jest to przypadek odosobn iony. 
Przed ki'llku laty, po wizycie ks. kard. Woj tyly, stworzona wstala 
Polska Misja Katol:icka w Waszyngtonie. W kosdele sw. Jana Ewan
gelisty, a rraz w miesiqcu w amery'kanskiej Swiqtyni Narodowej 
gromadzi si~ na niedzielne Msze Swi~te okolo stu naszych rodakow. 
Bolesne jest znowu to, ze niektorzy Polacy mieszkajq.cy w sqsiedz
twle nie byli jeszcze laskawi zauwazyc tego faktu. Wybierajq oni 
kosci6l sqsiedni i uczestTIiczq tam w Mszy sw. . odprawianej w j~-
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zyku francuskim. Dlaczego? Chyba dla tego, ze w dziecinstwie nia
nie nauczyly ich tego j~zyka. A bye maze takze dlatego, iZ sqdzq, ze 
jesli lJ1awet Pan Bog rozumie wszystkie j~zyki, to salonowy i su'b
t elny j~zyk fraJIlcOOki sprawia Mu lJ1ajwi~kszq satysfakcj~. " ' 

Wsrod innych bolqczek trudno nie wspomniee 0 podzialachi sztu
cznie wytwarzanych konflikta'ch, Iktore ezasemposiadajq groteskowy 
charakter. "Owszem - <lowiaduj~ si~ - X jest porzqdnym czlo
wiekiem. Ale coz z tego, skoro pilsudczyk". I dla rownow agi: "Y m a 
duze odczucie realizmu. Zgoda, Ze jest szlachetny i uczciwy, tyle 
tylko, ze endek ." 

W jednej z polski-eh parafii t r afiam w niedziel~ n a burzliwe ze
branie. Ostro i - jak si~ o'kazuje - nie po raz pierwszy dyskutowa
na jest kwestia, Ikto ma bye drugq osabq upOwaznionq do podpisy
wania czek6w w przypadku Srnier,ci ksi~dza proboszcza. Sam pro
OOszcz wyglqda aktualnie na okaz zdrowia. Jedna osoba podpisu
jqca czeki w jego zast~pstwie zostala wybrana juz dawno. Oszczc;d-
nosei w banku ledwo wys tarczajq na pokrycie biezqcych potrzeb. 
Niemniej, zazarta dyskusja trwa. Tradyeje naszego parlamentary
zmu trzeba podtr2ymywae ehooby w takiej formie. 

Sytuacje tego typu nie mogq przeslonie faktu, ze duza cz~se roda
kow, ktorych bariera iprzestrzeni i 'czasu dzieli od kraju dziecil'l
stwa przyjmuje z ogromnq dozq sevca, zainteresowania, sentymen
tu wszystko, co lqczy si~ z Polsk q. Czasem zwyczajne odpowiedzi na 
stawiane przez nich pytarua, odpowiedzi wydawaloby si~ wylqcznie 
hnformatywne, sprawiajq, ze oczy pytajqcego zachodzq dziwnie mglq 
i z zazenowaniem zaczyna on szukae chusteczki. "Wie ksiqdz - opo
wia<da mi w Library of Congress p. Jan W. - nawiedmlem P.olsk~ 

przed rokiem po trzydziestu latach nieobecnosei. Gdy stanqlem na 
plycie lotnisk a na Ok~ciu mialem ch~e ukl~knqe ica10wae beton. 
Opall1owalem si~ -i nie zrobi1em tego , ale nie potrafilem opanowac 
1ez. C-nu1em si~ znowu w d()mu i mialem wrazenie, ze dom t en opu
scilem przed kilkoma dniami zaledwie". 

Nierzad'ko wieczorami otrzymuj~ telefony od znajomych, ktorzy 
pytajq, czy widzia1em program telewizyjny z cieplymi wzmianka
mi <> Polakach, czy czytalem a rtykul w ostatnim "Timesie" lub czy 
znam t~ nowq ksiqZk~, gdzie z sympatiq piszq 0 k ims z rodak6w_ 
Bo akurat w pr()gramie poswi~conym II wojnie swiatowej mowio
no 0 bohaterskiej wake Polakow, '00 pdkazujqc WaTszaw~ z sierp
nia 1939 nazwano jq jednym z najpi~kniejszych miast Europy, bo 
cytowano wypowiedz Russella, ze jego Principia Mathematica zro
zumialo tylko 8 osob w tyro 4 Polak/ow, '00 .. . 

Ciekawe Sq t akze przejawy sympatii dla Polski u osob, ktorych 
rodzice o:puscili rodzinne ziemie W okresie, gdy nie istniala jeszcze 
Polska niepodlegla. Mark T. jest wlasnie przedstawicielem tej gene
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racji. Odwiedzil on Polsk~ prze d trzema laty i od tego. czasu jego 
Zona - Irlandlka - musi cierpliwie wysluchiwae por6wnaii, w kt6
rych z zasady wszystko. ~ co. polskie jest cenione Illajwyzej. Slowiaii
ski sentymentali'Zm lqczony jest w o.powiesciach Marka z ro.zbraja
jqCq apolo.gety'kq. Kiedy przeko.nuj'l go., ze dzialanie naszego. LOT-u 
stanowi wzorcawy przytklad balaganu o.rganizacyjnego., Ma<rk po. 
chwili r efleksji wyjasnia w najlepszej wierze, ie przeciez polskie 
loinictwo zostalo ko.mpletmie zniszczone podczas ostatniej wo.jny, 
nie trzeba wi~c ro.bie specja1nych pro.blem6w z tego., ze liczba sprze
dawanych na poszczeg61ne lo.ty 'hilet6w jest w o.kresie wakacyj
nym cz~to. znacznie W'i~sza o.d licZlby miejlSc w. samolocie. 

Po.staw~ podo.bnej sympatii do tego., co polskie reprezentuje ks. 
Francis F . Mime nazwiska ko.iicz'lcego. lSi~ na -ski, zacz'll on uczyc 
si~ j~zyka polskiego. do.piero. po swi~ceniach k aplaiiskich. Niewiele 
czasu min~lo. a pocz'll on pr obowac swych sil glo.szqc kazania w j~

zyku polskim. Z uSmiechem wspomina lingwistycznq wpadkp" jalka 
przydarzyla mu si~ przed kilko.ma laty, gdy glo.sil kazanie 0. po
klo.nie trzech m~rc6w. W czasie kazania zauwazyl, iz przyjmowa
ne jest o.no. ze znacznie wi~kszym o.d normalnego. zain1ereso.waniem 
stuchaczy, ktorzy nie ukrywali ,swego. zado.wo.lenia wyraZajqc je 
w usmiechach i szepltach. 'Dopiero po Mszy sw. !ks. Francis dowie
dzial si~, iZ pod wplywem lektury mblii ks. Wujka zamiast 0. trzech 
krolach o.powiedzial 0. trzech krolikach, 'ktore przyszly do. Jezusa. 
J~zyk naszych r o.dakow, w kt6rym angielskim slo.wom nadawane 

Sq ko.iicowki charakterystyczne dla j~zyka polskiego., stano.wi o.so.bne 
zagadnienie. "Niech ksiqdz tro.ch~ pocze'ka - prosi mnie ,po Kazi
mierz S. zmieniajqc po powro.cie z pracy ubranie - ja sobie tylkc 
sczendZuje klodsy, z~by jui potem me boderowae." ,,OJ, K aziu 
protestuje jego. Zona, Irlandka, ktora w o.pero.wan iu pollSkimi koii
cowkami nie ust~puje m~Zowi - mnie si~ 2Jdaje, ze «bodero.wab> 
to. Illie je d Oibre po1skie wO'I"d. Ale wie father - wyja.snia u.spra
wiedliwiajqco. - jalk my byli w Po.lsce, to ja sluchala, ze one w te
lewizji mowi'l tak same, jaik moj Kaziu. To byl jakis sport i o.ne 
m6wili «s tartowac» , «zastopowab>, a wiecrorem to. rOibili zawsze 
«summary». Za co. ony tak rObie?" Ho.no.ru polskiej telewizji broni 
tym r azem p an Kazimierz, i ratuj'lc 11111ie ,przed klo.potliwymi wy
jasnieniami or zeka: "WLdzisz, Jancia, jak to. jest taki sport, to o.ny 
go brodkastujq na cary swiat. To. mUSZq tak spiko.wae, zeby ich 
wsz~dzie rozumieli". 

* 

Pesymistom proro.kujqcym, iz z przyjsciem dobro.bytu Bog stanie 

si~ niepotrzebny, zdajq si~ 'zadawae klam niekt6re pro.cesy o.bserwo.
wane w spoleczeiistwie amery'kaiiskim. Zaintereso.w anie problema
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tyk!l religijnq moma tu dostrzec w wielu £ormach. Programy tele
wizyjne i radiowe wypelnione w niedzielne przedpoludnia transmi
sjami 2: naboienstw roznych grup religijnych, specjalne strooice 
w niedzielnych wydaniadi <!zolowych dziennik6w poswi~<me tema
tyce religijnej, przygodne spotl!ania w autobusie czy poci!lgu, a na
wet wielka r6inorodnosc dziwakujqcych nierzadko grup religijnych 
Sq swego roclzaju oznak!l potrZeby transcendencj i. Rozwi!lzanie pro
blemow materialno-bytowych niekoniecznie m usi prowadzic do za
nurzenia w iblogim samozadowoleniu, rownie dobIYZe moze l'odzic 
oclczucie niedosytu prowadzqce w stfOln~ r zeczywistosci niematerial
nej . . 

W wakacyjne upalne popoludnie wYipada m i oficjalna wizyta w re
jonie Madison Aven ue w Nowym Jor'ku. Ksi~wwska czarna koszula \ 
dziala w takie dni znacznie Iepiej na pocenie si~ lIlii aspiryna. Ta 
sama ikoszula z koloratk!l zwraca jednak uwag~ j akiegos mlodego 
czlowie'ka wychodzqcego z biura w grupie kolegow . "Fa ther - za
trzymuje si~ - czy mog~bym prosic 0 chwil~ rozmowy? Okazuje 
si ~, ie przezywa powaine problemy rodzinne. Logicznie rozumujqc 
nalezaloby przypuszczac, ie w szystko stracone. On jednak ufa, ie 
Hog jest ponad ludzkq logikq i dlateg'o lIl ieznanego pr.zechodzqcego 
ksi~dza ochce prosic 0 lIl1odlitw~ w intencji rozwiklania jego t rudnych 
spraw. Szlismy razem wsrod gwam ego Uumu ludzi, ktorzy akurat 
skonczyli prac~ w biurach. Wsrod urzqdzonychw europejskim stylu 
slklepow oferujqcych diorowskie k reacje rozmawialismy 0 Bogu, k to
ry nie zawsze chce respekt{)wac prawa ludzkiej logiki. Po rozstaniu 
myslalem - nie bez odrobiny melancholii - ze jakos wczesniej nie 
zauwaiylem, by ksi~zowskie koloratki na Marsialkow skiej czy 
w okolicach sklepow Mody Polskiej w plywaly imspirujqco na teo
logiczne zainteresowania przechodniow. 

Przytoczony przypatdek nie stanowi bynajmniej odosobn ionego wy
jqtku , gdyz n awet kilkuminutowe podr6:i:e w metro czy autobusach 
niejednok rotlIlie stwarzaly okazj ~ do rozmow podobnego typu. Py
tajqc,czy za'interesowanie tematyk!l r eligijnq jest typowe dla ca
lych Stanow i czy trwa od dawna - slyszalem z zasady odpowiedz 
negatywn!l. Przed 10 laty sytuacja wyglqdala zgola inaczej. W nie
kt6rY'Ch kr~gach p anowal wtedy &tyl dys'kretnego przemilczania kwe
stH religijnych. W wyniku podobnych postaw mlodziei zacz~la szu
kac namiastek transcendencji w no~otykach, wyrafinowanych for
mach seksu, ekscentrycznych grupach pseudoreligijnych. Dramaty 
b~dqce nast«:pstwem podobnych namiastek , wzrost przest~pczosci 
i szereg smutnych kOlIlsekwencji spolecznych zmusHy do ipOszukiwa
nia innych rozwiqzan . Jednym z n ich jest otwatcie na problematykf; 
religijnq vv'idoczne najbardziej w duiych Skupiskach wschodniego 
wybrzeza. 
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o He dawniej w popularnej ontologii tlumaewno, ze przeci~ ll!1Y 
Ameryk anin sklatda si~ ,z dala, duszy i samoehodl1, to obecnie po
zytywne przelkonania religijne zdajq si~ bye ezynnikiem weale nie 
mniej koniecznym niz ow !l1ieodlqczny samoehod. Zdarzylo mi si~ 

spotykac osoby, ktore b~dqc oboj~tnymi religijnie mowily 0 swym 
indeferentyzmie z pewnego rodzaju zazenowaniem, podobnym do 
zazenowania os6b, ktore mUSZq przyznae, ze !l1ie ehcialo im si~ prze
mySlee pewnych problemow do kol1ca. Agnostyeyzm religij!l1Y nie
jednokrotnie bywa oceniany analogicznie jak nieumiej ~tnose doko
nama oceny artystycznych wartosci obrazow Matisse'a ezy ml1zyki 
Haydna. Stowarzyszooie Ateistow Amerykal1skieh liczylo natomiast 
w sieDpniu 1978 50 tys. czlonkow, co stanowi 0,24010 calego spole
ezenstwa. Oczywistym jest jednak, ze liczba Tzeezywistych ateistow 
jest znaczn'ie wyzsza oeL liezby czlonkow StowaTzyszenia. 

* 
W amerykanskieh srodka<.:h masowego przekazu cz~sto podkresla
ny bywa fakt rO'Zldzialu Koseiola od panstwa. Rozdzial ten nie impli
kuje jednak amputacji czy sz tueznego przemilczania. Stqd tez Wa
shington Post p rzytacza w jednym z numerow o'bszerne fmgmenty 
wY'Powiedzi p rezydenLa Car tera odnosnie do jego przekonan 1'eli
gijnYch. Podczas przyjc;cia dla 3 tys. osob Car ter powiedzial m. in.: 
"Bog jest dla mnie Kims realnym. Posta:wa wobec Niego jest sprawq 
bardw oso'bistq. Bog jest zawsze obeenyw mym zyciu. PodtTzym u
je mnie w ehwilach slabosci, prowadzi gdy .proszp, Go 0 to ( ...) Chr y
sLus jest dlo. nillie przykladem doskono.losci, ktory okresla me za
chowanie w stosunk u do innych ludzi". 

W bardzo osdbistych wyznaniaeh prezydenL przyznaje, iz kazde
go w'ieczoru modli si~ wspolnie z zon,! i uwaza t~ modlitw~ za ele
ment istOtny, gdyz zo.1'o,vno Konstytucja Stanow Zjednocwnych, 
jak i Dek laraeja Niepodleglosci zostala ,przygotowana przez osoby, 
ktore potTafily si~ modlie. Po Carterze glos zabieraj,! senatorowie. 
Republikanin B. Bedell z Iowa podkresla, ze jasne i konsekwentne 
uSwiadomienie sobie ewangelicznej prawdy 0 niemoZnosci sluienia 
Bogl1 i mamonie ula twia rozwi,!zanie wielu drazliwych kwesti'i spo
lecznych. T~ samq mysl rozwija senator R. Lugar z Indiana, zwra
eajqc uwag~, Ze konsekwentna postawa wiary prowa'dii do wzrostu 
sprawiedliwosci spotecznej, do wzmoze.nia wysilkow '\IV celu zacho
waniapokoju, ,do altr uistycznej troski 0 drugiego czlowieka. 

W dzien po katastrofie jaka miala miejsee w jednej z kopaln 
Virgin ii p rezytdent USA telefonuje do 1'odiiny, z ktocej zg,in~lo 
w wypadku czterech - bodajze - synow. Zalamany ojciee odbie
rajqc telefon prosi 0 jedno: "Niech si~ pan prezydent pomodIi w ich 
intencji". W odpowiedzi slyszy: "Juz to zrobile91". 
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J ako pTzyczynek do wiqzania religii Z pTOblemami Zycia spolecz
nego odnotowae waTto jeszcze tresci pOTuszone w audycji telewi
zyjnej dotyczqcej ruchu Cops for Christ (Policja d~a Chrystusa). Pod
czas wywiadu dwoch Qficerow w policyjTIych mundurach mowi 
{) tym, w jaki spos6b staTajq si~ wypel:niae w pracy wskazowki 
Ewangelii. "Pod wplywem ruchu -:- opowiada jeden z nich - spo
tykaj qc si~ z ludzkq malosciq i przest~pstwem potTafi~ pozostawac 
optymistq i nie trade wiary w czlowielka. Dawniej zaczynalo si~ 

u mnie tworzye swego Todzaju skTzywienie zawodowe - patrzylem 
podejrzliwie na wszystkich ludzi jako TIa potencjalnych przest~pcow. 
Obecnie Pismo sw. jest dla mnie zTodlem sHy i zrodj;em ufnosci, ze 
czlowiek moze si~ zmienic, ze Magdaleny nie mUSZq bye zawsze Ma
gdalenami a Szawlowie mogq przemienic si~ VI Paw16w". Jego ko
lega uzupelnia: .,Ewangelia, nad kt6rq medytujemy podczas naszych 
spotkan chroni mnie od czysto lega listycznego spojrzenia na zycie. 
Zamiaist cytawac paTagrafy i odwolywae si~ do 'llTz~dowego aultory
tet'll chcialbym, tak jak Chrystus z grzesznikami, prowadzie dialog 
z seTca do serea, odwolujq'C si~ do tego, ;co w nas wsp6lne, Ibo ludz
kie." 

PoTi.cjanci czlonkowie '!'Uchu nOSZq jako znaik rozpaznawczy spe
cjalny znaczek na klapach. Widnieje na n'i!m kTZYZ i gol~bka - sym: 
bol Ducha mqdrosd, kt6rego pomoc konieczna jest iPrzy trudnej 
pracy i znak Golgoty, na kt6rej ofiaTa zostala zlowna za wszyst
'kich ludzi. Umieszczony TIa dole znaczka napis glosi: "Pan mojq moc,! 
i mojq tarczq". 

* 

Reakcjq na niek t6re · z posoborowych ell:speryment6w podj~tych 

w USA jest wyrainy konserwatyzm pewnych gmp swieckich ka
tolikow. Nie je~'t to zazwyczaj ko;nserwatyzm wyrplywajqcy z milosci 
0:-> stereotyp6w czy z absolutyzowania foI'ITl, lecz z obawy, ze pod 
pozorem ocinowy zaprzepaszczone zostanq istotne elementy reli.gii 
i ·sam katolicyzm u legnie Iprzeksztakeniu w zlai1cyzowany quasi
-humanizm, ' w kt6ryrtl znacznie wyzej ceni si~ modne autorytety 
niz autorytet Ewangelii 

Po wydaniu Time'a poswiE~conym problematyoe 1b6stwa Chry
stusa i poglqdom H. Kunga redakcja zostala zasypana lawIDq list6w. 
Biskup Kosciola Uniwersalist6w Thank A. Hall z wietkq aprdbatf\. 
podkreslal w swym liscie, iz wreszcie ktos zrozumial koniecznose 
zerwania z "gimnastykq teologicznq" i niepotrzebnym pyt.aniem 
o b6stwo Chrystusa, kt6r e to pyt,anie ma ponoe prowadzie do magii 
i idolatriL "Ddkq·d Kosci61 zajmuje si~ problemem b6stwa Chrystu
sa - twierdzi The Rev. F. A. Hall - nie'poh'ze!bnie tr acimy nasz'! 
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energi~ i oOdwracamy naSZq uwag~ od istotnych pro'blemow ludzko
sci. Hans Kung pomaga we wzroscie Kosciola. Niech prace jego b~
dq blogoslawione". 

Z biskupim blogoslawienstwem dla Kiinga sqsiadujq na Iamach 
pismo. wypowiedzL Irlandczyka i Polki - przedstawicieli katolickie
go laikatu. JoOhn T. O'Mailey stwierdza, iz liberalne rozwiqzania 
lansowane z przej~ciem przez niektorych duchownych prowadzq do 
cieplawej, mglistej i bezsilnej teologii, ktorej glownym osiqgni~ciem 
jest zaciemnienie zagadnien ujmowanych do tychczas wzgl~.dnie jas
no oraz zaguJbienie duchowych wartosci chrzescijanstwa. Znacznie 
moOcniej pisze Donna Korczyk, sLwiel'dzajqc, iz 0 ile poczqtkowo prze
ciwnikiem chrzescijanstwa bylo poganstwo, to "obecnie najwi~kszy
mi wrogami Kosciola Sq ludzie w stylu ks. Kiinga, ktorzy uzywajqc 
terminu "chrzescijanin" odrzuoajq doOgmaty podstawowe dla chrze
scijanstwa. No. miejsce Ewangelii Chrystusa proponujq oni wIasnq 
ewangeli~, kltora jest r6wnie PQtrze'bna wspolczesnym lud:m.om, jak 
splesnialy chleb potrze'bny jest glodnym". 

Z racji przyjazdu do Europy wypadio mi nierazwysluchiwae kry
tycznych komentarzy na temat niektorych europejslk:ich srodowisk 
teo10g'icZ!nych. J eden z rmych rozmowcow opowiada mi z melancho
liq w glosie 00 swym kuzynie Piotrze, synu Polki i Kanadyjczyka. 
Marzqc 0 kaplanst.wie Piotr wstqpil do jednego z semina<riow. Po 
uwzgl~nieniu jego duzych zdolnosci intel€ktualnych, ktore ujawn'i
ly si~ podczas dwoch lat studiow, lokalny biskup zdecydowal, by 
dobrze zapowiadajqcego si~ kandydata wyslae na studia do ktore
gos z europejskich osrodlkow. Ostatecznie mistrzem PioOtra zostal sam 
Hans Kling. Po dwoch lwlejnych Iatach studiow w nowym sro
dowisku Piotr zmienil radykalnie pogIqdy. Nie pociqgalo go juz 
kaplanstwo, marzyl 0 profesorskiej katedrze i jako srodek do niej 
wi-dzial doktoO rat z teologii. Biskup, ktory aktualnie nie odczuwal 
bralku d 'OIDtorow teologii; 'Cofnql stYlpendium. Pl'zez pewien czas 
Piotr grzezywal finansowe tarapaty i musial zarabiac na zycie prze
kladami Z angielskiego. W tym tez okresie ' ozenil si~ i rozwiodl ze 
!:iLewardessq "Lufthansy", zas wkrotce po uzyskaniu doktoratu nowy 

. doktor swiE;tej Leologii zawar! drugi - tym razem cywilny - zwiq
ze'k malzenski. Do Kanady powrocil przywozqc dyplom doktorski, 
drugq zon~ i oryginalne poglqdy teologkzne. 

Rozgoryczonemu rozmowcy pro'buj~ tlumaczye, ii nie mozna obar
czae srodowisk naukowych odpowiedzialinosciq za wszystkie indy
widualne wyczyny studentow. Przypominam, ze takze i w srodo
wiskach superortodoksyjnych zdarzajq si~ przypadki smutnego i bo
lesnego rozdzwi~ku mi~dzy rzeczywistosciq pi~knych teoretycznych 
sformulowan i rzeczywistosdq napawajqcej melancholiq praktyki. 
Moje uspra wiedliwienia pczostajq jednak dla odbiorcy tylko zbio
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rem apologetycznych og6lnik6w, lJd6re nie Sq w stacie zlagodzic 
prze£ytego zawodu. 

* 

\V rozmowie 0 kryzysach, kt6re dotkn~ly zenskie zgromadwnia 

zakorme w USA -i znalazly wyraz w nieproporcjonamie wielkiej r e
zygnarcji z Zyoia zakoll!l1ego 1, ktos podsuwa mi ksiq2Jk~, k t6ra miala 
stanowic zbi6r Iwyty;cznych posdborowej odnowy w zakonach. Ksiqz
ka nosi tytul Nowe zakonnice (The New Nuns) i zostala wydana pod 
redakcjq siostry M. Charles Borromeo CSC wk r6tce po zakOllczeniu 
Soboru. Juz ' jej wst~p zapowiada, ze ma ona sluzyc formowaniu 
awangardy odnowy we wsp6kzesnym Kosciele. W skladajqcych 'si~ 
na niq 19 "awangal'dowych" artyk ulach moma wyczytac duzo 
o woln.osci i zmianie struktur, 0 Freudzie i Isocjologii. Nie ma n a- . 
tomiast zadne-go artykulu na temat duchoWQsci w scislym sensie 
tego term inu. 

Siostra Mary Scholdebrand piszqc ° pozyiywnych nast~pstwach 
freudyzmu zaleca odr zucenie "b ezplodnej konformistycznej logiki 
Arystotelesa" (s. 82) i zastllpienie jej tw6rczymi, diale'ktycznymi 
rozwiqzaniami Freuda. C6Z, odrzucanie nie bylo n igdy czynnosciq 
szczeg61nie skomplikowanq. Tym baI"dziej odr zucan ie logi'ki. W tym 
jedhaik problem, iz Zygmunt Freud 'byl raczej nieznany jako logik. 
Jesli wi~c odrzuci si~ logik~ ar ystotelesowskq to moma w tym przy
padku o trzymac co najwyj;ej rozw,iqzania pooba\v;ione jalkiej'kolwiek 
logiki. 

Siostra Jennifer Ober, dO'ktorantka .socjologii z Columbia Univer
sity, przedstawia poglqdy Margaret Mead odnosnie do miejs·ca za
konnicy w e wsp6kzesnym swiecie. Styl prezentacji tych poglqd6w 
budzi nieco gorzkawe q·efleksje. Wynikabowiem z niego, ze awall1
gardowosc polegac ma na tym, ii padanie plackiem przed autory
tetami naleZy wykonywac w t alk'im samym s tylu, jak prned So
iborem, a tylko kieTUneik padania n alezy - zmi·enic {) . 180 srop
ni. Wniosek taki mO'zna formulowac patrzqc, z jakim pT'7!ej~ciem 
i namasZiczeniems'iostTa Jennifer odnotowuje cwypowiedzi pani 
Mead. Odnotowuje i milknie. Dlatego tez z artykulu dowiadujemy 
si~ tylko, iz czystosc za'konna nie b~dzie i tak znak iem dla wsp61- , 
c21esnego swiata, gdyz wsp6lczesna cywilizacja rue potrafi jej zro
zumiec i uwierzyc w niq. Doktorantka Columbia University nie po
dejmuje juz analiz, czy cywilizacja wsp6lczesna Chrystusowi przyj
mowala Jeg.o wypowiedzi ° czystosci z pelnym zrozumieniem i za

. chwytem. 

1 W 1969 r. w USA bylo 182 tys. s16str zakonnych , W 10 lat p6znlel - z po wodll 

zgon6w, rezygnacjl I zmnlejszonej IIczby powolal'l lui: tylko 128 tys. 
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W srod dalszych pytail zadanych p. Mead moma m . in. znaleie 
kwesti~ : "Czy habit jest wam y lub k 0 n i e c z n y dla zakonnicy?" 
(s. 69) (podkr. moje - J . Z.). Moze dobrze 'byloby,. aby niektore 
z futurystycznie nastawionych do'ktorantek socjologii poczytaly cza
sem cos niecos z historii. Moze latwiej zauw azylytby wtedy, ze ich 
pytania nie Sq =6w az, t ak ba'rdzo awangar dowe. 

M6wiqc 0 wolnosci artyk uly 2fuioru moma by oceniae pozytyw
nie, gdyby zostaly umieszczone w konte'kscie calosciowej wizji for
macji osobowosci. Gdy kontekstu takiego brak, z wolnosci moma 
zrobic sopie pi~kny parawanik, efektowny slogan, czy pot~y ar
gument, przy uiyciu kt6r ego moma udowa dnie wszystko, nawet 
to - ja'k w Policjantach M.ToZka - iz prawdziwa wolnose jest tylko 
tam, gdzie nie ma wolnosei. 

Au'tOTiki The New Nuns robiqe uzytek z wolnosci slowa pdd:kre
slajq, ze w celu poszukiwania dynamiC2Jllego mo delu zycia zakonnego, 
siostry powinny zerwae z oczekiwan iem na zwapnienie zyl b~dqee 
s'ku1jIdem przesiadywan,ia w 1k1aseJtornych m U'rach i zajqe sj<;l pracq 
spolecznq. Spoglqdajqe w przeszlose moma znowu z zadumq zauwa
'lye, ze i p rzed So'borem w iele zgromadzel'l. zakonnych n ie unikalo 
aktywnych prac poza mUl'ami klasztor6w. Tyle tylko, ze k ierowala 
wtedy nimi r aezej troska 0 czlowielka czy milose do Boga, nie zas 
obawa 0 stan wapniejqeych iyl. 

Jedna z siostr rozwijajqea prae~ eharytatywnq wsrod Murzynow 
podaje nast~ujqeq charakterystyk~ istoty zycia zakonnego: "Sio
stra za'konna jest po prostu Osdbq, 'kt6ra zdeeydowala, by b ye dla 
wszystkieh siostrq, a rue ionq czy m atkq. Nie r omi si~ ona iape'\vne 
od innych kdbiet, jesli nie b ierze si~, oczywiscie , pod uwag~ nor
malnych romie mi~dzy ludimi. Mysl~ , ze powinna bye ana uboga, 
czysta i poslus=a - ale przeciez sqdz~, ze wszyscy chrzescijanie 
powinni bye taey... " . 

Na podstawie tego okreslenia usilowalem wydedu'kowae, jaka jest 
ro:imica mi~dzy siostrq zakonnq a - powiedzmy - piel~gniarlkq 
ateistk1t, bardzo zyczliwq dla ehorych, kt6rzy nazywajq jq rowniez 
siostrq. Usilowalem, lecz nie mi nie wyszlo. Moze po prostu dlatego, 
ze umysl mam zepsuty ipr zez beZlplodnq, 'konfOTIllistYCZllq logik~ 
Arystotelesa. A moze w' wyniku siedzenia w muraeh zwapnialy mi 
nie tylko iyly, ale i szare komorki. 

J6zel Zycinski 
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SPOR 0 LOGIK~ FORMALNA 
REKONSTRUKCJA CZY WY JASNIENIE J~ZYKA ZASTANEGO? 

Nequem en im l eges intellectui aut r ebus dam'!!; 
ad arbitrium nostrum, sed tamquam scribae fi
del es ab ipsius naturae voce latas et prolatae 
excipimus et descri bimus. 

Cantor 

Istniejq sZlkoly filozoficZll1e, kt6re Z nieU'krywanym poczuciem 
wyZszosci odnoszq si~ do wszel'1dlch badan logicznych: 1stn-ienie 
obiektywmy,ch, intersubiektywnie sprawdzalnych kryteri6w ikonfron
tacji mysli, argument6w i sqd6w jest dla n ich sprawq, do ik torej nie 
przywiqzujq wi~k.szej wagi. Nie 0 rtych ,sZlko lach zarnierzam tu mo
wic. Jakby na przeciwnym kraneu t ych kierun!k6w rrozwija si~ inny 
kierunek filozofkzny, powstaly na poczq1Jku tego wie'ku i od tego 
czasu I'osnqcy bal'mo dynamicznie, zwany ikierunkiem anaHtycznym 
(w szerokim TO'zurnieniu 'tego ok reslenia) , ktory wyszedl z zaloze
rna, ze ~pO'ry filOlZOficzne nie mogq si~ toczyc nadal, jalk s ip, zwykle 
toczyly w epoce nowozytnej, bez U'przednieg,o ' ustalenia wspolnego 
Zll1a·czenia slow Ii bez ustalenia praw PQprawnego wnioskowania, kto
re obowiqzujq kazdq ze st ron. 

W przekonan'iu, ze nierozStrzygalnosc (n awet t ego, n a czym pole
gajq roinice) antagonistycZll1Y'ch teorii filOZlOficznych jesrt \VYllikiem 
odmiennY'ch ikryteriow wyrazu jE;:zY'kowego, jak im si~ fil{)zofowie 
poslugujq, duzy odlam filozofii XX-go wieku skoncetl1brow al swoje 
wysil:ki nad odnalezieniem (filozofowie lingwistY'czni) lub usbaleniem 
. (logicy formalni) intersu'hiektywnych kryteri6w obowiqzuj itcych 
w poslugiwaniu siE;: jE;:zytkiem i w argumentowaniu. Kierunek ten. 
zwany analitycznym (sensu lato) rozwinql siE;: w nieco odmiennych 
forrnach na pocza,tiku t eg{) wieku w 'l'oinY'ch kra jach i w roZilych 
osrocLkach filozofi:cznych, choc wsz~dzie wyrosl z tegosamego zap 0 

trzebowania. W latach 1930-1931 jedna'k pewne decy:duj erce odkry
cia w dziedzirrlie logiki i teorii znaczenia spowodowaly znaczne poglp,
bienie r6inicy s tanowisk w obrE;:bie samej filozofii analitycznej mi~
dzy tymi, ktorzy przyczynE;: !l1ierozstrzygaln<lsci sporow filozoficznych 
przypisujq imrnanentnym wad<lm j~zy'ka n aiuralnego (formalistami) , 
nieosbrosci jego termiinow, <lkazjalnosci :zma,czen i braku sztywnych 
regul wnioskowania i tymi, kt orzy uwazajq, ze j ~zyki naturalne Sq 
wspanialymi - i nie dajqcymi siE;: zastq:pic - narz~dz iami myslenia 
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i poro~umienia (lingwistami), 'byle ka2Jdy poslugiwal si~ lIlimi po
p1'awnie ~czyli wedle juz istniejq:cych regul uzyda slow i wnioslko
wania). Rozpoczql si~ w o'\vych latach i nabral poiniej wielkiego 1'02
machu "spor 0 granice stosowalnosci metod logic7lnych". Od tego 
czasu kazda ze strOll rozwija i precyzuje swojq argumentacj~, talk 
ze - jak pisze prof. K,otarbinska - "jesli si~ sledzi biezqcq Htte- • 
ratur~ przedmiotu, moma stwierdziC, ze spor ten przyciqga coraz 
t.o szersze gI"ono uczestnilkow i ze echa jego Sq coraz wi~sze".l 
o sporze tym pisala wni'kliwie prof. Janina Kotarbinslka w mzpra
wie 0 takim wlasnie tytule-2 z pozycji rekonstrlikcdonistyoznych, czy-
Ii takich, ktore za'kladajq, ze j~zyIk lIlaturalny nalezy udoskonalic za 
pomOCq definicji jego terminow i sformalizowania praw ro~umowan. 
"Scierajq si~ tu dwie koncepcje - pisze prof. Kotavbinska - rekon
strukcjonistyczna i deskrypcjonistyczna lub, w innej nomeniklawrze, 
formalistycma i lingwistyczna".8 (W nmiejszym szkicu posluguje, 
si~ wymiennie o'bydwoma parami terminow, tak jak to czyni w cy
towanej ro-zprawie prof. Kotarbinska.) 

P'rzedmio,tem nillliejszego szJlcicu jest krotkie przedstawienie owych 
wydarzen z lat 1930-1931, iktore zrniEmily ablicze filozofii analitycz
nej i przedsta¥.ri.e:nie niek'torych argumentow nuttu lingwistycmego 
(antyformalistycmego), ktore nie zostaly uwzgl~dnione w sposob wy
CZeTpujqcy w sikicu prof. Janiny Kotatbinskiej. Wydarzenia, 0 kto
rych mow-a, to przede wszystkim: 1) dowod przeprowacizony pl'izez 
slynnego logika i matematylka Kurta Godela niemoZliwosci is1mie
nia pelnego systemu sformalizowanego i 2) zwrot od logiki formal
nej i opracowan'ie pierwszych zr~bow tzw. logLki lIliefoIln1amej je,zyka 
naturalnego, dokonalllY przez autora Tractatus Logico-Philosophicus, 
naj'bardziej wplywowego filozofa logilki tego wieku i daWl!liej~zego 

teoretyka re'konstrulkcji j~zyka, Ludwilka Wittgensteina. 

II 

Kurt Godel , wielki uczony austriacki , ~marly w zeszlym roku 
w S'tanach Zjednoczoillych, byl jednym z naj.skromniejszych a zara
zem najbardziej zasluzonych myslicieli naszych ,czasow. Jego slYl1.llle 
dwa twievdzenia, opublilkowane w 1931 r., wyka:caly ostatecznie, ze 
marzenie pelnego sfOITl1a li:zowania ludzkiego dyslkursu jest nieosiq
galnq utopiq, gdyz nawet sys temy fOl''111alne lIla pDziolmie zlozonosci 

'Op. cit. , str. 217. Gl6wne teksty dotycza,ce opor u, 0 kt6rym mowa, zebrane zo
staly w: LogIc and Philosophy, New York, 1968. 

I Janina Kotarblnska Sp6r a grantee stosowalnoscl metod logicznycl!, Stud!" 
Filozoflczne 1964 ; wydany takZe w antologll semlotyka polska, Warszawa 1971, str. 
216-248. Umlejscowienie nastElPuj f\cych cytat6w odnosic slEl bE)dzte do wydania 
\II tomle s emtotyka polska. 

, Semlotyka polska op. cit. str. 217. 
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Twiel'dzenia Godela wydajq mi si~ ja!kims szczeg6Inym odwetem 
lucl?Jk.iegu umyslu nad mechanistyc1Jllymi koniecznosciami system6w 
dedukcyjnych, gdyz wykazaly one jego odkrywcze zdoLnosci, Ikt6re 
-potrafiq wykTyc prawdy matematycznie nieudowodnione i rue dajq
ce si~ udowodnic WewiIlqtrz jaildegokolwiek sytemu alksjomat6w. 
ZdoLnosci te doprowadzily w przeszlosci umysl ludzlki do odkrycla 
wielu prawid, dzis udowodnionych , lecz do kt6rych doszedl on w czes
niej innq drogq. Wedlug wielu filozof6w lingwistycznych twierdze
nie Godela jest dosern Smier'telnym dla tprogramu formalizacji pro
blem6w filozofiC1Jllych. Logika formalna - kh 7ldaniem - jest jed
nym z wielkich osiqgni~c ludZlkosci i powinna si~ rozwijac na wlas
nych prawach jako nama niezaleZna. W filozofH lIlatamiast tr.zeba 
ustalic granice jej stosowalnosci i nie moma, z zasadniczych powo
d6w, traktowac jej jako jedynegoa1bo gl6wnego srod'ka uzdrowie
nia filozofii. Is1miejq inne kiemnki badan, inne formy myslenia po
za mysleniem m atematyczno-dedukcyjn ym, w 'lct6ry;ch odnalezc moz
na intersubiektywne Ikryteria st9sowaInosci wyrazen i wniosk6w 
i z ich pomocq rozpoznac natur~ poszczeg6Inych p roblem6w filozo
fiCZllych. Badanie t ych Ikryteri6w ~mierza do t ego samego celu, do 
rozwiqza:n'ia t ych samych prOlblem6w, jakie sollie stawialo pierw
sze poIkolenie filozof6w anaJittycznych lIla poczqtku tego w ielku. 

Myslicielem, k t6TY rOlZipOczql ten nowy kierunek badan :nad j~zy

k iem w styczniu 1930 ro'k;u 6, czyli na k rllka mie:si~cy IPrzed opuhliko
waruem twierdze:nia Godela , Ibyl Ludwik Wi t tgerus tein. W chw'ili, 
w kitor ej logilka fO'I'!ll1alna sama ~o'bie 'starwiala mep r.ze'kraczalne gTa
nice, autor Tractatus Logico-Philosophicus, do ruedaWtrla jeden z naj
ba,l'dziej tw orczych . umyslow w d ziedZJinie badan nad analizq i for
maliz3'cjq j~a, niezalemie ad wynik6w pracy Godela, nagle zmie
nil radyka'lnie 'Swoj stosunek do programu analizy, d efiniaji i for
maliz3'cji j~zy'ka i rozpoczql zupellnie nowy kierune'k poszukiwania 
intensulbielktywnych ("rpulblicznych" w edlug j ego teI'l111nologii) kry
teriow wyrazu mysli zagubionych w pra'h.4;yce filozoficznych sporow. 
KII"6tJk:i dkres czasu, w jak im si~ odbyl 6w ZWTot w post awie Wittgen
sterna, jeslt j es2lcze dzis-powodem zdziwienia i dO'oiekan jego biogra
fow. Wiad omo, ze w 1929 roku 'PO dlugiej przevwie, w kt6rej itlie 
zajmowal si~ filozofiq, ipTzyjechal do COOll!bridge i n apisal rOZipraw~ 
pt. Some Remarks on Logical Form,7 w!kt6rej wyrazal poglqdy w sto
sunk u do logiki formalnej rpodO'bne do t ych, jakie wyrazil w Trak~ 
tacie. Z pami~tniik6w Waismana ~viadomo t akze, ze juz w styC1Jlliu 

• Dokladnll da~ owego zwrotu dokonanego przez Wlttgenstelna znamy z pa~ 
ml~tnlk6w Waismana. Zob. Friedrich Waisman, Wittgenstein una dte Wiener 
Krefs, Oxtord 1967, str. 93. 

T Zob. Mind, 1929 ; jest to jedyny tekst WJttgens teina , poza Traktatem, opubllko
wany za j,ego t ycla . 
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1930 wku wyparl si~ zdecydowanie tych p oglqdOW 8, a jego wykla
dyow Cambridge z lat 1930-1933, zanotowane z lawy szJwlnej przez 
Moore'a, filozofa 0 wiele starszego i w6wczas bardziej znanego, roz
pocz~ly nowe "lingwistyc71l1e" (w przeciwienstwie do seisle "ana
litYlc71l1ego") uj~eie 'zagadnienia rozstrzygalnosei sporow filOZlOficz
nych, lctore si~ z <CZ1l!sem roz1"Osl0 w wieJiki w,spolczesny nUI't "filozo
fii lingwistYC71l1ej". 

Mimo twierdzenia Godela i nalStlWOych t w'ierdzel1 Alonso Chur
cha, wY'k.azujqcych me ograniczenia metody formal:no-logicznej, du
zy odlam filozofii analitY'C71l1ej, szczegoln.ie w Stanach Zjednoczo
nych, w Skandynawii i w PoJsce (w S:kandynawii i w Polsce odlam 
len reprezentuje przewazajq,ca cz~sc 'SZlkoly analitycznej 9) pO:ZiOstal 
wielIDY staremu programowi rekonstrulkcji i formalizacji j~zyka na
turalnego, op'faoowanego na ,poczqi'ku tego wJeku przez Russella 
i Whi:teheada w Principia Mathematica (a przedtem jeszcze przez 
F1'egego), przez Wittgensteina w Tractatus Logico-PhilosophictLS 
i - w rOZnej postaci - przez uczonych wiedenskich, polskiICh i upsal
skich. Natomiarst "koncepcja ,desikrypcjonistyczna - jak pisze prof. 
.J. Kdtarbinska na wst~pie cytowanej pmcy - wysuniEilta przez Witt
gensteiil1a w ostatniej fazie jego twor,czosei oraz przez tzw. szkol~ 
OIksfordZlkq, zrodzila si~ wlasnie z lkrY'ty'ki talk poj~tej analizy j~zy
kowej. Rekoosbrukcjonistom zat'zuca si~ tu glown-ie to, ie usilujq 
stosowac metody logiczne - ,definicje, relk<OnstI"Ukcj~ logitcznq 1'0
zumowan, ,budowanie systemow sformali:rowanych - na terenie, 
ktory do tego si~ nie nadaje, n;;l kt6rym proby pos1ug.i"wani?- si~ ty
mi Iffietodami :nie tyJ.:ko nie przynoSZq pOZyeku, ale .cz~sto Sq wr~cz 
szkodliwe. Programowi rekonstruikcj<onistycznemu przeoiwstawia si~ 
przy tym program wlasny, 'konrkurencyjny: analiza ma na celu nie 
ulepszanie j~zylka pod wzglEildem 10giC71l1ya11, lecz badanie fakrtycz
nych sposob6w jeg.o funk!cjonowania, nie rre'kOillstrukcj~ 10giCZil1q, lecz 
mozliwie najwierniejszy op1s jego wlasnosCi ,zastanych. 

Talk wyglqda, z grubsza rzecz biorq,c, zasardnicza ,kontmwersja 
stanowrs'k. Zaga'Cin'ieniegran ic stos'owalnosci mebod logicznych wy

a Op. cit str. 93. 
a Brak zasadnlczych zm1an w program1e polsklej powojennej szkoly analitycZJlej 

w stosunku do jel wielklego okresu przedwojennego sy.gnallzuje Witold Marci
szewski w swojel ksl!\zce Podstawy togicznej teorii przekonan, PWN, 1972. Autor 
przypom1na nastllPujqce slowa Jana Lukasiewicza wygloszone na zjezd'zie fiJozo
!1cznym w 1927 roku: "Trzeba przyst!\pie do pr~b rozwiljzama tych zagadnien 
filozoficznych, kt6re motna sformulowae zrozum1ale. Najodpowiedniejszlj metod!!. 
k t6rq naleZa!oby zastosowae w tym celu, zdaje sill bye metoda logiki matematycz
nej, metoda dedukcyjna, aksjomatyczna". Tak sformulowany program dIn mozofii 
analltycznej Marclszewsld i wielu wybltnych loglk6w polskich uwaza nadaJ za 
aktualny 'mimo jego radykalnego zakwestionowania impllkowanego w twierdze
mu Godela 1 mlmo krytykl fllozoficznej tego programu, zainicjowanej w 1930 r , 
przez Wittgenstelna. 
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suwa si~ w meJ, jak widac, na mleJsce naczelne. Granic jak za
kreslonych? Trudno byloby odpowiedziec na to pytanie w sposob 
catkiem stanmV"czy. Moma jednak zaryzy'kowac twierdzenie, ze we
dIe deskrypcjonistow granice te majq oddzielac teren j~zyk6w sztucz
nych 0 dolkla,dnie ustalonych regulach 'konstrukcji, od terenu j~zy
k6w n a'turalnych, dla ktorych reguly takie nie Sit, jak wiadomo, wy
raznie sformuIowane. Po jednej stronie znalazlyby si~ zatem logtka 
formama i matematyka, po drugiej - wszystkie dyscypliny poslu
gujqce s i~ j~zykiern naturalnym, w kazdym zas razie cala filozDfia 
i wszystkie nauiki 0 charakterze ernpirycznym. Spor, 0 'ktorym mowa. 
toczy si~ w zasadzie 0 talk wyt\kni~te granice".10 

Zmiana postawy Wrttgensteina i food, ze za Wittgensteinem po
szla duia Wi~SZiOSC analitykow brytyjskich i stopniowo ta:kze znacz
ny oillam filozofow analityc2)nych amery'kanskich, rozpoczltl w 6br~
bie samej filozofii analitycznej ow "spor 0 granice stosowalnosci 
me t'Od logicznych" na temat ktoreg,o chc~ ilu zrobic par~ uwag na 
poparc'ie stanowis'ka lingwistycZ'nego, dotyczqcych argumentow nie 
uwzgl~dnionych lub niedostatecznie uwzgl~dnionych w niezmiernie 
obiektywnym i pod innymi wzgl~dami wzorowym opracowailllu prof. 
J. Kotarbiilsikiej.ll Nie b~d~ wi~c powtarzal znanych argumentow 
wysull1i~tych przez deskrypcjoni'St6w, ktore juz zostaly znakomicie 
stres2lczone w powyzszej rozprawie. Zamierzam natomiast przedsta
wic argume!l1ty zmierzajqce do odrzucenia Ikoncepcji r~ko:nstrukcji 
j~zyka, Ikt6re nie zostaly dostatecznie uwzgl~dnione w owej - pracy. 
Bo spor mi~dzy rekonst·rukcjonizmem a deskrypcjonizmem w filo
20 fii anaIitycznej wciqz si~ rozrasta. 

III 

Dla rekonstrukcjonist6w (analityik6w Iklasycznych) nacze1nq me'to
dq . dos'konalenia poj~c jest metoda definicyjna. Deskrypcjonisci 
("lingwiSci" w innej nome!l1klaturze) nie majq uk przeciwko defi
niowaniu poj~c, M6re dadzq si~ :ildefiniowac, przede wszystJkim rnic 
przeciwko defirniowaniu poj~c technicznych. Ostrzegajq jednruk przed 
zludzeniem, ie metoda ta: 1) da si~ zawsze za:stosowac i 2) ze zawsze 

1. semtotyka polslca op. cit. str. 217. 
11 Ustosunkowanle sill do cytowanej rozprawy prof. J. Kotarblnskiej jest obo

wi<\zkiem kai dego, kto zamierza podj<\6 na nowo ten temat. Jest to jedyny tekst 
w illzyku polskim opisuj<\cy naukowo sp6r, 0 kt6rym mowa i proponuj<\cy pewne 
rozwi<\zania w dziedzinle deflrucji POjll6, kt6re mozna nazwac kompromlsowymi. 
Przedrukowany w antalogii Semtotyka polska jest tekStem, na kt6rym mlodzi filo
zofowie polscy ucz<\ si~ I wyrablaj<\ sobie pogI!\d 0 dw6ch omawianych klerunkach 
analitycznych. P6zniejsze rozprawy, opublikowane w Polsce i nawi<\zuj!\ce do te
matu, odblegaj!\ daleko poziomem naukowym od praCY prof. J. KotarbinsIdej, rue 
wnosz<\c do naszej znajomosci tej sprawy nic nowego. Zob. np. Roger Martin, 
o formalnym pode}Sc!u do f ilozo/U Jt:zyka, Ltngwtstyka a /tlozofta Warszawa, 1977. 
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jes t korzysll1a. Aby zrozumiec gl~bokie powody Lego zastrzezenia, 
musimy oofnqC si~ do teorii zrnaczenia i zaczqe od postawienia sobie 
pytania: ja1k to si~ dzieje, ze jakies wyrazenie, potoczne ·lub tech
nic2llle, ma 'mlaczenie? Cz~st6 na to pytanie "mozemy odpowiedziec 
powolujqc si~ na definicje, czyli na inne terminy lub slowa. Lecz 
takie odsylanie od jednego slowa do innych slow ma jaikis sem 
tylko, jesli pr~dzej czy pozniej natrafimy na wyrazerua, iktore mogq 
bye zr0:?Jumiarne same przez si~. Mog~ zdefiniowae wyrazenie "sos 
holenderski" 12 ja,ko SOS kremowy zloiony z masla, Z61ilka, .cytryny 
lub octu i Zidefiniowae ,;kremowy" jako ,Inasycony Ikremem lub sub
stancjq podobnq do kremu". Ale jak zdefini!owac term'in "podob
my"? W pewnej ·chwili Ikazdy lanouch d efinicj i dochodZii do jakiego~ 
kresu i mUS'imy polegae na zrozumieniu innego rodzaju, bardrlej 
bezposreooim. Fa'kt, ze termin rozum:iany ,ibardziej b~srednio" 
sluzy sprawnie w komuni~acji mi~dzylud2Jkiej i ze j est niezb~dnym 
sJdadnikiem w defilnkji terminow dajqcych si~ zdefiniowae, swiad
czy, ze jest on rozumiarny w taki sam spos6b przez 'Wszystkkh uzyt
~{Q'wnik6w j~zyka , <czyli jego znaczenie opiera si~ rna ikryteriach "pu
blkznie" znanych, a nie na jakims prY'Watnym wyczuciu ikazdego 
uzyt'k:owrnika j~zy'ka osobno wzi~tego. Terminy definiujerce majq 
wi~c rown'ie seisle ustalone ZIIlEl'czenia, jak terminy definiowane 
(jest to, jeSli si~ nie myl~, koniecZ11'ose logiczna). Rodzi si~ wi~c py
tanie, ja'k powstajq i ja'k mozemy TOZp02lllac ,k,ryteria dkreslajqce 
znaczenie 1ermin6w definiujqcych? Weimy np. termin "podobny". 
Ja'k w'iadomo termi'll ten byl w historii fi107JOfii, a w 'szczeg6ln'Osci 
w sporze 0 U!lliwersalia, uwaza'llY powszechnie za majtrudniejszy do 
zdefiniowarria ze w szystkich termiln6w "kategorematycznych". Na
w et skrajni nominalisci pI"zYZ'llawali, ze nominalizm 'llie da si~ u za
sadnie bez przyj~cia jedmego jedynego. powszechniika: "podobny". 
Z drugiej strony, logicy i filozofowie analityczni p rzypominajq na.m, 
ze lka2ldy dowolny przedmiot jest podabny do drugiego , dO'wolnie 
wybranego pTZedmiotu' (to sarno m oma :powiedziee 0 cechach, czyn
ll1osciach, rela'cjach) pod jak ims wzgl~dem, w ja1cims aspekcie. Gdzie 
Sq wi~c (tak istotne dla n as) byteria podobienstwa i nrepod'O'bien
s twa? Skqd czerpiemy znaoczenie t ego slowa? 

l'6}{!i skupialiSmY 'llaSZq uwag~ rna definicjach i poj~ci.ach definlo
wanych, 'llie powstawaly wielkie problemy filozoficzne. Moglismy 
definicje zmieniac, U5pr.awniae, jaok si~ nam iywInie podoba. Praw
dziwe problemy filozoficzne rodzq si~ rna 'Obszarze termin6w definiu
jqcych i jes't to pow6d, dla ikt6rego rekonstrulkcjonizm analityczny 
nie przyczynil si~ do rozwoju pToblematyki filozofiC2lll.ej 'W jakiej
kolwiek dziedzinie poza filozofiq j~zY'ka i pewnych bal'dzo ograni-

U Znany przyklad Searle'a. 
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cwnych dziedzin filozofii nauki. Dla deskrypcjonistDw pra wdziwy 
problem w filozofii j~zyka powstaje wtedy, kiedy posta wi my sobie 
pytanie, skqd pochodzq znaczenia termin6w niedefiniowalnych? Jak 
to si~ dzieje, ze my je rozumiemy i poslugujemy si~ nimi sprawnie 
w komunilkacji miedzylu~iej? Odpowiedz cz~sto przytaczana na to 
pytan ie h rzmi, ze slowo jest wyrazem mysli, poj~cia, jakiegos "przed
miotu umyslu" , kt6ry zawiera w sobie owo znaczenie. Ale taka od
powiedz jest odpowiedziq tylko pozornq, gdyz przenosi problem 
ze "slowa" na "poj~cie". To sarno pytanie powstaje w stosunku do 
"poj~cia" : skqd si~ bierze jego znaczen ie i mozliwose jego zasto
sowania do przedmiot6w tego swiata ? (przeciez orzekamy 0 jednych 
przedmiotach, ze Sq "talde a takie", a 0 innych, ze nie Sq). Problemu 
znaczenia sl6w nie da si~ rozwiqzae przez spychanie go do wewnqtrz 
umyslu ludzkiego, ja'k to robila filow fia prelingwistYC7Jl1a. Chodzi 
nam 0 znalezienie odpow iedzi na pytanie, jak to jest, ze cos w moim 
umySle - diwi~k , znak lub obraz - rna znaczenie, znaczy np. pia
sek, t~ substancj~ znajdujqcq si~ gdzies tam poza mnq. 

Problem ten n ie moze bye rozwiqzany przez badanie wyizolo
wanych poj~e, grup poj~e lub nawet caleg·o j~zyka (jak to propo
nuj e np. semantyka strukturalistyczna). Aby zrozumiee zwiqzek 
mi~dzy j~ykiem a swiatem, trzeba badae postawy i czynnosci, nie
kt6re naturame (jak spanie i jedzenie), inne konwencjonalne, podzie
lane wsp6lnie przez pewnq grup~ ludzi, postawy i czynnoSci. kt6re 
umozliwiajq im poslugiwanie si~ wsp6Jnym j~zykiem. Poslugujqc si~ 
terminem og6Jnym ja:k "piasek", mowiqcy opiera si~ na podzielanej 
z innymi ludzmi og6lnej zdolnosci identyfikowania poszczeg6lnych 
egzemplifikacji tej substancji. Sens tego, 00 m6wi, nie wynika wy
lqcznie z indywidualnego aktu nazywania przedmiot6w. Posluguje 
si~ on terminem og6lnym, kt6ry stosuje si~ do wszelkich porcji 
piasku, gdziekolwiek by si~ ZII1ajdowaly, a nie tylko do porcji, kt6rC) 
ma przed sobq. 

Prawdziwy problem polega na wytlumaczeniu, jak to siE: dzieje. 
ze pewien diwiE:k, kt6ry wydaje m6wiq'Cy, moze zawierae W. sobie 
talkie og61ne poj~cie. M6g1by ktos pomyslee, ze og61nose terminu 
"piasek" zalezy od sformulowania przez nas reguly okreslaj&cej > 
w jakich wypadkach mozemy si~ 'tym terminem poslugiwac, Taka 
regula, talk jak og6lnoSc tego poj~ia, n ie moze polegac ani nl} sa
mym diwi~ku, ani na kazdorazowej czynnosci naszego umyslu, kt6
ra kryje si~ za tym dZwi~iem. Znaczenie tego terminu moze bye 
ukonstytuow ane tylko przez fakt, ze uzytkownicy jE:zyka potrafia 
dojse do zgody co do uzycia tego terminu, 00 do sposob6w jego za
stosowania i co do tego, jak i kiedy pow inno siE: Wlltpic, czy cos je3t 
piaskiem czy tei: nie. SUa tej og6lnej i wrodzonej zdolnosci isto! 
ludzkich do porozumieniasi~ co do uzycia kazdego terminu jest ta · 

. 
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ka, ze m6willCY nie traci swojego 2Jrozumienia ja'kiegokolwiek termi
nu nawet w tych wypadka1ch, rw iktorych myli si~ w jego zastoso
waniu. :flumaczy to fa.'kt, ze moma twierdzie i wierzye falszywie, 
ze COS jest piaskiem, nie tracllc przez to zrozumienia prawdziwego 
2Jnaczenia terminu "piasek" w tym Isarnym aikde twierdzenia. 

Nazwy substancj'i ta!kkh jak piasek i imiona wlasne Sll drobnq 
c~sciq j~zyka i jego cz~scill najmniej ,gikomplikowanq pod wzgl~

dem relacji z czynnosciami i z zyciem cztowieka. Ale takze w tyro 
wypadku - trz~ba to jasno sobie uswiadomie - n ie ma sposobu 
stwierdzenia, jak to si~ dzieje, ze slowo "piasek" ,znaczy piasek, sku
piajqc si~ na pojedynczej wypowiedzi, napojedynczym akcie we
wn~trzmym, i zapytujllc ,,'CO 'Si~ we mnie dokonuje"? Odpowiedi na 
to pytanie nie moze bye wyd.estylowana z pojedynczego wydarzen:ia. 

_ZbliZamy si~ do uiej tylko, jesli odkryjemy <relacje zachodzllce mi~
dzy 'poszczeg61nymi wypowiedziami a czymS 0 macznie wi~kszyrn 
zasi~gu, relacje mi~dzy poszczego1nymi wypowiedziami a caloscill 
udzielanych odpowiedzi podzielanych przez uzy!tkiownikow j~zyka, 
dla :Morych ten swiat jest wspo1nym swiatem, odpowiedzi, k:tore 
umozliwiaja. istnienie trwalych zwic¢kow mi~dzy slowami a dko
licznoSciami, w jakich Sll wypowiadane. Te struktury 'postaw i prze
konanpodzielanych przez s"ijOlecznoiie uzytkownikow danego j~Zyka 
Sll tym, 00 Wittgenstein nazwal "formami zycia". 
; Jesli ad 'ternrinu ,,'piaJSek" przejdziemy do badania takich tenni

now jak slowo "po_dobny", 0 kt6rym hyla mowa wyzej, zauwazy
my, ze uie tylkio nie da tSi~ ono zdefiniowae, ale ze zalemose jego 
znaczenia (podobnie jaik termi:now "pi~k:ny", "dobry" itd.) od "for
my iycia" spolecznosci uzytkowniikow j~zyka jest - jeiili to rnoz
liwe - jeszcze wiQksza. Jak jui poWiedzielismy przedtem, kaZdy 
p'rzedmiot jest "podobny" do drugiego pod jakims wzgl~dem. Wszy
stkie przedmioty sa. np. wi~ksze alba mniejsze od danego przed
miotu i tworzll w ten spos6b dwie k lasy przedmiot6w ,,'podobnych". 
Mozemy talkie podobienstwa ustanawiae w nie<Skoncwnosc. Tak sa
mo 0 ikazdym przoomiocie mozemy powiedziee, ze jest pod jakims 
wzgl~dem pi~kny. Mirno <toistmiej'l p rzedmioty, 0 ikt6rych zgodnie 
orzekiamy, ze Sq "podobne" lub "pi~ne" albo "niepodobne do <ste
bie" lub "brzydlde" i rue potrzebujerny tych predyka,t6w zaopatry
wac dookresleniem typu "pod takim a tailtim wzgl~em". Jest to fakt 
decYiduj8/cy dla znaczenia, czyli dla naszego roxurnienia tych slow. 
Zgodnose tego typu Slldow ·me musi bye absolutnie powszechna, rno
gq si~ one romie do pewnego stopnia j :zmieniae. Do pewnego stop
nia dlatego, ze gdyby w wiQkszo~d wypadkow (tych wostych wy
pa,d!k 6w zycia codziennego) slldy ,poszczeg6lnych ludzi byly calko
wide tro71bieme oW ocooie tego, co podobne lub pi~kne, n ikt z Ras 
by nie wiedzial, co ten drugi rozu:mie przez to slowo. TylJko w po
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wszechnie podzielanej zgodn osci sI\d6w ustalaja, si~ kryteria stoso
walnosci sl6w (bez dodkreslen) i wyodr~bniaja, si~ Ikonkretme wzor
ee, Z odniesienia do k t6rych slowa czerpia, swoje ma'czenia. KaZdy 
wzorzec moze bye odrzucony i zasta,piony mnym, ale nie moze bye 
zignorowany. Mozemy 'twierdzie, ze Mona Lisa i inne slawne obra
zy s a, brzydkimi obrazami, ze te ko'biety, M6re uchodza, za pi~o
~ci w naszym kraju, 51\ w istocie brzydkie, a te !llatomiast, kt6re ucho
dza, 2a Ibrzydkie, sa, pi~e, ze sprawiedliwose "jest prawem silniej
szego" itd., ale nie mozemy takikh sa,d6w S'tosowae generamie, gdyZ 
inni ludzie doszliby do przekonania, ze stosujemy inne, niemane im _ 
kryteria znaczenia tych sl6w i przestaliby ro?umiee, .0 co mam chodzi. 
Doszliby do przekonania (1 slusmie), ze kiedy m6wimy, ze to a to 
jest pi~~ne a tamto brzydkie, chodzi lIlam 0 oos 'innego niz im cho
dzi, kiedy m6wiq, ze oos jest pi~kne lub brzydkie. 

!V 

Z wyzej wymienionych powod6w Ludwik Wittgenstein odrzucit, 
poCZ&!wszy od 1930 roku, program definicji i formalizacji j~ka. 
Jakp'isze Anthony Quinton "Wit tgensteilIl odrzucil swoje poprzed
oie przekooanie, ze logiika Russella przedstawia w jaikis spos6b ko
sciec, szkielet ludtkiego myslenia godnego tego miana. Logika Ru
ss-ella jest moze opisem struktury pewnych rodzaj6w myslenia mate
matycznego, lecz sformalizowane myslenie matematycme, chooiaz 
jest rzecza, wybitnq i godnq uwagi, jest ty1ko jednym z mozliwy;ch 
rodzaj6w myslenia".13 

Krytyka programu analizy (rozbioru) i formalizaeji j~zy!ka, roz
pocz~ta przez Wittgenst eina, zostala rozwini~tJa przez inny,eh ~ilozo
£6w Ungwistycznych, poczqwszy od Wisdoma i Ryle'a a skonczywszy 
na Strawsonie, Ikt6ry najwi~ej pra'cyposwi~il temu zagacinieniu.14 

W krytyee tej nie chodzi bYlIlajmniej 0 lIlegowamie wartoSct docie
kan fOI1ll1alno-logicznych: chodzi 0 wyikazanie, ze budowa system6w 
formalnych, talk jak budowa teorii fizylkalnych, nie7Jb~dna dia pew-

III Anthony Quinton, w: Bryan Magee, Modern British Philosophy, 1971, str. 9. 
Fllozofowle anglelscy posluguj~ si~ wYra:!;eniem "Lolrtca Russel1a" d1a okrealenla 
wszelldej 10glld sformallzowanej• 

.. Podstaw owe dzlela Strawsona dotycZl4ce 10glkl formalnej, jej utYtecznodc1 
w f!lozofl1 to: rozprawa On Refering (1950), w kt6rej poddal ostrej krytyce teorill 
deskTypcji okreslonych Russella; ksilltka An Introduction to Logical Theory (1952); 
rozprawa Analyse, Science et Methaphystque (1961) odczytana I dyskutowana na 
spotkanlu u Royaumont m1lldzy fllozofami angielsklmi 1 kontynentalnymi. Ostatnle 
prace Strawsona dotyczl\ce omawlanego sporu, wydane po publlkacjl cytowanej 
rozprawY prof. J. Kotarbltisldej , zebrane zostaly w: LogicoUngulstic Papers (1971) 

Subject and Predicate in Logic and Grammar (1974). Teksty lnnych znanych 
autor6w dotyczl\cEl sporu, 0 kt6rym mowa, wydane zostaly w zblorze Logic and 
Phtlosophy (1968) , Ed G. Iseminger, New York, 1968. 

i 
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nych cel6w, nie jest dziedzinq filozofii i nie moze odegrac decydujCl
cej roli w rozwiqzaniu ani nawet w odpowiednim sfOl'mulowaniu 
problem6w filozoficznych. Krytyce tej towarzyszylo odkrycie i szcze
g610we badanie t21w. ' logiki n ieformalnej j~yka, zwanej przez Wit
tgensteina grama tyk/l logicznq lub gramatykq gl~bokCl (w ostatniej 
cz~sci Dociekan). 

Odrzucenie metod rekonS'trukcji i formalizacji j~zyka wynikalo 
ze stwierdzenia niewyk onalnosci programu call1wwitej rekonstrukcji. 
Chodzilo wi~c 0 znalezienie innego typu kryieri6w poprawnego my
slenia, kt6re uwzgl~ilyby cale bogactwo egzystencjalnych do
Swiadczen czIowieka, przejawiajl\cyoh si~ w jego ak tach lingwistycz
nych. 

Zanim przejdziemy do om6wienia argumentu na rzecz deskrypcjo
nizmu opartego na dokonawczej funkcji j~ka, przytoczmy jeszcze 
jeden waZki argument przemawiajqcy przeciwko rekonstrukcji for
malnej j~zyka w filozofi'i, argument rozwini~ty przez Strawsona. 

"Problemy te i trudnosai (filozoficzne - A. G.) wyrastajq ze zwy
klych, potocznych poj~c, z nieuchwytnych i ludzqcych sposob6w fun
kcjonowanianiesforma}izowanych wyrazen j~zykowych. ZaI6ZmY, 
ze celem rekonstrukcji jest wlamie rozwi/lzywanie lub rozprasza
nie problem6w i trudnosci 0 takim rodowodzie. J ednalkze (... ) jesli 
spos6b funkcjonowania poj~c skonstruowanych ma rzuaie swiatlu 
na problemy i trudnoSci zrodzone przez niejasny spos6b funkcjono· 
wania poj~e potocznych, to trzeba wyraznie pokazac zbieZilosci i roz· 
biemosci miE:dzy poj~ciami skonstruowanymi a poj~ciami potoczny
mi. Lecz jak to zrobic bez' dokladnego opisu sposobu funkcjonowania 
poj~c potocznych ( ...). Natomiast opis taki sam pJ;Zez si~ dostarcza 
poszukiwanego rozwi/lzan ia problem6w i trudnosci ( ... )".15 Czyli ze 
nie moma j~ka potocznego formalizowae, zanim si~ go calkowicie 
nie wyjasni : w przeciwnym wypadku formalizacja nie jest nawet 
idealizacj/l pojE:C potocznych, lecz dowolnym wyborem pewnych ich 
zastosowan. 

Drugie zastrzezenie Strawsona dotyczy interpretacji poj~ zre
konstruowanych. "Rekonstrukcjonista twierdzi - pisze Straw
son - ze zamierza rozwiae czy rozwiqzac wqtpliwosci i problemy 
powstale z potocznego uzycia j~zyka. Lecz taki cel moma osiqgnqc 
tylko ustanawiajqc r6Zne punkty stycznosci mi¢Zy j ~zY'kiem natu
ralnyrfl a systemem zrekonstruowanym, czyli punkty stycZllosci znaj
dujqce si~ poza tym systemem. Taka potrzeba zachodzi nie tylko 
przy ustalaniu interpretacji poj~ zrekonstruowanych, ale w kai-

II Str:lWllon P. F., earnap', Views on Constructed SY8tems versus Natural 
Lanquage8, In Analytic Phllosophy, w zblorze The Phflosophy 01 Rudolf Carnap, 
I.ondoll 1963. 9 512. tlum. Barba ra Stanosz w zblorze Ltngwistyka a ftlozofta str. 480 
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dym wypadku , w kt6rym powstaja, problemy interpretacji zwia,zane 
z uiyciem poj~c nie zrekonstruowanych".16 Zachodzi wi~c stale 
koniecznosc odwolywania s i~ do pewnych zdan sformulowanych 
w spos6b niezaIemy od systemu. 

Argument decyduja,cy moim zdaniem i niedostatecznie uwzgl~d 
niony (przez obydwie strony) , przemawiaja,cy na rzecz j~zyka natu
raInego i przeciwko wszelkim programom nawet umiarkowanej for· 
malizacji problem6w filozoficznych, wylania si~ w tedy, gdy przyj
rzymy si~ z uwagf! "performatywnej", dokonawczej funkeji j~zy
ka (i wszellkieh innych system6w komunikowania informacji) od
krytej przez Austina. Jak dzis powszechnie wiadomo, teoria funkcji 
dokonaw~zyeh j~zyka zostala opraeowana przez Austin a po to, aby 
sprostowac tzw. bla,d deskrypcjonistyczny (w zakresie teorii znacze
nia), bla,d bardzo rozpowszeehniony wsr6d fUozof6w, a szczeg6Inie 
wsr6d 10gik6w, wedlug kt6rego gI6wna" jesli nie jedyna, funkeja, zdan 
i sa,d6w (pomijaj a,c funkcje impresyjne i ekspresyjne j~zyka, znane 
od dawna) jest twierdzenie 1ub opis ezegoko1wiek. Nie tyIko takie 
wypowiedzi , jak "zapraszam ei~ na obiad", "zaldadam si~" , "obie
euj~" itd. nie Sq sa,dami w sensie logicznym (gdyz nie moga, bye ani 
falszywe ani prawdziwe, leez tylko szezere lub nieszezere, wlasciwe 
lub niewlasciwe. itd.) ani opisami jakiejs ezynno§ci lub faktu we
wn~trznego , lecz spelniaja, funkeje dokonania ludzkiego ezynu, kt6l'y 
zmienia zastana, sytuaej~ i jest pelen implikacji moralnych. ekono
micznych 1ub prawnyeh. Jesli przejdziemy - tak jak zrobil Austin 
od tego typu wyrazen . kt6re sa, wzorcowymi egzemolifikacjami do
konawczej funkeji j~zyka do innyeh wypowiedzi. zauwazymy 
latwo, ie precyzja wypowiedzi rna przede wszystkim funkej~ doke
nawcza,. Postaram si~ zaraz wyjasnic, co to znaczy. Jak wiadomo, do
okreslenie mysli. uscis1anie przekazywanych sa,d6w nie odbywa si~ 
w j~zy'ku tylko przez dob6r ta:kieh czy innych pojedynczyeh termi
n6w. ale takze przez wia,zanie r6inyeh termin6w w sekwencje ezy 
grupy. kt6rych ro1a wyznaczona jest przez "mie]see 10g;czne" , ja
kie zajmuja w zdaniu. Mozliwose tworzenia r6mych sekwendi czy 
grup jest w j~Zy'kaeh naturalnych pra'ktyeznie nieskonczona. Moze
my dookreslae lub niedookreslae nasze poj~cia w kazdej wypowie

. dzi za pomoca, roi nego rodzaju predykat6w. Ale jakie sa, kryteria 
wyzna czaiace idealny stopien dookreslenia kazdego poj~ia w kai
dej wypowiedzi? W tradyeyjnej (szczeg61nie pre-Austinowskiej) fi
lozofi i j~zyka w og6le tego pytania nie stawiano. a jesli je stawiano 
to odpowiadano wskazuj a, c na przeciwstawne wymagania kazdego 
przekazu informacji: najwip,ksza scislosc i dokladnosc z jednej stro
ny. ekonomia mysli i mowy. z drugiej . Zakladano wi~c. i e idea lnq 

" Strnw sot1 P . F .. II nal'l se, Science . M~taPh !ls i.q u e. 1964. ro,d z ~ 
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wypawiedziq jest taka, lktora wylbiera jakiS kompromis mi~ tymi 
dwolffia wymaganiami. 

Okazalo si~, ze takie postawienie sprawy, jak to' §Wiadomie lub 
bezwiednie zakladajq jeszcze rekQnstru'kcjQnisci, jest Qparte na bar
dzo jednQstTQnnej kQn<:epcj'i j~yka i jegQ funkcji. Kon<:epcja ta za·
klada, ze im bardziej 'sz<:zegoIQwy i scisly jest dany przekaz, tyro 
lepiej spclnia 'On SWQjq rol~ pod wzgl~dem infomnowania odhiQrcy. 
Zapomina si~, ze kazda wypowiedz speWa rQl~ z w roc en 1 a 
u wag i Qdbiorcy na cos (jest to chyba jedyna wsp6lna rola wszy
stkich typ6w wypowiedzi zwr600nych do jakiegokolwiek odbiorcy) 
przez 00 zakladasi~ intencjonalnq s e 1 e ik t y w n '0 S c ikaMej wy
powiedzi. J esli w danej sekwencji sl6w dookreslam uZyte poczq'tko
WQ poj~e, defillliuj~, por6wnuj~, wyUczam, podaj~ wymiary przed
rniQtu lub procesu, do ktoregQ poj~ie to odnosz~, to znaczy, ze chc~ 
zwr6cic uwag~ odbiorcy na 'te a nie inne szczeg61y 'i ze wlasnie te 
szc:zegoly, podane w tyro st opniu scislosci, uwazarn - w danym 
kon'te'ldcie - za Igoooe zauwazenia. Gdyby nie bylo tej celowosci 
i inteneji jej zadQseu(!zynienia, inforrnacja zawarta w wypowiedzi 
scislejszej nie bylaby "pelniejsza" od inforrnacjizawartej w podob
nej, 'ale mniej dookre§lonej wypowioozi. Przeciwnie, wypowiedz sci
§lejsm lbyJaby wypowiedziq myl~cq. Zwracalaby mojq uwag~ lIla 
szczeg6ly 1ub na pewien stopien scislosci 'bez ,powodu; sugerowala
by, ze ten a nle inny stopien ScislQsci jest wart poznania, ze ta a lIlie 
inn1i r6znka w zjawiskach jest "relewanma" w l1;ym ~ontelkscie lub 
niezaleznrie od kon~stu. Moze bye prawdq, ze masz 3427 wlos6w na 
glowie, ale jesIi ta:kq prawd~ wypowiesz par~ razy, sluchajqcy b~dq 
slus:zmie uwazac, ze wymagasz leczenia. 

" 
v 

PowyZ5Ze uwagi sluiq wyjamieniu, dlaczego filozofowie lingwi· 
s'ty<:zni uwaiajq, ze aprioryczne precyzowanie poj~c za pornOCq de
finl<:ji jest w wi~~szosci wypadk6w zabiegiern, Ikt6ry godzi w sarno 

- serce j~zy'ka, chyba ze powstaje zapotrzebowanie nowego zastoso
wania poj~cia (jak to rna cz~stQ miejsce w naukach przyrodniczych). 
Kaide apriQryCZiIle dookreslenie poj~c - tak jalk proponujq rekon
mrukcjon'isci (formalisci) - jesli nie wynika ze znanych i u~godnio
nych potrzeb rnieszczqcych si~ 'w 'ini ersubiektywn'ie podzielaneL 
"formie Zycia", jest arbitralne, gdyz to 'Samo poj~cie moma dzielic, 
uscislac w oparciu Q bavdzo r 0 Zn e kryteria. Chociaz prof. J . Ko
tarbinSka pisze, ze ,;kQnwencjonalimm nie musi ise w parze 'i bynaj
mniej nie idzie w parze z relkonmrukcjonizrnern" 17, sam przyklad 

" rekonstruikcji rpoj~cia, iklt6ry rrzytacza, przeczy temu twierdzeniu. 

17 Op cit. str. 239. 
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Trudno :n'esztl:l soble wyo'brazic, jak aprioryczm.e precyzowanie poj~c 
moze nie bye czysto :konwencjonaLne i nie tworzyc poj~c martwych, 
oderwanych od konkretmych potrzeb wypowiadajl:lcego si~ czlowieka. 

-Dochodzimy do punktu najbavdziej istotnego _calej ikontrowersji. 
Zdaniem prof. J. Kotarbinskiej w programie rekonstruikcjonizmu 
"poj~cie precyzji nie jest ,poj~ciem absolutnym ale stopniowal
nym" 18, nie podaje jednak, jakie Sq 'W owym programie 'kryteria 
optymalnej precyzji, a wi~c p recyzji w ogole. W braku tak1ch Iluy
teri6w, k iedy si~ raz zrezygnuje z absolutnej, matematycznej precy
zji (poj~iowej), 'caly program rekonstrukcjonizmu upada. Jak to juz 
powiedzial Wittgenstein w Dociekaniach filozoficznych (par. 88) 
"nie przewidziano jakiegos jednego idealu dokladnosei". A Ikazda 
precyzja jest funkcjq jakiegos zapotrzelbowania, w stosunku do kto
rego jest "idealna". Jesli do okreslenia czegokolwiek dysponuje 
trzema terminami A, B 1 C .0 podobnej tresci, ale r6inych zaikre
sach i stO'pniach precyzji i ostflosci, sam wyb6r t akiego a nie innego 
t erminu zaklada, ze 'taki a nie inny stopien precyzji jest w dan y m 
w y pad Ik u relewanmy. P osluimy si~ jeszcze raz przyk ladem. Ktos 
pyta, dlaczego nie przy,szedles do pracy. Odpowiadasz, ze "byles 
chory", lub ze "miales gOl'l:lcik~". W normalnym 'kontekseie sytuacyj
nym jest to odpowiedz zupetnie zadowa lajqca. Mozesz takze podac 
odpowiedz 0 "podobnej t resci" t ylko scislej sformulowanq. Mozeliz 
powiedziec np ., ze "miales 39 stopni gorqC2Jki" . Jest 'bo tyl.ko pozor
nie odpowiedi "precyzyjniejsza" od poprzec1n,ich. Informuje 0 czyms, 
o czym 'poprzednie odpowiedzi nie info rmowaly i sugeruje, ie t aki 
stopien gorqczki ma jakis zwiqze'k przyczyno'Wo'"skut kowy z twoim 
nie p6jsciem do pracy; sugeruje np., ze gdyby gorqczka byla nizsza, 
to bys do pracy poszedl mimo gorqc~ki. W ikaZdym razie 'taka od
powiedzzaklada, ze seisle okreslenie stopnia, jaki osil:lgn~la w tym 
wypadku twoja temperatura , ma ja'kis zwiqzek z postawionym py
taniem. 

W powyzszym przy1da-dme chodzi 0 po'kazanie, ze w mowie ludz
kiej ka:hda precyzja nierelewantna pod wzgl~em doikonawczych 
funkcji j~zyka (zwracanie uwagi) nie tylko jes t zbyteczne, ale row
niez myll ide z in for m u j e sluchajqcego. Dlatego poj~eia nie
ostre Sq niezbr;dne dla scislego in for mowan ia i traktowanie ich jako 
przejaw "m~tmosci" j~zyka , powinno juz nalezee do historii filozofii 
anaHtYC2lnej. Wr6c~ do tej sprawy w koncowej cz~sci niniejszego 
s2lkicu, w 'kt6rym przedstaw1e par~ uwag krytycznych w stosun'ku 
do cytowanej 'rozprawy prof. J. Kot arbinskiej. 

Przyj rzyjmy si~ najpierw czy powyZsze uwagi stosujq si~ lub nie 
do typu definlcji proponowanej przez prof. J. Kotarbins'kq i do 

" Op: cit. str. 247. 
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pl'zykladu ilustrujacego ten typ definicji. Jej zdaniern, zarzuty des
krypcjonist6w rnogq bye stuszne, jesli odnoszq si~ do definicji zupel
nych i definicji a!terna tywnych , ale nie trafiajq w defini'cje nie
zupeJ:ne (czqstkowe, warunkowe) , "dla ktorych znarruenne jest wlas
nie to. ze nkreslajq zakres terrninu definiowanego tylko cz~sciowo". 
Definicja tego typu podaje dla terminu definiowanego "niektore 
warunki wystflrczajqce i niektore konieczne. nie podaje nat orniast 
takich. ktore bytyby wystarczajqce i koniecme zarazem". W cha
rakterze przykladu - zdaniern prof. J. Ko tarbh1skiej - sluZyc 
rnoze taka chociazby spreparowana ad hoc definicja bialaczki 19: 

jeSli jednostka ludzka rna powyzej 15000 bialych k rwinek n a I rnm~ 
krwi. to znaczy. ze rna biala.czk~; jesli rna ponizej 8000, nie rna bia
laczki. D1a pozostalych wypadk6w (czyli wypadkow rnieszczqcych 
sie miedzy 8000 a 15000) definicja tego typu nie dostarcza zadnych 
kryteriow -ani pozytywnych ani negatywnych i pozostawia sprawe 
calkowicie nierozstrzygni~q. Definicje takq prof. J. Kotarbinska 
uwaia za uZytecznq. gdyi "przy pewnych ilosciach bialych cialek 
we krwi (powyzej 15000) definicja ta pozvrala postawie diagnoze 
pozvt:vwna - stwierdzic bialaczk~: przy pewnych innych ilosciach 
(poniiej 8000) pozwala postawie diagnoz~ negatywnq". 

Wadq proponowanego typu defi.nicii jest . ie sugeruje cos falszy
wega, a mialnowicie. ie w takiej sprawie jak bialac:lJk a istniejq scisle 
granice i1osciowe. kt6re przesqdzajq spraw~ pod jakims wzgledem 
Granice te (8000 i 15000) chociai nie przesqdzaja czy pacjent mil 
bialaczk~, czy nie rna (w sensie alternatywnym), w skazujq jedna:k. ie 
ich przekroczenie jest przejsciem godnym uWagi , przejsciem od sta
nu, w kt6rym nie rna kryteri6w lub istniejq inne k ryteria oceny, do 
stanu. w kt6ryrn istnieie absolutna pewnose (ex definitione). W wy
niku powyiszej definicji, osoba, 1ct6ra jedne/to dnia rna 7999 bialych 
krwinek a nasteonego HOOI zmienia pod jakims wzgledem sw6i sta
tus i przechodzi z krainy pewnosci logicznej w kraine ex defin itione 
nie rozstrzygni~tq (co nie znaczy oczywiscie nierozstrzygalnq : wy
magajacq jednak dodatkowych kryteri6w rozstrzygania). Jest to. 
maim zdaniem, wynik mylqcy, wprowadzajqcy do nauki nowe. fik
cyjne problemy. Nietrudno jest zrozumiee na podstawie powyZszego 
przykladu prof. J. Kotarbinskiej, dla·czeg<l dla filozof6w lingwistycz
nych nazwy nieostre spelniajq funkcj~ r6'''lT1iei uiytecznq jak nazwy 
precyzyjniejsze lub idealnie ostre. Umoiliwiajq one wypowiadal!1ie 
si~ 0 przeclmiotach. procesach. cechach itd. bez implikowania . ie pew
ne apriorycznie u stalone granice i rozroinienia Sq w danym wypadkll 
w jakikolwiek spos6b relewantne (istotne). 

u Op elt. str. 2111-220. 
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VI 

Na koniec sygnalizuj~ jeszcze dwa zaga dnien ia, odnoSnie do kto
rych pvof. J . KotarbJnska n ie oddala pelnej sprawiedliwosci deskryp
cjon izrnowi, nawet na etapie jego wypr acow ania aktualnym z po
czqtkiem lat szeScdziesia,tych. 

1) Nie wydaje si~ w pelni obiek tywny opis tzw. metody egzem
pliftkacyjnej.20 Istniejq poj~cia n'iedefiniowalne, 0 czym juZ byla mo
wa. Gdy<by nie istnialy przedmioty niebieskie, n ie byloby mozliwe 
wyHumaczyc komukolwiek, co znaczy wyrazenie "n iebieski". Trze
ba pokazac mu jakis przedmiot koloru niebies'kiego i powiedziec "to 
i takie jak to jest (nazywa si~) niebieskie".21 Metoda egzemplifika
cyjna opracowana przez deskrypcjonist6w nie polega - talk jak to 
przedstaw ia prof. J. Kotarbiiiska - na wskazaniu dowolnie d~ra
nych przedmiot6w posiada jqcych pewne wlasnosci. Metoda ta pole
ga na odwolan iu si~ do tego lub tych przedmiot6w, k t6re sa, spolecz
nie przyj~tymi wzorcami owej wlasnosci. Pokazanie dowolnie wy
branego, niebieskiego przedmiotu nie moze wystarczyc nawet w in
dywidualnym nauczaniu kogos tego , co znaczy termin "niebieski"; 
nie tlumaczy spolecznej stabilizacji maczeniowej tego poj~cia i jego 
stalego zwiq7Jku ze swiatem. Mogloby-si~ latwo zdarzyc, ze stosujqC
takq metod~ nauczania i egzem plifikacji pod wplywem stopniowych. 
niedostrzegalnych r6mic w kolorze przedmiot6w branych jako wzo
ry, nasze" pojmowanie terminu "niebieski" zmienialoby si~ cia,gle 
i bylibysmy pozbawieni kryterium por6wnawczego. Taka metoda 
opiera si~ zbytnio na pami~ci i n ie moze byc podstawq sprawnego 
funkcjonowarnia j~zyka. W stosun'ku do poszczeg6lnych przedmiot6w 
(z wyjqtkiem niekt6rych , majqcych specjalny sta tus, jak Zdba'czymy 
nizej) jest zawsze mozliwy sp6r, cr.y dany pr zedmiot jest naprawdp, 
niebieski. J edna strona moze zarzucac d~ugiej np. , ze zle widzi , ze 
jest daltonista, i o'kresla jako niebieski przedmiot, kt6ry naprawd~ 
jest zielony . Istnieja, natomiast przedmioty, w stosunku do kt6ry<!h 
ta'ki sp6r jest logicznie bezsensowny. Jesli ktos powie, ze niebo 
w dzien bezchmurny przed zachodem slonca je5t zwykle r6Zowe 
a nie niebieskie, nasz spor jest zupelnie innego typu. Zarzut dalto
ni7Jmu czy zlego wzroku jest tu zupelnie nieistotny. Wystarczy po
wiedzjec, ze niebo jest jednym (jesIi ytie jedynym) paradygmatem, 

to Istnlejl\ I Sl\ w trak cle badanla r6tne wersje tej metody , kt6rej tzw. Paradigm 
case a rgument jest zastosowanlem do teortl wnioskowanla. Na temat tego typu 
argumentu Istnleje duza Ilteratura I rozbletnosc stanowisk w§r6d samych deskryp
ejonlst6w. 

" Na metod~ egzempllfl kujl\cl\ zwr6ell jut uwag~ w jakim § sensle Arystoteles , 
ld edy powled 7.la l, ~e nle jest motllwe (loglcznle) doclckanie, czym jes t is lota czego
kolwlek, je§1I to cos nle lstnleje. Na dlugo przed lomlzmem egzystencjalnym Ary
;toteles dal wyraz p rzekonanlu , ze istnlenle wyprzedza 18tot~. 
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wzorcem niebieskosci, Z ~t6.rego ten tennin czerpie sw6j sens i w po
r6wnaniu z kt6rym okreslamy wszelkie inne przedmioty jaJko nie
bieSkie lub mniej wi~cej niebieskie. Takze niewid'omi od urodzenia 
"wiedzq", ze niebo jest niebieskie, jesl:i znajq j~zyk. Czyli ze niebo. 
w swoim rzwyklym [stanie! rnie moze nle bye ni.ebieskie i jeSli ~tos 
twierdzi, ze jest zwykle r6wwe, to jego twierdzenie nie ma nk wsp61
nego ze stanem jego wzroku, lecz swiadczy, ze nazywa "rowwym" to, 
co my nazywamy ,;niebieskim". Sp6r nie powstaje z odmiennego do
swiadczenia, lecz z zastosowania odmiennej nomenklatury. Przecho
dzl\c od terminu ."niebieski" do nazw -inmych kolorow, mozemy za
uwaiyc, ze zwy'kle sama -etymologia nazw kolorow wsllazuje, jakic 
SIl wzorce kaZdego kolorll. Wiele 1Ila2iW kolorow powstalo Wltedy, kie
dy powstaly nowe zwiq:zJki chemiczrne 1. barwniki. 

2) Pod koniec swojej pracy prof. J. Kotarbblska st1'eszcza zrnaiko
micie podstawowe obierk.'cje Wittgensteina przeciwiko formalizacji 
j~zyka w fiIozofii, ale nie daje lIla niq zadowaJajq·cej odpowiedzi. 
"Problem'atyka filozoficzna wyra>sta bowiem - jak m6wi Wittgen
stein - \z iZastanawiania si~ nad sprawami zmanymi z codziennej 
praktylki zyciowej, z myslenia zwy'klego i w zwia,zku 'z tyro formulo
wan'a jest w termtnach zwyIklych. USciSlaja,·c te terminy znieksztal
camy ich sens dotychczasowy, tym samym zas zmieniamy zagadnie
nia sformulowane przy ich pomocy. W konsekwen<:ji szukamy roz

_	wia,zan rue dla tych zagadnien, Iktore stanowily punlkt wyjScia 1'oz
waian i dochodZimy do odpowiedzi, More nie sa, odpowiedziami wla
sciwymi na ·postawione py'tania. Stl\d wlas.nie - dodaje Wittgen
stein - owe specyficzme trudnosci, daja,ce si~ tak Ibardzo we znaki 
w dziedzinie fHowf.ii: mn6stwo niepotrzebnych powiklan, parado
ksow, nieporozumien, zagadnien powrnych, mnos'two nie !konczq
cych si~, jalowych dyskusji".22 Wrttgenstein, a tyro bardziej przed
stawiciele szkoly odksfordzkiej nie byli nigdy przeciwni wprowadza
niu do filorofii. neologizmow, superterm1now, wprowadzaniu nowych 
rozroinien nie uwzgl~dnionych w j~zyku potocznym. Sami wprowa
dzali je obfide (np. Austin w How to Do Things with Words). Spl'Ze
ciwiali s'i~ tylko mieszallliu dwoch metod, mieszaniu, ktore zamiast 
precyzji wprowadza zam~t do filo:wfii. 

Od czasow publiikacji 1'ozprawy prof. J. Kotarbinskiej (1964) mi
n~lo kilkanascie lat. Naszamajomosc tego, co WittgensteilIl nazywal 
grama'ty.!{a, logiicznq j~zyka (nvwe ro~prawyWilttgengteina zostaly 
opubli'kowane), a niekt6rzyoksfordczycy logika, nieformalnl\, zwi~
kszyla si~ znacrmie. Twierdzenie prof. J. Kotarbin'skiej wyrawnc 
w owe.i pracy, ze "trudno nie ustosunkowac si~ z cala, tezerwa, do 

II Op. cit. str. 243-244. 
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pogilldu, kt6remu obca jest troska 0 Ikultw"~ logiC2ll'lI\ slowa, :lct;6ry 
zllda zaprzestania staran 0 precyzj~ poj~c i oozumowan, !kt6ry prze
ciwsltawia si~ walce z m~tmoscill, sprzymierzajl\c si~ pod tym wzgl~
dem z prlldami irracjonalistycznymi", rue jest juz dzis mozliwe. 
W swojej wybitnej rozprawie prof. J. Kotarbinska nie przedstarwia 
nam nawet w zarysie 'teorii gramatyki logiC2ll'lej Wittgensteina. A jed
nalk teoria ta, rozpmcowana przez uczni6w W!i.ttgensteina iprzez 
przedstawicieli szkoly oksfo~iej, przyczynUa si~ do j'aSniejszego 
zrozumienia wielu problem6w filozoficznych w zalm-esie, w jakim 
dzialo si~ to tylko w wyjli1:'kowych okresach rozkwitu filoZlOfi1.1I8 

Allred Gowronsk i 

II Czujll sill zobowl~zany polnformowa6 czytelnlka, te taden z logtk6w polsklch, 
kt6rzy ~yczll"'(le zgodzlll BIll na przeczytanle ninlej8Zej pracy I dzlllki kt6rym mo
glem wprowadz16 do nlej szereg poprawek, nle zgadza sill z pOdan~ powytej Inter
pretacj~ twlerdzet\ "ogranlczaj~cych" logtkll formaln~. Podobn~ Interpretacjll mo:!:
na natomlaBt znalet6 w wlelu ksl~tkach I rozpl'awach loglk6w zagranlcznych, jak 
w cytowanym I powszechnle znanym dzlele W. C. Kneale'a I M. Kneale, w roz
prawle Limites de !a fonnaitsatton Jean Ladrl~re'a w Logtque et COn1l4tsBance 
8ctenttftque, Encyclop4die de !a PI4iade, 1976 I w wielu innych. 

Jejll chodzl 0 problem interpretacji poj¢ zrekonstruowanych 1 lch por6wnanie 
Z pOjllciaml n1ezrekonstruowanyml, teza, z kt6r~ spotkalem sill wiele razy, jest na
stElPujllca: zestawlente pOjllcla ekspllkowanego z pOjElclem ekspllkuj~cym doko
nuje sill poprzez por6wnanle odpowiednich zblor6w zdat\ zawleraj~cych te po
jElcla '(Carnap,. teorla ekspllkscjl). Obll!kcja taka, 0 lie 111 dobrze rozumlem, wy
dale mI SIEl nieprzekonywaj!\ca: nte uzasadnla, dlaczego pewne zblory zdan s~ bar
dzlej "odpowlednle" od Innych I zapornlna, te katde por6wnante odwolule sill do 
wczejnlej przyj41tych krytert6w, kt6re wymagalyby takte uzasadnlenla. 
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FILOZOFIA KLASYCZNA 
.. A ODPOWIEDZIALNOS,C ZA KULTUR~ 

(W ZWIAZKU Z XXIII TYGODNIEM FILOZOFICZNYM KUL. 
LUBLIN, LUTY 1980 R.)· 

1. Spojrzenie "z lotu ptaka" na tworczosc pisanq wsp6lczesnych 
myslicieli - ludzi, ktorym nadaje si~ to miano nie tyle z r aeji 1ch 
gl6wnych funkcji profesjonalnych, co z powodu , odpowiedzialnosci 
za dob6r i jakosc idei ksztaltujqcych ducha kazdej epoki - pozwala 
na wyprowadzenie wniosku, ii najcz~tsZq czynnosciq intelektualnq 
filozof6w, pisarzy i humanist6w tworzqcych w ostatnich latach, a na
wet w ostatnich dziesiqtkach lat, byl - n amy s 1 n a d k u 1 t u r C\ 
1 u d z k Cl,. 2rOdla tych niekiedy gorqcikowych, a nieraz i histerycz
nych dociekan, Sq natury pr zedmiotowej. Rosnqcemu skomplikowa
niu otaczajqcej czlowieka dziedziny cywilizacyjno-technicznej towa
rzyszy eskalacja zagroien, jakie w sp6lczesna epoka stwarza w dzie
dzinie swiadomosci, motalnosci i wolnosci czlowieka. Repertuar tych 
niebezpieczenstw pomnaia si~ lawinowo, a konsekwencje dawno 
jui przekroczyly barierE: dzie1llcll teoriE: i probabilistyk~ od prakty
ki. Gwaltowny i agresywny rozrost teehnik i i technologii Wraz z ich 
przypadloSciami (natury nie tylko· materiaIDo-przyrodniczej) przy
pomina 0 tyle sytuacjE: ucznia czarno'ksi~ini:ka, ze czlowiek stracil 
wladz~ nad dzielem swego umyslu i rqk; jednakowoi analogi~ t~ 
naleiy ujqC gl~biej: czlowiek bowiem zaczyna takze gubic orienta
cj~, zdolnosc wolnego i swiadomego wartosciowania tych zjawisk, 
ktore go otaczajq, a 00 do kt6rych niejednokrotnie tylko intuicyjnie 
wyczuwa, ze zagraiajq mu i szkodzq. 

Specificum wsp61czesnej sytuacji ludzkiej jest, jak si~ wydaje, 

• W molm sprawozdanlu z poprzednlego Tygodnla Fllozoficznego KUL za
mleszczonym w "Znaku" Dr 307 pt. P oE8Tc4 tuozotta tD'J)6lcz88111J t 1e, trtJdyc)a 
znalazlo 81, - z mojej winy - kI1ka brak6w I bl~6w: nlekt6re z olch chclalbym 
nlnlejszym naprawi~ za wszystkle zaA przepraszam. Mlanowicle: profesor Wl, Mar
kiewicz zostal wymlenlony zamlast profesora M. Markowsklego; T. Drewnowskl 
nie jest kSI~zem, natom1ast kII. Rutowsld ole nale:!:y raczej do najmlodszego po
koleola fllozof6w chrze4cijmsldch. Tym potknl~om towarzyszyly braid. Wsr6d 
loglk6w, kt6rych wymjenllem, powlnnl sIll znale:!:~ profesorowle: Surma, po
gorzelski, PrzetflCkl, W6jclckl 1 jeszcze Innl; w§r6d ftlozof6w rozklad aireent6w zoo 
s taJ zachWiany przez brak lub oledocenlenle taklch n8zwlsk ze ~rodowlska krJ 
kowskleg>o jak ks . J . T1schner, M. Dzlelskl I K. Tarnowski. 

t496 



ZDARZENIA - KSI,,2:KI - LUOZIE 

w y k 0 r zen i e n i e czlowieka z jego miejsca w kulturze. Miejsce 
wartosci czysto osobowych, takich jak : godnose, duchowose, wolnose, 
ktore krystalizowaly kultur~ 1udzkll, mimo jej transformacji, w jed
nolitll aksjologicznie struktur~ - zajmujll obecnie ooraz cz~ciej 
wartosci wtorne w stosunku do samej osoby, albowiem przez samego 
czlowieka spreparowane i sztucznie wywindowane w g6rne warstwy 
hierarchii wartosci. Kultura zasadzajqca si~ na prymacie takich war
tosci jak technika, operatywnosc pragmatyczna, skutecznosc wladzy 
czy wysoki stopien uzycia w sensie konsumpcyjnym - redukuje 
wartosc czlowieka do poziomu srodka lub funkcji. Kultura taka 
w ukladzie odniesienia wyznaczonym przez osob~ - centrum aksjo
logiczne czlowieka, ktory jest tw6rcll i wytw6rcll sfery obdarzonej 
"humanistycznym wymiarem" - stanowi pseudo- lub antykultur~. 
J est to kultura wykorzenienia czlowieka. 

"Czlowiek nie moze zagubic wlasciwego miejsca wsr6.d tego swia
ta, ktory sam uksztaltowal - a takim jest swiat kultury i cywiliza
cji", pisal w Osobie i czynie Karol Wojtyla (Krcill{6w 1969, s. 25). 
Zainteresowanie myslicieli wspolczesnych problematykll 'kultury 
zwrocone jest w duzej mierze w kierunku okreslenia wlasciwego 
miejsca i wartosci czlowieka w Swiecie kultury. Metodologicznym 
wyr6Znikiem, kt6ry dominowal w cillgu ostatnich 20 lat w bada
niach nad kulturll czlowieka, bylo nastawienie hermeneutyczne. 
Abstrahujqc od efektywnosci tej metody, nalezy przymac, iz sto
sowanie jej na bazie r6morakich kierunk6w filozoficznych zaakcen
towalo rol~ historycznosci kultury oraz wskazalo bardzo mocno jej 
antropocentryczny wymiar. Podobne aspekty kultury i czlowieka 
odslonil "drugi egzystencjalizm" (m. in. Levinas, Mueller, Frankl) 
b~llcy reakcjll na antyhumanizm strukturalistow. Pewne minima
listyczne, ale istotne 3lIlalizy wniesli do tych poszukiwan semio
tycy i j~koznawcy (szkola w Tartu, grupa Tel Quel i inni). W nur
cie marksistowstkim zagadnienia te podj~1i w spos6b stosunkowo 
niestronniczy Benjamin (na mniejszll skal~) i Ernest Bloch (w sze
rokim calosciowym aspekcie). 

Obecnie rozwazania nad losem kultury ludzkiej oraz miejscem, 
jakie winien w niej zajmowac czlowiek, zn6w przybieraj~ n a liczeb
nosci i sileo Sq po temu bowiem co najmniej dwojakie powody. 
Pierwszym jest po n t y f i kat Jan a raw I a II. Pasterska mi
sja polskiego papieza od poczlltku zarysowala horyzont przekracza
'jqcy znacznie formalne granice Kosciola katoliokiego i obejmujllcy 
caly swiat wsp61czesnej kultury wraz z jej niebezpieczenstwami 

l~kami. Donioslym tego przykbdem jest encyklika Redemptor 
hominis, zwlaszcza rozdzialy III, 15-17. Drugim motywem wzmo
zenia si~ dzisiaj dyskusji nad kultur~ i czlowiekiem jest z b liz a
j q c y s i ~ k 0 n i e c w i e k u XX. Naturalna inklinacja nakazu
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jqca czlowiekowi porzqd!kowanie okresow minionych, po to, aby 
wyjsc w lkierunku nowych, nadchodzqcych dopiero - pot~guje si~ 
z okazji takich przelomow czasowych jak przelom stuleci (mowil4 
o tym relacje sprzed wieku). Stqd cz~stsze niZ w ostatnim dziesiqtku 
lat pr6by syntez filozoficzno-kulturowych, diagnozy i prognozy od
nosrue do stanu kultury wspolczesnej (celujq w tyro zwlaszcza pe
r iody'ki amerykanskie), ankiety Ina temat kryzysu kultury (majqce 
np. miejsce na tych larmach; numery: 300, 303 i dalsze) zjazdy, 
sympozja oraz inne spotkania (np. SOb6r Mlodziezy w Taize). 

Jednq z prob gloSnego namyslu nad "wlasciwym miejscem czlo
wieka wsr6d tego Swiata, kt6ry sam uksztaltowal"byl XXIII Tydzien 
Filozofkzny Kaltolicit.iego Uniwersytetu Lulbe1.s'kiego, organiwwany 
oorocznie przez Kolo Filozoficzne Studentow KUL, w tym 1980 roku 
pod haslem: "C z low i e k a k u 1 t u r a." Dodajmy od razu : spot
kanie, Ikt6re w przeciqgu czterech (25-28 lutego) dni lqczylo wy
kladowcow, mlodzieZ studenckq, seminarzyst6w i gosci z calej Pol
ski, okazalo si~ udanq probq filozofowania illa temat kultury i jej 
podmiotu - cztowieka. Wato oprzyjTZec si~ przebiegowi i kornkluzjorn 
tej imprezy. 

2. Filozofia klasyczna, kt6rej zasadniczym irodlem w Polsce jest 
KUL, mowila dotqd 0 dziedzinie kultury malo i akcydentalnie, re
dukujqc zazwyczaj specyfikacj~ filozofkznq kultury -do filozofti czlo
wieka. Jak si~ Wydaje, nie jest to postawa wzgl~dem fenomenu kul
tury wystarczajqca i istniejq przeslanki przemawiajqce za tyrn, ze 
problematyka kultury, a w szczeg6lnosd problematyka waloru, po
jetyCZillosci tej sfery bytu oraz znakowego charakteru kultury, wilma 
zostac podj~ta takie w supozycji metafizycZlllej. Pokazal to pierwszy 
odczyt Tygodnia; potwierdzil zas wylklad ostatni. 

XXIII Tydzien Filozoficzny otwarty zostal odczytem o. prof. M. A. 
K r q pea nOSZqcym tytul: Czlowiek tworcq kultury. "Kul'tura" po
j~ta zostala tutaj jako porzqdek intencjonalilly jednostek, wyrniar 
przezyc i czynnosd lu,dzkich, na 'kt6rych dopiero nabudowuje si~ 
cywilizacja, jako wynik kultury (wytwory, organizacje i systerny 
mysli i przekonan) . W zwiqzku z tym o'kresleniem c h a r a k t e r 
two r c z y czlowieka stal w centrum zainteresowania dyskursu 
majqcego na celu wyjaSnic filozoficznie fenomen kultury. Dyskurs 
ten zasadzal si~ na zr~bie mysli Arystotelesa, gdzie opodstawowl4 
tezq w tej sprawie jest twierdzenie 0 triadzie dzialan poznawczych, 
ktore konstytuujq racjonalnq ' plaszczyzn~ zachowan ludzkich. Sta
nowiq jq - wymienione w celowym porzqdku: poznanie teoretycz
ne, poznanie praktYCZllle (moralne) i p 0 z nan i e p 0 jet y c z n e 
(wytwor,cze). Istotnq rol~ w Ibudowaniu kultury pelni poznanie poje
tyczne; podstawowe jednalk - wziqwszy pod uwag~ to, ze kultura 
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jest p r z e two r z e n i e m pop r z e z in t e rio ~ y z a c j ~ da
nej w sposob pierwotny natury - jest taue tu<taj teoretyczne od
poz:nanie bytu. "U spodu dzialania intelektualnego, kt6re reaIizuje 
w scj.slym tego slowa znaczeniu kultur~, tkwi zawsze poznanie ist
nienia rzeczywistosci" , mowi Kr1:l'piec. WyraZa. si~ w tyro zdaniu to
mistycz:no-egzystencjalny rys calej zaprezentowanej koncepcji. Jest 
to jednakie strona bytowa dziedziny kultury. Specyficzna dla tej 
dziedziny jest strona intencjonalna. Poznanie pojetyczne (tw6rcze) 
jest zasada, powstawania kultury. 

Podstawowa, dynamika, tego poz:nawania jest dekompozycja in
telektualna tresci zastanych w swiecie oraz konstrukcja nowych nie 
istnieja,cych jeszcze tresci - juz walentnych kulturowo. Ten -pod
stawowy w terminach arystotelesows:kich mechanizm przetworzen 
rzeczywistoSci naturalnej w kultur~ posiada w wYIDiarze faktyczno
sci wielokrobnie skomplikowany charakter, na kt6ry skladaja, si~ 

rOZnOTodne kryieria, motywy i impulsy dzialania kulturotw6rczego 
czlowieka: swoiste ' , ~napi~cie" pOmi~dzy otWartoscia, czlowieka lila 
nowe tresci i wartosci a uwarunkowaniem jego ~lania ("pomi~ 
dzy otwartoscia, a uwarunkowaniem istnieje dramat Ik.ultury", mowi 
Kra,piec); zawartose odniesien do tradycji, 'poznania przednauko
wego i praktyki zyciowej, kt6re to elementy wypelniaja, horyzont 
refleksyjiIlY kazdej jednostlki b~da,cej dynamicznym czynnikiem kul
tury, itp. W tej zlozonosci funkcjonalnej i strukturaInej, kt6ra, ujaw
nia filozoficzna analiza procesu realizacji kultury, a nadzwyozaj wy
ramie i naocz:nie weryfikuje wspolczesny stan kulturowy swiata 
punktem orien:tacyjnym zapo'biegaja,cym relatywizacji i anarchii jest 
wartose obiektywna. Jest nia, - twierdzi Kra,piec - <>soba ludzka, 
kt6rej constitutivum stanowi du<:h. "Celem przetworzen tw6rczych 
nie jest sarna rzecz wytworrona: jest nim sarna osoba". Tw6r<:zose 
Ikulturowa w tym aspekcie jest "organ'izowaniem materii dla cel6w 
ducha". 

Filozofia klasycZll1a okazala si~ jak najbardziej kompetenbna do 
merytorycznego orzekania w sprawach niepokoja,cych filozofi~ 

wspolczesna,. Sprawa, ta:ka, jest m. in. pro b Ie m t e c h n i k i. Jej 
wyalienowanie ze swiata humanistycznych wartosci osiqgn~lo sw6j 
gwaltowny szczyt W wie:ku XX. W 1966 Toku Martin Heidegger 
stwierdzil, iz technika wsp6lczesna "wykorzenia czlowieka ze swia
ta", Jawi si~ pewna fundamentaIna sprzecznose pomi~y kultura, 
ludzka, interpretowana, jako intelektualizacja i racjonalizacja natury, 
a technika, b~da,ca, wytworem kultury, Iecz wytworem niekiedy gl~
boko irracjonalnie skierowanym przeciwko czlowiekowi. Alporii tej 
dotyczyl m. in. odczyt ks. prof. St. K ami n ski e g o podsumowu
ja,cy XXIII Tydzien Filozoficzny. Fenomen techiIliki wsp6lczesnej 
jest egzemplifika'cja, og6Inego spostrzezenia filozoficznego, glosza,ce
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go, iZ kultura - aby bye autentyCZl11l i rzeczywisj;q kulturll czlo
wieka - winna bye w swej istocie ukier unkowanym na wartosc 
rzeczywistll przetworzeniem natury. WaTtoscill wy.z.naczajllcll hie
rarchi~ rzeczywistych wal'tosci - moZna rzecz - kulturogermych, 
j-est osoba ludzka. Czlowiek zatem jest nie tylko two r C Il, ale 

m i a r Il kultury. Kultura, ktora nie odpowiada godnosci osoby, 
nie jest z nill zharmonizowlm'a, a w konsekwencjach zagraia czlo
wiekowi i jego osobowemu sensowi - jest p s e u d o k u I t u r q. 
Przykladem pseudokultury jest autonomizujllca si~ dynamicznie 
sfera techniki wspolczesnej. Jej funkcjonowanie dokonuje si~ w izo
lacji od rzeczywistosci zwanej w czasach staroZytnych h um a n i
t as; tym samym technika, ktora stracila kontakt semantyCZiIlY 
i a'ksjologiczny z idealami greckiej "techne" i rzymskiej "ars", od
rywa si~ od czlowieka - coraz niebezpieczniej wyobcowujqc si~ 
z jego autentycznego swiata. ' 

Czlowiek tworzy kultur~, ale jest takZe przez n iq tworzony. Kul
turotworcze procesy bowiem, dokonujqce si~ poprzez uwewl1~trznie

nie w czlowieku trcici przyj~tych ze swiata zastanego, jako swoj 
"material" ujmuj ll (w gl6wnej mierze) rzeczywistose juz kulturowo 
zaposredniczonq. Kultura nakierowana w ostatecznej instancji na 
wartosci sprzeczne aksjologicznie z wartoSciq osoby ludzJkiej grozi 
ograniczeniem autonomii osob uczestmiczllcych w tej kulturze. 
Pseudo'kultura wyst~uje przeciwko czlowiekowi. W swiecie wsp61
czesnym obserwuje si~ coraz ostrzej - stwieI1dzH ks. Kaminski 
zjawis'ko zagroz e nia czlowieka pr ze z k u l t ur ~. 

3. Filozofia klasyczna odznaczajf;tca si~ maksymalizmem poznaw
czym, a przez to oprocz prawdziwosciowy.ch posiadajqca istotny dia 
istnienia zywej kultury wymiar "mqdrosci wieczystej" (sapientia 
perennis) - stanowila centralnq dziedzin~ odniesienia w kulowskim 
spotkaniu filozofow. Di'ag.nozy filozofic.zne, dotyczqce kultury w ogo
Ie oraz konkremych okolicznosci kulturowych i ich podstaw teore
tycznych, bezposrednio bqdZ poSr'ednio dochodzily do wnioskow ex
plicite formulowanych w uj~iu filozofii k lasycznej. Taki tez byl 
punkt dojscia wykladu doc. A. Rod z i ns k i eg o 0 alternaty
wach lcultury, w ktorym z blyskotliwosciq i Wi11ikliwosciq zarazem 
autor zarysowal szereg funkcjonujqcych wspolczeSnie stylow Zycia, 
kt6re skladajll si~ na calolle kultury ludzkiej. Style te tworzq opo
zycyjne pary,ktore Rodzinski zaartykulowal - raczej gwoli intere
sujqcej heurezy-egzemplifikacji niz merytoryc.znej trafnosci - za 
pomOCq poj~c-kluczy okreslajqcych te modele i postawy Zyciowe. 
Owo "Janusowe oblicze kuItury" wyraza si~ w afirmacji takich 
sensow jak: wygoda - przygoda ; rozrywka - rozgrywka ;-afekty 
efekty; musz~ chciec - chc~ musiee it p. Kultura, w ktorej "kaidy 
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jest czyms do czegos" czy kultura zb~dnosci, mana na Zachodzie 
pod naZWq "kultura gadgetow" - to inne przejawy opalizowania 
aksjologicznego Zycia wspolczesnego czlowieka roezorien towanego 
alternatywnym repertuarem propozycji kulturowych. Mnogose tych 
alternatyw wymienionych przez filozofa kultury daje w rezultacie 
pow6d do uogolnienia b~dqcego zarazem odpowiedziEl na zawiklanq 
sytuacj~ pytajn~ .dzisiejszych stylow Zycia. RzeczywistEl bowiem al
ternatYWEl stojElCq przed czlowiekiem "od zawsze", lecz szczegolnie 
d:z;isiaj - mowi doc. Rodzins1{i - jest Wylb6r jednej z podstaw: wy
bar ten, w odr6mieniu od powyzszych alternatyw decyzjonalnych, 
zasadm si~ na regule "tertium non datur". Albo czlowiek jako pryn
cypium swojej postawy zyciowej przyjrriie s tal El d y s p 0 Z Y c j o
n a I n 0 s1; d 0 s pel n ian i a {) bo w i q z k 6 w m 0 r a In y c h 
wzgl~dem drugiego albo zasad~ t~ odrzuci. Ta alternatywa glowna 
wyraia si~ takze w dychotomii: a fir mac j a godnosci osobowej 
czlowieka albo neg a c j a osoby i jej godnosci. Perspektywa mo
ralna wyznaczajqca w tej interpretacji plan zycia ludzkiego oraz 
ludzkiej kultury nawiqzuje be2Jposrednio do ontycznych podstaw fi
lozofii klasycznej, w ktorej osoba ludzka stanowi stalq i nienaru
szalnEl wartose. Tym bardziej wykladnia Rodziilskiego nawiqzuje do 
filozofii zawartej w pastel'skim poslannictwie Jana Pawla II, ktory 
w swych najszerzej adresowanych wystElpieniach (Redemptor homi
nis, Przemowienie w ONZ w 1979 roku, Or~ie na XII Dzien Po
koju) mocno akcentuje specjalnEl wag~, jakq posiada godnose osoby 

- ludzkiej dla zachowania wolnosci i pokoju w naszej epoce. Epoce 
"szczego1nie glodnej Ducha, bo glodnej sprawiedliwosci, pokoju, mi
losci, ddbroci, m~twa, odpowiedzialnosci, godnosci czlowieka" (Re
demptor hominis IV, 18). . 

W kierunku filozofii klasycznej zwracal si~ takze - choe niezbyt 
wyraZnie i nie bardzo kousekwentnie (00 zauwazone zostalo w dy
skusji) w swoim wykladzie dr A. S tan 0 w ski. NosH on tytul: 
Spoleczenstwo, kultura, autonomia osoby ludzkiej i byl probq 
anaJizy wspolczesnej sytuacji kulturowej za pomOCq metod socjolo
gic~nych ujawniajqcych w punktach dojscia pewne filozoficzne im
plikacje. Kultur~ ujql Stanowski w podw6jnej supozycji: jed n o
s t k 0 w e j - "To, 00 czlowiek wnosi do natury, przez SWq celowq, 
Swiadomq i dowolnq dzialalnose" oraz s pol e c z n e j - "System 
norm, dyrektyw, wzorow regulujqcych Zycie spoleczne". Zasadniczo 
ruch kulturowy i rozwoj kultury dokonuje si~ w plaszczyinie wol
nego wyboru jednostek: Stanowski wprowadza tutaj poj~cie inn o
wac j i k u 1 t u rowe j - kluczowe dla swojej koncepcji. Wol
nose ludzi tworzElcych kultur~ wyraza si~ bowiem w stosunku do 
owych "innowacji"; wolny jest wyb6r czlowieka wprowadzajqcego 
innowacj~ (moze niEl bye zar6wno dzielo sztuki, system poglEldow, 
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jak i wyprodukowany szkodliwy narkoty;k) w danej sytuacji kultu
rowej; wolne Sq takie decyzje jednostek akceptujllcych t~ innowa
cj~ czyli wl8,czaj8,cych j8, w krwiobieg !kultury. W momencie kiedy 
innowacje zaczn8, funkcjonowac w wymiarze kul'tury, podlegajq 
dzialaniu ora'z oddzialywuj1l, na dziedzin~ spo1eczrlll. Probabilistyka 
w tej dziedzinie jest w1l,tla i malo efektywna: innowacje ulegaj8, 
daleko idqcym transforrnacjom, rza~o tylko m07ma przewidziec 
rol~ danej innowacji w przyszlosci kultury. , 

Tym, co wg Stanowskiego cechuje akItuaLny status kUltUTY 
waspekcie spoleczmym, jest wyj8,tlkowo silna zy wi 0 low 0 Sc 
skultkow 'kulturowych. Cech8, charakterystycznl\ wsp6lczesn.ego swia
ta jest Ibrak kontroli nad efektami innowacji wprowadzanych do kul
tury: systemy ikulturowe dbarezone S8, dziS szczegoln8, bezwladnosci/;\ 
dzialania,kt6ra naklada si~ na naturalny dynamizm decyzji kul!tu
rotworczychczlowielka dajl.lc w rezultacie cz~sto nieprzewidywalne 
efekty. "Dzisiaj roajemy Sdbie spraw~, ze nikt swiadomie me decy
duje". 

o ile diagnozapostawiona przez dra Stanowskiego odnoSnie do 
kultury wsp61czesnej wydaje si~ odslaniac istotny aspekt dzisiej
szej sytuacji, to jego propozycje przeciwdzialania budz8, w8,tpliwoSci 
ze wzgl~du il1a ich swoisty socjologizm i - w zwi8,Zku z tym - rze
CZOW1l, niewystarcza'lnose. NawOlywanie bowiem do "spolecznej od
powiedzialnoSci w tworzeniu idawaniu odpowied:zi" na sytuacj~ 
kulturowq danq nam jako problem - wydaje si~ IgrzeszyC wet.bal
noScill, 0 He nie uwzgl~i si~ w kontelcicie tego postulatu uwa
runkowan wlasciwie filozoficznych w postaci stalych struktur 00

tycznych, kOirliecznoSciowych uj~c poznawczych i niezmiennych za
sad aiksjologicznych i moralnych. POSrednio odczyt Stanowskiego 
zorientowany byl w kierunku Itych uwarunkowan (kt6re stanowi/;\ 
wszak dziedzin~ filozofii 'klasycmej !): ujawnila je i uwyramila dys
kusja po odczycie. . 

Jest dose peWIiym i oczywistym twierozeniem iZ mar ik s i z m 
jest tq formacjq filozoficznq, iktora silnie 'Wiplyn~la na stan wsp61
czesnej kultury. W dzielach mlodego Marksa oraz dzis w marksizmie 
zachodi11im, problematyka wolnosci i autonomii czlowielka stanowi 
w~tek wiodqcy w filozofii. Do jednych z najbardziej podstawowych 
intencji marksizmu naleZy bez w1¥VPienia kwestia wyzwolenia i de
zalienacji czlowieka. Ten mqtyw, g16wny w wielu systemach filozo
ficznych jest na gruncie mar'ksizmu W okreslony spos6'b wyjaSniany 
i ~ozwil\ZYWany; jest to sprawa osobnej dys'kusji i meryrorycmej 
polemiki. 

Tej ostatniej sprawie poswi~y byl wyiklad prof. A. B. S t ~ p
n i a zatytulowany Uwagi 0 antropologii marksistowskiej w Polsce. 
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Na przykladzie dw6ch najnowszych ksi!\iek marksistowskich z dzie
dziny filozofii czlowieka wydanych w Polsce w roku 1979 (J. Ku
czyilBkiego Homo creator 2 wyd.; Z. Caak.owskiego Czlowiek jako 
podmiot dzialania praktycznego i poznawczego) profesor dokonal 
charakiterystyki dwoch nurt6w antropologii funkcjonuj!\cych w pol~ 
Skim marksiz'mie (dbecnie nie2Jbyt wyrainie odr6Znialnych). Jeden 
to nurt humall11styczny, wywodz!lCY si~ w Polsce od Adama Schaffa 
ttu prezentowany na przykladzie Kuczynskiego); drugi to nurt scjen
tystyczny, jednym z jego Iprek.ursor6w ibyl w Polsce Wladyslaw Kra
jewski (obecnie wersj~ hehawioralno-<!ybemetyc2ID!l tego nurtu 
przedstawia CackowS'ki). Nurty te, jak zostalo powiedziane, roZni.!l 
si~ obecnie w spos6b nieostry; zbiegaj!l si~ zas wyrainie w pla
szczyinie konkluzj i i w'ewn~trnnych trudnosci. 

Czlowiek jest w tych uj~ciach bytern przyrodniczym przekBzital
caj!lcym rzeczywistosc poprzezswia'<iomose. Taka jest genetyema 
interpretacja kultury lud7Jkiej - i nie widac rtu z grubsza rM:nic 
z wersj!l klasycznego rozwi~nia tego problemu. R6zruce jawi!\ si~ 
w dW6ch pryncypialnych zagaOOieniach filozofii czlowieka. Pierw
szym jest koncepcja 1stoty czlowielka: diamat intel1Pretuje rela
cyjnie byt ludzki; drug!l spraw!l jest socjocentryzm matksizmu zwi!l
zany z teori!l 'byrtu w tej filozofii. Podstawy 'antropologii marksistow
skiej stanowiltcej 0 koncepcji kultury wedlug wykladu tej doktryny 
nie daj!l mozliwosci oparcia dziedziny kultury na elementach stalych, 
jak godnooeczlow'ieka, struktura osdbowa itp. Formy spoleczno
ekonomiczne, ib~d!lce ostateczn!l i.nstancj!l wyjasniania kultury, S!l 
jednoczeSnie zasad!l jej uzmiennienia i mobilnosci. 

Odczyrt A. B. St~pnia ukazal talcie, choe w sposf)b negatywny, 
koni€'CZ!l1osc powrotu w filozofi.'i 'kultury do takkh uj~c, kt6re zapew
nilyby kulturze tr.waly punkt odniesienia nie redu!kujqc sui generis 
wartoSci czlowieka. 

4. Sercem XXIII Tygodnia Filozoficznego f)yly dy.skusje. Popolud
mo'we ,grupy dyskusyjnegromadzily ilose uczestnik6w nieraz do
rownuj!lc!l frelkwencji na wykladach gl6whych majqcych m iejsce 
przed polU'dniem. Popoludniowe spotkania otwierane byly przez kr6t
kie 'komuni'katy renomowanych cz~sto filozof6w; nast~pnie trwala 
dySkusja. Zar6wno komunikaty jak i ich kontynuacja dyskusyjna 
mialy walor d i a g n 0 z y w s p 61 c z e s n e j k u 1 t u r y. Dia
gnozy te mia'ly charakter szczeg6lowy. Odnosily si~ do partykular
nych dziedzin kultury czlowieka. W grupie zaanonsowanej haslern 
"C z low i e'k 'a I' eli.g i a" m6wiono (s. prof. Z. J . Zdybicka) , 0 1'0'

Ii wartosci sacrum w tworzeniu kultury, 0 zagrozeniach kultury ply
naccych z laicyzacji i desakralizacji spoleczenstw, 0 wizji "nowej 
kulrtury" Ericha Fromma. Przedstawiono . tu 1alci:e (0. dr J. A. Klo
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czowski) poj~cie religii w filozofri Feuerbacha i MaVksa oraz (ks. 
mgr W. Szurelk) poj~ie mitu wg Kolakowskiego. 

W grupie "C z low i e k a m 0 r a 1 nos c" za'komunikowano (doc. 
J. Galkowski) og6ln~ koncepcj~ czlowieka w podw6jnej: psycholo
giczno-etycznej supozycji; po czym miala miejsce (ks. dr A. Szostek) 
pr6ba interpretacji moralnego wymiaru kultury, czyli wyznaczenia 
takich warunk6w z dziedziny moralnosci, kt6re s~ konieczne do zbu
dowania godziwej kultury ludzkiej, a kt6rych dzisiejsza kultura nie 
spelnia. Diagnoza ta zostala w dyskusji (dr St: Majdanski) stanowczo 
zakwestionowana, zarzuoono jej zbytni~ og6lnosci przeintelektuali
wwanie. Ten sam · glos podwaZyl skutecznosc metaetyczny-ch narz~
dzi w stawianiu diagnoz moralistycznych alktualnej sytua'cji spolecz
nej i kulturowej. 

Gl6wne sygnaly grupy dyskusyjnej "C z low i e k a s z t u k a" 
to sprawa kryzysu sztuki we wsp6lczesnej 'kulturze, kwestia auten
tycznosci sztuki (dr E.Wolicka); przedstawiono tutaj takZe dwie po
lemiczne wzgl~em siebie koncepcje natury SlJtuk'i oraz przeiycia 
i wartosci estetycznej (prof. A. B. St~pien) . 

Ostatnia z grup nosila nazw~ "C z low i e k a j ~ z y k". Pro
blematyka tutaj zasygnalizowana (gl6wnie przez ks. dra A. Bronka) 
wywolala zywy rezonans u dyskutuj~cych . Populamosc zagadnien 
semiotycznych idzie w parze ·z rang!\, ja'k!\ posiada d2liedzina j~ka 
w sferze kultury. Oprocz spraw ezysto teoretycznych, dost~pnych 
raczej tylko filozofom j~zyka (determinizrn czy relatywizm lingwi
styczny, transcendencja osoby ludzkiej wzgl~dem j~zyka i podobne), 
mieszcz!\ si~ tu zagadnienia niezwykle istotne pralktycznie w plasz
czyinie spolecznej il kulturowej : Problemy: wymiaru j~ykowego 
kultury, manipulacji j~zykiem, semantycznego "zasmiecania" j~zyka 
i k.rytyeyzmu j~zykowego - dotycz!\ kaZdego obdarzonego i postu
gujqcego si~ refleksjq ezlowieka. 

5. Namysl nad kryzysem k ultury wsp61czesnej majqcy ffileJ sce na 
XXIII Tygodniu Filozoficznym KUL ujawnil wielostroonosc spoj
rzen na zrOdla tego kryzysu; odpowiednio zarysowane zostaly r6z
norodne wersje rozwiqzania lub przynajmniej terapii tego stanu rze
ezy. 

W odczytach i dyskillijach pojawUy si~ takie aspekty interpretacji 
filozoficznej fenomenu kuitury, kt6re z jednej strony pelniq wobec 
jej zjawiska funkcj~ eksplikatywn!\, z drugiej zas pozwalajq na od
czytanie w biezqcym stanie kultury zalaman, nieprawidlowosci 
i schorzen. Aspekty te Sq wzgl~dem siebie z reguly komplementar
ne. Fakt kultury jawil si~ wi~c na lubelskim spotkaniu filozoficz
nym ostro i wielostronnie. Moma rzec, iz Tydzien Filozoficzny 1980 
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przyniosl teoretycznq korzyse polskiej analizie -kultury; takze ana
lizie filozoficznej kultury wspolczesnej . 

SpoSr6d rOZnorakich interpretacji "diagnostycznych" odnosnie do 
kryzysu kultury dzisiejszej, wylonie mOZna bylo w dyskusjach i wy
kIada'ch kulowskich k 1. 1 k a g r u p orrekajllcych podobnie 0 przy
czynach zalamania i entropii kultury drugiej polowy wieku dwu
dziestego. Mowiono 0 odejsc1u w kulturze wspolczesnej od r z e
czywistosci i obiektyw n ej hierarchii wartosci 
i 0 zwrocen'iu si~ w kierunku takich wartosci drugorz~dnych i wtor
nych ja'k przyjemnose, uzytecznose czy oryginalnose (ks. Kaminski). 
Wi~szose pozytywnych wersji tego stanowiSika (0. KrllPiec, Ro
dziflski, o. J. A. Kloczowski) glosilo twierdzenie, ii: ostojll kultury 
wirma bye nienaruszalna war t 0 S e 0 sob y 1 u d z k i e j. Z in
nego punkbu widzenia stawiano tez~, iz fundamentalnym powodem 
kryzysu kultury jest jej 0 de r wan i e s i ~ - jeszcze w XIX wie
ku - 0 d reI i g i j nyc h zrod e 1 (s. Zdybicka i H. WOZnia
kowski); w dyskusji padlo tez twierdzenie 0 genezie tego kryzysu 
w 0 g 6 1 n y m k r y z y s i e m y s 1 en i a rozumianym po hei
deggerowSku. Formulowano takze socjologiczne przeslankri tej sy
tuacji kulturowej. Upa trywano je w bra k 'u 0 d pow i e d z i a I
nos cis pol e c z n e j za kulturotworcze dzialania i procesy (Sta
nowski); pojawilo si~ takze domniemanie na tury psychosocjologicz
nej obarczajltce winq za aktualny stan kultury bra k po k 0 r y 

_ 	f r a n cis z k a ii ski e j wi~kszosci umyslow i postaw dzisiejszego 
czlowieka. 

6. Powyzsze opinie stanowillce CZllstkowe diagnozy filozoficzne sy
tuacji zagrozenia, w jakiej znalazla si~ kultura ludzka, schodzll si~ 
w pewm~j podstawowej i zara'Zem walentnej filozoficznie perspekty
wie. Jest nill perspektywa prawdy i odpowiedz'ial 
n'o sci. "Prawda - poj~eie stare jak kultura" glosH tytul jed.nego 
z artykulow filozoficznych: jest to bowiem poj~cie , ktore jako je
dyne jest w stanie ocalic sp6jnose dzialania czlowieka bez ucieczki 
w dogmatyzm i irracjonalizm, a tylko w oparciu 0 konstatacje obiek
tywnie istniejqcej rzeczywistosci. 

Po'przedzajllce wszelkie kulturogenne dzialania uj~ia nastawione 
na odczytanie swiata w dwojakiej perspektywie: prawdy albo fal
szu, pozwalajll odslonic pierwotny aksjologiczny wymiar rzeczywi
stosci. W obiektywnej hierarchii wartosci, wyznaczonej przez aspekt 
bytu i dobra, odslania si~ centralne dla plaszczyzny kultury ludz- ' 
kiej poj~cie osoby. Ten punkt odniesienia swoistej "aksjologii kul
tury", jaka zdolna jest skonsolidowae pluralistycznq i r6znorodnq 
dziedzin~ hum ani t a s w calose prawdziwie ludzkq - potwier
dzony zoS'taje przez tradycjE; religijnll i perspektyw~ teologicznll. 
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Pierwomie jednak kultura winna miec charakter prawdziwoscio
wy. Prawda jako futndam€l1t kultury nie jest jednakowoz tylko llm
tegoriq epistemologicznq i logicznq. Posiada ona pod w 0 j n q 
a k s j 0 log i~. Po pierwsze, 0 d k r y w a war t 0 's c i: Ib~dqc na
czeolnym kryterium ustalania warrosci rzeczywistych, pozwala na 
stwierdzenie p raw d y 0 d 0 b r u. Po drugie, w zwiqz'ku z tyro, 
prawda ipOSiaKla walor 'Ilorma'tywmy. Jej yz;awtnienie tpOoiqga 0 d
pow 'i e>d z i a In 0, sec z low i e k a zap raw Id~. Ten wymial' 
prawdy akc€l1tuje Jan Pawel II w Redemptor hominis IV, 19 oraz 
w or~dziu Prawda silq pokoju; diiewi~c lat przed pontyfikatem 
za's pisal: "Prawdziwosc wywoluje powinnosc, a w parze z ll1iq rodzi 
rOWll1iez odpowiedzialnosc za przedmiot pod kqtem jego wartosCi. -
czyli ikrotko: 0 d p ow i e d z i a In 0 s c z a -war to s C" (Osoba 
i czyn, s. 179). Stwierdzeniu temu wtorujq z innych <reg'ionow filo
zoHcznych mysliciele, kt6rych zasaidnicza lqcznosc z ideami polskie
go filozofa i Papieia jest statnowiona przez wsp6l1l1ot~ kultury. 
"Prawda i odpowiedzialnosc rrieodlctcznie do siebie nalezq, (...) 
prawda bowiem nie jest jakqs nieszkodliwq sprawq: lecz domaga si~ 
ryzyka wYZll1atnia" pisze Otto F. Bollll1ow (Rozwazania 0 bolesnosci 
prawdy). Postulat: "oddac &praw'ied1!iwoSc W:idria1nemu swiatu" 
sformulowany przez Josepha Conrada jest innq wersjq - bo w dzie
dzinie filozofii sztuki - sctdu 0 moralneij odpowiedzialnosci za praw
d~. 

"Ku'llturq frazesu" tnazywa O'&taimie dwicicie lat dziiala'lnoSci czlo
wieka na Ziemi Jose Ortega y Gasset. Utozsamiajqc frazes (l klam
stwem ll1akazuje zwr6cic si~ do prawdy. Tylko zakorzen'ienie czlo
wieka w prawdzie dac moze nOWq "ikultur~ przyszlosd", ktorej wy
znacznikdem w siosunkach mi~zylud~ch 'b~e ISzczerOOC (Fra
zesy a szczerosc). OdpowiedZiamosc za t~ kultur~ jest itym, co p0

winno momlnie zobowiq'Zywac Ikazdego czlowielka. Jest to jedyna 
aut€l1tycmie rozumiana zlb i 0 row a o 'd pow i edz i a'lno sc 
wszystkich ludzi. 

Ostatni Tydzien Filozoficzny Katol'iokiego Ull1iwersytetu Lubel
skiego byl wieloglosem filozof6w polskich zaibranym w poczudu tej 
odpowiedzialnosc'i. 

Wojciech Chudy 
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W KR~GU WSP6tCZESNEJ REFLEKSJI 
o TEATRZE 

Przyst~ujqC do om6wienia ksiqz'ki prof. Ireny SlawiilSkiej 0 te
a'trze 1 nielatwo znalezc og6lnq fOl'mul~ - charakterystyk~ typu na:
ukowego tej pracy - k t6rq wytpadaldby rozpoCZqC jej prezentacj~. 
Truclnosc t~ sygnalizuje takze prof. Stefania S'kwarczyilSka 2, propo
nujqc okreslenie "panorama", j'ako na j.bliZsze temu obrazowi wsp61
czesnej mysli teatrologicznej , kt6ry prezentuje autorka monogram, 
obrazowi "z szerdkim horyzontem zatoczonym kolisto, a w'i~c takim, 
w kt6rym przeldmiot przoostawiony - wbrew linea,m emu toko'wi 
wywod6w j~zykowych - nie zamyka si~ na jaikims po-czqtJku i kon
cu, 1ecz stanowi zamkni~ty krqg prdblemowy, w kt6rym problemy 
om6w'ione na osta1'ku wiqzq si~ be2lpOs'rednio z wyeksponowanymi 
na POCZqtku".3 Ten krqg prdblemowy okresla dalej prof. Skwar
czynska jalko "filozofi~ tea'tru" , ikt6rq zgodnie z sugestiq podtytulu 
ksiqzki i pOOstawowq orientacjq jej wywod6w nalezy Iblizej okre
slic jako filozofi~ "czlowieka tea'tru". 

Juz samo zbTizenie tych dw6ch JPOj~c: czlow'iek - teatr prowo
'kuje do pytan, 1ct6re sama autorka eksponuje jako pytania wiodqce 
we wsp6lczesnej refle'ksji 0 t eatrze. Pytania te, wyjqrtJkowo tylko 
stawiane przez autoraw eksplidte - w lIliewielu monografiach 0 cha
rakterze wyra2mie filozoficznym - przewa:i:nie kryjq si~ "w pod
gleb'iu refleksji, kt6ra nie okresla sip, sarna mianem filozoficznej', 
(s. 15). 

Mamy zatem do czynienia z praCq, kt6r,ej 'cel , oprocz zamia1'u jak 
najpelniej.szego poinformowan'ia czytelnika 0 stalIlie wsp6lczesnych 
badan teatrologicznych, moma okreslic jako problematyzacj~ 00
gatego materi'alu zebranego i pr2edstawionego pod kqtem wprowa
dzenia w zagadnien'ia ,szczeg6lnie dzis alktuamej antropologii kul
tury. eel informujqcy wiqze si~ tu najociSlej z zamiarem takiego 
uporzqdkowania zjawisk b~dqcych przedmiotem analiz teoretyk6w 
teatru oraz samej, wielorakiej pod wzgl~em metodologkznym, re
fleksji teairologicznej, aby daly si~ one przyporzq.(Jlltowac katego
riom og6lniejszym, "na poziomie og6miejszych syndrom6w kultu
ry" (s. 9). Ambicje pracy, wb.rew wst~pnyin zastrzezeniom autot"ki 
(ss. 8-9), Sq w'i~c wyjqtkowo rozlegle i uprawniajq d,Q Zalbrania glo
su w sprawie problematyki poruszanej w ksiqzce n'ie ty]iko teatro-

I I. Slawlr\.ska, Wsp61czesna re/leksja a teatrze. Ku antropologtt teatru. Wy
dawructwo Lltera.clde. Krak6w 1979. 

• Patrz Przedmowa S. SkwarczYl\skiej zamieszczona na skrzydelkach obwoluty. 
• Tam:l:e. 
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log6w-profesjonalist6w, lecz takze tych, kt6rych interesuje w spo
s6b szczeg6lny filozoficzny wymiar tej problematyki. A zatem 
filozofia teatru - filozofia kultury - filozofia czlowieka - to pole 
odniesien, w kt6rym umieszcza prof. Slawinska wsp6lczesnq reflek
sj~ 0 tea trze. 

Informujqco-sprawozdawcza i problematyzujqca zarazem prezen
ta-cja panoramy wsp6lczesnej mysli teatrologicznej w ksiqzce prof. 
SIawiI1skiej z koniecznosci i swiadornie rezygnuje z jednorodnosci 
w ukladzie materialu i eksponowanych przez autork~ zagardnien. 
Ta niejednorodnosc, a takze swiadomie selektywny spos6b prezen
tacji, ograniczajqcy niekt6re informacje 0 autorach i teoriach do 
kr6tkich tylko wzmianek lub pobiemych om6wien, z pomini~em 
prac 0 charakterze analityC2mym, z wypowiedzi praktyk6w lub kry
tyk6w teatru (s. 10) , usprawiedliwiony zostal nadrz~dnym celem 
ksiqzki, tj. profilem og6lno-kulturowym i filozoficmym wylaniajq

_ 	 cEd si~ z przedstawianego materialu problematyki. Ksiqzka nie pre
tenduje do peJnego i wyczerpujqcego przedstawienia calego obszaru 
zagadnien i tendencyj wsp6kzesnej mysli teatrolegicznej 4, a jej 
material i problematyka mieszczq si~ w zakresie pozycyj i zagad
nien wybranych (s. 7). Tym skuteczniej jednak w prezentowanym 
przez prof. Slawinskq bogatym i zlozonym obrazie wsp6kzesnej 
teatrologii czytelnik odczytuje g16wne nurty i tendencje spor6w me
todologicznych · i merytorycznych, dokonujqc rekonstrukcji 'l1ajwaz
niejszych i najbardziej typowych orientacji w og6lnych ramach 
wsp6lczesnego konfliktu teatrologicZiIlych hermeneuty'k. 

Zasi~g czasowy przedstawionego materialu ogranicza autorka do 
okresu 1960-1975 cofajqc si~ jednak 'l1ieraz do teoretycznych wy
darzen wczesniejszych, w6wczas gdy ich wsp6lczesna recepcja lub 
renesans upowamialy do takiej retrospekcji. W samym ukladzie 
tresci ksiqzka prof. Ireny Slawinskiej trzyma si~ porzqdku proble
mowego, a ·nie chronologicznego czy terytorialnego. 

Cz~sc pierwsza, zatytulowana: Teatr w oczach filozofow sta
nowi prezentacj~ dw6ch nurt6w wsp6lczesnej teatrologii 0 charak
terze wyra:inie filozoficznym: egzystencjalnego w rozdziale zatytu
lowanym: Egzystencjalna filozofia teatru, (om6wienie trzytomowej 
pozycji H. Couhlera) oraz fenomenologicznego, w rozdziale zatytulo
wanym: Z inspiracji Ingardena (om6wienie prac autor6w niemiec
kich, przede wszystkim D. S. Steinbecka). Cz~sc t~ zamyka rozdzial : 
Tmgizm czy "odor metaphisicus"? (Spar 0 tragedi~ znow odno
wiony). 

• 0 zasiE:gu terytorialnym referowanego materlalu teoretycznego informuje au
torka we wstE:pie pt. Zalozenla kslq:tkl. 
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Cz~sc druga nosi tytul: Symbol, mit, archetyp. Zestawione tu 
przez. autork~ wielorakie postawy i orientacje teoretyk6w lqczy 
"spojrzenie ku samej materii akcji tea<tralnej", a wi~c problem nar
racji. motyw6w, ich genezy, zwiqzk6w i uklad6w oraz "wymiaru 
semantycznego" (s. 81). W cz~ci tej, obejmujqcej dwa rozdzialy: 
PreZiminaria krytyki symbolicznej i Od psychoanalizy do psycho
krytyki i f powrotem znalazly si.~ om6wienia kiertmk6w teatrologii 
wywodzqcych si~ z psychoanalizy i wyp'mcowujqcydh charak
terystyczne dla tej szkoly badawczej poj~ia: symbolu, o'hrazu, wy
obrazni, archetypu, mitu itd. 

Cz~sc trzecia prezentuje Socjologiczne widzenie teatru dbej
mujqce zagadnienia percepcji i komunikacji teatralnej oraz morfo
Iogii spektakIu , w jego relatywizacji spoleczno-kullrurowej. Poru
szone tu zagadnienia dotyczq "obrazu czlowieka w teatrze" oraz 
"teatru jako narz~dzia poznania spoleczenstwa" (s. 146), "widzenia 
teatru w og6lnych systemach Zycia spolecznego i kultury" (s. 186). 
Sq to zagadnienia interesujqce z punktu widzenia wielu dyscyplin 
badawczych, jak: teoria komunikacji, antropologia kul:tury, psy
chologia, pedagogika, filozofia spoleczna. Sprawa koordynacji 'ha
dan tych dyscyplin w plaszczymie filozofii teatru stanowi osdbne 
zagadnienie sygnalizowane przez autork~ w toku rozwaZan. 
Oz~sc czwal'ta dotyczy Semiologii teatrn. W dwu pierwszych 

rozdzialach autOT'ka omawia ten kierunek In statu nascendi: Pra
ga 1931-1941 oraz Semiologil: teatru dzis zamykajqc w rozdzia
Ie trzec1m rozwazaI!lia tej cz~sci zwi~zlq reIacjq na temat Prob ma
tematyzacji teatru. 

W cz~sci piqt ej i zamykajqcej, pt.: Kluczowe problemy prof. 
SlawinS'ka stosuje odmiennq zas(lJd~ rozwazan zmierzajqc do bar
dziej syntetycznego uj~cia problematyki teatrologii wsp6lczesnej . 
Prezentacj~ poszczeg6lnych kierunk6w, orientacyj metodologicznych 
i autor6w zast~puje tu om6wienie kilku wybranych i kluczo
wych, zdaniem autorki, kategorii teoretyczmych uj~tych w uklady 
binarne um1esz,czone w ty'tulach kolejnych rozdzLal6w: Sytuacje 
i po;;taci, Gest i slowo, Przestrzen i czas. 

Calosc pracy prof. Slawinskiej, jak zaznacza zresmq sama autorka 
w uwagach koncowych : "Zamiast podsumowania", zakresla wyraz
nie "kolo hermeneutyczne", skupiajqce pozornie heterogenne rozwa
zania wok61 temat6w centralnych, obecnych, ch06by tylko impli
cite, we wszyslJkich wsp6lczesnych badaniach nad teatrem. 

Wyraznie syntetyzujqca intencja ksiqzki uj a wnia si~ nie tylko 
w jej partiach koncowych. Cz~ci 0 profilu metodologicznym (od 
drugiej do czwartej) , pomimo zasadniczo sprawozdawczego charak
teru i zaloronej przez autor'k~ rzeczowosci oraz powsciqgliwosci 
w ocenie i komentowaniu omawianych stanowisk, zmierzajq do uka
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zania filO'zoficznegO' podglebia sporow 0' metod~ O'raz 'sugerujq za
sad~ kO'mplementarnO'Sci romych metod wsp61czesnej teatrolO'gii. 
Zasada ta - jak mO'ma si~ IdO'myslac - nie byla:by w in~cji au
torki rownO'zI1'a'czna z postulatem metodO'lO'gic22l'legO' eklelktyzmu, 
lecz powUma szukac usprawiedliwienia w jakiejs filozoficznej IWizji 
teatI'll, ktorej zapowiedziq Sq wspolczesne, zaczq1llrowe dO'piero pro
by takiegO' ujmO'wania i wyja'Sniania kategO'rii teatralnych. Pr6by te 
omawia prO'f. S~winska w {!Z~i pierwszej. 

'Niech nam ~dzie wO'lno wyrazic tu pewien niedO'syt towarzyszq
cy lekturze tych partii ksiq:il1d, kltore O'twierajq si~ rw Iklerunku glt:b
srej refleksji filO'zoficznej. Przyczy'Ilq tegO' niedO'sytu jest, jak sqdz~, 
szereg niedopowiedzen spowodowanych ibytniq - jaklkO'lwiek za
mierwnq - neutralnoSciq autorki wdbec ukazywanej przez mq pro
blematyki filO'zo:f.kznej, na ktorej wszechobecnO'sc we wspolczesnej 
teatrologii okazuje si~ tak wrazliwa. Toa neutralnO'sc sprawia, ze 
czytajqcemu rtrudnO' jest nieik1edy zintegrO'wac catosc tej problema
ty'ki ai akujqcej gO', z romq intensywnosciq, w kolejnych partiach 
ksiqzki. W szczegolnosci mO"ze warto :bytO'by wy'razruej uikazac 10'
giczne powiqzania pomi~ TOzwazaniami cz~sci pierwszej, w kto
rej mrysowano, w slald za referO'wanymi autorami, podstawO'wy 
zrqb filozoficznej prO'blematyki: egzystencjalno-metafizycznej, onto
logicznej, epistemO'logicznej iaksjO'logicznej, w dw6ch teoretycznych 
wersjach: fenO'menO'IO'gi'cznej i egzystencjalnej (0' wyrainie heideg
gerO'wskiej prO'wenienCji), a bardziej szczeg6lO'wymi nawiqzaniami 
dO' tej problematyki w ~sc'ia'Ch nast~pnych, zajmujq'Cych ' si~ za
gadnieniami metO'd. Zwlaszcza jednak w cz~sci O'statniej, Igdzie au
torlta ddkO'nuje trudu syntezy mysli teat rologkznej i filO'zoficznej, 
sytuujqC kategO'rie: sytuacji i postad, ,gestu i slO'wa, przestrzeni 
i czasu, w kontekscie prO'blemat yiki egzystencjaJnej i antrO'polO'gicz
nej , potrzeba precyzyjniej,szegO' O'kreslenia filO'zoficznego podglebia 
teatrolO'gii wyst~puje ze szczeg6lnq wyrazistosciq. Zadanie to, zresz
tq, podj~te przez prO'f. S~awinskq z calq SwiadomO'sciq skompliko
wania tej t rudnej prO'blematy'ki, nalei;y O'cenic jakO' piO'nierskie. 
TrudnO' tez postawic zarzurt autorce, ktora pr6b~ sysiematyzacji 
w ksiqzce 0' Icharakterze zasa'dniczo sprawO'2Jdawczym O'granic:za dO' 
mrysowania pel'spektywy przyszlej syntezy, :lie t~ perspektyw~ za
znacza w fO'rmie szeregu pytan raczej nii dO'konanych rO'zstrzygni~c. 
Wo'lnO' jednak czytelnikowi dO'lqczyc dO' tej deli'beracji takZe pyta
nia wtasne, ktore traktujemy ja:kO' dialog z autorkq, towarzyszqc 
jej niejakO' w te:oretycznych zmagan,iach. 

WymieniO'ne w tyiulach IkO'lejnych rO'ljdzial6rw osta'tnie'j cz~sci 
IksiqiJki kategorie teatrolO'giczne dadzq si~ przyporzqdkO'wac prrede 
wszysikim (ale nie wylqcznie) O'ntolO'gH teatru, kt6ra - mimo do
konan fenO'menolO'gow - wydaje si~ stale jeszcze nie dO'se O'Pl'aCO
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wana, 'a ponadto, zdaniem prof. Slawinslciej,zbyt oderwana od kon
tekstu teatrolQgii wspolczesnej(por. uwagi nad ksiqzkq Steinbecka, 
ss. 28nn). Ddkonanie konfrontacji przedstawionych przez autork~ 
ontologkznych propozycji fenomenologow oraz podstawowych kate
gorH stosowany;ch w opisie zjawi~a rtea1ru przez teatrologow pro
wadzi do postawienia ,donioslego zagadnienia stosunku owych ka
tegO'rii do calosci ontologicznej struktury dziela teatralnego. W uj~
ciu fenomenologow dzielo teaualne interpretowane jest j'ako pI' 0

ces koruitytuujqcy si~ w czasi e przedstawienia. Kon
kretyzacja tego dziela dokonuje si~ w akcie percepcji, kt6rego pod
miotem jest widz teairalny. Froblem - kontrowersyjny zresztq 
wsr6d samych fenomenologow (pol'. zestawienie 1eorii Steinbecka 
i Ingalldena, s. 46nn) - stosunku talk poj¢ej struMury dziela te
attalnego do jego konkretyzacji nastr~cza najwi~cej trudnosci 
z punklt'll widzenia przystosowania i wkomponowania kategorii te
atrologi'cznych do ogolniejszego systemu poj~c ontologii. Jqurem te
go problemu jest rozro:mienie ,poj~cia quasi~zasowosci dziela, sta::
nowiqcej moment je'go oh'tologiC'7lllej struktury, oraz CzalSU trwania 
przedstawienia i czasu percepcji. Ten pluralizm S'truktur czasowych 
pdddany jest procesow'i integracji w ramach dynarrnfcznelj struktury 
spektaklu, przy wsp6Mzialaniu swregu korelai ow o'biektywny'ch (np. 
alktor - widz) oraz su'bi~tywnych, a scislej, intenojona1nych (np. 
postac sceniczna stwaI7Jana przez aktora - jej intenojonalna re
kOl18trukcja w swiadomoSci imagina1ywnej wiuza). 

PojaIWiajq si~ tutaj dalsze waine pyttania: ,czy mowia"c 0 sytu
acjach i p:osta:ciach, gestach i slowach, naleZy je umieszczac w quasi
-realnej czasoprzestrzeni dziela,czy w sferze intencjorralnych re
konstrukcji dokonywanych wswiadomosci widza? W jakri sposob 
quasi-reaJnQsc czasoprzestrzennej st'I'uktury swiata przedstawionego 
na scenie ma si~ do realnego czasu trwania przedstawienia oraz cza
su ;percepcji, a talkze: ja'ki stosunek zachodzi mri~dzy przeSltrzeniq 
sceni:cznq i przestrzeniq teatralnq, a powier1Johniq realnq "zamiesz
kiwanq" przez aktuamq pulbl1cznosc? Jaka jest zasada in'tegracji, 
a 00 za tym idzie, jeclnosci - calosciowosci - i ' tozs'amosci zdaT'Ze
nia teatralnego? Do jakiego stopnia rozstrZJ"gni~cia owyoh pytan 
zalezq od przyj~tej konwencj-i il;eatralnej: np. l'0twartego" bqdZ "za
mkni~tego" stosunku sceny do widowni? Vi jakiej mierze od tak iej 
konwencji zaleZy t akze ostaiecznie sposob rozumienia "teatramo· 
Sci", jako wyroZni'ka zdarzenia t eatralnego i jego !kompanentow, 
ddmiennego co do struktury ontologicznej i sposobu istnienia, w sto
sun!ku do wszystkich innych zdaT'Zer1 dziejqcych si~ w realnym zy
ciu? 

Uwaga autork i skupia si~ przede wszystkim n a problematyce, 
ktorq trzeba by nazwac egzystenC'jaJno-antropologicZ.llq w hefdegge
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rowskim rozumieniu tych ·termin6w. Z tego punktu widzenia, pomi
mo powscietgliwosci komentarza, widac wyrainie, ze preferuje ona 
te uJ~cia, kierunki, czy metody, kt6rych punktem centralnym jest 
problem sposobu istnienia dzie~a teatralnego, poj~tego tym razem 
j/l!ko z dar z en i e h -i sio rye z n e - spektalkl - 'Wsp6Ikonsty
tuowane przez tw6rczy wklad w1dza (por. om6wienia na 55. 29nn; 
150nn). Ta orientacja filozoficzna wiedzie r6wniez bardziej bezpo
srednio do problematyki mtropologiczmej, k t6rq prof. Slawinska 
widzi jako problematy'k~ ·centralnq we wsp61czesnej teatrologii. Ma
my tu do czynienia z odmiennet od fenomenologicmej koncepcjl\ 
zar6wno dziela teatralnego, jak i kategorii zdarzenia, a takZe z od
miennym sposobem rozumienia czasu teatralnego, poj~tego tUlta, 
jako rea 1 n y p r z e b i e g tea t r a In e j in t e r k 0 m un i k a
c j i, lub - jak wolq wyrazac si~ niekt6rzy autorzy - partycypacji, 
czy na'Wet komunii pomi~zy partnerami: aktorami - kreatorami 
postaci sceniczn'ych - a publicznosciq. To zasadniczo odmienne po
tra'Mowanie dziela teatralnego: w wersji fenomenologiczmej oraz 
egzystencjalnej , zmienia, w obydwu przypadkach, sens wszystkich 
wyliczonych przez prof. Slawiilsket kluczowych poj~c teatrologii. 

Autorka sklonna jest interpretowac. owe kategorie w mys! tego 
drugiego - egzystencjalnego uj~ia. W tej konwencji teoretycznej 
analizuje kategorie czasu i przestrzeni zastanawiajqc si~ nad wylo
nionq przez liieratur~ teatrologicznet problematyket: obecnosci i nie
obecnosci, przestrzeni teatralnej i przestrzeni scenicznej , mikroko
smosu scenkznego i makrokosmosu teatralnego, przestrzeni statycz
nej i przestrzeni dynamicznej, punMowosci - momentalnosci 
oraz cietg10sci i rytmiki czasu teatralnego, czasu swiedkiego i czasu 
sakralnego,czasu osobistego i ·czasu mitycznego, a takze problema
tyket statusu egzystencjalnego postaci i zdarzen teatralnych, relacjq 
aktora do postad scenicznej, architektoniki dramatycznej, tragicz
nosci i tragedii, maSki, symboliki gestu, slowa i milczenia w ich 
relacjach do czasu i przestrzeni (scenicznej i t eatralnej). 

Na inny sposob wreszcie - w innej plaszczymie teoretycznej 
powyzsza problematyka powraca w poziomie refleksji epistemolo
gicznej, w kt6rej jednet z najbavdziej wsp6lczesnie eksploatowanych 
metod jest metoda semiologiczna. Kategorie teatrologiczne ingerujq 
tu w rozwazania dotyczqce chara:kteru komun~ka,cji, czy teZ party
cypacji teatralnej. Pelniet funkcje czynnik6w znaezetcych - sygni
fikans6w - i Set rozpatrywane w kontekscie sytuacji semiotycznej, 
w kt6rej dzieto teatralne jest interpretowane jako system znak6w
tekst, komunikat, przeikaz lub mit (struktura symboliczno-narratyw
na) 0 Skomplikowanej budowie i wielorakich funkcjach. Na tej 
plaszczymie, 'zwtaszcza w zwietzku ze spoteczno-kulturowyrn kontek
stem funkcjonowania teatru, pojawia si~ r6wniei caty szereg zagad
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nien odsyl:ajqcych do bardziej fundamentalnej - filozoficznej 
dziedziny rozwazan. 

To zderzenie romych koncepcji oraz pel'spektyw teoretycznych 
dyktuje koniecznose opowiedzenia si~ za ktorqs z drag interpreta
cji - przede wszyst'kim ze wzgl~du na filozoficznq donioslose roz
strzygni~e ostatecznych. Z tego bynajroniej nie czysto metodologicz
nego konfliktu hermeneutyk wyplywajq bowiem Ikonsekwencje 
o istotnym zmaczeniu dla teatrologii, a ta'lcie wiodq ku odmiennej 
filozofii "czlowieka w teartrze". 

Konsekwencje te doty~q znow przede wszystkim, jak si~ wydaje, 
sposobu rozumienia "teatralnosci". W zwiqzku z tyro pojawiajq si~ 
tutaj nast~pujqce pytania: czy dziedzina teatru da si~ zamk!Ilqe 
w ramach pewnego rodzaju onrologicznej i egzys'tencjalnej enkla
vry - teatmlnego "zycia chwilq" na koszt ,dziela, ktorego quasi
-realnose posiada tylko estetyczny walor oraz donioolose CQ najwyiej 
o char akterze ludyczmym, czy tez moma m6wic 0 jakiejs "teatrali
zacji iycia " , 0 ingerencji teatru w dziedzin~ zycia - indywidualne
go i spolecznego - lub nawet 0 "realnym teatrze", jako wydarzeniu 
o donioslosci egzystencjalnej i walorze moralnym, a tak ze, w pew
nej mierze, sakralnym? Czy tez nalezy fenomen teatru intel1lreto
wac w kategol'iach jakiegos nalkladania si~ lub przemiennosci kate
gorii realnych i teatralnych, takich na przyklad, jak: spektaUd, roJa, 
gra, maska, a takze: sytuacja drama'tyczna, w~zel: tragiczny, rytual. 
komunikat, mit, itd., niekoniecznie rozumiejqc t~ przemiennose jako 
zabieg "nasladowania rzeczywi'Sltosci"? Jakie obszary wartosci obej
muje aksjologia teatraln:a, a w szczegolnosci, jakie w niej miejsce 
zajmuje i ja'kq funkcj~ pelni ikategoria sacrum? 

Te oraz tym podobne pytania, 'wprost lub posrednio, aurorka oma
wianej ksiqZki podpowiada, dokonujqc wnikliwej refleksji nad 
"wsp6lczesnq refleksjq 0 teatrze". Praca prof. Slawinskiej stanowi 
pozycj~ wybiinq w polSkiej literaturze teatrologicznej, zarowno 
dzi~ki informacjom, ktorych hojnie <iostarcza, jak i dzi~ki rozlegle
mu zakresowi problematyki, ktorq sbawia, otwiera i prowokuje, in
spirujqc do dalszych przemyslen i poszukiwan. Do oczekiwania na 
pelniejsze rozwini~cie pasjonujqcego tematu teatl'll i "czlowieka 
w teatrze" uprawnia zapowiedZ i obietnica "przedstawienia wlasnej 
teorii i wlasnych propozycyj autorki" umieszczona We wst~pie. 

Elibiela Wolicka 
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IZRAEL BEN-ELEAZAR BESZT, 

CZYLI BAAL SZEM TOB (1700-1760) 


Ukazaly si~ szkice literaclde Stanislawa Vincenza (Z perspektyw y 
podr6zy; Znak ; Krak6w, 1980). Najwi~ze zainteresowaine czyte1
nikow budzi szkic Spotkanie z chasydami, vi /ktorym autor poswi~

ca szczegolnie wiele uwagi odnowicielowi ruchu chasydikiego ery 
nowozytnej, Besztowi (Baal-Be, Szem-Sz, Tob-T = Beszt; a'brewia
tura). Baal Szem Tob oznacza wedlug jednej interpretacji "dobry 
cudotworca", a wedlug 'innej (barodziej logicznej) ,,nosiciel dobrego 
im'ienia". 

Rdk urodzenia Besz1Ja zostal okreslo.ny tylko w przY1blizeruu. Miej
scemjego uro.dzenia bylo prawdo.podobnie osiedle Okopy kolo wsi 
Podibereme w pow. brod.z'kiJm. 

"Der bidny lsrulek" (sic! poprawnie), przyszly Beszt, zostal sie
rotq we wczesnym dziecinstwie. Utrzymywala ,go. i ksztalcila jakas 
gmLna 'Zydo.wska z oko.lic Brodow. Na pewno. nie w Oko.,pach, bo 
nie :bylo. tam ani grniny, ani chederu, ani (tym bardziej) synagogi. 
Okopy slyn~ly tylko. z karczmy. 

Melamed podziwial zdo.lnosci Isru1lka, ale jego sprawowaniem 
zachwycac si~ nie mog!. Ta'kiego w'a·garowicza, jak Isrulek nie bylo 
nigdy w calym Po.wiecie bro.d7Jkim. 

Wial wi~ nasz IsrUlek z chederu i bl8)tal si~ po o.ko.licznych wzg6-
Tzach. Podziwral pi~o. przyrody. Czasem zaszywal si~ w krzaki, 
myslal, marzyl 'i modm si~. N a wszelkie grozby i 'kary byl calkowi
cie odporny, dzi~i ,czemu ddni6s1 ~ci~two na1d swymi o.pieku
nami. 

Wprawdzie Isrulek odznaC1ial si~ jako uczen chederu "skrajnym 
nieroyscyplino.warniem, ale wywlqzywal si~ ibardzo do.brze ze wszy
stkich konkretnych zadan, kt6re mu pow'ierzano. Dlatego. tez o.pie
kunowie jego. postano.wili miano.wac go. be(n)gelfererem, p(>mooni
kiem melameda, przewo.dnikiem dzieci. Mial wtedy do.piero. 12 lat, 
a wi~c rue byl je'Szcze nawet bar-micwq (trzyna,stoletnim "dojrza
lym" mlddzienoem, zdolnym do malZenstwa). 

Do. o.bowiqik6w be(n)gelferera nalezalo prawa<izenie malych dzie
ci ,do. chederu i do syna'gogi, nauczanie ich najpro.stszych tekst6w 
mddlitewnych o.ra.z o'dpro.wadzanie ich do domu po spehlieniu wszy
stkich 'co'dziennych dbowi!\Zk6w o.swiatowo.-religijnych. 

Isrulek zaslynql ja'ko. !l1ajlepszy be(n)gelferer na Wo.lyniu i Podo
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lu. Jego su'btelny i sertlecmy stosunek do dzieci zapewnil mu ich 
gor'lce przywi'lzanie i pdSbuszenstwo. 

Jakos jednak 2Jbyt kr6tko byl tyro be(n)gelfererem. Jui jako bar
-micwa IOOstal wkr6tce mlodszym szamesem. 

W roli tej wypehlial wprawdzie formalnie swoje obowi'lzki, ale 
w czasie przeznaczonym na modlitwy wiernych drzemal lub spat 
bezczelnie. Dopiero noc'l, po wyj&ciu W'szystkich, modIil si~ i uczyl 
w samotnosci. Najbardziej interesowal si~ Kaibal'l, kt6rej poswi~al 
wif:ilkszosc czasu. W rezultacie stal si~ wielkim znawc'l Tory i Ka
baly. Talmud zruniedbywal. 

Po ukonczeniu 18 lat zycia Izrael ozenil si~, ale jego zona zmarla 
niebawem po uroidzeniu martwego dziecka. PorzucH wtedy stano
w'isko szamesa, kt6re go nudzilo. Zacz'll si~ wl6czyc jako fachowy 
be(n)gelferer po rozmaltych podolskich mia-steczkach. JednoczeSnie 
dzialal wsrori Zyd6w jako doskonaly s~dzia rozjemczy. 

SEildziqwaniem Izraela za'chwycil si~ ikiedyS bogaty i wielce uczony 
Efraim Kutower (z Kut) osiadly w Brodach. Kutower postanowil 
nawet wydac za Izraela swoj'l c6tk~, co wyrazil z wlaSlIlej inicjatywy 
na rpismie. Bardzo si~ to pismo przydalo, bo w drodze powrotnej 
do Brod6w Efraim rzmaTl, a jego syn, Rabbi kbram Hersz Kutower 
...vcale si~ Izraelem nie zachwycil. Dopiero siostra Abrama, po prze
czytaniu listu Efraima, postanowila podporz'ldkowac si~ woli ojca. 
Dctszlo wi~c do slubu. 

POCZ'l'tikOWiO s'tp.ral si~ kbraham Hersz zapoznac Izraela z tajemni
cami Talmudu, ale szybko doszedl do wniosku, ie jego szwagier jest 
zupelnie nieprzeci~ym tEi)pakiem. Wdbec tego postawil siostflze ulti
matum: alba Tozwiedzie si~ z I'ZTae1em, albo dboje wyjadCl dosta
tecznie daleko, zeby w Brodaeh 0 nich zapoffiilliano. Siostra wybrala 
to dmgie wyjscie z sytuacji i wkr6tce Izrael wyjechal z i:on'l il1a. 
tereny poloi:one pomi~dzy Kll'tami (z kt6rych pochodzili Kutowe
rowie) i Kosowem. Abraham Hersz wyposaZyI ich w w6z, szkap~ 
i odm'bin~ pieIl!i~y, kt6re nie na ,dlugo starczyly. 

Jedyne zr6dlo utrzymania d'la obojga "Izraelostwa" stanowila 
przez dluiszy czas sprzedaz gliny cegi€!1n'ilkom. Przy tym ladowa
czem bywal sam Izrael, a 'rol~ wozalka pemila zwykle jego zona. 
Zreszt'l gl6wnym zaj~ciem Izraela bylo wl6czenie si~ po g6rach, 
'ktorych pi~kno udzielalo mu Irratchnienia w rozmyslaniach i modli
twie. 

"Izraelostwo" wyjechali z Brod6w, gdy Izrael mial okolo 23 lat. 
Ten "gliniany" okres w zyciu o'bojga trwal dk. 7 lat. Ich materialna 
sytuacja poprawila sl~ rtroch~ ·dopiero po osi'lgni~u przez Izraela 
trzydzies1Jki. Uzyskal on wtedy posad~ szocheta (rzexaka rytualne
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go) w kt6ryms z mikrosk'Opijnych miasteczek nad Prutem czy Cze
remoszem. Ale kariera szocheta nie byla mu p1sana. Ten wielbiciel 
roslin i zwierzqt porzucil wkr6tce z obrzydzeniem owo wzgl~dnie 
intratne stanowisko. Wtedy zrozpaczony Rabbi Abram Hersz Ku
tower wynajql "Izraelostwu" karczm~ poIownq w Placu kQlo Ja
sienowa nad g6rmym Czeremoszem. Kar'CZffiq zajmowala si~ oczy
wiscie tyl1ko Izraelowa, bo sam Izrael nawet w niej rue zamieszkal. 
~budowal soibie maly dome'k w lesie i tam sp~dzal czas na rozmy
slaniach, modHtwie Ii studiowaniu Ka1baly. Cz~to przebywal wtedy 
w towarzystwie owczarzy zajmujqcych si~ znachorstwem. Zapozna
wal si~ z medycynq ludowq. Wr,eszcie sam przystqpil do preparo
wania leczniczych mieszanek ziolowych i sporz1\'dzania amuletaw. 
Po opan'Owaniu autentycznej sztuki znachorskiej, rozpoozql wieIkq 
seri~ SW'Oich podr6zy po miasieczkach Wschodnieg'O P'Odkarpacia, 
Pod'Ola i Wolynia. Leczyl ludzi i gl'Osil swoje poglqdy reIigijne. Zy
skiwal slaw~ jako cud'Otw6rc~a i Baal-Szem, nosidel dobra. 

Oficjalnie zaczql nauczac reHgii d'Opiero 'Od 1740 r., kiedy to obral 
s'Obie za staIq siedzib~ podolski Mi~yg6rz, przyszIq stolic~ nowo
zytnego chasydyzmu. Sytuacja spoIeczna Izraela zmienila si~ wtedy 
w ogromnym stopniu. Mial juz gorliwych uczni6w, do kt6rych przy
lqczyl si~ nawet ten, kt6ry najbardziej rum pogardzal, mianowicie 
brat wny, Rabbi Abram Hersz Kutower. Rol~ gI6wnego uczni'a i du
ch'Owego spadk'Obiercy Izraela zaczql odgrywac Rabbi Jakub J6zef 
Kohen z Polonnego (? - 1782), wybittny znawca Ka:baly. Rol~ t~ 
przejql jednak p6Zniej (zgodnie z testam entem samego Izraela) Rab
bi Ber-Dob z Mi~dzyrzeca (wolynsk iego Miezericzjaj 1710 - ?). 

Os tatnie 20 lat swego zyda poswi~il Izrael-Beszt na jawne glo
szenie swoich poglqd6w i zwakzanie sek t judeo-chrzescijanskich. 
WsrOd k6I -ralbinackich cieszyl si~ wieJlkim uznaniem. Na rok przed 

. smierciq zostal nawet wybrany przez zespoly rabinac!kie Podkarpa
cia, Podola i Wolynia do scisIej, troj'Osobowej delegacji apologe
tycznej judaizmu. Komisja ta wystqpila w 1759 r. we Lwowie prze
ciwko frankistom. Przeprowadzila wtedy szereg ikonferencji z fran
kistami, usilujqc 'Obalic podstawy teoretyczne ich zasadniczych kon
cepcji. Najczynniejszym czl'Onkiem tej komisji byl wlasnie Izrael
-Beszt. 

Walka z frankistami wpIyn~la ujemnie na stan zdrowia Izraela
-Beszta, kt6ry 'zmarl w swojej mi~dzyborskiej "rezydencji" 22. V. 
1760 r. 

Czy Beszt mial syn6w? - rue wiemy. Wiemy tylko, ze mial je
dynq c6rk~ - Adel~, kt6rq sam Beszt okreslal miimem "najspra
wiedliwszej". 

Adela wyszla wczeSnie za mqz i urodzila (w Mi~dzyborzu w 1750 r.) 
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blizniak6w: Mojzesza-Chaima-Efraima i Barucha (1750-1810). Moj
zesz stal si~ wielkim "uczonym w pismie", a Baruch, nazywany p6z
niej Baruchem z Tulczyna, albo Baruchem Mi~zyOOrskim, zostal 
cadykiem. 

C6rka AdeIi urodzila w Mi~dzyOOrzu w 1772 r. Nachmana (Nu
chima) ben Symche, Ikt6ry dal si~ poznac swiatu jako tzw. . "cadyk 
bradawski". Nachman byl wielo'krotnie przeSladowany nawet przez 
swych wsp6lwyznawc6w. Wlasciwie dopiero po mnierci zostal zali
czony do najwybitniejszych caJdyk6w w dziejach chasydyzmu. Zmarl 
w Humaniu w 1811 r. 

PrzejdZmy juz jednak do poglqd6w filozoficznych i teologicznych 
Beszta. 

Sledzqc p~azane nam posrednio mysli o.jca chasydyzmu czas6w 
nowoZytnych musimy pami~tac 0 jego stosunku do Swi~tych Ksiqg 
judaizmu. Czci! oczywiscie Tor~ jako Slowo Boie. Nie znal lila pew
no wszystkich Midrasz6w. Talmudystq nie moma go bylo nazwac. 
Swietnie znal Kabal~, ale z tego wcale nie wynika, zeby dostoso
\vywal swoje poglqdy do twiertizen Kabaly. Nie uznawal nawet 
autorytetu wielkiego mistyka-kaibalisty Izaaka AS71kenazego Lurii, 
zwanego Ad (1534-1572). 

Przede wszystkim trzeba stwierdzic, ze Beszt byl panteistq. Caly 
swiat wedlug Beszta jest nie tylko z Boga, -ale i w Bogu, a wi~c nie 
stanowi tylko emanacji Boga. Nawet zlo zawarte jest w samym Bo
gu, a s·tanowiqc fundament dobra, samo staje si~ dobrem. 

Kr6tiko m6wiqc wszys'ljko j6'lt w Bogu i Bog jest we wszysllkim. 
Zrozumienie tego jest mozliwe poprzez modlitw~. Rozmodlony 

czlowiek moze Ibowiem osiqgac ekstatyozny stan zaniku swiadomo
sci samoistnienia i lqczyc si~ z Bogiem. 

Ale Stanislaw Vincenz doslkonale wyczul (00 chyba rue wiedzial), 
Ze panteizm Beszta nie byl tyro panteizmem absolu'tnym, wedlug 
ktorego osoOOwosc czlowieka zanika calkowicie i nieodwracalnie, 
gdy dusza jego ro~tapia si~ w Bogu. Swiadciy 0 tyro m. in. nast~
pujqca opowiesc 0 B_eszcie : 

Zwrocilo si~ kiedys do Beszta pewne !hwdzietne malzenstwo z pro
sbq 0 dzieoko. Beszt odm6wil pocza.tkowo, gdyi Glos Niebieski za
powiedzial, Ze je§li spehli prosb~ tego malzenstwa, zostanie po~ba
wiony szcz~sli<wosci wiecznej w raju. Po namysle przyobiecal jed.nalk 
malzeil.stwu aziecko i zwr6cil si~ do Boga ze slowami:"Tym lepiej! 
Teraz mog~ Ci sluzyc BoZe calkiem ~teresownie, w imi~ samej 
tylko milosci do Ciebie, '00 wiem juz, ze za moje uslugi nie czeka 
mnie zadna nagroda". 

Wtedy odezwal si~ po raz wtory Glos NiebieSki, zapowiadajqcy 
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tym razem odwolanie okrutnego wyroku i przywr6cenie Besztowi 
prawa do raju. 

La'two zrozunl iec, ze prawo do wiecznej, osobistej szcz~sliwosci 
przekresla panteizm ahsolutny, glosz1lcy zanik osobowosci. 

Beszt odgrywal w spoIecznosci Zydows'kiej rol~ lekarza dusz i cial 
Powtarzal cz~sto, ze czlowiek nie upada nigdy 1;aik nisko, wby nie 
m6g1 si~ wznieSc ku Bogu. Oczywiscie ta'kie twierdzenie bylo zwi1l
zane w przypadku Bem a ba'[\dziej z panteizmem, nrz z pl'Zekona
niem 0 nieskonczonym milos'ierdziu BoZym. 

Beszt byl wprawdzie sam ascet1l, ale nikomu ascezy (poza tera
pi1l) nie zalecal. Uwazal, ze do Boga zbliza 'czlowieka ba1idziej radosc 
zycia, niz asceza. Nawet do alkoholu ludzi nie zniech~l. Jego mo
dlitwa zaczynala si~ od slow przypominajqcych wst~p do Mszy 
Swi~tej: "Przyst~puj~ do Oltarza Bozego! Do Boga, ktory uwesela 
mlodose moj1l". 

Podczas g.dy rozmaki 'ka:baliSci z Luriq-Ari na czele zalecali placz 
ja'ko drog~ do e'kstazy, Beszt zalecal radosc. Przy tym Strach Bozy 
moze bye tyliko etapem w Idrodze do radosnego ukochania Boga 
i podpoTZ1ldkowania si~ Jego Woli. A drog~ t~ stanowi wypelniona 
raldosciq modlitwa. Biarda czlowiekowi, ktory zatopiony w studio-
waniu chociai'by samej Boskiej TO'ry, nie rna czasu na myslenie 
o 	Bogu, na modlitw~ do Boga. 

W tym wlasnie pun~cie docieramy do Zr6dla konfliktu chasy
dyzmu z ortodo'ksyjnym Tabinizmem. Dla chasydow Beszta mO'dli
twa unosila si~ nad wieclul. W ZTozumieniu ortodoksyjnych Zydow 
rahinistycznych modlitwa poWinna byla towarzyszye pogl~bia!lliu 

wiedzy, kt6rej niewy'czerpane zrodla stanowily, dbo'k Tory, ksi~gi 
Midraszu i Talmudu. 

Nauka Besl'Jta podWa'zala status raib'inow, stawiajqc powyZej nich 
natchnionych przez Boga cadylkow, kt6rzy mogli nie miec wielkiej 
wiedzy wyuczonej. Jednak sam Beszt staral si~ unikac konfliktow 
z rabinami i ceni! zreszta, ich urzq,d nauczycielski, k toremu wcale 
rue odmawial prawa obywa'telStwa w rozwoju judad·:arnu. ZTesztq 
takzerabin magI zostac cady'kiem, podobnie ja'k wyksztakony cadyk 
mogl zostac rabinem. Antyklerykalizm BeS:zJta Ikierowal si~ przeciwko 
skostnieniu i sformalizowaniu raJbinatu, ktory na "oltarze" Izraela 
wzniosl swi~tosc przepisu, a istot~ rzeczy 'Cz~sto ignorowal zarowno 
w teolo.gii, jak i w iydu. Chasydyzm Besl'Jta byl Tuchem odnowy. 

Dale'ko idqcy ikonflikt pomi~dzy klasycznym rabinatem a cha
sydzk'im cadykizmem spowodowali dopiero nast~pcy Beszta, ktorzy 
po lud:tku . i po prostu grzeszyli przesadB,. Grzeszyli takze brakiem 
logiki. Zwmcajqc si~ przeciwko rabinom i wielkim mag:gidom (ka· 
l'JDO'dziejom), rozhudowywali jednoczeSinie u siebie cady'kizm, stano 

1518 



ZDARZENIA - KSII\ZKI - LU DZIE 

wiqcy jakis neosupermbinizm obarczony nowymi wadami, np. wia
rq w dziedzicznosc charyzmat6w, co powodowalo twoTzenie si~ ca
lych dymastii cadyk6w. 

Rzeczywistym i tr.walym dordbkiem Beszta stal siE: jednak misty
cyzm, bez kt6rego religia staje siE: anemiczna i bemuszna. 

W powolaniu do Zycia mstytucji cardylk6w przejawil si~ silnie 
mesjanizm Beszta i jego wyznawc6w. Obdarzony charyzmatami ca
dyk staje siE: bowiem ogniwem la.czqcym Stw6rcE: ze stworzeniami, 
wyslannilldem Boga, posredniczqcym pomiE:dzy lu'<izmi i Bogiem. 

Powstaje pytanie kiedy sam Besm poczul siE: wyslannikiem Boga. 
Wielu sB!.dzi, ze nasta.pilo t~ po okresie "glinianym", tj. w latadl 
trzydziestych XVIII w:, ezyli w okresie "karczenmym" (Zona Beszta 
prowadzila wtedy ka'rczmE:), a wlasciwie "lesnym" (sam Beszt miesz
kat wtedy 'W lesie jaiko praw'ie pustelnik, a wiE:c okres ten mozemy 
nazwac takzepustelniczym). Chyba nie bardziej blE:dnego. Podobno 
S<i dose liczne danepozwalajqce przypuszczac, ze zona Besma tyJiko 
dlatego zgodzila siE: na t~ straszliwa, "glinianq" poniewierkE:, ze 
u'Wierzyla w posla!l1Dietwo Besma, 0 kt6rym on sam ja. powiadomil 
przed wyruszeniem na tulaczkE: podkarpacka.. Okres "leSnY" byl 
wi~ okresem swiadomego przygotowywania 's'i~ do okresu "misyj
nego" , mieszczqcego si~ w granicach czasowych: 1740-1760. 

o tym ja'k Beszt lekcewaZyl sobie przepisy i formy Swiadczy m. in. 
falkt, ze takZe w o'kresie misyjnym ubieral siE: cz~w jalk ehlop ukra
iilski. Nawet idqc do synagogi nie zawsze wkladal chalat wyzn,anio
wy. . . 

Beszt zwiedzil Ziemi~ Swi~ta" ale inne, bardzo zreszta, liczne jego 
podr6ze, ogralIliczaly si~ terytorialnie do Podkarpacia, Podola i Wo
lynia. 

Do swiadk6w lub badaczy zycia i nauczan'ia Beszta nalezeli: Ber
-Dob z Mi~dzyrzeca - Miezericzja (ur. w 1710 r.), Jakub J6zef 
Koh(g)en z Polonnego (zm. w 1782 r.), Aleksander Zederbaum 
(1816 - 18-1893), Heinrich Gratz (1817-1891), Michal Lewi Rod
kinson vel Frumkin (zm. w 1904 r.), Dawi:d Koh(g)an (~r. 'W 1838 r.), 
Abram Ber Gottlober (zm. w 1899 r:), Salomon Szechter (ur. 

o w 1847 r .), Mordechaj Spektor (ur. w 1858 r.), Izrael Zangwill (ur. 
w 1864 r.), Michal J6zef Berdyczowski (ur. w 1865 r.), Samuel-Abba 
Horodecki (ur. w 1871 r.), Marti:n Buber (ur. w 1878 r.) oraz. B. S. 
Stolpner. 

Temu osta'inio wymienionemu zawdziE:czamy opracowania hasla 
"Beszt" w Ency'klopedii Zydowskiej (JeWTiejskaja Enciklopiedija. 
Izd. Obszcz. dla Naueznych Jewr. lZdanij i Izd. Brolkgauz-Jefr~m. 
T. I-XVI. S. Pietierburg. Ok. 1914 r.). W ramach tego hasla znaj
dujemy wzgl~dnie dobra. syntez~ danych biograficznych dotycza.
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cych Beszta. Zamieszczona tam synteza pogla,d6w tw6rcy chasy
dyzmu ery nowoZytnej moze dkazae si~ myla,ca dla niezorientowa
nych. 

Uprzedzam czytelnika, ze z Illiniejszego artykulu nie ttzeba wy
snuwae zadriych wniosk6w na temat chasydyzmu litewsko-bialo
rus'kiego. Takze chasydyzm polSki r6mi si~ od chasydyzmu czarno
i czerwonoruskiego Beszta oraz jego ideowych czy religijnych spad
kobiercow. 

Wydaje mi si~, ze teologia Beszta powinna bye mana wszystkim 
teologom reprezentuja,cym Wielki Monoteizm. 

Michal Strzemski 

.
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PETER VASADI 

"NIC NIE JEST TAK PI~KNE JAK B6G" 

~dante Jaubeda. Mirno, ze nic pewnego na ten temat nie wie, 
po prostu stwierdza. I od razu nas przekonuje; w !Ilagrod~ dla po
kornie mysl~cych 0 Bo.gu mowi ros n ieornylnego, bo zanim ddkryl t~ 
tajemn'ic~, p T Z Y j <\ 1 j<\, zanirn rozlozyl n a ~sci - p r z e z y 1 
j<\, nie chcial jej poznac,ale po j <\ c. 

Kiedy mow'imy tylko, Ze pi~o Boga m u s i Ib Y c najdoskonal
szym pi~em, rue mamy w<\tpliwosci, iZ tylko stctd, z ziemi doswiad
czen pragn~libySmy zbliiyc si~ do morza pi~kna, ktore tuz pod na
szymi stopami zachowuje si~ na podobienstwo wlasnie morza. 

Przylldad Jauberta .dowodzi, ie przyj~ta w cal 0 sci prawda 
podnosi. Lecz jak? Nie pomija intelektu, lec:i: go prze!kracza, zalewa, 
ogamia; sama zgoda na ni<\ wyzwala w nas takie sily, ze w po't~Znym 
domostwie naszej jaini naraz, jakby w dszy, wszystlde drzwi powoli 
zaczynaj<\ si~ otwierac. 

Jedn<\ ze slarbosci naszego chrzescijanstwa jest to, ze 0 przymio
tach Bozych - w tym i 0 pi~krrie - wlasciwie dowiadujoemy si~ 
wyl<\cznie w kosciele,. a rzadko poza jego murami. W ten spos6b 
wszystko zamY'ka si~ w jakims ko~ku, podczas k iedy wszyst'ko 00 

odkrywalne i nieodkrywalne j est tam, na placu, j est t a k i e, 
a przede wszystkirn znajduje si~ w ·sercu czlowieka, gdzie "rozci<\ga 
si~" Krolestwo Boze. Tu owo pi~kno wyraZone jest pTzez tropikaln<\ 
roslinnosc immanentnosci i wiary, pod otwartym niebem i porz<\d
lciem gwiazd; gdzie bardziej 0 tym pi~ie m6wic, jak nie w miej
scu, g.dzie jest we wlasnej ojczyZrrie? . 

Oczywiscie, z tak<\ sam<\ intymn<\ pewnosci~ mogl:i:bysmy swiad
czyc 0 rum w koociele, pod -litur,gicznym sklepieniem, tym bardziej, 
ie owo pi~kno jest w6wczas wid 0 c z n e. Ale Ildos, k to patrz<\c 
pragnie zaspokoic gl6d oczu, !Ila 'duszy j~ Skazany na slepot~, mi
mo ze widzi. 

Widzialny Bog na podobienstwo niewidziaInego, spogl<\da w dusz~. 
Za to, ze tak trudno nam zauwazyc piE:kno Boga, kt6re da si~ do
strzec w swi<\tyni, win~ ponosi nasza zgnusniala uwaga i st~pienie 
naszej wrazIiwosci. 

W swiecie o'becne jest pi~kno Boga - ale jak? Nie 21Wracaj<\ nan 
uwagi tablice informacyjne, bo ten, kto 0 swej stalosci !Ilie -chce 
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wcil.\z b~bnic - ukrywa si~. Ten, kto nie trl.\bi dookola 0 swej obec
nosci - wewn~trznie promieniuje; ten, kto jest w posiadaniu wiecz
nego cza'su - nie rna w tyrn intere:su. 

Gdzie si~ to pi~o zn:ajduje? Wsz~zie tam,gdzie pOWistaje pok6j 
i spok6j. Tam, g'dzie wsr6d ludzi czy;nil.\ sprawiedliwosc. Tam, gdzie 
milos(: wstrzyrnuje niekonczl.\cq si~ obfitose lucWdego cierpienia i po
woduje przerw~ w bOlu. Tam, gldzie 'CZlowiek wyzwolony zostaje od 
przypadlosci ciala i ducha, tam - gidzie miast rozdarcra nasta je 
cisza wzajemnego zrozumienia. Pi~kno Boga domys1nyrn 'czyni mi
lose ludzJkq. . 

Ale jest takze w roZkladaniu si~ czlowieka, ,talk ja'k. bylo na lep
kim ad krwi drzew'ie Krzyza. Jest w naszy;ch zasmucenia,ch, W zno
szerriu ciemnosci. Jest w opuszczeniu czlowieczym, jesli nie inaczej, 
to W n'aszym ostatnim krzyku - za przykladem Jezusa Chry;stusa. 
Pi~killo Boga jest inne niz rpi~o fujareoiki porcelanowej, w pi~knie 
Boga jednoczl.\ si~: gl~bia, dd 'kt6rej nawet molilla by si~ WZ'drygae, 
opustoszale serce i wylewajqrca si~ z brzeg6w pehlia . 

. Od'krywanie tego p'i~kna nie jest codziennym ryzykiem, ono jakJby 
palilo. Gdybysmy je chcieli zagarnqc ruchenl wtajenmioczonego za
rozumialca, ominie nas, przeslizgnie si~ obo'k. Jezeli wytrwale b~
dzien1Y przed nim wystawac, Dno z nami~tnq milosciq rdaruje chwile 
poznania. Naiomiast jesli 'Z lekcewazeniem kiwniemy Nan, b~dzie 
nam ciqZylo. To pi~kno j est. 

Ten, kt6ry b~qc wsr6d nas, m6wil 0 sobie, ze jest "Cichy i po
kornego serca", dal tez swi'adectwo 0 tych przymiotach w chwilach 
najbar:dziej samotnych swego zycia: do konca nie buntowal 'si~ prze
ciw swemu losowi, choc przeciez - zwazyrwszy na Jego moc i wla
dz~ - m6g1by to zrobic. A ze tego nie uczynil, tbylo wi ern 0 sci q 
dla swej wlasnej istoty. WiernO'sc owa uobecnia pi~o Boze. 

I czy nIe potrafilibysmy przypomniec sobie zaska'kujl:tcych spotkan 
z dchyrn spo'kojem Jego ll1asladovlc6w? Moze w warsZlta:cie jakiegos 
wiejskiego kolO'dzieja, na fotografii w pociqgu, w ruchu lekarza po
chylajqcego si~ nad chorym, w dniu po zawieszeniu brani - gdy 
za wychudzonq, czla'pil:tcl.\ krowq znowu pddqZa rolniik, w spojrze
niu chlopczyika, w powolnyrn unoszeniu Isi~ los6w swiata. 

I czy w tej uporczywosci nie rna czegos z pi~a Bozego, gdy 
czlowiek si~ga po swe szcz~scie - kt6re tak bl~dnie zwiemy 
z i ems kim szcz~sciem , bo gdziezby czlowiek rozpoczql realizowac 
swoje szcz~scie, jezeli nie za zrujnowanym murem raju? Ta sarna 
uporczywosc - na wyzszym szozeblu: swi~ta pokora - podniesie 
go r6wniez pona'd smierc, by m6gI wstl.\pic do "ogrodu", a tam dowie 
si~, czemu i co chdal tu na ziemi. 

A na koniec znaj'dzie sip' z Nim twarzq w twarz. Z m 0 i n 0 § c i 
b~zie j est. Z t u - tam t o. 
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Tu, w <tej sw'i~tyni, n a k t6rej progu ukl~k1a i Simone Weil, czlo
wiek stan&l, od>daj~c si~ gl~'bokiej kontemplacji; dal tez przykIad 
swej uleglosci tym, co s~ w srodku, a kt6rzy tak szybko potrafi~ za
pomniee 0 swym 'pochodzeniu. Bo, czy st'ld, czy zow'ld si~ don zbli
zyc - uleglose jest znakiem pi~kna Bozego. 

I takze jest nim ta postawa, z ktor& Bog zbliza si~ do czlowieka, 
gdy obieraj'lc sobie za miejsce przebywania chleh i wino, szanuje 
nie tylko duchowe, ale i biologiczne prawa. 

Peter Vasadi 
!lUll]. J6zef Pucifowski 

PETER VASADI 

Gl OSIMY SMIERC TWOJA PANIE 
Mauriaic powiada 0 Pascalu: "Pascal. jak 'i inni, oboma ramionami, 

mocno obj~1 oklwawione drzewo k rzyia i n ie poooosil wyzej swych 
OCZU, niz nogi Zbawiciela, pr zy'bite do pelnego drzazg drzewa." 

Ucisk Pascala byl tak mocny, ze wi~cej nie oderwal si~ on od krzy
za i umar l tam, upadlszy u Jego stop. . 

Talk jak Pascal w swej pokorze i milosui wyezytal z tych T'ozerwa
nych ran nog cal e cierpienie, cal e konan ie ("k tore b~dzie trwa
10 do ikonca Swiata: nie przespijrny tego"), poddbnie i my spTobuj
my z .jednego zdania w yczue cierpienie i chwal~ naszego Pana: "Glo
simy Srnlerc Twoj'l, Panie Jezu, wyznajemy Twoje Zmartwychwsta
nie i oczekujemy Twego przyjscia w chwale." 

Stwierdzamy falkt odwa:Znie. Bez wiary - odwagi tej nie moma 
uznae za nic innego jak za "zgorszenie" i "glupot~". 

Jezeli Smien! jest takq, jak'l jq widzimy (koncem czlowieka, sta
waniem si~ przezen rzeCZq), WOWIC21as t e j s m i e r c i nie moma 
glosie. W owczas smierci tej nie mama glosie, leoz trzeba j& odsepa
rowae ad zycia, walczye z niq, z caIej sHy. Ale 0 j a k i e j smierci 
tu mowa, ze kto walczy z ni~, moze j'l glosie - czyjaz to smierc, ze 
da si~ j~glosie ? 

Rzeczywiscie, smierci glosie nie mozna; ,ale 0 smielti J ez;usa dla
tego· tylko t ak mowimy, poniewaz n ie jest ona wylqcmie smierdq, 
bo w koncu w agole niq nie jest; jest zyciem wyroslym ze smierci, 
mimo ii jest jednoczesnie umieran iem pemym, krwawym, os'tyga
j~cym, wycierpianym do 'konca i wyciszonym. 

A wszystko to - dziwnym trafem - popieramy argumen<tami nie 
.biologicznymi, chemicznymi, czy historycznymi, ale wiarq. Co to 
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jest - wybieg? "Wiarq wyznajemy" oos, 00 my r6wn:iez uwai:amy 
za odwag~ i co my sami potrafimy odroi:nie od zupelnie podobnej 
smierci. Leczakcent pada nie na slowo wi a r a, ale na w y
znaj e my. 

Wyznawae: wi e d z i e c n a j g 1 ~ b s z y m sen s em by t u. 
Uznae oos, 00 dla 'kogos innego jest zaledwie uchwytne. Jezus umart 
dl 'a mlIlie, ,dIa <!iebie, dla nie ,go, dlaka2Jdegozoso'bna? 
ZapraWid~ umarl tak, w taki spos6b, ze ja dzisiaj, teraz, 'gdy iyj~, 
mog~wyznawac to wiarq. Jezus tak rzekl ,do Pascala:"o tobie 
myslalem umierajqc, z a c i e b i e wylalem jednq kropl~ krwL." 

A wi~ ten J ezus umarl tak, ze nkzym Lnnym, tylko wiarq mog~ 
wyznawac Jego smierc! Dlaczego? Co to jest wia'l'a? Jesli jest taka, 
ze musi dzwigac smiere Boga, Iktory umarl jak czlowiek:, w6wczas 
nie more ona bye z tego swiata - chociaz w tym swiecie jest. Zu
pelnie tak, jak On nie byl z tego swiata, ale tu iyl, Ten, z powodu 
k,t6rego jest ta wiara, Ktos kto na tym skrawku wiary moze sam 
s'i~ ostae : Jezus jaJw switanie. Zaden dzien nie zaczyna 'si~ bez switu, 
jest swit, a jednak gD [lie mao KtD gD dDtknql, ktD oglq;dal go pod 
mikrDskDpem? 

Jaklby rto ~danie mialo brzmiec talk: "Gkrsimy smierc Twojq, Panie 
J ezu", a nast~nie nie "i", lecz "p 0 ,n i e w a i wyznajemy Twoje 
Zmart-wychwstanie" . 0 to wi~c chodzi: zmartwychwstanie Jezusa 
jest jedynym momentem, ktory iycie [lasze czyni Ichrzescijanskim. 
Co to znaczy, zmarbwY'chwstanie? Nie perspekltywa, ale realiza
cja calego bytu. Prawdzi,wy, Dtwarty, sensowny bY't. Czy morna go 
inaczej sygnalizowac niz kWiatami , spiewem, radosciq? Jezeli ja 
zmartwychwstan~ - p oniewaz On zmartwychwstal - ty takze zmar
twychwstaniesz. JezeJi my wszyscy zmartwychwstaniemy, w6wczas 
ta gloszona smierc, z 'calq SWDjq okropnosciq, blednie w blasku krzy
i a, lagodnieje i jalk po'korny sluga staje u dr11Wi. 

Peter Vasadi 
Hum. Joz ef Pucifowski 

NOCE "SWIECKIE" 
Droga Z.! 

Po naszej 'rozmowie 0 ,,ITloca'ch" znany.ch z literatury "duchowej", 
przyszlo mi na mysl, ze pr6cz TIOCY duchDWy'ch Sq tez bardzo czarne 
noce "swieokie", Iktore przezywa Ikazdy. Nie Sq one Ispowodqwarne 
grzechem, a w kazdym razie nie musi u kh podstaw tkwic grzech. 
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Ja'kze .wiele tY'ch nocy: noc cierpienia, noc choroby, noc wspo
mnien... W tej chwili mysl~ '0 dwu: nocy szukania i n'Ocy przyjaimi. 
Gdziei im do wznioslych nocy Janowych - a jed!nak, a jedna'k: Sq 
one nawet na karta'ch Ewangelii. 
Pami~tasz 0 tej niewiescie szukajqcej drachmy? A moze to byla 

nawet NajSwi~tsza Prunna, moze sqsiadlka w Nazarecie, ktorq ~nal 

Zbawiciel, ktorq widywal, lobserwowal, jakJas dobra, poczciwa 'ko
biecina i tu naraz problem : zgubila fors~. Chodzi, pyta: moze tu 
wpadl pieniqdz? gdzie moglam polozye? Odtwarza si<,: w pami<,:ci 
caly miniony okTes, k iedy si~ t~ rzecz mialo w r<,:ce, przewra.ca si~ 
szuflady, polki w szafach, sZ)uka si~ pod sprz~ami. Ktoz z nas nie 
zna tego !I11<,:czqcego procederu. Pewnej, zresztq dose rmdkiej, re
produkcji szukalam okolo trzydziestu lat. Stal sobie obrazek na po
!eczce i nagle znikl. Szukalam uparcie, ale n ie byl'O go w Iksiqzk ach. 
ani w papierach... Potem przyszla wojllla,zmienilo si~ mieszkanie 
ha, naw et mia'Sto. W 'czasie przeglqdania papierow po zmarlym ku
zynie 2lI1alazlarn t<,: reprodukcj<,: podpisanq kiedys przeze mnie dzie
cinnymi kulfonami. Zapewne ten zamomy, starszy znacznie ode 
mnie pan uwazal maly swistek papieru za rzecz pozhawionq warto
sci, moze zapomnial powiedziee, ze wziql, moze nawet n ie przyszlo 
mu n a mysl, ze t o rna dla mnie w artosc, rnoze uwazal, ze wlasnie 
on docenH i przechowa t<,: reprodukcj~. 

No, ale opisany wypadek naleiy chyba do rzadkosci. Na C'O rdzieil 
szukamy krocej i - znajdujemy, albo nie znajdujemy, albo zapo
minamy, albo staramy si<,: zapomniee. 

Moze pomyslisz, ze to taki drobny problem starszych pan wzywa
jqcych Sw. Antoniego - ale ilez czasu pochlania niekiedy ten "dro
bny pr.ohlem" - He niepokojubudzi ("co si<,: ze mnq dzieje, ze gu
bi<,:, ze zapomNmm ?") - ile utrudnienia w pmcy, w myslen'iu ISWO

bodnym, w modlitwie. Na pol swradomie r~ka w '\vyobraini blqdzi 
po kieszenia.ch, toreb'kach: moze tu, a moze tam ZiOstaw ilam? 

Czasem rnysl~, po C'O dany jest ten "kirzyzyk", ta'ki maly, ta'ki do
kuczliwy - szpileczka.. . 

Chyba wiadomo : gdybym byla naprawd <,: uboga - moze w ogole 
nie szu'kalabym. TegoToczna pokojowa nagroda Nabla pTZypadla nie
wiescie, ikt6ra swoim wsp61pracownicom ze~ala miee na wlasnosc... 
kubel, potrzebny do roznoszenia zywnosci ubogim. Niewqtpliwie 
wiadro jest przedmiotem trudnym do zgubienia, a latwym do zna
lezienia. Ale ta ewangeliczna 'poszukiwacZka byla chyba uboga? Po
trzebne tu widocznie ubostwo innego rz~du: zgoda na to, ze trac~, 

bez wzgl~du na to, jak t~ rzecz zgubilam - ·czy zgin~la (J'lla bez m'O
j ej "inicjatywy". 

Poruszam tylko jednq, ,codzienna" n ajzwyczajniejszq form<,: tej 
"nocy szukania" , t~, ktora nie konczy si<,: ' wielkim filozoficznym 
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"eure~a"! Mysl~, ze ~sciej szuka si~ portmonetki czy okular6w, 
rzadziej uktadu wsp61rz~dny,ch czwartego wymiaru. 

• 

"Ty masz rome milosci - ja tylko otchlanie, w kt6re mn'ie coraz 
gl~biej twa 'I1ieczulosc wbrqea" mysl~ slowami wiersza Lechonia, 
gdy ZIlOWU 'I1ie udalo mi si~ 'I1awiqzac ~ontaktu z kims bliskim., Noc 
przyjafui. Dna tez tkwi lIla kartaICh ?isma. 

Psalmista mowi "gdybyi to zrobil ten, co mnie 'I1ienawidzi - lecz 
to bytes ty, moj towarzysz, przyjadel moj zaufany.. . " (Ps. 54). 
A Chrystus powiedzial: "przyjacielu, po co tu przys1Jedles?" I mnie, 
jak Tobie, tak trudno oswoic si~ z myslC\, ze moje towarzysuwo znu
dzilu kogos - bo weale nie mysl~ 0 wypadku prawdziwej zelrady, 
denuncjacji - 'I1ie - mysl~ ' 0 bralku telefonu, na kt6ry si~ czeka 
bardziej lub mn'iej swiadomie, 0 ·chwili, gdy dochodzisz do przeko- • 
nania, ze komus brak czasu na rozmow~ z TobC\ - gdy ·czujesz brak 
zainteresowania Twoimi sprawami, go y spofkasz si~ z ,grzecznC\ od
mowC\ w jakiejs drobnej sprawie. 

Wiek .nie ·opalIlcerza przeciw tyro uczuciom, a jesli z wi9kiem li
czysz na samo'vystapczalnosc - tochyba bardzo niedobrze. 

Dziwne, ze cz~to my nie zdajemy sobie sprawy z tegQ, ze ktos 
czeka na telefun - od nas. 

SC\dz~, ze cz~sciej (i nami~tniej) szukajC\ kobiety - ale noe przy
jaini przeZywa si~ bez wzgl~du na wiek i plec. 

Zapewne nalezalobypowiedziec: blogoslawiona bC\dz bezgwiezdna 
nocy przyjaini, gdy tylko do Boga przychodzi zwracac si~, gdy tylko 
Jemu b~d~ opowiadac 0 mokh ,codziennych sprawach, niepor·ozu
mieniach, iryta.cjach... 

Napisz, co 0 tyro myslisz - niech nie lirwa za dlugo noe czekmia! 

~ .;-......,. 

Twoja M. 

Droga Z.! 

W czasie wczorajszej rozmowy doszlysmy do wnio'sku, ze wla
sciwie mozna polozyc znak rownosci mi~ poj~oiem "zycie" i "cze
kanie". SC\dz~, ze wiele w tyro slusznosci. Moze to wlaSnie jeszeze 
jedna "noc", noc ·czekania. 

Od samego poczC\tk u zycia 'CiC\gle czeka si~ : na posHek, na przy
jemnosc (juz w niemowl~ctwie) - potem czeka si~ na koniec lekeji, 
na swi~ta, na wakacj~czekamy na cos, ezekamy n a kogos ... 
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Roine bywajq te oczekiwan'ia: cierpliwe i niecierpl1we, pogodne 
i pelne smutku, dobrowolne i narzucone. 

W okr esie powojeruny.m niejednokrotnie bylam swiadk iem spotkan 
ludzi, kt6rzy czekali na siebie latami: malwnkowie, narzeczeni. 
W bardzo wielu wypadkach r02ichodzili si~ wkrotce, poruewaz z bie
giem czasu zacieraly si~ rysy realnych oczekiwan, zast~powala je 
wyidealizowana koncepcja, wyobrazenie - oczywiSde r6me od ocze
kiwanych ludzi. . 

W takiej ciemnej nocy czekam - naprawd~ - il'la 'sprecyzowanie 
jakiegos g16wnego, zasac1niczego zadania Zyciowego. 

Sq sytuacje, kiedy mozemy wybrac prac~, paTtnerstwo, jednym 
slowem powolanie. Ale naj·cz~sciej to taka trudna l'Zecz (to trafienrie 
w dzies iqtk~), dokonywana intu1cyjil'lie, w mroku niew iedzy. 

,,0 gwiazdo betlejemska zaswiec na niebie mym... " 
Moj wybor ma dac momosc realizacj i, doskonalej reaHzacji mega 

rozwoju. Po wyborze znowu nast~puje podswiadome i peIne troski 
czekanie : czy sluSZllll drog~ wybralam? Czy nie nastllpi jakies za
lamanie, kryzys i jak iW rachunku bankowym zami~st: "ma", b~dzie 
tylko: "winien, winien, w ilnien..." W·tedy pytam: "wi~c na co cze
kalam?" i "wi~c po co czekalam?" 

Przychodzi mi na mysl me rozwiqzanie: obym mogla zdobyc si~ 
na wysilek nieczekania, przyjmowania tego, co jest teraz. 

Takie precyzyjne Skupienie si~ na "teraz", na staranne wykona
nie tego, co jest teraz, n a z god ~ na to co jest t eraz, dosttzeze
nie uroku otaczajqcej muie rzeczyw'istosci wlasnie teraz. 

Nie czekac na po:zmanie tajemuiczego imienia, ktore zostalo mi 
nadane w wiecZllosci - one Ii tak is·tnieje, przez czekanie mog~ je zu
'bozyc. 

* 

Nie chc~ czekac, bo i tak nikt i rue ollie wypelni, nie zaspokoi me

go ·czekania - tylko Ten Jeden, istniejqcy prawdziwie, Ten, Kt6ry 
Jes t. 

Napisz co myslisz -

Twoja M. 
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DANS CE NUMERO 

Le lecteur trouvera quelques ad ages tels que : fides quaerens in
tellectum, intellectus qaerens £idem... lis consUtuent pour JOZEF 
TISCHNER Ie point de depart pour developper sa conception de la 
pensee religieuse, conception situee a l'oppose de celle du structu
ralisme, et qui est une « pensee-en-dialogue " avec· des temoins 
dignes de foi,car ayant paye cher, parfois au prix de leur vie, pour 
dire la verite. Les sitkles nous eloignent du temoignage initial, tout 
en etant un « temoignage " eclatant de la foi, et tout en mu'ltipliant 

. « les temoignages ". 
Le.s trois a r ticles suivants traitent de la pensee theologique de 

Karol Wojtyla, iIs embrassent 'Sa periode cracovienne et les pre
mieres allllees de son pontificat. Dans Ie premier expose, WOJCIECH 
CHUDY analyse la theologie du corps humain enseignee lors des 
audiences pontificales du mercredi, ARNO SCHILSON tente de de
gager les consequences de sa « logique de la foi " qui mene au plu
r alisme the010gique, tandis que CZESLAW BARTNIK met l'accent 
sur sa « personnalisai ion " de l'Eglise. 

L'etude de RYSZARD PRZYBYLSKI nous mene, au contraire, 
a l'attitud e anti-per sonnaliste contenue dansune ·critique litteraire 
impregnee de structur alisme et de neo-formalisme. L'auteur attaque 
Ie mythe scientiste des partisans de ces oourants, et insiste sur l'her
meneutique des textes litteraires qui est dialogue avec la Sagesse 
et vise a l'enrich:issement spirituel. 

La personne humaine, valeur unique: teUe est la ligne de force 
que degagent les reponses a notre enquete: « QU'avon s-nous appris 
de nos enfants?". Dans ce numero, nous publions les reponses de 
parents ou ,d'ecouverte du mon de de la souffrance, de la beaute et 
de 1a richesse qu'il recele, et dont l'existence r enverse notre echelle 
des valeurs. 

La Semaine de Philosophie organisee par l'Universite Catholique 
de Lublin, dont WOJCIECH CHUDY donne Ie compte-rendu, convie 
a d'autres reflexions sur l'homme· et ses activites dans Ie domaine 
culture!. 

Enfin, Ie cahier se referme sur « la vision du salut » chez Eze
chiel, par l'a1bbe JANUSZ FRANKOWSKI, dont c'est 1a troisieme 
etude du genre, un regard sur Ie theatre contemporain a travers Ie 
livre du Prof. IRENA SLAWINSKA et sous la plume critique 
d'ELZBIETA WOLICKA, l'evocat ion par MICHAL STRZEMSKI de 
Baal Szem Tob, Ie mystique qui fut l'initiateur d'un mouvement 
sp irituel de Juifs polonais au XVIIIe s., et des meditations sur Dieu, 
la beauie et 1a mont romposees par PETER VASADI.. 
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nume«JtQ przyjmuje: RSW "Proso-KsJqtlta-Ruch", 
Cemr. Kofp. Prcsy I Wydownlctw, Worszawo, ul. To
warowo 28, PKO OfWarszowa 1531-71 
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W POPRZEDNICH NUMERACH: 

, 	 J 0 Z EFT I S C H N E R: 

Rlozofia czeka na wcJe1en1e. Ese; z pogranicza hlstorii i filozofii 139-140 
• Gfos w dyskusji 0 duszpasterslwie akademicklm 139-140 • Jezus 
egzystencjanzmu 144 ~ Z probJematyki wychowania chrzescijanskiego 

149 • Szkic 0 religijnosci wsi wsp6fczesnej (wsp6fautor - St. Grygiel) 
150 • W kr~gu sprow psychologli i fllozofri 151 • Prolegomena chrze
Scijanskie; filozofii smlerci 166 • Z proble~atyId nauczama 169-170 ,. 
Do aufora arlykufu "Ludzka twarz prawa natury" 180 • Schyfek chrzeSci
janstwa Iornlstycznego 187 • Impresje aksjologiczne 188-189 • W po

szukiwaniu istoty wolnosci 193-194 • 0 co wlasciwie chodzil (w zwiqz

ku z arlykufem "Schyfek chrzescijanstwa tomlsiycznego") 193-194 • 
Chochof sarmackiej meionchoUl 196 • Perspeklywy herl1'leneutyki 200
201 • Neokaniyzm 209 • W poszukiwanlu doswiadczenia Boga 213 • 
Wartosci etyczne i ich paznan~ 215 • Ewangelia w konfesjonale {Gfos 
w dyskusji 0 spowiedzO 215 • RefJeksje 0 etyce prac:y 216 • Byfo for
rnalist6w wielu (Gfos w dyskusji nad "Rodowodami niepokomych") 216 
• Egzystencja i wartosc 217-218 • Kilka sl6w odpowiedzi (Replika no 

artykuf Antoniego B. St~pnia) ~19 • Swemu istnlenlu za~dac. 221 • 
Filozofia i ludzkie sprowy czfowleka 223 • Genesis z Duc:ha 224 • 
Marlina Heideggera milczenie 0 Bogu 228 • Wiqzania nodziei 231 • 
Filozofia wypr6bowanej nadziei 237 • Gros w dyskusji 0 odpowiedzial
nosci filozofa 240 • Gabriel Marcel 241-242 • Sporu 0 inspirac~ clqg 
dalszy (M. Gogaczowi w odpowiedzi) 245 • Praca nad nadziejq bliinie
go 247 • Ethos wolnosci 248 • Emmanuel Levinas 259 • Ku prawdzie 
o istnieniu (c.d. dyskusji z M. Gogoczem) 259 • Czrowiek poprzez okna 
systemu 260 • Marksizm a teoria osobowosci 263 • Fenomenologia 
a socjologia 279 • Mi¢y moralnym kompromisem a utopiq 280 • 
Odpowiedz na ankiet~ "Czym jest filozofia, kt6rq uprawiam" 281-282 
• Ludzie z kryj6wek 283 • Myslenie wed'ug wartosci 289-290 • Gfos 
w dyskus;i 0 sensie nauki i religii 308 • Myslenie 0 ethosie spo'ecz

nym 309 
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