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W NUMERZE: 

Z otwierajqcego numer artykufu znakomitego szwajcarskiego teolo
ga Hansa Ursa von Balthasara przytoczmy konkluzj~: "Krytyka, ja
kiej poddaje si~ teologi~ wyzwolenia, nie kwestionuje naglqcego 
charakteru inspirujqcych jq niepokojow praktycznych. Jednak pef
nia boskiego Objawienia 'N swiecie nie moie w iadnym razie bye 
ograniczona do wyzwolenia politycznego i spofecznego, ani nawet 
do ogolnej idei wolnosci. Teologia wyzwolenia ma swe wfosne 
miejsce w ramach teologii Krolestwa Boiego. Przedstawia ona je
den z aspektow cafej teologii i praktycznie iqda od Kosciofa wy
sifku na rzecz reformowania swiata wedle wszystkich jego wyinia
row i w zgodzie z Chrystusem".

• 

Jerzy Perzanowski przedstawia iycie i dorobek naukowy zmarfej 
18 czerwca 1983 prof. Izydory Oqmbskiej, uczennicy Kazimierza 
Twardowskiego i spadkobierczyni wielkich tradycji Iwowsko-war
szawskiej szkofy filozoficznej. Szkicowi towarzyszy niedrukowany 
dotqd esej prof. Oqmbskiej, zatytufowany "Problem smierci w kul
turze chrzescijanskiej" - stanowi on fragment wh~kszego, powsta
fego w latach 1944-45 opracowania pt. "Stosunek cziowieka do 
smierci", ktorego partie dotyczqce staroiytnosci byfy jui publiko
wane. 

• 

Motyw archetypicznej "Ksi~gi", pojawiajqcy si~ u trzech polskich 
pisarzy - Karola Irzykowskiego, Brunona Schulza i Ludwika Fla
szena - i jego relacj~ do biblijnego prawzoru omawia w swym 
artykule Andrzej Sulikowski. 

• 

Wywiad z o. Fran~ois Creac'h zapoznaje czytelnika z nieznanym 
prawie w Polsce ruchem "Ola Lepszego Swiata" ("Movimento per 
iI Mondo Migliore"), zafoionym w roku 1952 i rozwijajqcym si~ dzis 
w wielu kra;ach. 

• 

Oziaf zdarzeii przynosi m.in. relacjq Karola Tarnowskiego z filozo
ficznych partii sesji naukowej, poswiqconej mysli Jana Pawfa II, 
ktorq w listopadzie 1984 zorganizowaf Uniwersytet Jagiellonski oraz 
omowienie wydanej w Stanach Zjednoczonych ksiqiki George 
H. Williamsa "The Mind of John Paul II", piora Witolda Starnaw
skiego. 
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HANS URS VON BALTHASAR 

UWAGI 0 HISTORII ZBAWIENIA. 
W SPRAWIE TEOLOGII WYZWOLENIA 

UWAGI WST~PNE 

Temat ten mozna potraktowae w bardzo rozny spos6b. Rozpo
cz~cie od tradycyjnej dogmatyki i jej licznych traktat6w, by zba
dae ' co teologia wyzwolenia wniosla do kazdego z nich, prowa
dziloby do rozczarowania - jako, ze teologia t a nie stara si~ roz
wazae teologicznych loci traktowanych dotqd jako klasyczne, bqdz 
tez sprowadza je do jedynego, uprzywilejowanego przez niq mi~j
sca teologicznego - ale takze byloby niesprawiedliwe wobec tej 
teologii. Zmierza ona bowiem do skrajnego uproszczenia refleksji 
t eologicznej i r ozwija swe wlasne p oglqdy w oparciu 0 oryginal
ny punkt widzenia wypr owadzony z nowej interpretacji Pism a Sw., 
z omini~ciem na jwazniej szych element6w tradycyjnego dorobk u. 
Dla latwiejszego zrozum ien ia fego problemu spr6bujem y wyjsc 
na spotkanie teologii wyzwolenia n ie si~gajqc po niezmienne trak
t aty dogmatyczne, ale por uszajqc si~ w bardzo szerokich r am ach 
chrzescijanskiej t eologii h istor ii. Teologia ta sku pia SWq rnysl na 
jednosci Starego i Nowego Tes tamentu or az na trwalej aktual
nosci przejscia od jednego do d r ugiego. 

Mimo to, jak s i~ nam zdaje, na samym poczqtku m ozna posta wie 
trzy bardzo og6lne wymagania wobec teologii, k t6r a u zna je si~ za 
katolickq. Wymagania te Sq wazn e zar 6wno obecnie jak i w pr zy
szlosci dla wszelkiej relek tury chr zescijansk iego Obja wienia , n a
wet najbardziej radykalnej. P ierwsze wym aganie d otyczy forrny 
teologii katolickiej, drugie jej tresci, t r zecie - m etody. 

1. Teologia k atolicka posiada wartose uniwersalnq (twierdzenie 
t o jest tautologiq). Nie wyklucza t o oczywiScie mozliwosci istnie
nia teologii ' przybierajqcych szczeg61ne zabarwienia zaleznie od 
epoki i kultury. Taka r6znor odnose nawet rnusi istn iee z powod u 
niewyczerpalnego b ogactwa katolicyzmu: pra wd a k atolicka rna 
ch arakter "symfoniczny". Oznacza to wszakze, iz religijne okresle
nie si~ i rozw6j w oparciu 0 przestrzen narodowq jest cechq sek· 
ciarstwa i h erezj i. Wszelk a teologia zabarwiona p rzez swe od· 
n iesienie do pew nej kultury lub epoki, winna zawsze, jesli uwa· 
za si~ za k atolickq, bye d o przyj~cia w swej podsta wowej tresci 
przez wszystkie p ozostale KosCioly lokalne. Teologia wyzwolenia 
i 
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nie moze tu stanowic wyjqtku: jej forma winna bye taka, by 
w swej istocie zaslugiwala na uwag~ i przyj~cie w kazdym z k ra
j6w [- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r. 0 kontroli publikacji 
i widowisk, art. 2 pkt 3 (Dz. U. nr 20 poz. 99, zm.: 1983 Dz. U. nr 
44 poz. 204)]. 

Teologie katolickie zroznicowane przez swe zwiqzki z poszcze
golnymi epokami l ub kulturami, opiera jq si~ na okreslonych wy
obrazeniach i koncentrujq si~ na pewnych centralnych poj~ciach. 
Wszelako wyobrazenia t e i poj~cia mUSZq, w ramach Catholica, bye 
wzajemnie na siebie ot warte i zdolne do komunikowania si~ mi~
d zy sobq. Zadna kultura n ie m a prawa przypisywac swemu punk
towi widzenia char akteru absolutnego do tego stopn ia , ze odrzu
calaby jednosc z innymi centralnymi ideami katolicyzmu. "Wy
zwolenie" jest bez wqtpien ia jednym z zasadniczych elementow 
Objawienia. Objawienie jednak ulegloby okaleczeniu, gdyby zo
stalo po prostu i jedynie sprowadzone do wyzwolenia 1. 

Ch rzescijanska teologia niekatolicka ma przede wszystk im wy
miar narodowy; m oze ona sklaniac do uczestnictwa w organizacji 
"mi~dzy-narodowej " (Swiatowa Rada Kosciolow). Teologia kato
licka rna zawsze charakter ponadnarodowy i przedstawia si~ jako 
jednoczqca wszystkie kraje i wszelki czas. 

2. Katolicka refleksja t eologiczna wychodzi z podstawowych fak
tow dotyczqcych zbawienia, nigdy nie tracqc z pola widzenia ich 
wzajemnego powiqzania. Stqd - jednosc Starego i Nowego Testa
mentu, ze zmi anq poziom u mi~dzy jednym a drugim; podobnie 
.jednosc zycia ukrytego i p ublicznego J ezusa z jednej strony, 
a z drugiej J ego smierci i zmartwych wstania; stqd - wyznaczona 
Kosciolowi ka tolickiemu misja gloszenia zbawienia dokonanego 
w Chrystusie, wyzwala jqcego swiat z mocy niesprawiedliw@sci, 
grzech u i srhierci - mis ja gloszenia zbawienia slowem i sakra
mentem, ale takze Zyciem swi~tym prowadzonym w koscielnej 
wsp6lnocie, w zaangazowaniu, ktore na rzecz ustanowienia wiE:k
szej sprawiedliwosci na ziemi mobilizuje wszystkie sr odk i po chrze
sci jal'lsku zasad ne. 

Kaidy z czlonk6w Kosciola posiada z tego punktu widzenia SWq 

wlasnq, indywidualnq charyzm~, kt6re j r6ine r odzaje mozna przy
wiqzac do rozmaitych osrodk6w d uchowych wedle okresla jqcej je 
misji. Jednak charyzmy, jakiekolwiek by byly, majq wartosc tyl

1 Zob . P. M. Manzanera, S. J., Die Theotogte (fer Bef r e!ung I n Lateinamert/ta 
und Ihre Hermeneutl/t w: Theologische Akademie, 12, Frankfur t I\fM, J. Knecht. 
1975, s. 58: ..Bib lia moze bye objasniana 1 pojmowana t ylko za pomoc'l owel 
her meneutykl wyzwolenia"; s. 61: wszelka inna Inte rpretacja .. j est, u swych 
k orzeni, r6wnozna czna z zaj~ciem postaw y kurczowo trzyma jqcej si~ status 
quo" , co oznacza jej dyskwalifikacj~. 
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ko w jednym Ciele, pr zez nie i dla niego w taki sposob, iz po
zostajq we wzajemnym zwiqzku. Charyzma wyrozniajqca si~ sil
niejszq wi~ziq z ewangeliami synoptycznymi w pelni lqczy si~ 

z charyzmq bardziej "Pawlowq" lub bardziej "J anowq", tak jak 
to mialo miejsce w Kosciele pierwotnym. Podobnie rozmaite aspek
ty chrystologii lqczq si~ w Nowym Testamencie w jednq calosc. 

3. Teologia k atolicka m usi zawsze rozwazac samoobjawienie si~ 
Boga w Jezusie Chrystusie; Bog, kt6r y si~ objawia, zdolny jest 
oczywiscie u czynic si~ p oznawalnym dla ludzkosci wszystkich cza
s6w, czyli zaproponowae SWq wlasnq hermeneutyk~. Objawienie 
boskie dotyka lud zkq istot~ jak o p odm iot zarazem niezmienny 
i zdolny do zmiany, a wi~c wraz z jego sposob ami pojm owania , 
jednymi trwalymi (glownie filozoficznymi), innymi zmiennymi (kul
turowymi), kt6re czlowiek uruch amia jako pomoc i narz~dzia ba
dawcze w interpretacji Objawienia. Wierzqcy winien jednak p rze
de wszystk im post~powae slucha jqc Slowa, k toremu musi pozwolic 
na swobodnq wypowiedz tak, by go nie zaklocaly jego wiasne 
uprzednio przyj~te sposoby rozumien ia . Te ostatnie winny p od 
dawae s i~ krytyce i modyfikacji p r zez Slowc Boze, a w ierzqcy 
ma bye swiad omy, ze zadnemu modelowi ludzkiego mySlenia nie 
uda si~ objqe pelni Bozej laski i prawdy. 

Schematy wyj asnia jqce ludzk q egzystencj~ w je j calosci - czy 
akcentujq one aspekt osob owy, ezy tez przeciwnie, wymiar spo
leczny - "pozosta jq cz~sto na sluzbie ideologii -niechrzescijan skiej 
lub antychr zescijanskie j. Nalei;y wi~c zdwoie ostr oznose, by zba 
dae, w jakiej m ierze Sq on e "neutr alne" i w t ym stop niu uzy
t eczne z punktu widzenia chrzescijanskie j interpr~tacji swia ta. 
Uprzedzenia bowiem nieodlqczne od tego rodzaj u sch em at6w in
terpretacyjny ch, zdolne Sq zdeformowac nie d o poznania ob jawie
nie samego siebie, jakie B6g" da je w Chrystusie. 

Gt C>WNE ELEMENTY HISTORII ZBAWIEN IA 

I. WYZWOLENIE I ZBAWI ENIE W ,STARYM PRZYMIERZU 

1. Histor ia zba wienia ludu Starego Tes tamentu zaczyna si~ 

z chwilq uk onstytuowania si~ go jako narodu pod dzialaniem Boga, 
k t6ry wyprowadzil 2yd6w z Egiptu. Wedlug wyobrazen, jakie ruie
sie Stary Testament, oswobodzenie t o nie jest samowyzwoleniem. 
Wprost przeciwnie, nieustannie t raktowane jest jako wielkie dzie
10 Boga. Prawdy tej nie nalezy podwazae argumentem, iz dla 
tego wyzwolenia Bog odwolal si~ do okreslonych osob. Niekiedy 
bowiem ludzie ci stawiajq swemu powolaniu gwaltowny op6r (Moj
zesz), bqdz domagajq gig potwierdzajqcych je znak6w (Gedeon). 
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2 . .Izrael zawsze b~dzie p rzypisywal wolnej inicjatywie Boga 
zar6wno pierwsze wyzwolenie jak i wszystkie p6zniejsze. Widac to 
szczeg61nie wyraznie we wszystkich wolaniach do Boga blagajq 
cych 0 zbawienie, odknpienie , wyzwolenie z ucisku i niesprawie 
d liw osci. Sq to wezwania wypowiadane przez jednostki, kr6l6w czy 
tez przez zwyklych smiertelnik6w (zob. Psalmy) 2, ale takze wo
lania 0 pomoc calego ludu, s~dzqc wedle tekst6w. historycznych. 

3. Pierwsze wyzwolenie mialo za bezposredni cel zbawlenie, 
kt6re wykracza poza porzqdek polityczny w Przymierzu zawartym 
na G6rze Synaj oraz w ustanowiol~ym w6wczas kulcie. Tradycja 
Exodusu oraz tradycja synajska Sq juz uprzednio wzajemnie po
wiqzane (R. de Vaux). Dla Izraela nie istnieje poj~cie ' zbawienia, 

.	kt6re ograniczaloby si~ do gospodarczej i politycznej pomyslnosci. 
Przymierze z Jahwe jest osobistym uczestnictwem w swi~tosci 

Boga: jest bezinteresownym darem a zarazem wymogiem moral
nym. . 

4. W' trakcie dziej6w "zbawienie" przyrzeczone w spos6b bez
posredni pod warunkiem wlasciwego przestrzegania Przymierza, 
coraz silniej ujawnia swe skladn iki eschatologiczne. W rozwoju 
przepowiadania proroczego, nauczania "mqdrosciowego" i apoka
liptycznego, idea zbawienia nabiera coraz szerszej tresci: B6g, 
wyzwoliciel Izraela, jest zarazem Stw6rcq wszechswiata i Panem 
wszystkich narod6w, kt6rych przeznaczeniem jest udzial w Jego 
zbawieniu. Izrael w sposob coraz bardziej swiadomy przekracza 
samego siebie w .;;wej misji wobec swiata, nie wznOSZqC si~ wszak
ze ponad niego (nawet w doktrynie dwoch eonow) . Tak wi~c z jed
nej strony ksztaltuje sl~ . okreslony spos.6b pojmowania, do kt6 
rego oowola si~ Jezus, a z drugiej strony utrzymujqcy si~ escha 
t ologiczny mesjanizm stanowi przeszkod~ dla ostatecznej trans
cendencji, w imi~ k t6r ej swiat musi przekroczyc samego siebie 
w wyzwalajqcym akcie dokonanym na Kr zyzu i w Zmartwych
wstaniu. 

5. W odpowiedzi na dzialanie Boga, wymaga si~ od Izraela "wy
zwalajqcego" post~powania w sferze stosunkow mi~d zyludzkich, 
zgodnego z post~powaniem samego Boga. Etyka Izraela , jego pra 
w o i prawoznawstwo Sq w tej dziedzinie t eomorfi czne. Stosunki 
mi~dzyludikie winny odpowiadac Slowu Bozemu i sposobowi , 
w jaki sam r' "> -r r zeczywiscie dziala. St'ld !1!Y!l ~ bpzposredr. ;e 1c:)71 

s ekwencje w dzieclzinie gospodarczej (sposob traktowania wspol-

I Na ten ternat zob. N . Lohfink. Hei! als BCtre!ung in Israel w: Erwsung u nd 
Emanztpatton, red. L. Scheffczyk, coll. Quaestiones disputatae, 61, Fryburg, 
Herder, 1973, s. 3~50. 
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obywateli i obcych pracownik6w zna jdu jqcych siE; w biedzie), 
a wymagania te Sq podkreslone przez Prawo i prorok6w. 

6. Niewiernosc Przymierzu sprowadza Iud do takiej sytuacji, 
jakiej zazna! w Egipcie (Oz 8,13). Itieprzestrzeganie Przymierza 
powoduje surOWq karE; Bozq, kt6ra przede w,szystk,im polega na 
utracie wszelkiej, zapewnionej przez Boga wolnosci (podporzqd.. 
kowanie w!adzy wielkich potE;g, wygnanie, rozproszenie itd.). 
Kara ta jest znakiem Bozej wiernosci Slowu, przez kt6re B6g 
zawar! Przymierze. Sytuacja ' niewolnika, do jakiej Iud zostaje 
sprowadzony, nie oznacza porzucenia go przez Boga, ale "przy
pomnienie". To wlasnie podczas Wyg'nania rna miejsce decydujqca 
medytacja nad Prawem oraz ostateczne proroctwo ("Sluga Ja
hwe"); w6wczas to historia znajduje sw6j wyraz na pismie, za
konczona zostaje organizacja kultu itd. Okres powygnaniowy jest 
z kolei odpowiednim czasem, by wyrazniej rozpoznac przekrocze
nie wymiaru czysto politycznego. 

II. STRUKTURA IZRAELA A STRUKTURA KOSCIOtA 

1. Izrael jest ludem w znaczeniu etnicznym a zarazem i teolo
gicznym, czego nie mozna powiedziec 0 Kosciele. Kosci61 Nowego 
Przymierza okreslany jes. mianem "Iudu" tylko, w cytatach lub 
aluzjach odsylajqcych do dawnego Izraela i wyrazenie to jest 
r6wnie metaforyczne co "dom", "cialo", "oblubienica". Tym sa
mym widac, ze element polityczny nabiera dia Kosciola nowego 
znaczenia i miejsca w porzqdku wartosci. Wraz z Nowym Przy~ 
mierzem nastE;puje przejscie od powolanQa otrzymanego gl6w~ie 
z tytulu pr"zynaleznosci etnicznej ku wezwaniu skierowanemu 
przede wszystkim do osoby, co zresztq nie oznacza zadnej "pry
watyzacj i". Charyzma z jej osobowym charakterem przypisana 
jest calemu "Cia-lu" Chr ystusa, calej Civitas Dei z jej ziemsk q 
misjq. Wywlaszczenie chrzescijanina na rzecz Boga i jego d ziela 
wsr6d calej Iudzkosci (przez chrzest, kt6ry -:zanurza wierzqcego 
w smierc poslusznego Chrystusa) jest jeszcze glE;bszy niz wyb6r, 
kt6ry oddawa! czlowieka Bogu na spos6b starotestamentowy 
(zwlaszcza przez obrzezanie). 

2. Na tej jednosci (lqczqcej sens etniczny i teologiczny "Iudu") 
polega zar6wno wielkosc Izraela - jest Iudem wybranym wsrad 
innych - jak i jego ograniczenie: j ako rzeczywistosc 0 charakte
rze etnicznym nie jest on zdolny do uniwersalizacji, kt6ra stanie 
siE; udzialem Kosciola. Izrael wielokrotnie usilowal interpretowac 
SWq paradoksalnq i s zczeg6Inll kondycj~ jako odgrywajqcq w pe
wnym sensie przykladowll roI~ dla calej ludzkosci (Filon, Martin 
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Buber). Wszelako nie potrafiono zniesc etnicznego ograniczenia, 

chocby przez prozelityzm. Ruch 1zraela pozostaje dosrodkowy 

(sp6jrzmy na syjonizm i rezultat, do jakiego prowadzi dzisiaj). 

Poprzez SWq smierc i zmartwychwstanie, Jezus Chrystus nabiera 

wymiaru uniwersalnego w Eucharystii. Jako Slowo Boga, k t6ry 


. st¥ si~ czlowiekiem, zwraca si~ on do kazdej ludzkiej istoty. 

Takze i kontynuacja Jego zycia w K osciele rna faktycznie cha

rakter odsr odkowy: "Posylam w as tak jak Ojciec mnie poslal". 


3. Dlatego to w 1zraelu element religij ny ·jest polityczny, a po
lityczny - r eligi jny, w duch u eschatologicznej nadziei (millena
ryzm; zob. wyzej 1.4). Monizm lqczqcy religi~ z politykq, b~dqcy 
czynnik iem konstytuu jqcym 1zrael, zawsze i pod wszelkimi po
staciami (cezaropapizm, "cuius regio...", itd) byl szkodliwy dla 
K osciola i t ak im pozost aje. Zasada Wojny z Qumran kaze ocze
k iwac d w6ch Mesjasz6w w kontekscie ostatecznej walki na ziemi: 
swieckiego i d uchowego. Z teologicznego p unktu widzenia, k rli
cjaty byly poboznym niepor ozumieniem, b owiem dla Nowego 
Testamentu w og61e nie istnieje poj~cie "Ziemi Swi~tej " w teolo
gicznym jego znaczeniu. 

4. 1zrael stanowi wi~c tutaj t ypos Kosciola, tylez pozytywny 
przez transcendencj ~ swej nadziei i przypadajqcy mu moralny 
obowiq zek odpowiedzi Bogu Przymierza , co negatywny z powodu 
tymczasowego n iespelnienia obietnicy. Dla Kosciola, bariery 
smier ci zostajq pokonane przez Krzyz i Zm artwychwstanie Chry
stusa oraz przez zeslanie Ducha Swi~tego , a negatywny ch arakter 
tych barier nabie r"a sensu w swej istocie pozy tywnego : m~ka 

i smier c Sq, poza wszelkq ziemskq dzialalnosciq, pojednawczym 
wyzwoleniem wyswobadza jqcym swiat spod wladzy sil, wsr6d 
kt6rych smierc jest ostatniq i najpot~zniejszq . 

Zbawienie dane w Nowym Testamencie, z nadmiarem (super
-abundanter, eminenter) wypelnilo obietnic~ Starego. Musi wi~c 

one r 6wniez w najwyzszym stopniu obejmowac elementy pozy 
tywne i typowe Przymierza . I tak : nadzieja na ostateczne na
dej scie (mesjanskie) zbawienia Bozego dla 1zraela i calego swiata 
nabiera nowej intensywnosci na mocy dokonan Chrystusa i pie
cz~tujqcych je dar6w Ducha Swi~tego - przyrze~ajq one rzeczy
wistosc, kt6ra zaczyna natychmiast k ielkowac. Nast~pnie: odpo
wiedz Izraela dana Bogu w formie "wyzwalajqcego mi~dzyludz
kiego post~powania" wymagana jest w Kosciele z jeszcze wi~
k szym naciskiem, bowiem ze wzgl~du na Wcielenie Slowa Boze
go, wzrost milosci Boga i m Hosci blizniego Sq doskonale ze sobli 
zgodne (Mt 25,31 i nast.). Po trzecie: dawny kult zostaje przekro
czony w kulcie jednoczesnie mistycznym (Eucharystia, wejscie 
Kosciola i jego CZlOIlk6w w stan ofiarny wraz z Chrystusem) 

8 
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i egzystencjalnym (codzienna sluzba swiatu jako dzialalnosc litur
giczna). 

5. Zarazem, ' charakterystyczne dla Starego Testamentu polqcze
nie religii i polityk i zostaje w Kosciele usunh:~ te na rzecz r oz
dzielenia (diastazy), bowiem to misja ad extra powoduje, iz Kos
ciol wkracza w struktury calego swiata, ktore n ie Sq identyczne 
z jego strukturami (sakr alnymi), ale w lonie k torych m usi on pro
wadzic SWq d zialalnosc. Z d rugiej strony Koseiol wyposazony j est 
ad intra w wymiar spoleczny niezna ny w S tarym P r zymierzu: 
swi~tych obcowanie z jego prawami, nieprzeniknionymi dla ziem
skiego spojrzenia, a k to re opierajq s i~ na dzialaniu Chrystusa 
w tajem nicy paschalnej. 

Rozer wanie starotestamentowego polqczenia r eligii z politykq 
wcale nie oznacza ; ze ch rzescijanin zostaje zwolniony z dzialalnosci 
etyczno-spolecznej i - na miar~ ~ndywidualnej ch aryzmy - z po
litycznego zaangazowania. Aspekt polity czny, ktory w Starym 
Testamencie zwiqzany byl glownie z ' czynnikiem e tnicznym, zo
staje pozytywnie wlqczony w misj~ Kosciola w calym swiecie. 
To przez. nawrocenie serc w d uchu p olitycznej odpowiedzialnosci 
dok onac si~ m oze "nawrocenie struktur" 3. W wyzszym wymiarze, 
Nowe P rzymierze czyni z t ajemnicy paschalnej jqdro chrzesci
janskiego dzialania. Cuda, dzi~ki ktorym Jezus uzdrowil i pozywil 
ludzi, nie konczq si~ same na sobie; Sq one skutecznym i znakami 
milo sci Boga, objawiajqcej si~ na K r zyzu w sposob , ktorego prze
wyzszyc nie mozna , a 'ktory wyzwala ludzi. P odobnie - m ate
rialne uczynki m ilosier dzia Sq w K osciele (wraz z ich wym iarem 
politycznym) przypomnieniem bezinteresownego czynu dokonane
go przez Boga na Krzyzu, Sq sposobem u obecniania tego czynu. 

Dlatego to pot~ga chrzescijanstwa n ie polega glownie na sku
tecznej polityce zewn~trznej. Mierzy si~ ona stopniem zgod nosci 
d zialania z ChrystusoWq postawq wyrzeczenia i posluszenstwa, 
bC;d 'icq zrodlem wszelkiej obfitosci w Kr olestwie Bozym. Politycz
ne \vyzvvolenie ubogich i gnE;bionych, tam gdzie jest mozliwe, sta
nowi jeden z przejawow gl~bszego wyzwolenia chrzescijanskie
go - wyzwolenia, k tore przez K rzy z lamie panowanie grzechu 
i smierci. Chr zescijanska ewangelizacj a moze, a nawet winna za
wsze rozpoczynac od gloszenia ubogim tego gl~bokiego wyzwole

• E . MUller, Bekehru ng der s trukture n: K onftikte und ihre Bew/ittigung ,m 
Bere ich d er G eseUschaft . ZUrich, Theol. Verlag - Hamburg, Furche-Ve rlag, 
1973. "Kosci6l uJ<sxtaltowany przez Zyd6w 1 pogan" zawdzl~cza temu pol'lczeniu 
podw6jne dzledzictwo: wlas ne struktury sakralne (nie t ylko jako spu§cizne; 
judaizmu, ale dlatego, iz Slowo czyni z czlow ieka jego wlas n'l struktur~) oraz, 
poza nim samym, struktury §wleckie, do kt6rych jest wszakze realnle dosto
sowany w swej misji wobec swiata. 
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nia (a tak ze od odpowiednich wymagan sygnalizowanych boga
tym i ciemi~zcom) , by nast~pnie przejse - 0 ile to mozliwe be:& 
uzycia sily, wzor ujqc si~ na Ch rystusie - do wyzwolenia poli
tycznego i spolecznego (zob. L is t do F ilem o·.1a). Nie wyklucza to 
zasady, wedle k t6rej w sytuacjach skrajnego ub6stwa spolecznego, 
uzdrowienie warunk6w bytowania m oze bye wymagane jako nie
zb~dny wst~p do owocnej ewangelizacji. 

III. 	SEKULARYZACJA STAROTESTAMENTOWEGO MESJANIZMU 
JAKO TEOLOGICZNA ZASADA W HISTORII SWIATA 

1. Wraz ze starotestamentowq obietnicq i plynqcq z meJ na
dziejq, pojawia si~ w historii moment "utopijny", kt6ry powoduje 
ustanie wzajemnych sprz~zen mi~dzy porzqdkiem ziemskim a po
rZqdkiem kosmicznym (ten ostatni ulega "odmitologizowaniu") 
i wyzwala dynamizm, kt6ry juz przed nastaniem chrzescijanstwa 
jawil si~ "poganom" jako zagrozenie, a podczas ery chrzt scijan
kiej stanie si~ celem przesladowan, wskutek kt6rych Zydzi za

mykani b~dq w get tach. Swiadectwa przedchrzescijans:Kiego an
tysemityzmu znajdujemy w Ksi~dze Estery, w 3 i 4 Ksi~dze Ma
chabejskiej, w Legatio Filona do Gajusa itd. W erze chrzescijan
skiej, wierzqcy judaizm zyje medytacjq Tory i mesjanskq nadzie
jq, ale zarazem buduje swojq gnoz~ (kabal~). Od czasu Renesansu 
wywiera ona wi~kszy wplyw na mysl chr zescijanskq; w chasy
dyzmie ujawnia swe cecliy utopijne, a (poprzez Salomona Maj
mona) oddzialala takie na niemieckich idealist6w. 

2. Wr az z nadejsciem Oswiecenia i emancypacjq wielkiej cz~sci 
oswieconego judaizmu, biegun profetyczno-utopijny w Izraelu 
uwalnia si~ od zwiqzku z biegunem Tory, by dqZyc do calkowite
go wyzwolenia czlowieka (Marks to jego wlasny wytw6r). Ge
nialna analiza stosunku "pan-niewolnik" zaproponowana przez 
R egIa - jest to szczeg61ny etap w calosci r ozwoju Jego fenome- . 
nologii - zostaje podniesiona do r angi absolutne j zasady henne
neutycznej . J ahwe jawi si~ wi~c ' jako tyran z gory narzucajqcy 
swe prawo, z kt6rego czlowiek musi si~ wyzwolic, a w koncu jako 
odzwierciedlenie ziemsk iego ucisku. Zrzucenie tego jar zma ozna
czac b~dzie przezwyci~zenie alienacji. Sp6jrzmy na najbardziej 
wplywowe rodzaje hermeneutyki, jak Marksa, F reuda (ludzkie 
braterstwo zasadza~qce si~ na pierwotnym zab6jstwie ojca, ana
liza procesu, kt6ry wyzwala podmiot od fikcyjnego i opresywne
go super-ego), Blocha (wcielenie Boga jako kres jego boskiej 
istoty), Kafki (Tora jako czynnik zewn~trzny, wywolujqcy w spo
sob opresywny poczucie win.y w czlowieku), .Wienera (cybernety
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ka jako zeSWlecczona kabala, zob. vVeinreb), Bergsona, Simmela 
Schelera (pop~d zyciowy jak o p odsta wowa energia b~dqca p o

nad wszelkq k onkr etnq formq) itd . Wszystk ie 011 e ujawnia jq nie
zaprzeczalnq obecnose w h istor ii swiat a teologicznej zasady, k t6 
ra jest pewnym zeswiecczonym aspektem I zraela. 

3. Za kazdym razem, gdy chrzescijanie chlubiqcy si~ swym 
oswiecepiem zapominajq, ze w Krzyzu i Zmartwychwstaniu Chry
stusa dokonala si~ "utopijlla" obietnica Starego Testamentu ("B6g 
z nami") - popadajq nie w p oganstwo (poganstwo zostalo usuni~te 
w spos6b nieodwracalny), ale ~ swego rodzaju "judaizowanie" . 
Polega to na odczytywaniu Nowego Testamentu jedynie za po
mOCq k lucza ideologii "pan-niewolnik" i tym samym - w prze
ciwi.enstwie do pierwotnej idei Starego Przymierza - na pragnie
niu, by samemu prowadzie dzielo wyzwolenia (polityczno-religij 
nego, calkowitego) luclzkosci. Niewqtpl iwie, zanim doszlo si~ do 
Oswiecenia i do idei "post~pujqcej edukacji ludzkiej rasy" (Les
sing) oraz samowyzwolenia ducha w dziejach (idealisci), zjawisko 
to mialo SWq dlugq prehistori~ w sekularyzacji i racjonalizacji 
zbawienia , jakie dokonywaly si~ w lonie chrzescijanstwa (Joa 
chim z F iore) i jakby przez stopniowy _rozklad wlasciwej substan 
cji, zywego ciala chrzescijanstwa, pozostawialy sam nagi starote
stamentowy "szkielet". Mozliwosci nowoczesnej iechniki zdawaly" 
si~ sprzyjae powodzeniu "autokreaoji" wolnosci, ale pogl~biona 
r efl eksja wskazu je, ze zawdzi~czaj q " one "we uspra wiedliwienie 

--dzialajqcym 	w h istorii, nieuswiadomionym motywacjom teologicz
nym. Zwiqzki te sklaniajq do niezwyklej ostroznosci i nasuwajq 
nawet bezposrednie podejrzenie 0 "ideologizow1mie" w6wczas, gdy 
teologowie oddajq si~ opisowi ora z in terpretacji struktur spo 
lecznych opierajqc si~ na a nalizach i na dzialaniach inspirowa
nych pr zez zsekularyzowanq teologi~ 4. r 

4. Misja zapanowania nad swiatem, jakq ludzie ot rzymali Z ch wi
lq stwoI"zenia , jest w pisana w ich ludzkq natur~ - niezaleznie 
od wszelk iego samoobja wienia Boga. Wykona nie tej misji wyma
ga, by stawiac czola sHom kosmosu, nie majqc gwarancji ich po
konania. Porzqdek, kt6ry ma bye ustanowiony nie jest, ostatecznie 
biorqc, tylko porzqdkiem spoiecznym;" spr awiedliwosc jest wedlug 
Platona cnotq (g16wn'l), kt6ra ogarnia wszystk o. Stare Przymierze 
przyda je temu wysilkowi calkiem nowy motyw : walka czlowieka 
o porzqdek swia ta musi miec charakter t eomorficzny (zob. wy

• Jako przyk lad motywacji do walk! 0 sprawledliwosc spoleczn~ bez uzycia 

obcych kluczy !!'.terpretacyjnych, mo~na przytoczyC Jana Chryzostoma. Walka 

"praktyczna", w jakq zaangazowal si~ do glE:bl, nie przeszkodzila mu zresztq, 

by stal sl~ jednym z wlelklch "teoretycznych" Interpretator6w Slowa Bozego. 
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zej 1.5), dzi~ki czemu B6g Przymierza zapewnia uzasadnionq na
dziej~ eschatologicznq. Jednakie mysl upatrujqca w Izraelu pre
kursora nie moie wlqczae w jego eschatologiczny ideal ani eli
min<Icji smierci, ani dzialajqcego wstecz usprawiedliwienia cier 
pien i niesprawiedliwosci nagromadzonych w calym rozwoju ludz
k osci. Dlatego Izrael pozostaje na etapie "zwiastujqcej" t a jemnicy, 
"zapowiedzi" (a n ie t ylko samego "znaku") ostatecznego zbawie
nia dokonanego w Krzyiu i w Zmartwychwstaniu Chrystusa. 
Z powodu tego zbawczego wydarzenia chrzescijansk a nadzieja n ie 
pozostaje w tyle za nadziejq Starego Testamentu, ale jq prze
k racza: chrzescijanskie zbawienie n ie sy tuuje si~ wylqcznie "w 
przyszlosci", ale obejmu je caly b ieg historii. 

Dlatego to nadzieja starostestam entowa, 0 tyle 0 He odnosi siE: 
d o przyszlego kr61est wa p ok oju i do niczego wi~cej, ma bye za
rzucona j-ako tymczasowa na r zecz Kr6lestwa Boiego, k t6rego os 
przecina k ier unek dzie j6w i k t6r ego obecnose ukryta jest w hi': 
storii "jasniejqc w n iej jak blyskawica" (W. Benjamin). W osta
tecznosci, n aprzeciw siebie stajq tylko: czlowiek wakzqcy 0 lad 
i sprawiedliwose oraz dzialanie Boga zapowi3.da jqce zbawienie 
w Chrystusie. Stqd plynie kilka k onsekwencji dla sytuacji chrze~ 
scijanina. 

IV. 	CHRZESCIJANSKIE ZAANGAlOWANIE W AUTONOMICZNE 
STRUKTURY SWIATA 

1. Zbawczego przeslania, jakie n iesie i ycie i nauczanie Jezusa, 
pod wzgl~dem t r esci eschatologiczne j nie moina traktowae jako 
jednoznacznie zwiqzanego z budowq d oczesnej przyszlosci swiata. 
Takie jest "zastrzeienie esch a tologiczne" (Kasemann), k t6re nie 
toleruje ani monizmu, ani dualizmu w r elacji mi~dzy historiq 
a Kr6lestwem. Kr6lestwo Boie rna charakter eschatologiczny jako 
ie, zwaiywszy ostatecznie, fundamentem jego Sq Smiere i Zmar.. 
t wychwstanie Jezusa i t ylko posrednio znajd u je ono odbicie w do~ 
czesnych wyd arzeniach historycznych (nie poddaje siE: "obserwa.. 
cji", Lk 17, 21). Dzialania, kt6re na zewnqtrz przyjmujq form E: 
chrzescijanskq mogq bye naganne ze wzglE:du na postaw~ we.. 
wn~trznq (faryzeizm). To czym B6g jest, nie poddaje si~, w prze~ 
ciwienstwie do bytu ograniczonego, ani dodawaniu ani odejmo.. 
waniu w stosunku do rzeczywistosci tego swia tao R6wniez i czysty 
dualizm spowodowalby , iz Kosci61 (jako odr~bna "spolecznose do· 
skonala") z jego misjq na ziemi, stalby si~ podmiotem zwolnionym 
z przypadajqcej ludzkosci misji wobec swiata; byloby to zaprze
czeniem ekonomii Boskiego Wcielenia. 
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2. W tej mierze, w jakiej swiat w swej calosci idzie ku smierci, 
nie moze bye postrzegany jako immanentne odbicie Iub antycy
pacja Krolestwa Bozego, ani tez stac si~ z tego tytulu przedmio
tern naszych pragnien. WszeIki post~p swieckiego porzqdku rna 
charakter ambiwaIentny: oznacza zarazem zysk i strat~. Istnieje 
entropia kultury. "Rozw6j" jest utratq napi~cia odwijajqcej si~ 
spn;zyny. Przyklady zapanowania techniki nad czasem i prze
strzeniq, uprzemyslowienia, post~pu kosmopoIityzmu itd . Sq jasne 
jak sl:once. Dzialajq one przeciw wszeIkiej u topijnej wizj i historii, 
wed Ie ktorej wyzwoIenie mialoby post~powac wedlug Iinii pro
stej 6. 

[- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r. 0 kontroli publikacji i w i
dowisk, art. 2 pkt 3 (Dz. U. nr 20 poz. 99, zm.: 1983 Dz. U. nr 44 
pOZ. 204)]. 

3. A to wszystko w szczeg6Inosci dlatego , ze skandal Krzyza 
jest prowokacjq cor az bard ziej nieznosnq dla ros,zczen 0 wladz~ 

nad 5wiatem, kt6re wzrastajq wraz z post~pem technicznym. Krzyz 
powoduje przeto poIaryzacj~ stanowisk w kwestii pojmowania 
swiata. Jedyne spojrzenie na przyszlosc swiata , jak ie d a je nam 
Objawienie, znajduje si~ w tekstach apokaIiptycznych (od S tarego 
Testamentu POCZqWszy po litera tur~ mi~dzytestamentowq, Ewan
gelie, pisma Pawl:owe i Apokalips~). Ksi~gi Nowego Testam entu 
w szczeg61nosci wskazujq na wzrost napi~c wewn~trznych w "hi
storii woInoSl::i" zapoczqtkowane j przez Chryst usa: "antych rysty" 
(1 J 2), bestie uk azane w ApokaIipsie jako wielkie pot~gi, po ja
wia jq si~ na scenie dopier o po narodzinach Mesjasza (Ap 12); ca
lose wydar,zen osiqga punk t k ulminacyjny w koncowej walce 
(Ap 19). Tak wi~c K osci61 rna p rzebyc w historii drog~ analogicz
nq do dr ogi jego Pana (Lk 18, 8: "Czy jednak Syn Czlowieczy 
znajdzie wiar~ na ziemi, gdy przyjdzie?"). 

4. W tym stopniu jednak, w jakirn ch rzescijanie majq naslado
wac postaw~ i wybory Chrystusa, przypada im obowiqzek rea li
zacji tego zadania w r arnach s truktur ziemskiego swiata i przy 
respektowaniu jego autonornii. 

Jezus opowiad a si~ po stronie ubogich niosqc, az ku jej spel

• Jako probIematyczne mo~na takte oceniC niekt6re dary, k t6re w ra mach 
pomocy rozwojowej otrzyrnuje Trzeci Swia t . a kt6re sOl uzyteczne w chwili 
plerwszej poprawy, Iecz wkr6tce okazuj<j sill szkodliwe. W swym okr esie socja 
llstycznym peguy wprowadzal wyrazne r ozr6Znienie ml~dzy n~dz<j a u b6s twem : 
N~dZ'8 wlnna bye wyellmin owana za wszeIk1j cen~• . ub6stwo .m oze bye nor
maIn,! sytuacj ij czlowieka 1 chrzescijanina. T rudnose poIega na tym, ze srodkl 
uruchomlone dla uIzenia n~dzy wzbudza j,! wsr6d ubog!ch r osnqce p ragnlenle 
dobrobytu. Chrzescljanin Peguy odkryje w czlowieku n~dz~ gl~bszq od ma te
r ialnej: grzech 1 po:l<jdUwose 1 przeclwstawl jej swe m1s terla 0 zastllPczym 
cierpleniu (Joann~ d'Arc 1 Nlewini<jtka ). 
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nieniu, starotestamentoWq zapowiedz 0 zbawezym dzialaniu Boga. 
Poniewaz jednak zapowiedziane Kr6lestwo winno miec charakter 
uniwersalny, wyb6r ten nie oznaeza przyj~cia postawy wrogiej 
posiadajqcym , kt6rzy nie zostajq przekl~ci, ale wezwani do na
wr6cenia. Poborcy podatkowi, kt6ryeh J ezus odwiedza, Sq material
nie bogaci, ale duehowo ubodzy. Nalei;q oni, jako poganscy funk
ejonariusze, do klasy "gn~bicieli". Wsr6d faryzeuszy r6wniez ' byli 
taey, kt6rzy "znajdowali si~ niedaleko" Kr6lestwa Bozego. Po
t~piony jest egoizm zqdny nasycenia (parabola "ubogiego I:..aza
rza"), zqdza zysku ("glupi bogacz" I:..k 12), ucisk duchowy (Mt 
23, 13). Blogoslawienstwo ubogieh (oraz inne) rna na eelu peIne 
zbawienie, kt6re jest nierozerwalnie zarazem duchowe i mate
rialne. 

K osei61 z k olei winien opowiad ac si~ po s tr onie ubogich 
i najlepsi sposr6d jego ezIonk6w zawsze post~powali w ten spo
s6b - ale wyb6r ten n ie m oze narazac uniwersalnosci jego zbaw
czej ofer ty ani prowadzic d o stronniczej postawy politycznej. K o
sei61 nie moze celebrowac Eucharystii jedynie z tymi, kt6rzy Sq 
m aterialnie ubodzy ani ograniczac swej katolickiej . jednosci d o 
"stronnictwa" ubogich. Innymi slowy nie moze pr agnqc r ozciqg
ni~cia tej jed nosci na wszystk ich ludzi dopiero po zwyci~ko za
konczonej "walce klas". 

K osci61 winien przede wszystkim rozwijac m ysl nie u topijnq, 
ale realistycznq. Wynika jq stqd d wie konsekwencje: 

a} K osci61 jest dzis m niej niz k iedykolwiek pot~gq , zdolnq prze
ksztalcac podstawowe struktury swiatowej gospodarki i polityki. 
Moze on dzialac tylko przez ksztaltowanie opinii na miar~ swych 
mozliwosci; moze starac si~ wpa jac swego ducha profesjonali
st~m, k t6rzy b~dq w stanie wywierac rzeczywisty wplyw na zmia
ny struktur. 

b) Przez swe dzialanie, Kosci61 m usi si~gac struktur tego swia
ta, k t6re wszakie posiadajq SWq wlasnq form~. Utopiq bylohy 
pragnqc przemienic panstwo w super-kosci61 (zob. Schleiermacher). 
'!ie istnieje pa.nstwo bez przym usu; im silniejsze jest i;qdanie 

sprawiedliwosci, tym wi~ksza potrzeba przymusu (Horkheimer). 

[- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r. 0 k ontroli publikacji i wi
dowisk, art. 2 pkt 3 (Dz. U. nr 20 poz. 99, zm.: 1983 Dz. U. nr 44 
poz. 204)] 
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UWAGI 0 HISTORII ZBAWIENIA 

WNIOSKI 

CHRZESCIJANIN W "GRZESZNYCH STRUKTURACH" 


1. Podczas zgromadzenia biskup6w w Medellin m 6wilo si~ 0 "nie
sprawiedliwych i opresywnych strukturach" (1, 2, i passim), 0 "sy
tuacji niesprawiedliwosci" (1, 1), 0 "sytuacji grzechu" (2, 1). W rz€
czywistosci sytuacje spoleczne mogq bye niespraWiedliwe, ale nie 
moglyby bye same w sobie "grzeszne". Grzeszni mogq bye tylko 
ludzie, kt6rym sytuacje te mozna przypisae i kt6rzy je toleru jq, 
podczas gdy mogliby je usunqe lub polepszye. 

2. Nowy Testament przeciwstawia sobie wzajemnie tylko dwie 
formy istnienia: jednq podporzqdkowanq ha m art i a, drugq wy
zwolonq z niej przez Cbrystusa. Wydaje si~ wi~e , ze nie daje on 
bezposredniej odpowiedzi na pytanie: w jaki spos6b chrzescijanie 
mogq i powinni zye w lonie ziemskich struktur, kt6re zawsze (i to 
w najlepszym przypadku) Sq tylko w przyblizeniu sprawiedliwe 
mozliwie najmniej niespr awiedliwe - i ezy sami Sq tym ograni
czeniem dotkni~ci? Chrzescijanie, wed lug sw. Pawla, zmuszeni Sq 
rye "w swiecie" (1 Kor 5, 10), ale otrzymujq nakaz wyzwalan ia 
si~ zen duchowo i "nie wprz~gania s i~' z niewiernymi w jedno 
jarzmo" (1 Kor 6, 14). W Apokalipsie Sq oni naznaczeni "piecz~ciq " 
Baranka, przygotowana Jest dla n ich p rzestrzen zyeiowa jakby 
pomi~dzy wielkimi pot~gami (Schtirmann), ale moze im si~ przy
darzye, iz "zostanq zwyci~zeni" (13, 6). W sprawie sytuacji chr ze
scijan w nie-chrzescijansk im swiecie polityeznym i ekonomicznym, 
z trudem mozna by napomknqc (za Reinholdem Niebuhrem ) 0 za
sadzie simul peccator et iustus, ale slusznie mozna si~ odwolac 
do r 6znych stopni wiernosci Chrystusowi, 0 k t6rych czyniq wzmian
ki listy do Koscio16w w Apokalipsie, a takze listy Pawlowe. Rze
czywisty wplyw poszczeg6lnych chrzescijan jest ogr omnie zr6zni
cowany. Niemniej kazdy zdolny jest p rzyczyniac si~ do bojkoto
wania luksusu przez postaw~ ub6stwa i to nie tylko swym wi
docznym przykladem, ale takze w spos6b niewidzialny dzi~ki bo
gactwu wlasnego zaangazowania wobee Boga. 

3. Moze si~ zdarzyc, ze ch rzescijanie nieswiadomie uczestniczq 
w odpowiedzialnosci za spolecznq n iesprawiedliwosc, czy to przez 
zwyklq ignorancj~ (zob. na ten temat sztuk~ Bernarda Shaw Pro
fesja pani Warren), czy tez na skutek wychowania, k t6r e za uza
sadnione rna pewne p rzywileje spoleczne, gdy tyrnczasem nie Sq 
one sluszne obiektywnie, biorqc pod uwag~ calosc spoleczen stwa. 
Rolq Kosciola - kleru i swieckich - jest w takich okolicznosciach 
uwrazliwianie opinii publicznej i przyc;zynianie si~ tym samym 
do bardziej sprawiedliwego podzialu d6br , nie pot~piajqc wszakze 
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en bloc jako "grzesznego" calego systemu ekonomicznego, tak zlo
zonego jak "kapitalizm". 

4. Bardziej niz kiedykolwiek, kompetentni chrzescijanie winni 
angazowac si~ w te dziedziny spoleczne, ekonomiczne i politycz
ne, w ktorych sprawy nie posuwajq si~ naprzod bez przykrych 
sporow i konfliktow i gdzie najlepszym rozwiqzaniem jest zawsze 
kompromis ("polityka jest sztukq tego co mozliwe"). Ewangelicz
ny "budowniczy pokoju" winien wypelniac swe dzielo wlasnie po
srod tare mi~dzy r ozmaitymi stronnictwami, mi~dzy pracodawca
mi a pracownikami, roznymi f rakcjami politycznymi, czy gr upa
mi interes6w ekonomicznych. Tylko przez wspolprac~ - jakze 
dramatycznq! - wszystkich , struktury zostanq "nawrocone" z "grze
ch u" i zmodyfikowane skuteczniej niz w wyniku gwaltownych 
bun tow czy brutalnych interwencji panstwa, ktorym bardzo cz~
sto p rzyswiecajq cele u topijne, poj~te w sposob nierealistyczny. 

5. Krytyka, jakiej poddaje si~ teologi~ wyzwolenia nie kwestio
nu je n aglqcego charakteru inspirujqcych jq niepokojow praktycz
nych. J ednak pelnia boskiego Objawienia w swiecie nie moze 
w zad nym razie bye ogr an iczona do wyzwolenia politycznego i spo
lecznego, ani nawet do ogolnej idei wolnosci. Teologia wyzwole
nia rna swe wlasne miejsce w r amach teologii Krolestwa Bozego. 
P rzedstawia ona jeden z aspektow calej teologii i praktycznie 
zqda od Kosciola wysHku na rzecz r eformowania swiata wedle 
wszystkich jego wymiarow i w zgodzie z Chrystusem. 

Hans Urs von Balthasar 
Tlum. Jan Grosfeld 

W roku 1976 Mi~dzynarod()wa Komisja TeoJogkzna skoncentrOlWala SWq 
dzialalfl!osc na toologii wyzw()lenia. Opracowany z tej OIkazj i zbi6r dGOku
ment6w z,ostaol opublikowany jednoczesnie w wersj i n iemieckiej i hisz
panskiej. POIWyzs,lIY przeklad dO'kOil1any zos.tal w opardu Q aut<>ryzowanq 
wersj~ francuskq, opublikowanq w "Nouvelle Revue Theologique" li
piec-sie.rpien 1977. 
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GlOS PRAWDY. 

o PANI PROFESOR IZYDORZE D~MBSKIEJ 

OSOBA 

1. Ci, eo odeszli - pozostajq. Zyjq w sereaeh bliskieh oraz 
w pami~ei tyeh, ktorzy zetkn~li si~ z dzielem ieh pracy i zycia. 
I nieraz, paradoksalnie, wtedy gdy.juz ich nie rna, zyskujq nowych 
przyjaeiol. Zyskujq iCll popr zez swe dzielo oraz dobrq pami~c 
o sobie. 

Piszqc te slowa wspominam zmad~ 18 czerwca 1983 roku P ro
fesor Izydor~ Dqmbskq. Dzis, w poltora roku pozniej, widac, ze 
w miar~ uplywu ezasu zasluga J ej nie przygasa, lecz jasnieje co
raz bardziej i dla coraz nowych os6b. 

2. Zazwyeza j czas subiektywny naszych przezyc jest jakby chwiej
ny, zmienny, r ozmyty i slaby. Kondensujq si~ one i konkrety
zujq jedynie w chwili wielkiej intensyfikacji. W przypomnieniu 
te intensywne pr zezycia wyraznie si~ wyodr~bniajq. Niejako czu~ 
jemy ieh obecnosc, stojq przed naszymi oczyma jak Zywe. 

Gdy zas okolieznosci tak si~ ulozq, to przypominane wydarzenie 
nabiera eharakteru symbolicznego. 

Profesor Izydora Dqmbska zmarla w trzecim dniu II pielgrzym
ki Ojca Swi~tego do Ojczyzny, pogrzebana zostala w dniu Jego 
pozegnania - w czwartek, 23 czerwca 1983 roku - w Rudnej 
WieIkiej kolo Rzeszowa. 

By! upalny dzien. Wok6l trumny zlozonej w kosciele wystawio
nym sumptem rodziny Dqmbskich stan~li Jej bUsey, przyjaciele 
i uezniowie. Ci przyjechali z daleka. Oraz ludzie miejseowi, kto
rzy we wdzi~cznej pami~ci zaehowali rodzin~ Zmarlej. 

Gdy przy spiewie zalobnym, drogq ktora wydawa!a si~ parzyc, 
kondukt szedl na odlegly 0 kilometr cmentarz, zdawalo si~, ze jak 
niegdys - . tym razem na pogrzebie - spotkali si~ Iudzie miasta 
i ludzie wsi, siewey slowa i siewey ziarna, by odprowadzic T~, 
kt6ra zadanie swe ehlubnie spelnila. 

W kosciele i na cmentarzu m6wiono 0 niestrudzonej dzielnosci 
Profesor Dqmbskiej w sluzbie Prawdy. I choc s!owa wypowia
dane nad trumnq zwykle zdajq si~ nacechowane zbytniq konwen
ejll, to przeciez dla tyeh, ktorzy znali Zmarlq brzmialy one na
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t uralnie i sprawiedIiwie, podobnie jak gloszone w tych pami~tIlych 
- dniach slowa papieskiego wezwania do wytrwalosci i wysilku 

w sluzbie Dobra i Prawdy. 
I mySl uparta, co tlukla si~ po glowie, ze w ow upalny dzien 

czerwcowy zegnamy nie iylko naSZq P aniq Profesor, lecz takze 
Lwowskq Szkol~ Filozoficznq - szkol~ Twardowskiego, k torej 
ostatniq przedstawicielkq byla Izydora Dqmbska. Rok 1983 za ... 
mknql ' f izyczne istnienie tej slawnej Szkoly; pogrzeb w Rudnej 
Wielkiej byl niejako jej akordem koncowym. 

3. Spocz~la w grobowcu rodzinnym, na ktorym, zgodnie z Jej 
wolq, poza nazwiskiem, r ok iem urodzin i smierci wyryto tylko: 
Profesor f ilozofii, Zolnierz A.K. Wobec ogromu zaslug duzo to, 
czy malo? • 

Z pewnosdq napisem tym wskazala, co w bilansie zyciowym 
bylo dla Niej na jwazniejsze: glownq zaslug~ obywatelskq i ro.o
ra1nq os zycia. 

Z 0 I n i e r z A. K . Gdy nadszedl czas pr oby, jesieniq 1939 roku, 
Izydora Dqmbska stan~la w szeregach Zwiqzku Walki Zbrojnej, 
a potem Armii Krajowej . Przystqpila t ez do pracy nad organi
zacjq szkolnictwa podziem nego w~ Lwowie na szczeb1u srednim 
i uniwersyteckim. W sluzbie tej trwala do 1945 roku, a zlozonej 
na poczqtku lat proby pT2;ysi~dze pozostala wierna do konca swych 
dnl. 

P r o f e s 0 r f i 10 z 0 f i i. Pozornie tylko nazwa zawodu. Jakie 
jest jed nak jej zrodlowe znaczenie? "Filozofia", z greckiego philo
-sophia, znaczy: milose m qdrosci; zas "profesor " idzie z laciny od 
profiteor - professus sum, co znaczy: jawnie wyznawae, oswiad
c.J;ae. "Profesor filozofii" znaczy wi~c: ten, co jawnie, publicznie 
daje swiadectwo umilowania mqdroscl. 

Milose zaklada bezin teresownose i ofia r nose, zas mqdrose po
jawie si~ m oze tylko w sluzbie p r awdy. Stqd r zetelne fi10zofo
wanie wymaga bezinteresownego dqzenia do p rawdy. Z kolei, dla 
r zetelnego sprawowania funkcji profesorskiej niezb~dnym jest 
otwarte i publiczne przyswiadczanie temu, co w umotywowany , 
sposob uwazamy za prawdziwe; gloszenie zas falszu, klamstwo 
czynne, bqdz bierne, przez przemilczanie - burzy samq podsta
w~ jej spr awowania. 

Profesor :tilozofii Izydora Dqmbska wielokrotnie pokazala, ze 
sw6j tytul r ozumie zgodnie z jego irodlowym znaczeniem. 

4. Izydora Dqmbska urodzila si~ w niedziel~, 3 stycznia 1904 ro
ku we Lwowie z ojca Stanislawa i matki Antoniny z Zaleskich. 
Pochodzila ze starej i zaslu:l:onej kujawskiej rodziny senatorskiej: 
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z Lubranca Godziemba Dqmbskich. Do upadku I Rzeczpospolit e j 
rodzina ta sied ziala w calosci na Kujawach i w przyleglych dziel
nicach. Na przelomie XVIII i XIX wieku J 6zef Dqm bski za na
mowq zony (k t6ra - stwier dzic t rzeba - pokazala zaiste dar 
dalekosi~inego przewidywania) sprzedal swe dobra kujawskie 
i przeni6s! siE: do Galicji, gdzie w okolicach Rzeszowa k upH dwa 
majqtki: Rudnq WieIkq i Nos6wk E:. Od tego , czasu jedna galqz 
Dqmbskich Iiczona byla miE:dzy wybitne rodziny galicyjskie. 

Ojciec, Sta nislaw Dqmbski (1865-1941), z wyksztalcenia pr aw
nik, prowacizil sw6j majq tek oraz p r acowal w samo;zqdzie gali
cyjskim na stanowisku czlonka Wydzialu Kra jowego. W Polsce 
Niepodleglej byl sena torem Rzeczypospolitej. Repr ezentow al n ie 
tak rzadkq ~sr6d ziemian postaw~ : majqtek jest p r zywilejem, 
ktory naklada obowiqzkij wlasnosc jest i winna bye pr y watna, Iecz 
doch6d z niej nie jest czysto p r ywatny i w lwiej cZE:sci winien 
zosta c zuzyty w spos6b pomnazajqcy dobr o publiczne. Wzorowy 
gospodarz wystawil kilka szk61, kosci61, dbal 0 lecznictwo i ksztal
cenie miejscowej mlodziezy. 

auka szkol na I zydury Dqmbskiej p r zypadla n a lata I wo jny 
swia towej i walk wyzwolenczych. Dlatego zak16cona byla zm ien
nymi Iosami wojennymi. Dqmbska wraz z r odzinq wielokrotnie 
zmieniac m usiala m iejsca pobytu. MaturE: zdala eksternistycznie 
w Liceum Si6str Urszillan ek we L wowie w r oku 1922. 

W tym samym rok u rozpoczyna s tud ia fil ozoficzne w Uniwer 
sy tecie Jana K azimierza we Lwowie. P o l atach wspom inala ".. . do 
wyboru tych studi6w sklonil: mnie wlasciwy mlodosci - a moze 
czlowiekowi w og6le, niepok 6j m etafizyczny, zywa potrzeba od
powiedzenia sobie n a py tania dotyczqce istoty rzeczywistosci, miej
sea czlowieka w swiecie i sensu j~go zycia. Sqdzilam, ze odpo
wi~d z na te n iepokojqce p ytania d ac mi p owinno studiowanie filo
zofii. St udia filozofiezne: i te uniwersyteckie, i wlasne poszuki
wania , kt6re dale j samodzieinie prowadzilam uswiad omily mi rych
10 nierealnosc tych ml:oclzienczych oczekiw an . Nie clopr owadzily 
mnie bowiem - bo zapewne doprowad zic nie mogly · - d o m eta
fizycz nyeh, racjonalnie zadowalajqcych rozstrzygniE:c. PoglE:bHy 
raczej przeswiadczenie 0 slusznosci teoretyeznego metafizycznego 
seeptycyzm u. Niemniej przeto studia nie zawiodly m nie i n ie znie
eh~cily do uprawia nia filozofii.. . " 1. • 

Stucliujqc pod k ier unk iem prof. Kazimierza Twardowskiego, slu
cha1a tez wyklad6w Mscislawa Wartenberga, Kazim ier za Ajdu
kiewicza i Romana Ingardena. Studia kOlkzy w roku 1927 dokto-

I Patrz Izydora Dqmbska: PodZi'lkowa-nte, ,;Ruch Fllozoficzny", 36(1978} , 127
129. 
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ratem na temat t eorH sqdu Edmonda Goblota. W latach 1926- 30 
pelni funkcj~ asystenta w Seminarium Filozoficznym UJK. J est 
ostatniq asysten tkq Kazimierza Twardowsk iego, wielkiego filozofa 
i nauczyciela. Profesor T wardowski dla Izydory Dqmbskiej, jak 
i dla innych uczniow, byl przede wszystkim wielkim wychowaw
Cq, niejako na.st~pcq Sokratesa. Uczyl nie tylko filozofii, lecz tak
ze sumiennosci i rzetelnosci, odpowiedzialnego traktowania obo
wiqzk6w. Gl~boko zawazyl: na zyciu uczniow, byl wzorcem, do 
k torego odnosili swe post~powanie . 

P o uzyskaniu uprawnien Dqmbska zaczyna rownoczesme pra
cowac w gimnazjach lwowskich jak o nauczycielka j~zyka polskie
go i propedeutyki fi lozofii . Prac£: t£:, z rocznq przer wq, kontynuo
wac b~dzie do p oczqtku 1940 roku. 

W roku 1930, gdy profesor Twardowski przechodzi na emery
tur£:, z uniwersytetu odchcdzi tez Jego asystentka. Uzyskuje roczne 
stypendium F unduszu Kultury Narodowej i wyjezdza w podroz 

. naukowq, ktora przez Wieden (sem inarium Moritza Schlicka, Kolo 
Wiedenskie) i Niemcy wiedzie do F rancji. Tuta j lqczy si£: wi£:zami 
serdecznej i - jak czas pokaze - dozgonnej przyjazni z fran
cuskim srodowiskiem filozof icznym or az z B ibli.otekq Polskq w Pa 
ryzu. Szczegolnie serdeczne stosunki nawiqzala z Wandq Bor
kowskq i Irenq Galqzowskq oraz Eugeniuszem Minkowskim. Przez 
caly czas podrozy pozostaje w korespondencj i naukowej ze swym 
profesorem, ktory uczennic£: r uszajqcq w podroz naukowq wypo
saiyl w listy wprowadzajqce. P r of. Twardowski stale tez sluzy Jej 
radq listownq, w zamian otrzymujqc szczegolowe sprawozdania 
z poszczegolnych etapow podrozy. Zaowocowala ona najpierw 
skrystalizowaniem metodologicznych i epistem ologicznych zainte
resowan prof. Dqmbskiej, a pozniej seriq klasycznych prac kulmi
nujqcych rozpraWq habilitacyjnq Irracjonalizm a poznanie nauko
we opublikowanq w "Kwartalniku Filozoficznym" w 1937/38 roku. 

Po powrocie pracuje nadal w lwowskich szkolach srednich, w Bi
bliotece UJK (1934- 37), w Instytucie Psychotechnicznym we Lwo
wie (1937-40). W roku 1938, po smierci Twardowskieg9, wraz 
z Danielq Gromskq przejmuje redakcj £: "Ruchu Filozof(cznego". 
Dziala aktywnie na terenie L wowskiego Oddzialu Polskiego To
warzystwa Filozoficznego. W lat ach tych wiqie si~ coraz gl£:bszq 

• 	 przyj azniq z Wladyslawem Witwickim, podziwianym powszechnie 
tlumaczem Platona, ktorego Wiar~ oswieconych przeklada na j~

zyk francuski. 
Podczas okupacji gros swego wysilku poswi~ca pracy informa

cyjnej na rzecz Armii Krajowej oraz organizacji tajnego naucza 
nia. W latach 1940-44 pracuje w Ossolineum. Jako jedna z pierw
szych we Lwowie organizuje tajne nauczanie, najpierw j£:zyka 
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po1skiego i historii, a potem w pelnym zak resie. Gdy w 1ipcu 1941 
roku przybyl z War szawy delegat Czeslaw Wycech , aby zorga
nizowac we Lwowie ta jne nauczanie, zastat je juz zo'rganizowane. 
Dr Dqm bska wraz z dr FrydeI'ykq JaI'z~bmskq juz od roku pro
wadzily lqcznie 20 cztero-szescioosobowych k omp1etow. Prac~ t~ 
uwazala za na jwazniejszq, bo - jak mawiala - " ...n iewolnik 
ciernny jest podwojnym niewolnikiem , niewo1nik zdepra wowa
ny - p oczwornym... " 2. W 1940 roRu w p orozumieniu z organi
zujqcym studia filozoficzne~ w pod ziemnym Uniwersytecie J ana 
Kazimierza prof. Kazimierzem Ajdukiewiczem w r aca do naucza
nia uniwersyteck iego podejmujqc wyklady z Gl6wnych poj~c i za
gadnien filozoficznych oraz z Zarysu filozofi i greckiej. 
Zacz~te wtedy naucza nie f ilozofii k on tynuowac b~dzie n ieprze

rwanie niem a1 do k onca swych dni. Ostatnie semin arium prowa
dzila na dwa tygod nie przed smierciq. Nauczanie Jej jest nie
zwyklym i znamiennym fenomenem: w ciqgu t ych 43 1at ty1ko 
przez lat 12 d anym Jej by to nauczac w oficjalnych i jaw
nych ramach uniwersyteckich. Stale jednak grupow ali s i~ woko! 
Niej uczniowie. Lqcznie wi~c przez 31 1at poloficjalnie uczyla f ilo
zofii tych, co po n iCl do Niej przychodzili. 

\V 1945 roku zagrozona aresztowaniem opuszcza ukoch ane mia
sto r odzinne i przenosi s i~ do Gdanska. B~dzie w nim m ieszkac 
do roku 1957. 

W latach 1945-1957 pI'acuje jako kustosz w Bibliotece Miej 
skiej w Gdansku, p r zemia nowanej vv 1955 roku n a i3ibliotek~ P AN . 
Habilituje si~ w 1946 roku w Uniwersytecie Warszawskim, w kto
rym w latach 1946-49 pracuje w charak terze d ocenta. P rowadzi 
tez wiedy swe pierwsze powo]e~ne p1·ivatissim um. Z niek torymi 
z uczestnikow (IrenCl SlClczkq, Zbigniewem Herbe r tem) lClczyc J q 
b~dCl wieloletnie serdeczne wi~zy. W rok u 1949 podejmuje obo
wiClzki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozn aniu. Tu
taj w 1950 roku dotyka J q pogrom srodowisk akademick ich, w 
ramach. ktorego w wi~kszosci uniwersytetow zamkni~to stud ia 
i katedry f ilozoficzne odsuwajClc profesorow od pracy dyclaktycz
nej. P racu je n adal w Bibliotece PAl'J" w Gdansku i pry watnie na
ucza fi Jozofii. W 1955 roku zostaje profesorem nacl zwyczajnym . 
Do u niwersyteckiej pracy dydaktycznej wraca po P azdzierniku 
56 roku, p rzy jmujqc - za namOWq p rof. Ingard ena - zaprosze
nie Uniwersytetu Jagiellonskiego do obj~cia K a tedry Historii F i
lozofii na swiezo reaktywowanym studium f ilozoficznym . K a tedrq 
tq kierowac b~d zie do 1964 roku. 

'Por. Maria O berco wa: PrOjeso-r rzydora Dqmbska w tajnym nauczQ ntu, 
"Ruch Filozoficz n y" , 36(1978), 121-126. 
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Kiedy w 1963 r ok u p rofesor Roman Ingarden przeszed1 na eme
rytur~, owczesny rzqdca filozofii polskiej wydal nakaz oczyszcze
nia z m iazmatow filozofii studium filozoficznego UJ i zdecydowal 
odsuni~cie prof. Dqmbskiej od nauczania akademickiego w drodze 
odgornego przeniesienia J ej do Instytutu F ilozofii i Socjologii PAN. 
Wsrod powodow takiej decyzji wymieniono niezgodnosc naucza
nia Profesor Dqmbskiej z oficjalnq doktrynq ideologiczu'i oraz .
dla filozofa nienowy - zarzut zlego wplywu na m1odziez. Bylo -< 

to drugie z kolei odsuni~cie pr of. Dqmbskie j od nauczania filo
zofii. J ak i poprzednim razem, k ieruj qc si~ poczuciem sluzebnosci 
swej roli i interesem mlodziezy, Profesor Dqmbska ze wszystkich 
sil opierala s i~ tej krzywdzqcej i - jak czas pokazal - jalowej 
decyzji , 0 rok odwlekajqc jej wykonanie. Stwierdzic t rzeba, ze 
nie uzyska1a poparcia ze strony Uniwersytetu, ktor y przeciei kilka 
lat wczesniej zaprosil J q na katedr~. Opuszczajqc Uniwersytet J a
gjellonski skierowala do Rady Wydzialu F ilozoficzuo-Historyczne
go list pozegnalny, w kt6rym wylozyla swe credo. Listu tego Ra
d zie - do k tor ej byl adresowany - na wet n ie odczytano. Pokor
nie przyj ~to wyrok. ~ 

J akze zy\VO ch wile te pami~tam. W charak terze ' delega"ta stu
dentow filozofii chodzilem w tedy do wladz UJ i widzialem, jak 
bardzo ich przedstawicieli zenowala ta p r z e d 1 u z a j q cas i ~ 
sy tuacja. Rzecz call! w idzieli uczniowie i wlasnie wtedy zgrupo
wali si~ serdecznie wokol swej Pani Profesor - krzywda Profe
sora jest pr~ecie k rzywdq J ego u czni6w. 

W latach 1964-74 prof. Dqmbska byla zatrudn iona w IFiS PAN. 
J esieniq 1964 r oku na prosb~ uczniow uruch amia seminarium me
todologiczno-epistemologiczne, k tore pr acowac b~dzie do czerwca 
1975 r oku. W k ontynuacji t ego seminar ium w lu tym 1976 r oku 
pod auspicjami Krakowskiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa Fi
lozoficznego pracowac zaczyna Zespol Metodologiczno-Epistemolo
giczny P TF. Przezyje on swego tworc~ i patrona. W czerwcu 1984 
roku uchwalq Zar zqdu K r akowskiego Oddzialu PTF Zespol na4 

zwany z05t a1 J ej imieniem. 
Profesor Dqmbsk a, zawsze bar dzo czynna na terenie PTF, w la 4 

tach 1970-73 byla prezesem jego krakowskiego Oddzialu. W 1974 
roku m ianowana zostala profesorem zwycza jnym i w tymze roku 
przeszla na emerytur~. 

Rzadko zabierala glos w sprawach publicznych. Nigdy jednak 
nie milcza!a, gdy wymagalo tego dobr o ogolne. Wspomagala tei 
inicjatywy samoksztalceniowe. 

Pracowala do ostatnich dni iycia. Do samego kOllca cechowala 
J q niepospolita sila, jasnosc i gl~bia my§lenia , swoboda opero
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nia slowem , co w polqczeniu ze zgola niezwyklq erudycjq czynilo 
z Niej wybitnego f ilozofa. 

W styczniu 1965 roku ci~zko zachorowala. Po skutecznym lecze
niu odzyskuje sHy. W ostatnich latach zycia, poczynajqc od na
wrotu choroby w 1979 r oku, czuje si~ bardzo zle, z heroizmem 
i stoickim opanowaniem znOSZqC narastajqce cierpienia. Zmarla 
w Kr akowie w sobot~, 18 czerwca 1983 roku, wieczorem. 

5. Za SWq o.iiarnq i owocnq sluzb~ nie doczekala si~ oficjalnego 
uznania. J edynym J e j odznaczeniem byl Krzyz Armii Krajowej. 
Cieszyla si~ wielkim szacunkiem srodowisk intelektualnych w kra
ju i zagranicq. W 1969 roku, jako pierwsza kobieta w histClrii, 
powolana zostala w sklad najwyzszej swiatowej instancji filozo 
fic znej: I nstitut International de Philosophie. Byla laureatkq na
grody im. Alfreda J urzykowskiego oraz przyznanej w ostatnich 
miesiqcach zycia nagrody im. ks. Idziego Radziszewskiego. Naj
wYZSZq jednak nagrodq, niezmiernie rzadkq i przyslugujqcq glow
nie wskutek mt';stwa, byl J ej nieklamany autorytet mor~lny. 

Cnota nie fa rbowana i m~stwo wrodzone 

Swieci sit'; , zasluzonq slawq ozdobione. 

I tak niewzruszonego zawsze anim uszu, 

Ze do basni posp6lstwa n ie naklania uszu.s 


6. Pytanie 0 h odlo autorytetu moralnego, jakim si~ cieszyla, 
prowadzi do pytania ... 0 charakterystyk~ etycznego wymiaru Jej 
osobowosci, w koncu do pytania 0 natur~ m~stwa. 

Kwestie te przerastajq piszqcego te slowa. Sq tematem dla 
ksiqzki-klucza opisujqcej fundament etycznych dzialall w zmie
niajqcym si~ spoleczenstwie. Albowiem "...zrozumienie m~stwa za 
klada zrozumienie cZlowieka i swiata ludzkiego z jego strukturami 
i wartoSciami..." '. Nie dziwota , ze - m imo wagi tematu - ksiqzki 
takiej nadal nie rna. 

7. Paradoksalnie, w li treraturze polskiej mamy wplywowq ksiqz
k~ podejmujqcq n iekt6re z wymienionych wqtk6w, lecz czyniqcq 
to Ii rebours. 

• Zbigniew Morsztyn : Horattanum. W : Horaey Wyb6T poez;lt. Ossollneum 1975, 
· 34~1. Jest to swobodny przekla d ody Angustum Amtce. carmtnum Ltber 
Tertius, 2. 

• Par. Pa ul Tlllich: M'1stwo bllcta, P aryt 1983, str. 12. 
• Por. Czeslaw Mllosz: Trak tat m oratny, Warszawa 1982, str. 20. 
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[- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r. 0 kontroli publikacji i wi
dowisk, art. 2 pkt 6 (Dz. U. nr 20 poz. 99, zm. : 1983 Dz. U. nr 44 
poz. 204)]. 

8. Prawdziwe m~st\Vo nie jest cnotq wylqcznie m~skq . Doprawdy, 
jak wiele niewiast widzimy w pierwszym szeregu m~znych posta
ci: Maria Ossowska, Hanna Malewska , Izydora Dqmbska ... 

9. M~stwo, hart ducha, to odwaga wyst~powania w obronie war
tosci, sila duchowa zdolna przezwyci~iae przes~ody w realizacji 
dobra. Rodzi si~ na tie i w obr onie akceptowanej hierarchii war
tosci, jest zas skutkiem naturalnej sklonnosci ludzi do odr6i niania 
tego, co dobre i tego, co 'zle. Skionnose ta nie urzeczywistnia si~ 
w pelni symetrycznie. Nie zawsze bowiem wiadomo co jest do
bre - zwykle jednak wiadomo co zle. 
M~stwo przejawia si~ w walee. Ale nie kazdej. Rozr6iniamy 

walk~ pol i t Y c z n q - przeciw czemus, komus, ocenianq gl6wnie 
w kategoriach skutecznosci. W postaci zdegenerowanej sprowadza 
si~ ona do dzialan gangsterskich, z jednq kategoriq nadrz~dnq: 
k to-kogo? Oraz walk~ e t y c z n q - 0 cos, wzgl~dnie w obr onie 
pewnych wartosci, czy racji. W ocenie jej na pierwszym mleJSCU 
stoi wartose sprawy. Dodajmy, ie zakresy tych d wu poj~e walki 
krzyi u jq si~. 

M~stwo jest odwagq w _walee etycznej; odwagq w obronie w01
nosci, prawdy, sprawiedliwosci. 

10. Tam g~lzie Sq wartosci, Sq tei zasady. Zasady Sq po to, by 
trzymae si~ ich nie tyle w sytuacjach latwych (taka zasadniczose 
irytuje tylko i smieszy), He w sytuacjach t rud nych. Z pewnosciq 
trzymanie si~ zasad w takich sytuacjach poplaca: p rzecina jqc pryn
cypialnie wahania chronimy si~ przed biernosciq, czy kapitulacjq. 
Doprawdy, nie zawsze warto wzorowae si~ na imaginacji Hamleta! 

Wartosci Sq celem, zasady puklerzem. Chroniq to "...co nazywa 
si~ niekiedy autentycznosciq czy r zetelnosciq moralnq osoby ludz
kiej, ... »zgodnose tego, co z wierzchu z tym, co w srodku« jak 
mowi Platon w Fajdrosie ... wiernosc swej, za slusznq uznanej linii 
zycia... " 7. OWq rzetelnose wiqzala Dqmbska z jednym ze znaczen 
slowa "prawda" piszqc " ... Tak poj~ta prawd a zaklada wolnose od 
samozaklamania, od udawania przed sobq czy przed innymi, ze 
wierzy si~ w cos, w co si~ nie wierzy, zaklada wolnose od ko

• j.w., str. 1&-16. 
7 Por. I zydor a D qmbska : Gd y mysl~ 0 slowie "wo!nosc" , " Z n a k" . 325, 1981 

str. 860. 
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niunkturalnosei i kompr omisow grozqcych u tr atq godnosci oso
bistej i wiernosci swym przekonaniom... " 8. 

11. Profesor Dqmbska nigdy nie wypowiadala si~ wprost w kwe
stii meehanizmu SW€go post~powania. Sqdz~ jednak, ze zgod zila
by si~ z powyzszym wywodem. P rzypadek zrzqdzil, ze mog~ podac 
Jej opini~ w waznej i klopotliwej kwestii prak tyeznej : jak r oz
poznac zlo mor aIne, przyna jmniej pewnego r odzaju? 

W k wietniu 1980 roku otrzymalem od P ani Profesor kopi~ wier
sza Zbigniewa Herberta Pot~ga smaku . K ilka d ni pMniej, pod 
wrazeniem Iektur y powied-zialem J ej, ze m oim zdan iem jest to 
jeden z najgl~bszych powojennych tekstow etyeznych , bo zawie
rajqcy rozwiqzanie areyproblemu filozofii stosowanej . Zobaezylem 
wtedy jak bardzo poruszona byla P r ofesor Dqmbska - powie
dziala, ze wiersz trafia w sedno rzeczy, ze zawsze tak czula i po
st~powala. 

Dopiero po dwu latach dowiedzialem s i~, ze w iersz ow zostal 
Jej zadedykowany i byl r odzajem listu, w ktorym Dczen zwra
ca jqc si~ do swego Profesora wyraza to, co im wspolne: 

To weale nie wymagalo wielkiego char akteru 
nasza odmowa n iezgoda i upor 
m ielismy odrobin~ ko nieeznej odwagi 
lecz w gruncie r zeezy byla to sprawa smaku 

Tak smaku 
w kt6rym Sq wl6kna cluszy i chrzqstki sumienia 

Tak wiEic estetyka moze bye pomoena w zyciu 
nie nalezy zaniedbywac nauki 0 pi~knie 

T ak smaku 
k t6ry kaze wyjse skrzywic si~ wycedzic szyderstwo 
chocby za to mial spase bezcenny kapitel ciala 

glowa 9 

12. Wartosei, k t6rych bronila Profesor Dqmbska Sq niezb~dne 
dla zyeia spoleezenstw i narod6w. Bertrand Russell pisal " ... Bez 
moralnosei obywatelsk iej spoleezenstwa ginq, bez moralnosci oso
biste j nie Sq war te przetrwania ... ". 

Gdy war tosei, slowa, rzeczy, instytueje, ludzie i ieh pr aca t r acq 

• Ibid. 
• P or. Zbigniew Herbert: Wyb6r wterszy , Warszawa 1983, P IW, str. 194. 
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swoj prawdziwy sens, SWq rzetelnose i proporcje, to - w naj 
gorszych nawet warunkach - odzyskae je mogq w poblizu spra
wiedliwych, w polu dzialania P rawdy. 

13. "Narod, t racqc przytomnose - traci obecnose - . nie jest 
nie istnieje... 

G l o s p r a w d y - ludzie p raw d q z Y j q c Y i d 1 a pr a w
d y m ogq znowu powolae go do Zycia" 10. 

GARSC WSPOMNIEI'J 

14. Naszkicowany wyzeJ portret wewn~trzny sugerowae moze, 
iz I zyd ora Dqmbska byla suchq, kostycznq rygorystkq moralnq. 
Nic dalszego od p rawdy. 

Po r az pier wszy spotkalem J q w czasie egzaminu wst~pnego na 
filozofi~, w lipcu 1960 roku. 0 ile egzamin pisemny przebiegal 
zwyczajn ie, w n iczym nie odbiegajqc od oczekiwait, 0 tyle egza
min ustny swym zindywidualizowanym w stosunku do kandydata 
sposobem prowadzenia przyjemnie zaskakiwal i osmielal. P rofe
sor Dqmbska w asyscie prof. Ingardena egzaminowala z logiki. 
Zyczliwa, spok ojna, wyciszona a tmosfer a powodowala, ze gdzies 
za drzwiami pozostala nerwowose biezqcego czasu, rozmowa 
toczyla si~ jakby poza niJn. Juz w tedy uderzala roznica mi~dzy 
obojgiem profesorow: Ingarden - dostojny, budzqcy r espekt , po
staci senatorskiej , a rownoczesnie ekspr esywny, uprzejmy i zycz
liwy; zas Dqmbska - spokojna, jakby cofni~ta w glqb siebie, 
ciepla i zasluc4ana. W czasie rozmowy pochylona do przodu, z glo
Wq lekko sklonionq w bok, ze sladem lagodnego usmiechu na 
twar zy przede wszystkim sluchala, pozwalala mowie. 

Czulem, ze miejsce, do ktorego dotarlem, w szczeg61ny spos6b 
wyroznia si~ sposrod otaczajqcego swiata. Wtedy jeszcze nie wie
d zialem, ze znalazlem si~ w miejscu, gdzie t rwal stary, niezmie
n iony ,etos uniwersytecki. W jeclnym z ostatnich takich miejsc. 
W latach tych studium filozoficzne UJ bylo jakby przedluieniem 
studium lwowsk iego powolanym, szcz~sl iwym kaprysem h istorii, 
przez swiadk6w tamtych dni: profesor a obu uniwersytet6w ~ 
Romana Ingardena oraz Daniel~ Gr omskq 1 Izydor~ Dqmbskq. 
Trwalo ono kr6tko, l ecz tym czterdziestu-pi~Cdzies i~ciu studen

10 Cyprian Kami! Norwid: PTomethtdion, EPtlog X, Ptsma wybrane, t. 2, 
Warszawa 1968, str. 318. 
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tom, ktorzy w la tach 1957-63 przez nie si~ przewin~li, przynioslo 
zysk niezwykly, poczworny. . 

Pierwsze wrazenie nie mylilo. P rofeso"rowie istotnie roznili si~ 
od siebie i oddzialywali inaczej , znakomicie si~ dopeln iajqc. 

Wykiady i seminaria Ingardena oraz zebrania PTF, k torym " 
przewodniczyl, byly jak gdyby benefisem wielkiego ticzonego. Tak 
dalece przerastal swe otoczeni'e, ze z rzadka dochodzilo do dia
logu, raczej czekano na glos F "lozofa. Atmosfera t a , jak sqdz~, 
ciqzyia Profesorowi. W ostatnim roku swego nauczania, niejako 
na pozegnanie, dla beniaminkow studium prowadzH seminar ium 
z Krytyki czystego rozumu. Chcqc widac zmiany atmosfery i pra
gnqC skoncentrowae si~ na filozoficznym rzemiosle, zamknql je 
dla osob spoza owczesnego III roku i oddal gIos Kimtowi. I poz
niejsze 0 ~ilka lat spotkania: inna, bliZsza, mniej oficja lna twarz 
Profesora na kilkuosobowym privatissimum, prowadzonym dla 
najmlodszych uczniow z zamiarem d okonczenia edukacji zakIoco
nej perturbacjami towar zyszqcymi Jego odejsciu na emerytur~. 
Komentuj,!c wlasnq teori~ idei oraz ontologi~ Profesor odslania 
sw6j warsztat, s we rozter ki i wysilek stojqcy za przyj~tymi r oz
strzygni~ciami. P odkresla potrzeb~ korzystania z wynikow nauk 
szczegolowych : f izyki, biologii, matematyki i logiki. Formuluje 
s zereg mysli roboczych; przestrzegajqc, ze na razie Sq one nauko
wo niedopracowane. Wyraznie oddziela poglqdy naukowe od po
glqdow prywatnych. W czasie tych zaj~c ujawnial n iejako "ku
lisy" swej filozofi i. 
Zaj~cia Profesor Dqmbskiej byly pozornie mniej efektowne. Do 

Jej sposobu wykladania trzeba si~ bylo na jpierw przyzwyczaie. 
Kto jednak po jednym , dwu wykladach uchwycil ich konstrukcj~ 
i nat~zenie, wynosil z n ich korzysc olbrzymiq. A potem wspania
Ie, skupione wprost na tresci seminaria : z Bergsona, Twardow
skiego, Wittgensteina , F regego. Zaj~cia J ej z zasady r ysowaly 
kontekst tekstu, jego szersze tio; na przyklad dose niespodziewanie 
osadzajqc Bergsona i Wittgensteina w tradycji kantowskiej . Wy
dobywaly nie tylko blaski rozwazanej teorii, lecz t akze jej cienie. 
UCZqC zasadnego k westionowania pokazywala zrodla teorii i spo
sob jej skonstruowania. Zasadq nadrz~dnq byla zasada z y c z I i
W 0 s c i, kazqca szukae interpretacji najkorzystniejszej dla analizo
wanego tekstu. Pokazujqc Ho, zaj~cia J ej uczyly szacunk u dla trudu 
i owocow rzetelnego filozofowania. 

Bez wqtpienia Ingarden i Dqmbska . reprezentowali odmienny 
typ filozofa . Ingarden to rzadki wsrod filozofow tworca teorii 
filozoficznych. Dqmbska, sarna nie tworzqc takich teorii czula je 
znalromicie, byla wi~c otwarta na smiale konstrukcje. J ednakze 
poprzez swe przepojone metodologicznym sceptycyzmem naucza
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nie uczyla ostroznosci w filozofowaniu, ustrzegajqc zwyklych adep
t6w filozofii (nie wszystk ich , niestety) przed smiesznq imitacjq 
oryginalnosci i gl~bi, wyrazajqcq si~ zwykle w zmqconej m owie. 

Wszelako, pomimo r6znic, obu profesor6w lqczylo to, co wsp61
nie przekazywali: etos lwowskiej t radycji uprawiania i naucza
nia filozofii oraz przeswiadczenie, ze fi lozofia jest naukq i musi 
bye uprawiana w spos6b naukowo odpowiedzialny! 

15. P 6zniejsze k ontakty przeslania cien roku akademickiego 
1963/64, w k t6rym Ingarden juz nie wyklada a Dqmbskq i asy
stent6w obu profesor6w powoli rugujq z Uniwersytetu. Lata na
st~pne to spotkania na cotygodniowym seminarium, lecz za kaz
dym razem pojawia si~ ta sarna kwestia: gdzie nast~pne spotka
nie? Zmieniamy wi~c miejsca. Na dluzej korzystamy z gosciny 
w aneksach Biblioteki Jagiellonskiej. Wszystko jest jednak coraz 
bardziej zagrozone. Uderza spok6j i sila P ani Profesor oraz Jej 
cieplo i troska 0 uczni6w. 

W 1967 roku prof. Kazimierz P asenkiewicz udziela seminarium 
p rofesor Dqmbskie j gosciny w sali seminaryjnej Katedry Logiki 
UJ . Zyskujemy wi~c grunt pod nogami. 

16. Od tamtych zlych dni w iemy, ze Profesor Dqmbska jest nie
jako wzorcem postawy moralnej. Nie tyle poprzez to co mowi, 
ile przez to co robi. 

W og6le w kwestiach moralnych rozstrzygni~e wypowiadala si~ 

niewiele i tylko przy specjalnych okazjach. Widae byto, ze wiele 
wymaga od siebie, mniej od innych. Zna bowiem i rozumie ro~
maite slabosci ludzkie. Rzadko \V'i~c po t~pia , raczej - w sytua
cja,ch nagannych - nie pochwala. 

Z jednym wszakze wyjqtkiem. Wiele wymaga od intelektuali
st6w, ludzi oswieconych. Wierzy, ze misjq ich jest sluzba Praw
d zie, gardzi wi~c kupczeniem talentem i umiej~tnosciami. W ta
k ich przypadkach jest surowa i niesklonna zwazae na okolicz
nosci, w tym na tak zwane "mniejsze" zlo. Po prostu tak si~ 
n ie post~puje! Rzadko interweniuje publicznie; gdy jednak za
bier ze glos, wtedy do cna obnai;y interesownosc i udawanie kry
jqce si~ za maskq pseudo-intelektual nej odwagi 11. 

Nie ulegala zadnym "rac"j om" taktycznym. Gdy w 1968 roku pro 
ponowano Jej, by d olqczyla do kampanii przeciw wczorajszym ' 
k r zywdzicielorn, odm6wila stanowczo. Nie zapominajqc, nigdy czlo
w ieka nie przekreslala ostatecznie. Uwazala, ze ludzie mogq si~ 

11 Par. Izy d or a D<jrnbska: W sprawle artykulu p rof , s andaucra " Glos d zie
tony na CZWOTO", " T yg. Powszechny" , Krak6w 1976, nr 19 (19 V 1976). 
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zmienie. W marcu 68 roku uj~la si~ za r elegowanymi profeso
rami warszawskimi, choe ich poczynania sprzed kilkunastu lat 
musialy bye Jej wstr~tne. Do wydarzen dnia d zisiejszego nie pr zy
kladala przedwczor a jszej miary. Potrafila tez dostrzec wysilek no
wych ludzi w Instytucie Filozofii UJ na rzecz u tr zymania nauko
wego charakteru tej placowki. 

17. W ostatnim okresie kilka r azy w rok u bywalem w skromnym 
mieszkaniu P ani Profesor przy ulicy Podwale 1. Za ,oknem h alas 
t ramwaju, tu jednak panuje spokoj i skupienie. W pokoju Go
spodyni na goscia czeka kawa i ciasteczka. Sciany zastawione 
ksiqzkami, biur ko zaslane papierami, dwa fotele, p rosta k anapa. 
Panuje polmrok. Nie jestesmy calkiem sami. Na scianie szczy to
wej, pomi~dzy oknami, zdj~cia osob bliskich: Ojca, przyjaciol, filo
zofow Twardowskiego, Tatarkiewicza i Witwick iego, psychiatry 
i filozofa Minkowskiego. Z boku stoi podobizna Sokr atesa. A t ak
ze zdj ~cie generala de Gaulle'a. Nie pytajqc, wiem dlaczego. Z do
mu rodzinnego pami~tam kult kochajqcych Francj~ dla tego, ktory 
w chwili jej ponizenta i upadku podtrzymal jej wielkosc. Na 
biurku, z boku, fotografia Pilsudskiego. To jasne. 

Zaczyna si~ rozmowa. Pani Profesor pyta 0 blisk ich, mowimy 
o znajomych, potem 0 filozofii, z czasem coraz wi~cej 0 P olsce. 

Spotkania z Niq, zarowno te prywatne, jak i publiczne Sq dla 
nas bardzo wazne. W J ej poblizu jakby powietrze bylo czystsze, 
po prostu Izej oddychac. W ostatnim roku kazde spotkanie przy
slania coraz wiE;kszy cien. Kazde z nich moze przeciez bye osta
tnie. Coraz bardziej slabnq J ej sHy. Wie tez, ze juz czas. 

Gdy w l utym 1938 roku zmarl Kazimierz Twardowski, Jego 
uczniowie dla podtr zymania wza jemnych zwiqzkow przyrzek li spo
tykac siE; w rocznic~ J ego smierci - 11 Iutego, a w razie n ie
moznosci zebrarria si~ pr zyrzekli przesylae sobie wza jemnie kartki 
z wiadomosciami. I odtqd, przez czterdziesci trzy lata podtrzymy
wali ten zwyczaj. Tyle, ze z czasem przychodzilo coraz mniej 
kartek, coraz mniej bylo adresow, pod ktore mozna je bylo wy
sylac. W lutym 1983 roku przed jednym z posiedzen Zespolu P ani 
Profesor wspomniala ten zwyczaj i powiedziala, ze w tym roku 
nie przyszla zadna kartka. Byla juz sama, ostatnia. 

Od tego dnia przy pozegnaniu przytrzymywala na chwilE; rE;kE; 
kladqc na jej wierzchu drugq dlon. Odchodzqc - zegnala si~. 
Lecz przeciez nie calkiem odeszla. Pozostala wsr6d nas. 

Sarna bowiem pami~c 0 niezyjqcej przynosi korzyse tym, k to
rzy z niq kiedys obcowali i zach~ca do nasladownictwa. 
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NON EST NECESSE VIVERE - NECESSE EST PHILOSOPHARI 

18. Dobroe, prostota, naturalnose, sumiennose, skromnose i pra
wdom6wnose oraz m qdrose i mfistwo to przymioty Izydory Dqmb
skiej. Wszystkie Sq wartosciami pozytywnymi, ale wzifite wsp6l
nie zda j'l Slfi bye wewnfitrznie niezgodne, rzadko id'l razem. 

Celn'l, jak zwykle u Niego, ocenfi sformulowal Wladyslaw Ta
tarkiewicz. WystfipujqC poclczas jubileuszu 70-lecia Pani Profesor 
przedstawil esej 0 dosko nalosci 12 da j'lc do zrozumienia, iz zawar
tosciq SWq najpelniej odpowiada on osobie Jubilatki. Zas w roz
m owie z Wladyslawem Str 6zewskim profesor Tatarkiewicz powie
dzial kiedys, ze gdy m ysli 0 Niej , p rzypomina mu sifi zdanie Pa
scala " .. . Nie podziwiam zgola nadmiaru cnoty, np. dzielnosci, jesli 
n ie widzfi jednoczesnie nadmiaru cnoty przeciwnej ... Czlowiek 
nie pokazuj e swej wielkosci przez to, lZ pozostaje na jednym 
k r ancu, ale przez t o, ze dotyka dw6ch na raz i wypelnia prze
strzen mi~dzy nimi... " 13 

19. Zamieszkiwala w ponadterytorialnej i ponadczasowej Repu
blice myslicielL Szczeg6lnie bliskimi J ej byli Sokrates i Platon, 
Pascal i Kant oraz Kartezjusz. Byla jedyn'l chyba w Polsce wsp61
czesnej kartezjanistk'l - w swym konstruktywnym sceptycyzmie, 
d'lzeniu do jasnosci, w ierze w r ozum poszukuj'lcy prawdy, w sza
cunku ella tradycji wolnomyslicielskiej. A takze w swej zyciowo 
pierwotnej potrzebie filozofowania. 

Za Kartezjuszem powtarzala " ... 'lye i n ie filozofowae to po pro
stu m iee oczy zamknifite i nie pr6bowae nigdy ich otworzye..." 14. 

20. Kilkakrotnie okreslila sw6j poglqel na ,t emat filozofii i jej 
zadan. Pisala: " .. .Filozofia jest dla mnie istotn'l funkcjq egzysten
cjaln'l - stalym, m imo niepewnosci wynik6w, poszukiwaniem 
transcend ujqcego podlegle przemijaniu i .smierci ludzkie zycie 
porzqdku prawdy i wyznaczonych przez ni'l powinnosci..." 15. 

Przeciwstawiajqc sifi op iniom pomnie jsza jqcym jej rol~ stwierdza
la "... i dzis, i ju tro, i chyba 'dop6ty, dop6ki ludzie poszukiwae 

"Por. W!adys!aw Tatarkiewicz: 0 dosKonalosc!, Warszawa 1976. 
" Por. W!adyslaw Str6zewskl: PhUosoph ar ! necesse est. "Tyg. Powszechny", 

1983, nr 35 (28 VIII 1983) oraz Blaise Pascal: Mystt, 353, Warszawa 1953, tl. Ta
deusz Boy~Zelenski. 

.. Rene Desca r tes: zasady jUozojtt . List do ks. Ptcot, Warszawa 1960. Tlum. 
Izydora D'lmbska. 

11 Por. Izydora D'lmbska : CZym j est f Uozojta, ktorq uprawta m ?, ..Znak", 
28i182 , 1977, str. 1337. 
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b~dq prawdy dla m eJ samej, f ilozofia nie wydaje si~ ani »luksu
sem «, ani niepotrzebnym »balastem«. Sluzebnie bowiem potrzebna 
jest zawsze ludzkiemu poznaniu krytyczna r efleksja i ocena sensu 
pytan, ktare czlowiek sobie stawia, oraz racjonalnosci uzyskiwa
nych na nie odpowiedzi. Podstawy tej krytyki i oceny daje nam 
logika i teoria poznania - nauka par exeZlence filozoficzna. I po
trzebna jest tez naszemu poznaniu precyzja j~zyka i innych sr o
dk6w instrumentalnych......t~ wspiera .. . semiotyka i metodologia. 
Ale niezb~dna jest f ilozofia takze, a m oze przede wszystkim, nie
sluzebnie, jako swoista czynnosc badawcza skier owana na czlo
wieka i jego swiat - swiat znak6w, sens6w i wartosci. I niezb~
dne jest dla czlowieka m yslqcego - zn6w niesluzebnie, tj. ze 
wzgl~du na korzysc, jakq stqd czerpac mogq inne nauki i prak ty
ka - bezinteresowne szukanie odpowiedzi na pytania dotyczqce 
struktury 'swiata i sensu zycia, chocby te pytania - jak mniemam
nigdy nie zostaly w pelni rozwiqzane... " 18. Dodajmy, iz ten drugi, 
ludzki, w osnowie nieteoretyczny, wqtek filozofii byl Jej specj al
nie bliski. W pelni solidaryzowala si~ z mottem Eugeniusza Min
kowskiego " ... Bo czlowiek jest stworzony po to, by poszukiwal tego, 
co ludzkie ..." 17. 

I w koncu wyznanie wiary filozofa , Jej credo: " ... Filozofia, poj
mowana z jednej strony - jak uczyli starozytni - jako pewna 
droga ciqglego poszukiwania i milosci prawdy, z dnigiej jako 
pewna teoria czynnosci poznawczych ludzkiej swiadomosci or az 
jako analiza teoretycznych i· aksjologicznych form tw6rczosci 
czlowieka, jest czyms w zyciu niezb~dnym, czyms co nadaje sens 
ludzkiej egzystencji, czyms czemu warto sluzyc i czego nalezy 
bronic przed naciskami z g6ry p rzyjmowanych czy nar zucanych 
ideologii i swiatopoglqdowych rozstrzygni~c. Jes t czyms tak da
lece waznym, ze bardziej jeszcze niz inne formy naukowej p racy 
wymaga od tych, k t6rzy si~· jej oddali, bezinteresownego umilo
wania pr awdy, rzetelnosci myslenia, wiernosci i odwagi. Z t ego 
aksjologicznego charakteru filozofii jako dzialal nosCi zyciowej wy
nikajq dla filozofa wazkie zobowiqzania i wi elk a ciqzy na nim 
odpowiedzialnosc moralna. Przeswiadczeniem 0 tym staralam si~ 

dzielic z tymi, z kt6rymi dane mi bylo jako z uczniami wsp6lfilo
zofowac. Majqc na uwadze ten moralny aspek t filozofii nie akcep
towalam tez nigdy starego porzekadla : »primum viver e - deinde 
philosophari«. Raczej wolalam parafrazowac stare zeglarskie za-

II P or . Izydora D'Imbska : 0 potTzebte f1!ozofowanla, "Roczn1k1 Filozoflczne 
KUL", xxv. I, 19'1'1, str. 5. 

tr Por. Izydora D'Imbska: GaT§c uwag 0 ttlozoflt Eugeniusza Mtnkowsktego, 
,,Ruch Filozoflczny", 32(1974), 1-5. 
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wolanie w taki oto spos6b: »non est necesse vivere - necesse est 
philosophari« . Tego zdaje si~ nauczyl nas Sokr ates..." l B. 

DZIEtO 

21. Sklada si~ nan ponad 250 prac, w tym 11 ksiqzek , ponad 
100 r ozpraw, kilkanascie waznych przeklad6w (chronologicznie: 
Witwickiego, Leibniza, Kartez jusza, Teofrasta, T"vardowskiego, 
Sekstusa Empiryka, Tatarkiewkza, etyk6w i semiotyk6w staro
zytnych). P onadto wi~cej niz p6ltora tysiClca not bibliograficz
nych z polskiego pismiennictwa filozoficznego zamieszczanych 
w latach 1935-83 w "Bibliographie de la Philosophie", 205 od
czyt6w, r~kopisy wyklad6w i wiele, wiele recenzji. 

J est to dzielo zna czClce. Nizej zarysuj~ jedynie gl6wne jego 
skladowe; pelniejsze om6wienie znalezc mozna w materialach dwu 
sesji je j poswi~conych, opublikowanych odpowiednio w t. 36(1978) 
or az t. 41(1984) "Ruchu Filozoficznego". 

P isala prace z prawie wszystltich podstawowych dziedzin filo
zofii: od filozofii j~zyka i teorii poznania, poprzez metodologi~, 
logik~ i aksjologi~ do historii wymienionych wyzej dyscyplin. 
Gl6wnie jednak zajmowala si~ szeroko rozumianq teoriq wiedzy 
i semiotykll. 

Zdawala si~ nie przywiClzywac dostatecznej wagi do wprowa
dzania swych prac w swiat. Wiele z nich opul;llikowala w czaso
pismach marginesowych, trudno dost~pnych. Tlumaczy si~ to 
w cz~sci uderzajqcymi w Niq utrudnieniami w publikowaniu (np. 
klasyczne studium 0 sceptycyzmie francuskim XVI i XVII wieku 
na opublikowanie czekalo 8 lat, zas studium 0 Platonie - lat 
33!); a w cz~sci tym, ze nie w kaidym czasopismie chciala publi
kowac. Dzi~ki staraniom prof. Tadeusza Czezowskiego niezawo
dnq pomocq sluzylo kilkakrotnie Torunskie Towarzystwo Nauko
we, kt6remu zawdzi~czamy m.in. jedyny reprez~ntatywny wyb6r 
Jej pism drobnych (Znaki i my§li, 1975). Od dwudziestu lat czeka 
na wydanie opracowany przez Niq we wsp6lpracy z JaninCl Ma
kotq i Wladyslawem Str6zewskim unikalny wyb6r tekst6w ety
CZIrych filozof6w greckich Gnothi seauton. 

22. Nikt z ludzi nie odgadnie sensu owej niepoj~tej figury jakCl 
rysujll k roki, k t6re stawia czlowiek od urodzenia do smierci 19. 

18 Por. Izydora Dqmbska: Podz!41kowante, "Ruch Filozoficzny", 36(1978), s tr. 129. 
II Por. Jorge Luis Borges: Zwlerctadlo tajemnlc. W: Antotogta osobista, Kra

k6w, 1874, str. 190. 
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Jed nakze, gdy dzielo czlowieka jest juz zamkni~te , wtedy poprzez 
lektur~ calosci uchwycic mozemy - nawet jesli dla samego au
tora bylo to niejasne - jego wewn~trznq budow~ i w slad za 
tym - jego sens. Choc zlozone z kawalkow - nie jest chaosem, 
leez mozaikq. 

Kroki mysli, nawet gdy kaprysne, nie Sq przypadkowe. Rzqdzi 
nimi gleba, z ktorej dzielo wyroslo: tradycja, w ktorej jest ono 
zakorzenione; oraz skryta w gl~bi , pod po wierzchniq, logika py
tan- przypuszezen-odpowiedzi. 

23. W przywolanej uprzednio autocharakterystyce Czym jest 
filozofia, k t6rq uprawiam? pr ofesor Dqmbska podkreslila, ze wy
rastajqc ze szk.oly T war dowskiego filozofia jej nie przynalezy do 
zadnego merytorycznie okreslonego kierunku filozofieznego, naj
bardziej zblizajqc si~ do - mocno zabarwionej sceptycyzmem 
filozofi i analitycznej. 

24. Szkola Twardowsk iego to pozornie tradycja w Polsce dobrze 
znana i szanowana. Dla wielu jednak zbyt szybko oddalila si~ 
w czasie, jakby zapomniano ow ugor, na k torym pracowac zaczy
nal Twardowski. Coraz rzadziej spotyka si~ zwykly w czasach Z"y
wotnosci szkoly wysoki, pr.ofesjonalny poziom publikacji filozo
ficznych. Z powrotem przewazac zaczyna styl felietonowy, ama
torski. 

Paradoksalnie, gdy u nas jakby 0 niej zapomniano 20, swiat dzis 
powtornie odkrywa polsk l:l szkol~ . filozoficznq: Twardowskiego, 
Ajdukiewicza, Kotarbinskiego, Lesniewskiego, E.ukasiewicza 
i w istocie bliskiego im Ingardena. Ukazujq si~ wznowienia ieh 
pism, z roku na rok przybywa tlumaczen. Tr zeba wi~c zaezqc od 
przypomnienia spraw podstawowych. 

25. Szkola lwowsko-warszawska lokuje si~ na przeci~ciu dwu 
wielkich p rqd6w wspolczesnej filozofii: brentanizmu i filozofii 
analitycznej . Brentanizm - Brentano, Twardowski, Meinong, 
Marty, Stumpf i Husserl i to wszystko co od nich wzi~lo pocZ/i
tek - nacisk kladzie na ontologiczne i epistemiczne badanie 
wytworow psychicznych. Zas wychod zqca od Moore'a i Russella 
filozofia analityczna jest prqdem zorganizowanym wok61 meto-

It PomlJa Jqc poetyzujqcych filozof 6w za p rzyk lad t y powy taklej skrzywlonej 
percepcj i szkoly lwowsk o-wars zawskiej posluzyc mog'} pochopne uwagl Jana 
Garewlc~ w 
Hertza. Por. 
(21 VIII 1983). 

nawi'lzanlu 
Jan Garewi

do 
cz: 

os lrot nlejszej , 
Alekland er He

choc 
rtz , "

niech~tnej, 

Tyg. Powsze
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1983, nr 34 
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dy - analizy. Metod~ analizy rozumie si~ rOZmalCle, zwykle kla
dllC akcent na analiz~ j~zyka i wyznaczonego przezen swiata. 

W opozycji racjonalizm-irracjonalizm szkola lwowsko-warsza
wska jest wi~c szkolq par excellence racjonalistycznll. Opozycja 
ta rysuje si~ wzglt:dem dwu osi wyprowadzonych od dwu zna
czen slowa "ratio": r 0 z u m oraz r a c j a (resp. wzglqd, czy ra
chunek). 

26. Racjonalizm charakteryzuje si~ odwolaniem do rozumu jako 
Zrodla prawomocnosci przekonan oraz do argumentowania jako 
metody uzasadniania twierdzen. Swiaclom ograniczonosci indywi
dualnego rozumu zaleca krytycyzm, zawierza tylko kontrolowalnej 
metodzie. Niezb~dnq dIan jest absolutna wolnose mySlenia. Opiera 
si~ na dwu zasadach podstawowych: sokratejskim zaleceniu "slu
chania tylko argument6w, kt6re po rozwadze wydadzq si~ naj 
lepsze" oraz sceptycznej maksymie "De .omnibus dubitandum 
esse". 

Irracjonalizm zas odwoluje si~do ·wladzpozarozumowych oraz 
w zast~pstwie argument6w - do swiadectw i perswazji. 

SIl dwa, niewykluczajllce si~, typy racjonalizm6w, Pierwszy, to 
wywodzqcy si~ z P latonskiego Teajteta racjonalizm a n a lit y c z n y, 
kt6ry odwoluje si~ do metody rozkladu (analizy) poj~e i proponu
je - w rMnych odmianach - rozmaite teehniki takiej analizy. 
Odmianq starszq, idqcq od eleat6w i pitagorejczyk6w jest racjo
nalizm g lob a I n y, s p e k u I a t y w n y. Jako racjonalizm od
woluje si~ on takze dorozumu oraz do argumentacji, dllZY jednak 
nie do analizy, leez do ealoseiowego ujmowania obiekt6w w ich 
istocie oraz w pelnej komplikaeji. Widocznym jest tu eel (marze
nie?), gorzej z metodll. 

27. Jednym z g16wnyeh rys6w filozofii racjonalistyeznej, 
w szezeg6lnosci jej oclmiany analityeznej, jest d'lzenie do jasnosei 
i klarownosei poj~c, argument6w i twierdzen; dllzenie do zwitlzle
go i precyzyjnego wyrazania mysli. Jest ono nie tyle propagowa
nym idealem filozofowania, ile rezultatem stosowania odpowie
dnieh metod. W szczeg6lnosci r6ine kierunki filozofii analitycznej, 
w tym szkola lwowsko-warszawska, odwolywaly si~, w pierwszym 
rz~dzie, do teehnik analizy logicznej; w logiee - za Russellem 
widzllC wlaseiwe narz~dzie filozofii. 

28. Postulat jasnosci ma tez wymiar etyezny. Jasna mowa to
warzyszy jasnym myslom, za jasnym mysleniem idzie jasny oSfjd. 
W cZGsci dzieje siG tak dlatego, ze jasnosc ezy klarownose jest 
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wartosciq estetycznq, a smak, trafny oSqd estetyczny jest jednym 
ze hodel wlasciwej reakcji moralnej . 

Dlatego nie dziwi, ze filozofom ' analitycznym - w roznych kra
jach i czasach podlegajqcym roznym opresjom - nie mozna za
rzucic, ze czcili sil~, ze wynosili jq nad rozum i serce. W sprawach 
tych widzieli i sqdzili jasno. I zadnych umyslow nie deprawowali 
ani ich nie zniewalali. 

29. Rzecz jasna, klarownosc , rozwazan znamionuje tez niekto
rych pisarzy orientacji niea nalitycznej, np. w polskiej literaturze 
filo zoficznej pisarstwo Henryka Elzenberga, czy Czeslawa Milo
sza. Jest ona wtedy nie tyle pochodnq metody, 'ile skutkiem zapi
su jasnych mysli z pomocq gi~tkiego piora; przejawem trafnego 
uiycia j ~zyka, czyli uiycia respektujqcego jfi>go wewn~trznq (na
turalnq) log i k ~. 

30. Zarowno nasze myslenie, jak i Jego wyraz werbalny podle
gajq pewnym zasadom. 

Zasady te konstytuujq odpowiednio log i k ~ myslenia (umyslu, 
bqdz w~ziej: mozgu) oraz l og i k ~ j~zyka . Fragmenty tych log i k 
znamy. Jednakze dziedziny te nadal, mimo wielkich post~pow 10
giki i pokrewnych nauk, nie Sq dostatecznie opanowane. Obecnie 
Sq polem intensywnej pracy badawczej prowadzonej mi~dzy 
innymi na terenie tzw. logiki filozoficznej, resp. filozofii for
maln ej. 

Log i k a to niejako ratio racjonalizm\,\. Stqd jakze cz<,:ste ataki 
na niq roznorakich irracjonalistow: jawllych, tajnych i dwuplcio
wych. A takze owa nami~tna apologia, jakq znajdujemy u ludzi 
swiadomych rzeczy, [- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 198'-1 1' . 0 kon
troli publikacji i widowisk , art. 2 pkt 6 (Dz. U. nr 29 poz. 99, zam.: 
1983 Dz. U. nr 44 poz. 204)] . 

Dlatego tez takq wag~ przywiqzuje si~ do niej w filozofii racjo
nalistyc znej, z tym, ze jej odmiana analityczna z calym zaufa
niem uzywa logik~ w jej obecnej postaci, nawet wtedy, gdy swia
doma jest jej ulomnosci i ograniczen. Narz~dzia doskonali w tra
kcie pracy. Placi za to tym, ze jej teorie zwykle nie Sq ostateczne, 
wbrew marzeniom racjonalistow globalnych, lecz podlegajq ciq
gtej rewizji i przebudowie. 

I w te j mierze wytwarzana przez niq filozofia z pewnosciq jest 
naukq. 

[ __ - -1 [Us taw$ z dnla 31 VII 1981 r . 0 kon troll publlkac jl 1 wldawlsk, art. 2 
pkt 6 (Dz. U. nr 20 paz. 99, zm. : 1963 D21. U. nr ,« poz. 204)]. 
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31. Dodajmy na kon iec, ze na tie innych szk61 analitycznych 
szkola lwowsko-wa rsza wska wyr6znia la si~ tym, ze tak silny na~ 

cisk kladla na naukowy charakter filozofii i na rol~ logiki for~ 
_malnej, nb. w d uzej mierze przez niq stworzonej, jak tez d'lze~ 
niem do precyzowania problemow filozoficznych, ktoremu towa
rzyszyly stale ponawiane proby ich rozwiqzania. Dlatego jest ona 
jednym z glownych pr ekutsorow filozofii formalnej . 
Metod~ szkoly okreslic mozna jako metod~ analizy semiotycz

no-logicznej. Wszyscy jej przedstawiciele uzywali obu technik, 
roznie tylko rozmieszcza jqc akcen ty. 

32. Izydora Dqmbska jest jednym z mistrzow szkoly w analizie 
semiotycznej z pomocniczym uzyciem logiki. Jak inni czlonkowie 
szkoly jest tez znakomitym zna wcq tradycji filozoficznej i logicz
nej, zarowno litery, do czego zwykle ogranicza jq si~ zwykli hi
stor ycy filozofii i logiki, jak i sensu. 

Pisar-stwo Jej wyr ozn ia si~ r ownoleglym prowadzeniem dwu 
wqtkow: m erytorycznego i historycznego. Dotyczy to zarowno ca
losci, jak i poszczegolnych pr ac. Uklada si~ wi~c one w dwie ad
powiednie linie. 

L inia m er y tor y c z Ii a sklada si~ z serii , prac metodologicz
nych: od klasycznych prac z wczesnych lat trzydziestych dotyczq
cych poj~cia prawa empirycznego, poprzez...ana1iz~ roli pierwiastk6w 
irracjonalnych w nauce, do r ozwazan dotyczqcych roli modeli 
w na uce oraz konwencjonaliz~u i operacjonizmu. Dalej na 1ini~ 
t~ skladaj q si~, zdeterm inowane przez seri~ metodoiogicznq, ze
spoly pra c z logiki og61nej (z teorii okresu warunkowego, teorii 
nazw i teor ii rozumowan przez analogi~) oraz prac semiotycznych 
(poczynajqc od pracy do tyczqcej poj~cia bezimiennosci, poprzez 
analiz~ semiotycznq milczenia, do refleksji nad poj~ciem prawdy 
oraz poj~ciem symbolu). 
Lini~ h i s tor y c z n q zaczyna Zarys historii filozofii greckiej 

z 1935 r .22, a wypelniajq glownie prace poswi~cone semiotyce sta
rozytnej, h istorii sceptycyzmu, historii logiki w Polsce oraz historii 
logiki i filozofi i wspolczesnej. 

Na marginesie rozwazan histor ycznych powstajq prace me
rytoryczne z dziedzin n ie obj~tych powyzszym schematem; jak 
np. Idee Kantowskie w fil ozofii matematyki XX w., z calq 
pewnosciq jedna z na jwartosciowszych polskich prac z filozofii rna
tematyk i. 

II PeIne dane blbllograflczne cytowanych prac Izydory DltmbskleJ znalet.~ 
qloJma w B!bltograftt pTac nau kowych IzydoTy Dqmbsktej opubltkowanych w la
tach 1926- 76, oprac. przez J anusza K ra jewskiego W: SWdia z teoTtt p oznanta 
t j HOZOjlt wartosct, Ossollneum 1976, 207-220. 
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Kr6tki przeglqd zawartosci p isarstwa prof. Dqmbskiej zaczn~ od 
om6wienia prac metodologicznych. 

33. Zaden z polskich metodolog6w nie byl w tak im stopniu na
stawiony na opis element6w konwencjonalnych i operacyjnych 
w nauce jak prof. Dqmbska. Nikt tez nie byl r6wnie czuly na sil~ 
argument6w sceptycznych. Przejawiala w tym SWq ostroznosc .rne
todologicznq, sw6j kartezjanizm, nie za s przekonanie metafizycz
ne. Z przekonania bowiem byla realistkq. 

Dala temu wyraz w swych juweniliach: 0 prawach w nauce , 
1933 oraz Prawa fizyki wobec postulatu prawdziwosci twierdzeil 
nau.kowych, 1931. Sformulowala w nich realistycznq interpretacj~ 
praw nauk empirycznych. Charakteryzuje je: empiryczny sens, 
og61nosc, postac implikacyjna, w rezultacie r ozumienie ich jako 
stwierdzen stalego nast~pstwa zdar zen, otwartosc ontologiczna (tj. 
nieograniczonosc zakresu zmiennych wyst~pujqcych w pra wie) 
oraz to, ze Sq elementem teorii, czyli systemu powiqzanych 10
gicznie twierdzen. Charak terystyka ta , mutatis mutandis, stosuje 
si~ zar6wno do praw fizyk i, jak i biologii, czy tez - rzadko dose 
formulowanych - praw historii. 

Realizm autorki przejawia siG w od rztlceniu interpretacji kon
wencjonalistycznej i przyj~ciu, ze prawa teorii naukowej Sq zda
niami logicznymi, czyli Sq alba prawd ziwe, alba falszywe. 

34. Grozba irracjonalizmu polega na dqzeniu do skompromito
wania, a w konsekwencji oslabienia Rozumu. Niekiedy celem, bqdz 
skutkiem ubocznym jest dqzenie do wyeliminowania (ok ielznania) 
Rozumu w ogale. 
Najcz~stszym celem atak6w jest b~dqca dzieckiem ra cjonalizmu 

nowozytna nauka. Niegdys zarzucano jej pozornosc, bqdz blahosc 
wynikaw. Dzis atakowana jest za niekt6 re, nie b~dqce w jej rG
kach, skutki swych zastosowan, np. bombG atomowq, inzynieriG 
genetycznq oraz za przypisane jej , doprawdy juz n ie wiadomo dla
czego, zbrodnie dwudziesfowiecznego totali taryzmu. 

We wlasciwym racjonalizmowi k rytycyzmie i propagowanej prze
zen metodzie dostr zega si~ Ii tylko ograniczenia p~tajqce ducha 
ludzkiego. Stale wraca mit szcz~sliwego prostaczka przemieszany 
z mitem raju utraconego or az romantycznq zasadq przedklada
nia "czucia i wiary" nad " m~drca szkielko i oko". J ednakze 6w 
sniony obraz nieskazonego prostaczka spozywa jqcego rajskie owo
ce i iluminowanego swiatlem wyzszego poznania niewiele jest 
wart. A jest prawdziwie n iebezpieczny. 

Niewiele wart miGdzy innymi dla tego, ze operu.iCl c n ie trafnq 
koncepcjq ludzkiego poznania i chcqc od zyskac utr aconq ponoe 
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jego pewnose nie liczy siG z grozbq uludy, brania iluzji za fakt, 
z grozbq bl~du. 

Niebezpieczny dlatego, ze marzenia przedklada nad rzeczywi
stose, ze nie pami~ta 0 historii i 0 tym, z jakim trudem i jakim 
kosztem uzyskano OWq nadrz~dnq w racjonalizmie wolnose my
slenia. Niebezpieczny tak ze poprzez falszywq diagnoz~ chorob spo
lecznych, z ktorych tak wiele powstaje wskutek, jakze irracjonal
nych i romantycznych, doczesnych dqzen eschatologicznych. 

Spor racjonalizm-irracjonalizm jest sporem odwiecznym. I trwae 
b~dzie nada!' Wielka Zywotnose irracjonalizmu plYllie bowiem 
z gl~bokiego osadzenia w naturze czlowieka, w jego sferze emo
cjonalnej i }Volitywnej oraz w sfer ze akceptowanych przezen war

tosci. 
35. SWq rozpraw~ habilitacyjnq Irracjonalizm a poznanie nauko

we Izydora Dqmbska poswi~cila centralnej dla powyzszego sporu 
kwestii elementow irracjonalnych w nauce. 

Z pewnosciq elementy takie w nauce wyst~pujq . Przenikajq do 
niej glownie poprzez (I) tworzellie irracjonalnych hipotez i teorii, 
majqcych wyjasnle dane w doswiadczeniu fakty; (II) wysnuwanie 
z empirycznychtez naukowych pozaempirycznych wnioskow; (III) 
poslugiwanie si~ sqdami 0 wartosci wtedy, gdy chodzi 0 uznanie 
lub odrzucenie tez opisowych. Pojawiajq si~ tez w naukowo nie
kiedy nieodpowiedzialnym filozofowaniu nie-filozofow na temat 
wlasnej dyscypliny naukowej, czy tez dyscyplin obcych. Wyst~
pujq wtedy gdy filozofowie, ktorym brak specjalistycznego przy
gotowania interpretujq wyniki nauk szczegolowych. Zwyklym, kto 
wie czy nie glownym ich zrodlem jest plynqce z przyzwyczajenia 
albo narzucone przez przyj~ty styl myslowy poczucie "oczywistosci". 

W omawianej rozprawie przytoczono szereg przykladow elemen
tow irracjonalnych w nauce, czerpiqc je g16wnie z terenu fizyki. 
Liczne nowsze przyklady czytelnik znajdzie latwo we wsp61cze
snej literaturze metodologicznej, w kt6rej - pod wplywem Tho
masa S. Kuhna i Paula K. Feyerabenda - przyklada si~ do nich 
z pewnosciq zbyt wielkq wag~. 

Elementy irracjonalne - przyjmowane bezkrytycznie, bez do
statecznej racji - odgrywajq w nauce znacznq, glownie heury
stycznq rol~. ezy jednak Sq w niej uprawnione? 

Odpowiedz negatywnq Dqmbska poprzedzila skrupulatnq ana
lizq irracjonalizmu odr6zniajqc co najmniej cztery jego odmiany: 
irracjonalizm log i c z n y, polegajqcy na akceptacji zdan logicznie 
niemozliwych (wewn~trznie sprzecznych), wzgl~dnie zdan zasad
n iczo nierozstrzygalnych; irracjonalizm e pis t e mol 0 g i c z n y 
gloszqcy, ze istnieje naukowo uprawniollY spos6b pozllallia gwa.,. 
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rantujqcy slusznosc niektorych logicznie irracjonalnych zdan 0 rze
czywistosci (irracjonalizmem w tym znaczeniu moze si~ tez okazac 
skrajny racjonalizm globalny, gloszqcy wylqczno§c i powszechnosc 
czysto rozumowego poznania); irracjonalizm met a f i z Y c z n y 
twierdzqcy, ze sarna rzeczywistosc jest irracjonalna, ze istotq bytu 
jest ustawiczna zmiana, stawanie si~ i przenikanie przeciwienstw 
z natury swej wymykajqce si~ rozumowi - poznawczo poglqd ten 
wiqze si~ z irracjonalizmem epistemologicznym Iub z agnostycyz:" 
mem; oraz irracjonalizm p s y c hoI 0 g i c z n y wlasciwy tym, kt6
rzy wierzq w zdania logicznie irracjonalne uzasadniajqc je w spo~ 
sob epistemicznie irracjonalny, bqdz pragmatycznie. 
Wyst~pujqce w nauce zdania irracjonalne dlatego nie Sq upraw

nione, ze uprawnionymi w niej nie Sq ani zdania logicznie sprzecz
ne ani zdania zasadniczo nierozstrzygalne. Te pierwsze dlatego, 
ze ich akceptacja na gruncie logikii klasycznej pociqgalaby akcep
tacjG kaidego zelania; te drugie po prostu dlatego, ze Sq nieuza
sadnione. 

Celem autorki nie bylo zwalczanie irracjonalizmu w og6le, lecz 
zakreslenie granic, w obr~bie ktorych nie jest on uprawniony. 
W granicach tych miesai siG nauka; poza nimi pozosta je szereg 
dziedzin, z ktorych - sqd zie naleiy - nie daje siG on wyelimi
nowac. . MiGdzy innymi. obszary, w ktorych umysl lud zki szuka 
odpowiedzi na pytania zasadniczo nierozstrzygalne. 

Proponowany u m i ark 0 wan y postulat racjonalistyczny glo
si: odpowiedzi uzyskane w spos6b pozanaukowy, w tym 'odpowie
dzi na pytania zasadniczo nierozwiqzywalne uznae nalezy za su
biektywne wyznanie wiary, za poglqd prywatny. Nigdy nie naleiy 
uwaZae ich za tezy 0 charakterze naukowym,dla ktorych wolno 
byloby domagae siG powszechnego uznania. 

Prowadzi to do ostrego odroznienia swiatopoglqdu, czy ideologii 
od nauki, w tym od filo zofii. Nauka charakteryzuje siG obiekty
wizmem, krytycznym uzasadnianiem ' twierdzen oraz ich unieza
leznieniem od ocen. 

36. Dodajmy, ze racjonalista konsekwentny rozwazyc musi nie
latwy problem stat1J,su powyzszych stwd.erdzen. Sq one stwierdze
niami metanaukowymi i w tej tylko mierze uznae je mozna za 
twierdzenia naukowe, w jakiej stosowna cZGse metanauki (filo
zofii nauki) sama jest naukq. Dqzenie do racjonalnego ugrunto
wania racjonalizmu wiqze siG wiGc Z dqzeniem do unaukowienia 
metanauki, w tym metafilozo~ii. Wiqze siG'z v,rykrywaniem i do
kladnym precyzowaniem meta zasad r zqd zqcych tworzeniem nauki , 
czyli zasad kieI'ujqcych budowq teorii naukowych. 

Zadanie to prawdziwie trudne. Jedni , liczqc widac na "na tu
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raIny" bieg spraw uciekajq przed nim gloszqc metodologiczny 
a n arc hi z m - "wszystko u jdzie". Inni mierzq si~ z nim, lecz po
st~p jest powolny. Niek tore z domniemanych zasad jednak wykry
to, pole oznaczono i widac wyr aznie, ze anarchizm jest ucieczkq 
przed nieIatwym, powainym zadaniem. . 

Wydaje si~ jednak , ze w przypadku peInego nawet sukcesu ra
cjonalisty pewne wqtpliwosci pozostanq, ze u podstaw racjona
lizmu lezy cos irracjonalnego - w szczegolnosci w akceptacji 
preferowanego systemu wartosci oraz w decyzji zawieszenia ZWqt
pieil destrukcyjnych, zbyt daleko idqcych, ze dyskutowane twier
dzenia w cz~sci Sq aktem wiary racjonalisty. Irracjonalizm racjo
nalisty jest jednak k r y t y c z ny, minimalizuje ryzyko bl~du. Jest 
irracjonalizmem sceptyka, i ,tym r6Zn i si~ od zwyklego, pelnego 
niezasadnej pewnosci, irracjonalizmu. 

37. Trudnq, skojarzonC) z powyzszym kwestiq jest tez problem 
statusu filozofii : czy, i w jakiej mierze, jest ona naukq? 

W mysl cytowanego kryterium naukq jest tylko w tej CZ~SC1, 

w ktorej traktuje 0 problemach zasadniczo rozstrzygalnych. A wie
lu sqdzi przeciez, ze jqdrem filozofii Sq wlasnie problemy zasad
niczo nierozstrzygalne. Zgadzajq si~ co do tego skrajni neopozy
tywisci z wczesnych lat t r zydziestych ze skrajnymi irracjonalista
mi. Les extremes se touchent! 

Poglqd ten wymaga jednak zalozenia - naturalnego jedynie 
dla filozofow (zar6wno racjonalist6w, jak i irracjonalist6w) zo
rientowanych globalnie - ze akceptowalne Sq wylqcznie rozstrzy
gni~cia jedyne i ostateczne. 

Zalozenie to jest skra jnie irracjonalne! I naukom szczeg610wym, 
i filozofii wlasciwe jest poszukiwanie, a nie znajdowanie; kon
struowanie teorii jako r ozwiqzail . cz~sciowych, tj. takich, kt6re 
pozniej przyjdzie obalic. 

Filozofia w tej tylko mierze pretendowac moze do roli nauki, 
w jakiej pr zernieni si~ w dzied zin~ wlasciwej pracy naukowej. 
W dziedzin~, w k torej tworzy si~ roine, cz~sto alternatywne teorie, 
porzucane pozniej na rzecz teorH lepszych. W kt6rej, co prawda, 
rzadko otrzymujemy r ozwiqzania ostateczne, ale za to zawsze roz
wiqzania uzasadnione. 

38. W om6wionych wyzej pracach zawarte Sq glowne tematy 
pozniejszych prac pr ofesor Dqrnbskiej : k westia zasadnosci i sHy 
sceptycyzrnu, konwencjonalizm, rola modeli w nauce, rozumowania 
przez analogi~ , a takze wqtki logiczne i semiotyczne. Te os tatnie 
z czasem wyjdq na plan pierwszy J ej zainteresowail. 
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39. Sceptycyzm pozornie jest przebrzmialy. J ednaJi , gdy przed
miotem ' nam yslu stajq si~ hodla wiedzy i podsta wy nauki, nie
odparcie powraca. Od czasu Kar tezjusza towar zyszy wszystkim po
waznym probom dyskusji tych zagadnieil. 

Izydora Dqmbska sceptycyzmowi poswi~cila kilka p rac wraz 
z monografiq Sceptyeyzm francus k i XVI i X V II wieku, w ktorej 
wskazala na jego rol~ w fo rmowaniu si~ nowozytnych wzorcow 
naukowych. Podstawowq wartosciq tych prac jest zawarta w nich 
klasyfikacja r oznych odmian sceptycyzmu, opis wzajemnych zwiqz
kow mi~dzy nimi or az ostr a k rytyka glownych wspolczesnych spo
sob ow jego przezwyci~zaniC! . 

Sceptycyzm jest bqdz t eo ret y e z n y bqdz n o r m a ty w n y 23. 

Pierwszy jest stanowiskiem epistemologicznym w kwestii kryte
riow prawdy i zmierza w kierunku wykazania ieh bezzasadnosci; 
drugi zas ma char ak ter aksjologiezny i wyr aza si~ w dyrektywaeh 
wqtpienia , w normie nakazujqcej powstrzym anie si~ od wydawania 
s&dow wobec braku zadowala jqeego kryterium ieh rozstrzygni~
cia. Sceptyeyzm teoretyezny z kolei jest albo cal k 0 w it y albo 
e z ~ se i 0 w y. Ten pier wszy z pewnosciq jest irraejonalny: prze
mawia, choe winien milczec! Zas sceptyeyzm normatywny jest albo 
w I a sc i w y (m e r y t o r y e z n y) albo n i e w I a sci w y (m e
to d Y c z n y). Pami~tamy, ze ten osta tni szezeg6lnie wiele r azy 
swi~eil triumfy (Kartezjusz, HusserI). 

Sceptyeyzm teoretyezny nie musi iSe w parze ze sceptycyzmem 
normatywnym, ktory opiera si~ nie tylko na tezach epistemolo
gicznych, lecz nadto zaklada pewne oceny, pewnq postaw~ aksjo
logicznq. 

Sceptycyzrnu nie nalezy mieszae zag n os t y c y z m em. Ten 
jest stanowiskiem silniejszym: agnostycyzm nie tylko kwestionuje 
prawomocnose kryteri6w prawdy, lecz glosi tez zasadniczq nie
poznawalnose bytu, tez~ SWq uwaza za pewnq, gdy sceptycyzm swo
jq - za powqtpiewalnq. 

W pisarstwie Dqmbskiej wida c wyraznq sympa ti~ d la scepty
cyzmu. Jednakze sceptycyzm J e j nie jest d ogmatyczny. Szuka drag 
przezwyci~zenia swych zbyt daleko idqcych odmian. W polemice 
z Erwinem Schrodingerem i Lud wikiem Fleckiem 24 Dqmbska 
wskazala, ze jesli nil wet intersubiektywnose poznania nie da si~ 
uzasadnic czys to teore tycznie, to bronic jej mozna poprzez od-

U P Of . Izyd ora D <j m b s ka: Sceptycyzm 1 agn ostycyzm we w spolczesnej e pl
stemoLogtt, "Spra w ozdania PTPN", 1948, 245-46• 

.. P Of . Iz yd ora D'lmbska: Czy tntersubtektyw71 c jlodoblenstw o wraic" zmy
alowych j es t ntezb~dnym zalozcnicm nauk p r zy rodntczych?, "Przeglqd Filozoflcz
n y", 40 (1937), 288-9• • 
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wolanie si~ do wsp61nych wszystkim ludiiom podstawowych pra
widlowosci biologicznych. Gwarantem intersubiektywnosci jest 
przedteoretyczny fakt, iz w swiecie tkwimy cielesnie. Byla to 
tylko sugestia, pokazujqca jednak sil~ wyobrazni filozoficznej pro
fesor Dqmbskiej. 

Analogicznie, sceptycyzm odnosnie do tego czy i w jakiej mierze 
twierdzenia nasze Sq uzasadnialne ograniczyc mozna wskazujqc 
na hipotetyczny, a nie absolutny charakter naszej wiedzy. Argu
menty sceptyczne mierzq bowiem gl6wnie w domniemanq abso
lutnosc ludzkiej wiedzy. 

40. Wqtkie~, 0 kt6rym bez zadnej przesady powiedziec mozna, 
iz zajmowal Izydor~ Dqmbskq przez prawie caly okres jej aktyw
no~ci naukowej jest kwestia konwencjonalizmu. W monografii 

/ 

o konwencjach i konwencjonaZizrnie pisala: " .. . Rzecz 0 konwen
cjach i konwencjonalizmie zawiera wyniki dlugotrwalych poszu
kiwan i rozwazan dotyczqcych zar6wno samego poj~cia kdnwencji 
jak i roli, jakq pelniq konwencje w r6Znych dziedz.inach twOI'
czosci czlowieka. Zaczqtkiem tych badan byla epistemologiczna 

,i logiczna analiza konwencjonalistycznych koncepcji pra wa fizy 
kalnego... oraz pr6ba pokazania niezaleznosci konwencjonalizmu 
od epistemologicznego relatywizmu ... Te takze zagadnienia 
obok wielu innych dotqd nie opracowanych - usiluj~ obecnie 
rozwiqzac na gruncie og61nej teorii konwencji, do kt6rej d05zlam 
po wielu latach badan z zakresu semiotyki i teorii poznania... " 25 . 

Termin "konwencjonalizm" prof. Dqmbska rozumie szeroko. Nie 
jako stanowisko stricte metanaukowe i epistemologiczne, blisko 
wiqzqce si~ z relatywizmem epistemologicznym; lecz jako poglqd, 
kt6ry zwraca uwag~ na pojawienie si~, rol~ i wartosc konwencji 
w roznych dziedzinach teoretycznej i praktycznej dzialalnosci czlo
wieka: w j~zyku, w nauce, w sztuce, w dzialaniu, w prawie i mo
ralnosci, w religii, w roznych formach zycia spolecznego, takich 
jak gry i zabawy. 

"... Konwencja przezera nas na wskros. Sq nawet konwencjo
nalne sposoby przelamywania konwencj i..." 26. Zdaje si~ wszech
obecna. W cz~sci dlatego, ze poj~cie konwencji jest poj~ciem r o
dzinowym, wieloznacznym. Stqd pierwszy wysilek kieruje Dqmb
ska na jego semiotycznq i logicznq analiz~. 

Rozr6znila konwencjG jako: (1) u mow G, porozumienie siG, ugo
dG; (2) w y b 6 r, decyzj~, rozstrzygniGcie; oraz (3) u z u 5, obo-

II Por. Izydora Dqmbska : a /<;,?nwencjac/! t /(,onwencjonaUzmic, O~~Olille Ull1 

19'15, 7- 8 • 
.. P OI'. Henryk Elzenberg: Ktopo t z Istn ienlcm. AJol'yzmy W pOTzqd /m cZus u, 

Krak6w 1963. 
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. wiqzujqcy kanon post~powania. W kazdej z tych grup rozroznia 
dodatkowo kOnwe11cj~ jako a k t (dzialanie) i konwencj~ jako w y 
two r , Tezultat, bqdz tresc konwencji-aktu. 

Za pods tawowe uznala konwencje s e m i 0 t y ·c z n e, czyli te, 
ktore lezq u podstaw budowy systemow znakowych. Wskazala " ... jak 
przez bezsporny fak t znakowego charakteru intersubiektywnych 
wytwor6w kulturowych konwencje przenikajq na teren nauki, mo
ralnosci, prawa, sztuki..." 27 i opisywala, jakq rol~ tam odgrywajq. 

o ow semiotyczny fundament wszelkich konwencji oparla argu
mentacj~ wymierzonq zarowno przeciw skrajnemu konwencjona
lizmowi, jak i przeciw krytykom konwencjonalizmu umiarkowane
go utozsamia jqcym go z idealizmem, bqdz relatywizmem czy su
biektywizmem. 

Konwencje nie Sq arbitralne, dowolne; zwykle w jakiejs mierze 
Sq uzasadnione. Konwencjonalizm nie pociqga tez relatywizmu. 
".. .Konwencjonalizm jest jedynie scisle opisowq teoriq systemow 
lud zkiej k ultury.. . systemy te nie SCi wylqcznie wynikiem i jedno
znacznyrn wyrazem lud zkich doswiadczen, pozapoj~ciowych intuicji 
i emocji, ale takze licznych konwencji ustanawiajqcych sposob, 
w jaki tresci owych doswiadczen, intuicji i emocji w tych sy
stemach sip, konceptualizujq i Sq porzqdkowane. Wyb6r tych kon
wencji jest, zdaje si~, podyktowany sqdami 0 wartosci, w imi~ 
kt6rych czlowiek swoje sygnitywne systemy buduje: sqdami 
o wartosciach 'poznawczych jesli idzie 0 nauk~, 0 wartosciach mo
ralnych i witalnych, jesli idzie 0 obycza j i prawo, 0 wartosciach 
estetycznych, jesli idzie 0 sztuk~.... konwencjonalizm ...odslania 
jedynie lub po ~wierdza fakt, ze we wszystkich formach poznania 
i sprawstwa podmiot swiadomy powoluje do istnienia aksjologicz
nie ukierunkowane twory sygnitywne... " 28. 

W konkluzji Dqmbsk a wskazuje na wag~ bad an nad konwencja
mi dla filozoficznej t eorii czlowieka: " ...Tworzenie bowiem. p r'zY:f
m owanie, rozumienie, a t akze przelamywanie konwencji, tj. nie
uchronne zast~powanie dawnych konwencj i nowymi, wydaje si~ 
charakterys tycznym dla czlowieka ciqglym podejmowaniem nigdy 
nie urzeczywistnionego zadania: uchwycenia i utrwalenia czy tei 
nadania sensu formom swego istnienia i wspolistnienia w swie
cie ..." 29. 

41. Tak wiGc za naukq (og61niej: za kulturq) stoi zlozona sfera 
wartosci. Przy czym nie idzie tu 0 wartosci praktyczne, lecz 0 spe

rr Por. I zydora n"mbsl(a: op. 
.. Ibid., 143-44 . 
.. Ibid., 144. 

cit. , 143. 
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cyficznq sfer~ wartosci poznawczych, ktorym Izydora Dqmbska' 
poswi~cila szkic pt. K ilka uwag w sprawie wartosci poznaw
czych 30. 

W kwestii wartosci byla realistkq i k r eacjonistkq: wartosci istnie
jq obiektywnie w sfer ze wytworow dzialalnosci czlowieka i kie-, 
rujq jego wysilkiem. W szczegolnosci wszelka dzialalnosc poznaw": 
'Cza czlowieka opiera si~ na wartosciach, za rowno wtedy, gdy od 
oceny waznosci pytania zalezec b~dzie to, czy szukac b~dziemy 
odpowiedzi, jak i wtedy, gdy oceniamy uzyskane wyniki. 

Podstawowq wartosciq poznawczq jest celnosc, trafnose pyta
nia-odpowiedzi-teorii; zas wartosciq najwyzszq, ktora kieruje na
szym dzialaniem, jest prawda - wartosc:, do ktorej dqzymy, lecz 
ktorej (prawie) nigdy nie osiqgamy. 

42. Wczesne prace metodologiczne inspirowaly takze seri~ roz
praw Izydory Dqmbskiej poswi~conych operacjonizmowi. Ukoro
nowaniem byla ksiqzka 0 narz~dziach i przedmiotach poznania. 
Okresliwszy poj~cie operatora jako obiektu, ktory "...ZCJstal skon
struowany lub obrany w celu wykonania pewnej czynnosci jako 
ucelowiony instrumentalny srodek dzialania..." 31 badala nast~pnie 
wplyw operatorow na przedmioty poznania. Badaniu temu towa
rzyszyla analiza operatorow stosowanych w poszczegolnych nau
kach szczegolowy ch (np. fizyce). Dodatkowo, badajqc instrumen
talnq funkcj~ j~zyka rozwazala operatory j~zykowe oraz modele 
i teorie poj~te jako opera tory poznawcze, ktorych rola pol ega m.in. 
na selekcji, schematyzowaniu i symbolizowaniu badanej dziedzi
ny pr,zedmiotowej. 

Odrozniwszy opera tory przedmiotowe (fizyczne) od operatorow 
semiotycznych (operatory j~zykowe, modele) wskazala, ze opera
tory drugiego r odzaju stosujq si~ tez do operatorow pierwszego 
rodzaju. W konkluzji s twierdzala: " ... Td koncepcja wspolgrania 
obu rodzajow operatorow poznawczych zdaje si~ potwierdzac Kan
towskq teori~ konstytuowania si~ fe nomenu poznania w procesie 
poznawania swiata przez podmiot, z tq jednak roznicq, ze aktyw
nose podmiotu nie ogranicza si~ tu do stosowania apriorycznych, 
gotowych kategor ii m yslenia do danych zmyslowych, lecz obej
muje zar6wno ingerenc j~ instr umentalnq fizycznq, powodujqcq 

It ..Zna k ", 130 (1965) , 439-45, Przcdr uk w : Znaki 1 mySti, Warszawa 1975, 87

92. W s p ra wie p oglqd6w aks jo logiczn ych I zydor y Dqmb skie j por. Adam W~

grzecki : A k sj ologiczne w q t k l w tw6rczo~cl n a u lcow ej l zydory Dqmbsktcj, "Ruch 
~- ilozoficzny", 41 (1984). 

11 P o r . I zydo ra D 'lmbsl<a : 0 na,'zc:dzlaclt I przcdmlo tach poznanla , Warszawa 
1967, 13. 
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zmiany w systemie badnnym, jnk i a ktywne stosowanie wielosci 
operatorow semiotycznych ... " 32. 

43. Prace I zydory D<jmbskiej z pogranicza logiki i filozofii oma
wiam skrotowo, odsylajqc zainteresowanego czytelnika do mego 
tekstu pt. Pogranicze logiki i filozofii w pracach Profesor Izydory 
Dqm bskiej 33. Wiqzqc si~ scisle z Jej glownymi stud iami z teorii 
j~zyka i teorii nauk i prace te tworzq odr~bnq calost, w pewnej 
mierze rdzen pisarstwa filozoficznego Pani Profesor. 

Skladajq si~ na nie studia z teorii rozumowan (2 semantyki zdan 
warunkowych 1938, 0 metodzie analogii 1962), prace z teorii nazw 
(W sprawie tzw. nazw pustych 1948, 2 fiZ ozofii imion wlasnych 
1949) oraz cenne, lecz zapomnian e studium z filozoficznych pod
staw teorii prawdy (Koncepcja j~zyka a prawda 1964). Prace te 
dotykajC} wylqcznie kwestii waznych, zasadniczych dla filozofii. 

W studium na temat zdan warunkowych, w oparciu 0 bogaty 
material j~zykowy, naszkicowany zostal pro jekt generalnej teorii 
okresu warunkowego opartej na poj~ciu znaczenia. Dodajmy, ze 
z uwagi na trudnosci kwestii - takiej zadowalajqcej teorii ciqgle 
brak. Tak wi~c opracowanie prof. Dqmbskiej nadal jest aktualne 
i mogloby posluzyc konstrukcji stosownej teorii formalno-filozo
ficznej. 

Z kolei, rozprawy z teorii nazw powstaly w wyniku poszukiwa
nia filozoficznych podstaw -dla r6wnolegle prowadzonych badan 
semiotycznych. Problem badany - statusu i klasyfikac ji nazw 
pozornie jest pr oblemem szkolnym i oklepanym. Raz po raz wra
ca jednak jako kluczowy problem filozoficzflY. Profesor DC}mbska, 
rozr6zniwszy pewne poj~cia zwykle w teorii imion wlasnych utoz
samiane, opowiedziala siE: za zmodyfikowanym w ~uchu klasycz
nym (Arystoteles, John St. Mill) rozwiqzaniem Fregego-Russella, 
antycypujqC w cz~sci tak zywe wsp6lczesnie w literaturze anglo
saskiej dyskusje filozoficzne. 

Prawdziwym tour de force jest praca Koncepcja j~zyka a praw
da. Rozwazajqc zaleznosc konkurujqcych teorii prawdy (korespon
dencyjnej, pragmatycznej, koherencyjnej) od akceptowanej kon
cepcji j~zyka (odpowiednio semantycznej, operacjonistycznej i im
manentystycznej) i subtelnie stosujqC argumentacj~ sceptycznq po
kazala koniecznosc oparcia filozoficznie zadowalajqcej teorii praw
dy na wcze~niejszej teorii metafizycznej (poj~cia is t n i e n i a). Na 
marginesie: podobnie rozumowal w Tmktacie Logiczno-Filozoficz
nym Ludwig Wittgenstein i dlatego SWq semantyk E: nadbudowal 

.. Ibid. , 99. 
" ..Ruch Fllozoflczny", 41 (1984). 
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nad logicznie wczesmeJszq ontologiq, w kt6rej kluczowym jest po
jE:cie m 0 z 1 i w 0 sci. 

44. Koronq tw6rczosci Izydory Dqmbskiej jest seria kilkunastu 
prac semiotycznych. ZaczE:la jq rozprawa wojenna 0 bezimien
nosci opublikowana w 1948 roku. Do · serii tej nalezy m.in. esej 
o jttnkcja.ch semiotycznych milczenia (1971), cytowany uprzednio 
szkic Gdy mysl~ 0 slowie wolnosc (1981) , rozpra wa pt. Symbol 
z 1982 roku oraz wydane posmiertnie unikalne studium-antologia 
Wprowadzenie do starozytnej semiotyki greckiej. 

W autocharakterystyce swej tw6rczosci pisala: "...Badania z za
kresu semiotyki wynikajq z przeswiadczenia 0 donioslosci 1'6z
nego typu system6w semicznych nie tylko dla obiektywizowania, 
utrwalania i przekazywania wied zy, ale i ella samych operacji 1>0
znawczych, takich jak wyodrc;bnianie i konstytuowanie przedmio
tow poznania, a takze dla wielu poza-poznawczyeh form ludzkie
go zycia. Sygnitywny w szerokim rozumieniu charakter dziel ludz
kich sprawia, ze nie Sq orie jedynie wynikiern i jednoznacznym 
wyrazem doswiadczenia, intuicji ezy emocji, lecz ze warunkuje 
je r6wniez uzycie przez podmiot poznajqcy i sprawczy roinego 
rodzaju srodk6w instrumentalnych. Wybor tych srodkow zdaje 
siE: bye dyktowany sqdami 0 wartosciach, ktore czlowiek w swych 
czynach i dzielach chce realizowac... " 34. Powyzsze ilust rujq po
przednie rozwazania dotyczqce irracjonalizmu, sceptycyzmu, kon
wencjonalizmu i operacjonizmu. I dalej: " ... W swych studiach z za
kresu semiotyki nie ograniczam si~ jednak wylqcznie do bada
nia j<,;zyka nauki i jej systemow semicznych, lecz poprzez analiz~ 
roznego typu obiektow sygnitywny ch, ktorymi czlowiek poslugu
je si~ w roznych dziedzinach swego zycia i tw6rczosci, pr6buj~ 
precyzowae nie tylko semantyczne ale i liczne pragrnatyczne ich 
funkcje oraz ich sens aksjologiczny... " 35. 

Kapitalnym tego przykladem jest rozprawa 0 bezimiennosci. 
Wraz z esejem 0 jttnkcjach semiotycznych milczenia traktu je ona 
o niezwyklym fenomenie uzycia j<,;zyka poprzezdwojakiego ro
dzaju zaniechanie: uzywania swego imienia oraz - esej drugi 
wypowiadania si~. Jest wieloaspektowyrn studium zagadnien ano
nimowosci, pseudonimu i kamuflazu. Wychodzqc od podniesienia 
wzgl<,;d6w, dla kt6rych cenimy sobie to, ze zar6wno sami, jak 
i otaczajqce nas osoby z reguly mamy wlasne, wyrozniajqce nas 
na zwiska, "imiona wlasne", poprzez uzycie kt6rych nie tyle na

•• Izydora D qmbska: Czym j est f!lozofla, ktorq upraw!am . "Znak", 281182 (1977), 

1336. 
II Ibid., 1336. 
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zywamy dan~ osob~, ile uwydatniamy jej indywidualnosc oraz 
sygnalizujemy jednosc jej osobowosei, przeehodzi nast~pnie prof. 
D~mbska do subtelnej analizy powod6w porzueenia ezy zmiany 
nazwiska, w szezeg61nosci motyw6Wi jego ukrywania - chowa
nia siE: w bezimiennosci. Konkluduje, ze wsr6d motyw6w bez
imiennosci " ... przewaza strach w rozlicznych swych odmianach 
oraz glE:boko tkwi~ca w niejednym czlowieku potrzeba gry, ko
stiumu i maski. Bezimiennosc w dzialaniu jest przede wszystkim 
srodkiem walki: obronnej i zaczepnej. Stqd jej rola w stosunkach 
osobistych w milosci i n ienawisci oraz w zyciu spolecznym w wa l
ce z silniejszym przeciwnikiem i 'z narzuconym przemocq ustro
jem politycznym czy spolecznym... " 36. 

Szkic drugi, 0 funkejach semiotycznych milczenia traktuje 0 pa
radoksalnym fenomenie: niejednokrotnie m6wimy milcz~c. Feno
men ten ma wiele wymiar6w: wymiar semiotyczny, pragmatycz
ny i etyczny. Milezenie informuje i wyraza, wzgl~dnie dezinfor
muje lub sluzy odmowie przekazania informacji. Jest srodkiem 
dzialaniai walki, pomaga lub szkodzi, jest etycznie nieoboj~tne. 

Obie rozprawy cechuje nie tylko gl~bia i oryginalnosc analizy, 
lecz przede wszystkim niebanalny dob6r tematu. Swiadczy 0 tym, 
ze jako filozof towarzyszyla czasom, w kt6rych zyla. Rozprawy 
te Sq chyba najbardziej osobistymi Jej pracami, przykladem od
powiedzialnego filozofowania na temat doswiadczen Jej generaeji. 

W opublikowanej w tomie zbiorczym "Studia Philosophica" za 
lata 1939--46 rozprawie L'homme anonyme (w tlumaczeniu: 0 bez
imiennosci) profesor Izydora Dqmbska, zolnierz Armii Krajowej, 
zlozyla hold tysiqcom wsp6lbojownik6w - bezimiennych boha te
r6w. Hold godny filozofa. 

45. Osobnym, obszernym rozdzialem Jej tw6rczosci Sq prace 
z historii filozofii, 10giki i semiotyki. Uprzednio juz kilkakrotnie 
o nich wspominalem. Zainteresowany czytelnik znajdzie ich om6
mienie w artykule Wladyslawa Str6zewskiego pt. Profesor Izy
dora Dqmbska jako historyk filozofii, "Ruch Filozoficzny", 36, 
1978, 109-115. 

ZNACZENIE 

46. Klas~ mysliciela mierzymy kilkoma parametrami. 
Jednym z najwazniejszyeh jest 0 r y gin a 1 nos C. Ale orygi

nalnosc pra wdziwa, w pelni respektujqca wartosciowy dorobek 

It Por. Izydora D~rnbska; 0 lleZlmlennD~cl. W: Znak l t my~lt, Warszawa· 
TOfUfl , 1975, 33. 
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poprzednik6w. N ie ep;}tu jClC;} nowinka rstwem, t.:m iCl ;}wang:1 rdowo
sciCl· 

Innyrn jest p ro .f u n d y z m 37, zdolnosc wnikan ia w glqb zagad
nienia, szczeg61nie godna podziwu wtedy, gdy odkrywa nowe wy
miary przeswiadczen. zbanal izowanych, popularnych. A takze 
sub tel n o s c oraz szczegolnie wazna w f ilozofii w 01 nos c m y
s 1 e n i a, w tym umiejE;tnosc wychodzenia poza schemat, czy tez 
poza teren pozornie zamkni~ ty. Wiqze si~ ona z w y 0 b r a z n i q, 
pobudzajqcq in telekt i pozwalajqcq przekroczyc ustalone wzorce. 

Istotnq jest takze w ag a, przejawiajqca si~ w celowosci pytan. 
oraz w wadze otrzymanych wynikow. A takze s i I a i k 0 n c e n 
t r a c j a kierujqca wprost d o sedna rzeczy. 

Ceniony jest tez sma k. Zas osobnq wartosciq jest m i s t r z o
s tw o, peIne panowanie nad warsztatem, nad uzy wanymi, tra fnie 
dobranym i, technikami badawczymi. . 

47. Mistrzostwo Profesor DCl mbskiej jest powszechnie uznane. 
G16wnym przedm iotem i na rz~dziem swych badan. uczynila jlizyk. 
kt6ry - niejako w nagrod~ - byl jej posluszny. Jej pisma sta
llowiq wz6r analizy fi lozoficznej, w szczeg61nosci analizy semio
tycznej. Analizy nie rozszczepiajqcej, gubiqcej si ~ w szczeg61ach, 
lecz - jak t rafnie to u jql Wiadyslaw Str 6zewski 38 - analizy pre
cyzu jqcej. P recyzowala 'nie tylko po to, aby wyostrzyc j~zyk, lecz 
takze by z jego pomOCq uchwycic zwiqzki zachodzqce w dziedzi
llie badanej, a takze stwierdzic, iz pewne zwiqzki sugerowane 
przez jlizyk nieoczyszczony nie zachodzq. 

Smak filozoficzny Profesor Dqmbskiej p r zejawial si~ zarowno 
w Jej pr acach, jak i w d oborze filozofow, z k t6rym i wsp61filo
zofowala. I to zar6wno wtedy, gdy obcowala z myslq Sokratesa 
i Platona, stoikow i sceptyk6w starozytnych, Kartezjusza, Leibniza. 
Pascala i ' Kan ta; jak i wtedy. gdy z wytr walosciq propagowala 
mysl Poincar e go, Duhem a, Mayersona, Eddingtona oraz Fregego. 
Byla p ierwszym filozofem polskim za jmu jqcym si~ serio filozofiq 
Wittgensteina. 

Stwierdzmy dobitnie, ze przypisujqc Izydorze Dqmbskiej - jak 
to si~ zwykle r obi - wylqcznie wskazane wyzej przymioty obni
za si~ Je j rang~ uczonego. 

Silli swe j wyobrazni w pelni pokazala w szczeg610wo dyskuto
wanych wyzej przypadk ach : gdy rozwazajqc see p t y c y z m zna
lazla drog~ prowadZClCq poza , zdawaloby si~, niepodwazalnq argu

17 P~r. slowa Kota rbinsklego 0 Kazlmierzu Aj dukiewiczu : " .. . »profundysta«. 
umysl drqzqcy w glqb...... W: Rozp r aw y logiczne, Wa rszawa 1964, 7 . 

.. W!ady s!aw S tr6:1:ewskl: PTojesoT Izydora Dqmoska jako history lc fltozoftt, 
.. R uch F ilozofl czn y", 36 (1978), 1 09-115. 
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mentacj~ radykalnego sceptyka, r ozwiqzanie opierajqce si~ na zwiq
zanym z c i e I e s no s c i q czlowiek a osadzeniu podm iotu pozna
jqcego w swiecie. A tak:i:e wtedy, gdy rozwa:i:aj qc k 0 n wen c j o
n a l i z m wskazala sposob przezwyci~:i:enia rela tywizmu i skrajnej 
postaci konwencjonalizmu poprzez odwolanie si~ do swia ta war
tosci oraz' wtedy, gdy argumentacj~ sceptycznq w t e o r i i P r a w~ 
d y podwa:i:yla przez pokazanie fundamentu metafizycznego tej 
teorii. 

Byly to tylko sugestie, wskazowk i do dalszej p r acy. Sqdz~ , :i:e 
wskazujq wlasciwq, choe tr udnq drog~ , na ktorej post~p w filo
zofii wymaga przeprowadzenia interdyscypIinarnych bad an. Ba
dan, przyznaj~ , nielatwych do zorganizowania, k tore jednak obu
dzic mog1yby fi lozofow z dogmatycznej dr zemki. 

4? Szko1a naukowa zorganizowana jest wokol p roblematyki 
i metod, wok61 wyznawanych wartosci, etosu. J ak w ka:i:dym zlo
zonym, efektywnym dzia1aniu prace jej wydaj q si~ bye zharmo
nizow<j.ne przez nieznanq par tyturE:. P odobnie wytwor d lugolet
niej tworczosci - poprzez uklad wqtkow, akcentow i propor cji 
pr zypomina duzq form~ muzycznq. 

Tak jak utwor muzyczny realizowany jest przez orkiestr~, tak ' 
program szkoly realizuje siE: w jej p racach. I - jak w orkie
str ze - Sq r6:i:ne grupy "grajqcych ". Niektore, na przedzie, Sq 
bardziej widoczne. l one Sq w gl~bi: Dla pelnego brzmienia n ie 
mo:i:e ich jednak zabraknqe. 

W szkole lwpwsko-warszawskiej na pierwszym miejscu staly 
badania nad psychologiq filozoficznq, epistemologiq i ontologiq. 
Pozniej na pierwszym miejscu stan~la logika i metodologia. Nieco 
dalej, w tIe, znajdowala si~ semiotyka. 

lzydora DClmbska byla mistrzem semiotyk6w Szkoly. 

• 1(', 

EPILOG 

49. Gdy orkiestra graia wspaniale i przebr zmialy ostatnie akor
dy, zanim rozlegnie si~ grzmot oklaskow, jest chwila ciszy. J ak
by zapo wiedz tej ciszy, kt6ra si~ stanie, gdy zlamana zostanie 
si6dma pi~cz~c. W ciszy dzwi~k trwa dalej. Nie trzeba jej za
kl6cae. Dzwi~k to istnienie. 

Powiadajq, :i:e niekiedy powrocic mogq pi~kne akordy. Niechaj 
wi~c cisza trwa. 

Grudzien 84 - Styczen 85 
Jerzy Perzanowskl 
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IZVDORA DI\MBSKA 

PROBLEM SMIERCI W KULTURZE 

CHRZESCIJANSKIEJ 


1. STOSUNEK CZtOWIEKA DO SMIERCI 

I JEGO ROLA W KSZTAtTOWANIU SI~ KULTURY 


Hozumienie rzeczywistosci humanistycznej w wielu wypadkach 
opierac si~ m usi na uswiadomieniu sobie jej biologicznych wa
runk6w. Zjawiska biologiczne w dwojaki spos6b t~ rzeczywistosc 
ksztaltujq. Po pierwsze przezbezposr ednie p rzyczynowe oddzia
lywanie na zjawiska i wytwory psychiczne (np. wplyw gruzlicy 
rozpadowej na tw6rczosc artysty, lub zarazy pyskowej u bydla 
na zakI6cenie r 6wnowagi budzetowej gospodarki wiejskiej), po 
drugie przez oddzialywanie posrednie polegajqce na wplywie, kt6
ry na t~ rzeczywistosc wywier a m nie j lub bard zie j swiadomy sto
sunek duchowy czlowieka do pewnych zj awisk i proces6w biolo
g icznych (np. wplyw stosunku czlowieka do p rocesu rozmnazania 
si~ na kultur~ zycia erotycznego). Zadaniem niniejszego studium 
jest r ozpatrzenie problemu zwiqzanego z tym drugim rodzajem 
wpIyw6w. Ch odzi mianowicie 0 pytanie, jaki wpIyw na ksztal
towanie s i~ pewnych dziedzin rzeczywistosci humanis tyczne j ma 
stosunek czlowieka do zjawiska smierci. Jakie slady na tworach 
ducha ludzkiego pozostawia fakt, ze czIowiek swiadom jes t nie
uchronnosci smierci wlasnej i innych ludzi. 

Stosunek do smierci - r6zny jest u r 6znych ludzi, roiny tez 
.	bywa u tego samego czIowieka w poszczeg61nych fazach i mo
men tach jego zycia. Zdr owy, mlody, aktywny osobnik niewiele 
zwykle mysli 0 smierci. Wie 0 niej potencjalnie, liczy si~ z jej 
mozliwosciq .w dzialaniu (np. ubezpiecza si~ na Zycie), instynktow
nie dqzy do och rony i wzmozenia zycia, a rzadko w chwilach 
czyjejs smierci, grozqcego niebezpieczenstwa, wypadku, praktyk 
religijnych itp. przezywa aktualne mysli 0 smierci, ktore na og6l 
tlumi i odpych a od siebie. Inaczej u ludzi chorych, starych, u neu~ 
rastenik6w, hipochondryk6w, u poet6w, u marzycieli, u ludzi do
tkni~tych nieszcz~sciem wielkim. Ci - bywa - Zyjq w kr~gu 
smier ci, czasem l~kaj qc si~ jej, czasem pragnqc. Przezywajq jll 
w fantazji, na niby, w mniej lub bardziej i:ywych wyobrazeniach 
wytw6rczych i supozycjach. Ob~az jej zjawia si~ niekiedy w ma
rzeniu sennym, cz~sto w towarzystwie uczuc rozmaitej jako§ci i sily. 
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Z regu!y przedstawianie sobie smierci moze byc podstawq dwo
jakiego stanu emocjonalnego: l~ku lub pragnienia, przy czym zda
rza si~, ze oba te stany wyst~pujq rownoczesnie, wytwarzajqc po
staw~ ambiwalentnq: smierc staje si~ upragniona i znienawidzo
na . zarazem. Pragnienie okreslane jako pragnienie s.mierci jest 
jednak w gruncie rzeczy najcz~sciej pragnieniem pozbycia si~ 
dr~czqcych stanow rzeczy, pL..gnieniem ucieczki od cierpien, pustki 
wewn~trznej, hanby, pragnieniem odpoczynku, pragnieniem no
wych fo rm bytowania. Wtornie 
smierci-wybawicielki,l Szczerze 

a nieszczerze pragnie s i~ wowczas 
na mysl ° niej ogarnia czlowieka 

. zazwyczaj niepokoj lub l~k. 
Reakcjq na mysl 0 smierci i na l~k przed n iq jest walka czlo

wieka ze smierciq. Walka w zalozen iu swym beznadziejna. Della 
cuna ana tomba e un breve passo - kolysk~ od grobu d zieli 
niewielki krok, m owi napis na obrazie Guida Reni, przedstawia
jqcym dziecko z g!owkq wspartq na czaszce zmarlego. Mimo t~ 

beznadziejnose walka trwa n ieprzerwanie, przybierajqc liczne po
staci: od wysHkow nauki, by odsunqc por~ smierci i ochraniae co
r az skuteczniej zycie, do irracjonalnej wiary w nierzeczywistose 
Smierci. Instynktownie walczy czlowiek ze smierciq przekazujqc 
swoje zycie potomstwu, stwar zajqc dziela , ktor e go przetrwajq 
i w ktorych zye b~dzie poza grob (horacjanskie non omnis moriar). 
Swiadomie lagodz i groz~ smierci myslq 0 "Zyciu przyszlym" i "od 
poczywaniu wiecznym", 0 "chwale zmar twych wstania" itp. "Gr ab 
czlowieka jest miejscem narod zin bogow" mowi Feuerbach , pod
kreslajqc rol~ poczucia skonczonosci w genezie religii. Walka ze 
smierciq ' tkwi za tem u podstaw roznorakich przejawow ludzk iego 
zycia i kuItuxy, u podstaw nauk pr zyr odniczych, systemow filo
zoficznych , religii, sztuki i poezj i. Moina zaryzykowae twierdze
nie, ze historia kuItury jest przede wszystkim h istoriq r ozprawia
nia si~ duch a ludzkiego ze smier ciq.1 Tez~ t~ postaram si~ zilustr o

1 0 takim mechanlzmle wewn <:t r znym swla d cz'l m.ln. listy sam ob6 jc6w. P or . 
M. Grzywo-D'Ibrowska, Listy samob6jc6w, Warszawa 1931, odb. z: "Warsza wskie 
Czasopismo L ekarskie". 

I M6wi'lc tak, m a m na mysll kultur<: za chodnioeuropejsk'l. W k ulturze lud6w 
azjatyckich np. stosunek czlowleka do smlerci wypowlada sill Inaczej, bo lony 
jest on u n ich w swej tresei. Myl1 sl<: jednak - jak m1 sill zdaje - S cheler 
(por. Tod u nd Fort!e ben. Sehrtften aus d em Nach!ass, Bd. 1, 1933, S. 21), gdy 
5'1dzl, ie "nowoiytny czlowiek zachod nloeuropejskl", kt6ry jako typ ksztalto
wac si<: zacz'Il pod k oniec XlII wleku, s tlumll 1 wykla mal ze swladom oscl swo
jej naoczne przedstawlenie smlercl I l<:k . przed nl'l, zaprzeczyl na turalnernu 
1 koruecznemu jej charakterowi, unicestwll j'l wprost na g runele swej me
charustycznej 1 ewolucjorustycznej koncepcji 1ycla. Zdanlem Schelera czlowiek 
staroiytny 1 s rednlowieczny ..1yl w obllczu smlercl", czlowlek nowozytny p rze
stal niernal wierzyc w to, 1e umrze. Ot61 wbrew Sch elerowl 5'1dz<:, i e czlo
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wac, poddajqc analizie pewien wycinek rzeczywistosci humani
stycznej. B~dzie to pr6ba szukania odpowiedzi na pytanie: jak 
w poglqdzie na swiat wypraeowanym przez hellenizm i chrystia
nizm przejawia si~ swiadomosc tr agiczna smierci i proby je j prze
zwyei~zenia. 

Swiadomy stosunek czlowieka do smierei opiera si~ na pewnym 
jej przedstawien iu sobie, na jakims mniej lub wi~cej jasnym jej 
poj~ciu. U podstaw tego poj~eia t kwiq' pewne sqdy empiryczne, 
stwierdzajqce fakt umierania czyli ustawania funkej i biologiez
nych zywego organizmu. Czlowiek umier a, to znaezy przestaje 
r uszac si~, oddyehac, czuc itp. To m6wi doswiadezenie. Nauki 
przyrodnicze zwr~cajq uwag~ na n iej asnosc potocznego poj~cia 
smierci. Smierc organizmu iudzkiego jest proeesem bardzo skom
plikowanym , zlozonym z proces6w usta wania funkcyj poszcze
g6lnyeh tkanek. J edne z nich, np. tkanki ner wowe,' obumierajq 

. bardzo szybko po ustaniu oddychania, inne w tych samych wa
r unkaeh zachowu jq jeszcze zdolnosc wykonywania normalnych 
czynnosci (np. t r awienie). Stqd przyrodnicy m6wiq nier az .o smier
ci rzekomej az do chwili zaniku wszelk ich slad6w pobudliwosci 
tk anek. Uczy tez biologia 0 "niesmiertelnyeh" komorkach plcio
wyeh. Na gruncie jednak d oswiadezenia, k tore jest podstawll na
szego stosunku do smierci, smierc uswiadamia si~ nam jako zanik 
ezy zaglada czynnosci organizmu, Na skutek smierci w miejsce 
ezlowieka Zywego, istoty czujq cej, poznajqcej, zJawia si~ t rup, 
cialo organiczne, k t6re ulegnie r ozkladowi. Tyle m6wi doswiad
czenie zewn~trzne, A oparte na nim r ozumowanie indukcyjne kaze 
wierzyc, ze tak bE:dzie z k azdym ezlowiekiem, ze to jest nieodzow
ny kres; ' do k t6r ego dzien kazdy od chwili narodzin nas przy
bliza.3 Przeciw smierci poj~tej jako k oniec zycia buntuje siE: in
stynkt samozachowawczy czlowieka i kaze odezuwac jq jako zlo, 

w iek nowozyt n y zy j e r 6w ruez " w obliczu ~mierci" - u schylku s redniowiecza 
i w c zasach baroku b a rdziej m oze n it k iedyk olwiek i ndzie j. I n a odwr6t: cz!o
vvie k sta r ozytny i sredniow ieczny , podobnie j a k cztowiek n owozyt ny, ze smier
cifj walczy i l~k p rzed rufj wyklamu je i tlumi. Spos t rzeze nie Schelera , t e n o
w oczesn e teorie b iologiczne zm ierza j 'l do nega cj i zjawiska ~mierci , ~wiadczy 

tylko 0 tym , i.e i one n a r 6wru z i n nymi tworami k ultu r y wyrastajfj z w a lkl 
duszy l u d zkiej ze smier ci'l , w alki z r ozumiale j tylko tam, gdzie jest s wia d omoM: 
smie rci i u m ie rania. 

3 E m pi r yczn'l genez~ poj~cia ~mlerci kwestlonuj e Scheler (ib. s. 9 0.) . Wed!ug 
ni ego p oj E:cie smierci j est "eleme ntem k onsty tucyjnym swiadom osci" 1 rna 
cha rakter a p rior yczne j f Ofmy pom ania, wyprzed zaj fj ce j wszelkie d oswia d czenie. 
Do~wiadczerue ~mierci j est czyms wt6rnym, poch odnym. Nie wchodz'lc w tej 
chwili w dyskusj~ z t y m s ta n ow lskiern, k ryjqcym ruem a lq trudnosc zwiqzanq 
z problemem synte tyczn ych sqd 6w a priori, podk resl!c nalety, ze 1 na j ego 
gruncie tak sarno, jesll rue · j eS'Zcze ostrzej, zarysowa c si E: m usl sp rawa w alkl 
czlowleka ze srniercl1j . 
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a przez grzech smierc" (sw. Pawel w Liscie do Rzymian, 5, 12). 
Ta koncepcja smierci jako kary, obca duchowi greckiemu , a wy
wodzqca si~ ~ tradycji zydowskiej, zaprzq tac b~dzie przez dlugie 
wieki umysly chrzescijan. Dla Grekow i R.zymian smierc jest 
zjawiskiem naturalnym, nast~pstwem p r awa przyrody - nie karq.' 
,Inaczej nauka Ojcow K osciola. "Smierc czlowieka nie jest ko
niecznym nast~pstwem natu ry tylko sk utkiem grzechu", pisze sw. 
Augustyn .5 W plan ie Bozym p rzy stworzeniu swiata smierci nie 
bylo. Zrodzil jq grzech ludzk i. Jego nast~pstwem byla smiere 
d uszy. Bog w milosierdziu swym i sprawiedliwosci uka ral czlo 
wieka smierciq ciala, rownoczesnie wyzwala jqc go od smierci du
szy. W zawilych i n iezbyt przekonu jqcych wywodach t raktatu 
De meditatione m ortis uzasadnia Rupertus tez~, ze Bog dopuscil 
smier telnose ciala, aby nas u wolnie od smierci duszy. Pisze do
slownie : "Najpierw bowiem duchowo anizeli cielesnie umarl czlo
wiek. Abysm y pr zeto od J tej smierci m ogli bye wyzwoleni, trzeba 
nam bylo poniesc sm ier e cielesnq, aby, oddawszy ziemi~ ziemi, 
kiedys, w zmar t wychwstaniu zmarlych, gdy wszyscy st aniemy 
przed trybunalem Chrystusa, pozbywszy si~ zepsuciu podlegajqcego 
ciaIa, n ie podlegajqce zepsuciu przywdziali - w k tore przyodziani 
wiecznie z Chrystusem radowae si~ b~dziemy w chwale".6 Smiere 
duszy za wdzit=:czamy diablu (mors animae nobis a dia bolo ad
inventa est), smiertelnosc ciala m qdrej Opatrznosci Bozej (mor
taWas corporis a provida Dei sapientia ve l sapiente providentia 
nobis imposita est ). Gdybysmy bowiem po upadku grzechowym 
zachowali niesm iertelnosc, musielibysmy .byli dzielic los demonow: 
wieczne pot~pienie. Wi~c choc sprzeczna z pierwotnym zalozeniem 
natury , a wi~c straszna, w tornie jako kar a wyzwala jqca nas od 
zla najwi~kszego - pot~pienia - jest smiere pewnym d obrem. 
Bo sm ierc j est poczqtkiem nowego zycia, wst~pem do wiecznego 
bytowania zar6wno duszy jak i nowego - tym r azem juz nie
smiertelnego - ciala.? Wiara w zywot wieczny i cial zmartwych
wstan"ie, k tora weszIa w . sklad zasadniczych prawd religii chrze
scijanskie j, jest klasycznym wyrazem dqznosci czlowieka do prze 
zwyci~zania Smierci. Ale ow z:,-wot wieczny m oze bye alba wiecznq 
szcz~sliwosciq albo wiecznym pot~pieniem. Stqd hodlo ambiwa 

• Por. np. ustllP z dlalogu Senekl Ad Helvlam matTem de conso ta tlon~, w k t6
rym te dw a pojllcia ~mlerci 1 Itary wyra znie fHozo! przeclwsta wia, rn6wi qc: 
" Jesli o,tatni dzien zycia pojrniesz nie jako karll, lecz jako rzeez zgodnq 
z pra wem natury. 1 sl{utldem tego wyrzuelsz z piersi straeh przed ~miereiq . 

nie osrnieli sill jut wejst tam obawa przed czymkolwiek " . (Tlum_ red.). 
• De peecatoTum m entis et remlsslone, PL 44. 109-110. 
• De medttatlone mortts, PL 170, 389 A-B. 

, lb. 390 A-B. 
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lentnej postawy uezuciowej wzgl~dem smierci: pragnien ie i od~ 
raza. Stqd wt6rna nowa groza, obca na og6l Grekom, zwiqzana 
z poj~ciem Smierei. Moment smierci jest zarazem momentem sqdu 
Bozego nad dUSZq ludzkq. Smierc tak bardzo z jedne j str ony upra
gniona jake kres marnosci. doezesnej, z drugiej strony zjawia s i~ 
w dekoraej i pelnej grozy jako moment, kt6ry r-az na zawsze za
deeyduje 0 losie dobrym czy zlym duszy ludzkiej. Dlatego mysl 
o smierei powinna t owa.rzyszyc dobremu chrzescijaninowi na kaz
dym kroku. W zwiqzku z tym Ojeowie i pisarze Koseiola wypra
cowujq sehemat obowiqzujqcy rozmyslania 0 smierei. We wspo
mnianym juz traktaeie Rupertusa De meditatione mortis czyta
my: "C6Z wi~e czlowieku - skoros zawezwany do rozwazania 
smierei, ezy to tylko sobie powiedziec nalezy, abys pami~tal, ze 
masz umrzec? Doprawdy nie na tym tylko polegae rna rozwai:a~ 
nie smierc i alba schodzic zycie m~drea... Pod jakim wi~e wzgl~~ 
dem pelniejsze rna bye rozwazanie smierci tworzqce trese iycia 
m~drea? Zaiste na tym ma polegae, abys wiernie wierzyl i silnie 
byl przekonany, ze moeno ' poiytecznie dla czlowieka, skoro przez 
grzeeh smiere poni6sl na duszy, B6g wszczepil smierc w cialo i za
broni! mu zye wiecznie. I ze od smierci pochodzi skarb zycia i zba
wienie przez Jezusa Chrystusa, kt6ry raczyl uczestniczye w na
szej smiertelnosci".8 

Jesli sobie uswiadomimy ten punkt wid zenia, jasne si~ stanie, 
ze w kulturze chrzeseijanskiej jest miejsce na dwojakq postaw~ 
czlowieka wzgl~dem smlerci i dwo jakie symboliczne jej u jmowa
nie. Raz jako wyzwolenia, odpoczynku, przedsmaku nagrody; dru
gi raz jako najstraszniejsiej, pelnej grozy zjawy. W tym drugim 
wypadku t o, co mialo bye drog~ do przezwyci~zenia naturalnego, 
biologieznego l~ku przed Smiereiq (wiara w niesmier telnose) staj e 
si~ punktem wyjscia wtornego, wzmoi:onego l~ku przed smierciq. 
P otE;guje siE; nieswiadomy nieraz naturalny l~k przed smier ciq, 
podsuwajqc mu nowe metafizyczne tIo. Ale i w tym wypadku 
instynkt Zycia szuka dr6g obronnych. Ciqgle, codzienne obcowa
nie z obrazami strasznymi, ciqgle groienie i wskazywanie niebez
pieczenstwa, ustawiczne mem ento omori, pr owadzi do st~pienia , 
do oswojenia siE; z niebezpieczenstwem. Obrazy smierci, najbar
dziej makabryczne, t racCi pierwotny sw6j ladunek emocjonalny, 
powszedniejq, schematyzujCl siE;. Co wi~cej , zaczyna jCl ujawniac 
nieodpar te momenty groteskowe i komiczne (por. np. smierc 
z szopki lub niekt6re scel1Y sred niowiecznych t ancow smierci). 

• lb. 357 D - 358 B. 
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Humor pozwala jqcy na ich stwarzanie i odczuwanie to takze n ie 
byle jaka brOll w w alce ze smierciq.9 

Sledzqc rozw6j zagadnienia smierci na gruncie kultury chrze
scijanskiej zauwazye m ozna wyst~powanie w rozmaitym nasileniu 
obydw6ch sposob6w pojmowania smierci: i jako wybawienia, i jako 
ponurego, straszliwego sqdu. Sq epoki, w kt6rych przewaza p ier 
wszy z tych sposob6w, i t akie, w k t6rych panuje drugi. Sq wre

o szcie takie, w kt6rych nurty ich zdajq si!! scierae i rownowazye. 
I tak wczesne chr zescijanstwo widzi w smier ci przede wszystkim 
moment wybawienia, schylek sredniowiecza i czasy baroku po 
Soborze Trydenckim na plan pie,rwszy wysuwajq element grozy 
i {)kropnosci. W r enesansie oba uj~cia pr zeciwstawiajq si!! sobie0 

i scierajq. Ma to n iewqtpliwie swoje uzasadnienie psychologiczne 
i h istoryczne. A wi~c n ajpierw, dlaczego w staroZytnym chrzesci
janstwie przewaza pojmowanie smierci jako wyzwolenia, ukoje
nia, odpoczynku, wst~pu do zmartwychwstania? Wprawdzie np. 
w Ewangelii sw. Mateusza n ie br ak groznych zapo'Wiedzi wie
czystych kar piekielnych , ale juz u sw. J ana na plan pierwszy 
wybija s i~ nastroj milosci i milosierdzia , zapowiedz zmartwych
wstania i swiatlosci zywota wiecznego. "J am jest zmartwychwsta
nie i zywot" to m otyw przewod ni dobr.ej nowiny gloszonej w ko
lach pierwszych chrzesci jan. Smierci nie nalezy si~ l~kae, tylko 
gotowae si~ na n iq sercem czystym, przepelnionym milosciq Bo
gao W t raktacie De m ortaZitate pisze np. Cyprianus (III w.): "Cz~
stokroc nalezy m yslee, ze winnismy wyrzec si~ swiata a Zyc t am 
tymczasem jako goscie i podr6zni. Ogarniajmy myslq dzien, kt6ry 
pr zywraca k azdego jego domostwu, k tory nas stamtqd wyrwanych, 
uwolnionych z sidel doczesnosci przywraca do r aju i kr61estwa. 
Ktoz zatr zymany na obczyznie nie posp ieszylby wracac do ojczy
zny? Kt6z, k omu spiesznb zeglowac do swoich, nie oczekiwalby 

I 	 chciwie pomyslnego wiatru, aby szybciej m o'c usciska c koch anych? 
Rozmyslamy 0 raju - ojczyznie naszej: oto juz przodk6w miec 
zaczynamy - pa triarchow. Czemu nie spieszymy, nie biegniemy, 
aby ujrzec naSZq oj czyzn~ aby moc pozdr owic krewnych? Czeka 

• Wspomn ianq d wolstost w traktowa ruu zagadnietlia smierci m ozna zauwazyc 
w k ulcie 1 l1turgU chrzescljanskiej. Szczeg61n!e chara kterys tyczne pod tym 
wzgl t:dem jest nab otenstwo i ob rz«:dy pogrzeb owe : "Smierc poza r ta zostala 
w zw yclt:stwie. Gdzie jest, 0 smie rc!, zwyci«:stwo twoje ? Gdzle jest, 0 smi~ rcl , 

oscien tw6j ?" . Te peine otuchy slowa I L!stu sw. Pawla do Koryntian czyta 
kaplan w l ekcji na Dzien Zaduszny. z araz potem odm awia pelen g rozy h ymn 
Dtes t rae ... Podobrue w Mszy zalobnej p rzed pogrzebem obok pogodnego, po
c1eszajqcego Listu do Tessaloniczan (1 Tes 4, 13-18), ponure slowa m odlit w y 
przed ofiarowaniem: " Wybaw d usze ws zystkich w iernych zmarlych od mqk 
pieklelnych i glE;bokosci otchlaru ; wybaw je z paszczt:kl lwa, niech n ie po
chlonie lch pieklo, ,ruech nie wpadn:j w c!em n osc! ... ". 
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nas tam wielka l,iczba ukochanych: rodzicow, braci, synow; licznie 
zebrany, g~sty Hum nas wyglqda; 0 swojq nienaruszalnosc bez
pieczny, a dotqd za troskany 0 nasze zbawienie. Jakaz r adoM: im 
i nam wspolna, k iedy pr zyjdzie ujrzec ich i usciskac. J akaz roz 
kosz tam w k ra inie niebieskiej bez strachu umier ania i w zyciu 
wiecznym, jak wielka i nieskOll czona szcz~sliwOSC! ".10 

Na takie kojqce pojmowanie smier ci skladaly si~ co najmniej 
trzy czynniki: 1) Zywa tradycja wielkiej lekcji poglqdowej chrze
scijanskiego umierania, jakq byla Golgota ; 2) Specyficzne warunki 
r ozwoju K osciola w pier wszych wiekach po Chrystu'sie; 3) Wply 
wy kultury greckiej. 

Ad 1) "Nie zna smierci Pan zywota / Chociaz przeszedl pr zez 
jej wr ota" spiewa po d zis dzien Iud w kosciele. Ta piesn zmar 
twychwstania wyraza nastroj, k tor y juz w kolach pierwszych 
chrzescijan wiqzal si~ z m yslq 0 smierci Zbawieiela. GI~boko 
ludzka w swym l~ku przed smierciq scena w Ogrojcu, rozdziera 
jqca w swym okruciel1stwie i patetycznej zalosci scena smierci 
Jezusa na krzyzu otrzymaly juz w Ewa ngeliach swoj nadprzy 
r odzony sens. Umier a jqc "aby s i~ wypelnily pisma", Chrystus 
przezwyci~za smierc. Nie tylko wlasnq , przez Zmartwychwsta 
n ie - ale tych wszystkich, k torzy wen u wierzq. "Zebyscie wie 
r ZqC - mowi sw. J an - zywot m ieli w imi~ Jego". Zywot wie 
czny w chwale i w szcz~sciu i w zm artwychwstaniu cial. 

Ad 2) Pierwsze gminy ch r ieseijal1skie az do edyktu mediolan
skiego (r. 313) narazone byly stale na przesladowanie, a cz~sto 

istotnie z nim si~ spotykaly. Do edyk tu mediolanskiego bowiem 
religia ch rzeseijanska na skutek ' nie uznawania przez chrzesci
jan ezci Romy i Augusta byla w panstwie rzymskim zakazana 
i gminy chrzeseijan tworzyly si~ i dzialaly jako or ganizaeje ta jne 
i nielegalne. W tych warunkach wyznawanie religii ehrzescij an 
skiej narazalo na represje az do smierci m~czenskiej wlqconie. 
Trzeba wi~c bylo uzbrajac serca wiernyeh odwagq i otuehq, trze 
ba ieh bylo przyzwycza jac, aby mysleli spokojnie i pogodnie 
o smierci - wi~cej : trzeba ieh bylo uczyc smier ei pragnqc. Ta
kim pragnieniem m~ezenskiej smierei i upajaniem si~ myslq 0 nie j 
t chnq np. listy sw. 19naeego, biskupa Antioeh ii (I w.). W liscie d o 
Rzymian pisze on: "Niechaj na mnie spadnie ogien, krzyz i na
tarcie dzikich zwierzqt, zlorzeczenia, lamanie kosei, r ozrywanie 
czlonkow, porqbanie ealego ciala, kl~ski, zlowrogie udr~ki dia 
bla - byle bym tylko narodzil si~ dla Jezusa Chrystusa".l1 A nie
co dalej : "Bo zyjqC pisz~ do was por wany zqdzq umierania. Mi

" PL 4, 623 C - 624 B. 

11 Patrum Apostolice>rum Ope,a, 2, s. 64 (Zahn). 
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lose: moja ukrzyzowana jes t i n ie ogien jest we m nie jakis pra
gnqcy, tylko woda zywa jest we mnie i m6wi w mym wn~trzu : 
p~zyszedlem do Ojca".12 Apoteoza m~czenstwa, k ult m~czennik6w, _ 
kt6rzy poniesli smierc za wiar~ , mi~dzy in nym i do tego t akze 
zmierza : uwolnic dusze wiernych od l~ku przed Smierciq, tym 
samym uodpornic ich na pokus~ odst~pstwa od wiary. Nie m6wi 
si~ 0 smierci, tylko 0 nowym, -lepszym zyciu , 0 zmartwychwsta
niu, 0 palmie zwyci~stwa.13 

Napisy na grobach w ka tak umbach tchnq pogodq, zywo przy
pomina jqc swym s tylem inskrypcj-e cmentarne greckie. To sarno 
sztuka: malowidla i rzezby zdobiqce wn~trze katakumb. Nie spo
tyka si~ tu jeszcze tak charakterystycznego dla p6znie jszych wy
obrazen chrzescijanskich symbolicznego przedstawienia smierci 
w postaci rozkladajqcego si~ trupa, szkieletu czy trupiej ezaszki. 
Cz~sto - natomiast sceny pogodne i symbole zmar twyehwstania. 
Widac tu 'wyraznie rol~ trzeciego z wymienionyeh powyzej ezyn
nik6w, rol~ wplywu k ultury greekiej. 

Ad 3) Chrzescijanstwo, zwlaszcza z chwilq gdy szeregi wier
nyeh zasilac zacz~li "poganie-" (Grecy, Rzymianie), coraz bardziej 
nasiqkalo pier wiastkami kultur y hellenskiej. Nie wchodzqc tu 
w dyskusj ~ nad slusznosciq tezy Zielinskiego 14 czy Leipoldta,15 
ze Starym Testamentem religii ch rzeScijanskiej jest raczej reli
gia Grek6w niz Zyd6w, p rzyznac nalezy, ze -zar6wno aparat po
j~ciowy t eologii jak i fil ozofii ch rzescijansk iej , zar6wno formy 
kultu jak i sztuka czy p oezja rozwijaly si~ w oparciu 0 wzory 
greekie. N ie wi~e dziwnego, ze "greckie" pod wielu wzgl~dami 
bylo tez u starozytnyeh chrz'eseijan pojmowanie smierci. Cha
r ak terystyezny n iezmiernie pod tym wzgl~dem jest w swych na
strojach traktat sw. Ambrozego De bono mortis. Jest to apologia 
smierci, k t6rej nie powstydziliby si~ Platon, stoiey , nawet w pe
w nej mierze i epikure jczycy. Oto np. zakonczenie r ozdzialu VII 
zywo przypominajqce rozwazania epikurejezyk6w: "Nie jest wi~e 
smierc ezyms zlym. Bo .nie rna smierei ani u zywych ani u zma
r lych: u tyeh jej nie rna, poniewaz dotqd zyjq, tamei przemin~li. 
Ani nie jest gorzka dla tyeh, kt6rzy je j do tqd n ie znajq, ani dla 
tych, kt6rzy, jesli 0 cia lo idzie, n ie nie czujq, a jeW 0 dusz~ 
wyzwoleni Sq".18 Ten ust~p to jakby d e poj~c chrzeseijanskieh 

II lb. s. 66; 
II P~r. r6wnie1 m.in. S . Cyprianus, Ephtota ad F ortuna tum d e exhortattone 

martyr!!. PL 4, 677 1 n . 
.. T . Zielinski, Hettentzm t judatzm (Religte ~t.Otata antycznego I II), Warszawa 

1922. I 
.. J. Leipoldt, Der Tad bet Grlechen u nd J u den , LeipZ'lg 1942. 
11 De bono mortU, PL 14, 582 B. 
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dostosowana parafraza rOZumow.ania ep ikurejczykow, ze ze smier 
ciq ezlowiek nigdy si£: nie spotk a. Nie sam a smiere - wedle sw. 
Ambr ozego - jest straszna, tylko lud zkie o . niej mniemanie.. To 
znow .echo wywodow stoiekich. Mniemania te Sq bl£:dne, bo dia 
czlowieka sprawiedliwego smiere jest "portem bezpiecznym" 
(rozdz. VIII). A jakze bliskq P latonowi jest mysl, ze eialo i jego 
niedoskonalose przeszkoclq Sq d la duszy i ze juz· za zycia czlowiek 
mqdry stara si£: od ciala uniezalezniae. Pel ni~ wolnosci da mu_ 
smiere (rozdz. III). A na jwazniejsze to, ze smiere jest koncem zia 
morainego i okazji d o grzechu a poczqtkiem lepszego, doskonalszego 
zycia (rozdz. IV). 

Ponurq groz~ smierci ze szczeg6lnym zamilowaniem pocl k resia 
dopiero poine sredniowiecze. Duch wypraw krzyzowych, rozw6j 
aseezy i mistyki w zgromadzeniach zakonnych, wreszeie walka pa
piestwa z cesarstwem, czynnika koscielnego z ezynnikiem pan
stwowym, swieckim 0 wladz~ nad swiatem przy r6wnoczesnym 
zerwaniu z tradyejami k ultury swiata starozytnego przyczynily 
si~ do rozbudowy teocentrycznego poglqdu na swiat, w kt6rego 
ramach to, co cielesne, 4wieckie, ziem3kie i doezesne, zaslugiwalo 
na wzgard~, a byro niebezpiecznym terenem pokus szatana "na 
zgub~ d usz luclzkieh blqkajqcych si~ po swiecie". VI walce z sza
tanem, ze swia tem i z cialem broniq pot~znq byl l£:k p rzed smier
ciq, pojmowanq jako moment sqd u Bozego nad d uszq. W t rakta
cie De vanitate rnundi et ren~rn transeuntiurn usu 17 Hugo od sw. 
Wiktora zaznacza, ze byloby r zeCZq zbyt r ozwleklq opisywae zni
komose i marnose poszezeg6lnych skladnik6w d oczesnego naszego 
bytowania. Mozna wykazae, ze w zalozeniu swoim zyeie ludzkie 
n~dzne jest i marne w obliczu "nieuleezalnej" smierci (insana
bilis mors).18 Na 'mys! 0 smierci groza i l~k ogarniajq ludzi spra
wiedliwych i mqdrych. Bo "dziela ich Sq w r~ku Boga a jednak 
nie wie czlowiek, ezy godzien jest milosci czy nienawisci... Dla
tego milosniku Chrystusa (0 philochriste ), strach i drzenie pr zy
szly na mnie i ogarn~ly mnie ciemnosci. Bo n ie wiem ani k iedy , 
ani jak p rzy jdzie m i umrzee". Tak zali si~ slowami Eklezjasty 
i Psalmisty mnich Reinerus (XII w.) w traktacie Lacryrnarum 
libelli tres. A nieco dalej, tez w oparciu 0 to sarno irodlo prze
ciwstawia glupich i m~drc6w: "Serce m~drc6w tam, gdzie smu
tek, glupieh, gdzie radose. Jest rzeCZq glupich eieszy6 si~ na tym 
padole lez". Z kolei nast~puje wizja rozkladajqcego si~ trupa, 
szkieletu, czaszki. Oto, czym stanie si~ kazdy z nas.19 M~drzec, 

11 

lJ 

lJ 

PL 1'76, 703 1 n. 
lb . 711. 
PL 204, 153 C; lell A; 178 C. 
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grecki na mysl 0 Smierci przywolywal usmiech niezamqconej pO' 
gody, k t6r a mu zapewniala mqdre panowanie nad sobq. Wyzna· 
wca starozytnego chrystianizmu poprzez WTota' smierci widzial 
otworzone niebiosa i laur zbawienia. M£:drzec sr edniowieczn)i 
z glosnym placzem w grozie ponurej r ozwaza niepewny los swej 
duszy i niechybny los swego ciala - pastwy robactwa. Tu juz 
wyraznie dusza chrzescijallska blizsza' byla judaistycznej niz hel
lenskiej postawy wobec smier ci.20 

Jednym z najwymowniejszych dokumentow panujqcego w sre
d niowieczu poglqdu na czlowieka, na zycie i na smierc jest trak
tat Innocentego III De contem ptu mundi sive de miseria conditionis 
humanae libri tres.21 Ten n iestrudzony organizator wypraw krzy
zowych, wielki prawnik, polityk i teolog, zaciek ly wr6g cesar stwa, 
ktory nie wahal si~ porownywac swej wladzy ze sloncem i wie
r zyl, ze jako papie~, b~dqc w zast£:pstwie Chrystusa oblubiencem 
K osciola (Ecclesia-sponsa), dzierzy klucze od nieba i p anuje nad 
swiatem, w nam i£: tnych slowach malowal n~z~ czlowieka i gr o
z~ smierci. Czlowiek to cuchnqca masa zgnilizny i robactwa. Ten 
obraz rozwija autor ze szczegolnym upodobaniem, stosuj qC z po
m OCq jak najbardziej drastycznych okreslen i przenosni cal'! te
chnik~ owczesnej retoryki, k torq wladal mistrzowsko. Oto proba 
charak teryzujqca styl d ziela: "Utworzony jest czlowiek z prochu, 
z bIota, z popi.olu, co podle jsze z najplugawszego nasienia; pocz£: ty 
w pozqdliwosci ciala, we wrzeniu zqdzy, w zaduchu rozpusty, co 
gorsze w upadku grzechu ; zrodzony na trud, cierpienie, strach; 
co zalQsniejsze na smierc. Czyni n iepra wosci, ktorymi obraza Bo
ga, obraza blizniego, obraza siebie; czyni rzeczy haniebne, ktory
mi bezczesci honor, bezczesci sumienie, bezczesci osob~ ; czyni 
rzeczy pr 6zne, przez k tor e zaniedbuje rzeczy powazne, zaniedbuje 
rzeczy po'zyteczne, zaniedbuje rzeczy potrzebne. Stanie si~ pastwq 
ognia, kt6ry wiecznie plonie i pali nieugaszony; i:erem robaka, 

.' kt6ry wiecznie gryzie i poi:era niesmiertelny; maSq zgnilizhY, kt6ra 
wiecznie smierdzi i cuchnie str aszliwie".22 

A nieco d alej: "Albowiem pocz~ty jest czlowiek z k rwi zepsu
tej przez wrzenia zqdzy, kt6re to i:qdz~ t rupiq wspieraj"l jak 
pogrzebowe r obaki i muchy; zywy wyprodukowal gn6j i wymioty, 
umarly b~dzie produkowal zgnilizn~ i smrod; Zywy utuczyl 

.. Na temat rMnlc w t raktowanlu §mierc1 p rzez Zyd6w 1 Grek6w por. J. Lel
poldt, op. cit. 

.. PL 217, 701 B-C . 

.. lb. 702 C - 703 A. 

60 

http:straszliwie".22
http:smierci.20


PRO BLEM SM IERCI W K ULTURZE CHRZ ESCIJANSKIEJ 

ednego jedynego czlowieka, umarly b~dzie t uczyl liczne r o
,aki".23 

Taki obraz czlowieka stwarzala fantazja czolowych pr zedstawi
:ieli mySli filozoficznej sredniowiecza. Nad tym n~dznikiero wisi 
:iqgle groza smierci, bo kazda chWila iycia jest 'llowq fazq umie 
~ania : "Czas mij a i smierc si~ zbliza. Tysiqc lat pr zed oczym a 
lmierajqcego jak jeden d zien wczor a jszy co minql. Zawsze bowiem 
:odzq si~ rzeczy przyszIe, zawsze umier ajq terazniejsze, a co jest 
przeszle, calkowicie umarlo . Weiqz bowiem umieram y podczas 
gdy zy jemy, i wtedy dopiero przestaj emy umier ac, gdy p r zesta
jemy iye. Lepie j jest wi~c umierae dla zycia, anizeli zye dla 
§mierci, skoro niczym innym nie jest iycie smiertelne, jak: 
ZyjqCIl smierciq... Zycie pr~dko ucieka , nie mozna go zatrzymac. 
Smierc bez przestanku nadbiega i nie mozna jej przeszkodzic, i to 
jest zdumiewajqce, ze im bard ziej rosnie, tym bardzie j m aleje, 
im bardziej iycie idzie naprzod, tym bardziej do konca zmie 
rza".24 

To nastr6j r ozwaian filozoficznych, coraz to powszechniejszy 
poCZqwszy od schylku XIII w ieku, to nastr oj traktatow teolo
gicznych i r ozmyslan poboznych. Tyro kon~epcj0Il1. filozoficznym 
wtorujq poezja i sztuka. 

3. PROBLEM SMIERCI W POEZJI , SZ TUCE SREDNIOWIECZA 

W XII wieku Walter de Mapes i P ietro· Vigo r ozwodzq si~ 

szeroko w wierszach lacinskich na temat nieuchronnosci smier ci. 
Wszyscy jej podlegajq bez wyjqtku: 

Impotentes et potentes 
·Mordet mors finali ter 
Imprudentes et prudentes 
Quodlibet aequaliter 

rna bonis atque malis 
Numquam parcit impia 
Sed e st omnibus aequalis 
P ietatis nescia ... 

(Tak m aluczkich jak i moznych 
W koncu smierci zw~li cios 

II l b . 737 A • 

.. lb. 713 D - 714 A. 
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Nieostroznyeh i ostroinych 
Jed nakowy czeka los 

Nie oszez~dzi bezboznica 
Czyli dobrzyscie ezy iIi 
Bezlitosna okrutniea 
Jednakowo z wszystkich drwi...) 

Poemat Waltera de Mapes (1135-1200) Lamentatio et deplora
t io pro mOTte stal si«: wzorem lieznych przerobek i naSladownietw 
w XIII wieku, np. Nieolasa de Margival, Baudouina de Conde i in
nyeh.l!5 Nazwisko Baudouina zwiqzane jest z dziejami niezmiernie 
charakterystyeznego dla postawy sredniowiecza utworu t anatolo
gicznego. Chodzi 0 legend~ pt. Le diet des trois m orts et des trois 
vifs, ktora powstala prawdopodobnie w wieku XII jako rozwiniE:
cie znanego motywu inskrypcj i cmentarnych. Od XI wieku cz~sty 

napis na grobach brzmial: Quod fuimus, estis - quod sumus, vos 
eTitis (Czym bylismy, jestescie - czym jestesmy, b~dziecie). Slo
wa przestrogi zmarlych zwrocone do zywych. Ich mor al rozwija 
legenda 0 trzech zywych i t r zech zmarlych, k torej tresciq jest 
d ialog trzech swietnych, pelnych zycia mlodziencow. z t r zema 
umarlymi. Zmarli wskazujq, jak marne i znikome jest Zycie ludz
k ie i jak kaZdy k r ok zycia zbliia nas do grobu. W przedstawie
n iu plastycznym (minia tury w rE:kopisach XIII i XIV wieku, ma
lowidlo scienne w kosciele w Sussex, fr agment fresku na Campo 
Santo w P izie) widzimy zwykle t r zech bogato ubranych m~i;czyzn, 
cz~sto na koniach , podczas low6w, w momencie, w kt6rym tra
fia jq na otwarty grob z trzema trupami lub szkieletami. Intere
sujqcym wariantem plasty cznego uj~cia wspomnianej legendy jest 
obraz wloski z XIV wieku, przechowy wany w muzeum w Pizie, 

• Walterowi de Mapes przypisywano r6wniez, aczkolwiek jak sill zdaje nloe
slusznie , popula rnq ~rednlowiecznq 'piosenkll pi jacktj osnuttj na motywle smlerci, 
ktora tak si ll zaczyna: 

/
Meum est propositum in tabe rna morl 
Vinu m sit a pposi tum morlentis od 
ut dicant cum venerlnt angelorum chorl 
Deus sit propltlus hulc p ota torl... 

(Pragnienlem m olm j es t umrze~ w szynku I Z winem przy umlerajqcych ustach I 
Aby rzekly przybywaj qce ch6ry anlo16w I Ze B6g blldzle przychylny temu 
pi jakowi. .. ) (tlum. red.). 
Wydan y w roku 1847 w P aryzu zbl6r plesnl pt. Poestes poputatres ta~tne. du 
moyen-age za wlera szereg ple~nl osnutych na m otywle nleuchronnoscl ~mlercl. 

Przedrukowane Sq tam m.1n. wlersze z r~koplsu z roku 1267 ..Ubi sunt qul 
ante nos In m undo f u e re..... etc. Na podobienstwo tych wierszy z popularnll 
piesn iq studen cktj Gaudeam us °tgltuT zwraca uwagt: F. Weber-Parkes w ksltjzce 
Des T odes BUd. bearb. von S . Hollllnder, Berlin 1923, s. 47. 
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na kt6rym tr zej zywi zamiast trzech szkielet6w spotykaj'l trzy 
postacie niewiescie, symbolizuj'lce Parki.28 

W pierwotnej swej wersji legenda 0 trzech zywych i trzech 
zmarlych przedstawia smierc w postaci dose laskawej. Okrutna 

bezlitosna wystE:puje przede wszystkim jako motyw literacki 
i plastyczny w - tak zwanych tancach smierci, pozostajqcych jak 
siE: zdaje w genetycznym zwiqzku z legendq 0 trzech zywych 
i t rzech zmarlych.27 

Poczqtku tej ulubionej w wiekach srednich koncepcji szukac 
nalezy w XU wieku w wierszach Helinande'a, umieszczonych na 
fresku w La Chair e Dieu (Haute Loire). Od tego momentu za 4 

czyna si~ powodf tanc6w smierci az do slynnego drzeworytu Hol
beina z rok u 1538. Rzezbione tance smierci w kosciele w Cher
bourg, w Rouen, freski na Campo Santo w Pizie, freski w Kerma
r ia (w Bretanii), witraze, drzeworyty, miniatury i iluminacje w m0 4 

dlitewnikach wyzysk uj 'l ten moty w juz nie tylko rozmowy, ale 
tanca zywych ze zmarlymi. Przedsta wienie zmarlych coraz bar
dziej m akabryczne: rozkladajqce si~ trupy, ohydne, powykrzy
wiane szkielety. Najwi~ksze nasilenie tego rod zaju pr odu!-; :'Ji arty
stycznej przypada na wiek XV we F r ancj i. W rok u 1485 Guyot 
Marchaont, wydaje slynn'l, drzeworytami zdobionq Danse macc.bre, 
kt6rej tekst jest odpisem insk rypcji z cmentarza Des Innocents 
w Paryzu. Ks iqzka miala szalone powodzenie, rozprzeda no j'l w pa
r~ miesi~cy. Od tqd wciqz nowe wydania. A w kazdym co r az 
now€! sta jq do tanca postacie - co raz okr opniejsze t r upy; kon
kurencj~ March antowi r obi VeraI'd. Wi~c w r oku 1486 wyda je 
Marchant nowy przeb6j : Danse m acabre des fe m mes, a w d o'
datku: Legende des trois morts et de s t rois v ifs, Debat du corps 
et de l'ame i Complainte de l'time dam nee. Jest w czym wybie
rae, aby p rzezye dreszcz smiertelnego l~ku. Autorem pomyslo
wym owej Danse macabre des fe mmes byl Martial d'Auvergne. 
Zdobi'lce tekst drzeworyty przedstawiajq w spos6b jaskrawy, co 
dzieje s i~ z cialem kobiety po smierci. P otworne na pol zgnile 
ciala, szkielety z podoczepianymi d o czaszek dlugimi wlosami m6
wiGl z jakims przycza jonym sadyzmem, jak wyglGlda to cialo, tylu 
staraniami otoczone za i:ycia i tylu pokus b~dqce przyczynGl . 

• Zob. Weber-Parkes, op. cit. s. 76. 
H Problem legendy a trzech 1ywych I trzech zmarlych oraz problem ~rednio

wiecznych tanc6w ~mtercl postada obszern'l l1te ra tur~. PisaU 0 nlm m,tn. : 
E. H. Langlois, Essal hlstonque, phl1osophtque et ptttoresque sur Ies Dances 
aes Morts, Rouen 1852; K. KUnstle, Dte Le"gende der drel Lebenden und der drei 
Toten una der Totentanz. 1908; St. GltxelU. Trzej umarll I trzej zywt a tantec 
Imlercl. 11119; Servi!re. Les forme. a Tttstlque. au "Dlct de. trota m orts ee des 
&Tota vif.... 1926. Na tych pracach oparte B'I tet UW2g1tjdnione t uta j da ne. 
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W roku 1470 powstal poemat Le mors de la pomme: smiere zro
dzila Sil~ w raju z grzechem Adama. Od tego czasu gor liwie pelni 
swojq sluzb~. Porywa lIdo tanca" ludzi przy pracy i przy zaba
wie, s tarych i mlodych i w pelni sil. P apieza wsr6d kardynal6w, 
dziewczyn~ przed lus trem itp. Tu wi~c doslownie t aniec smierci 
z ~udzmi, a nie taniec zmarlych z zywym i. Ten wtasnie motyw 
rozwinie i wzbogaci Holbein.28 

Od zjawienia si~ trzech zrnarlych trzem zywym do zjawienia 
sif; widma smier ci, od r bzmowy do porywania ir onicznie poj~tego 
jako zaproszenie do tan ca rozwijal si~ w literackim i plastycz
nym uj~ciu typowy m otyw grozy , smierci. Wymowne, barwne, ja
skrawe przedstawienie, unaocznianie i wyolbrzymianie tej grozy, 
nie pozbawione n iekiedy moment6w komizmu, oraz rozczytywa
nie s i~ w tych utwor ach i oglqdanie tej plastyki jest - bye mo
ze - r6wniez pevvnq form!! przezwycif;zania czajqcego si~ w du
szy tw6rcy i odbiorcy l~ku pr zed smierciq. L~k wypowiedziany, 
przetransponowany na a r tystycznq 'wizj~ traci swoje ostrze. Jego 
mie jsce, bod a j cz~sciowo, za jmuje postawa estetyczna, zaintereso
wanie wyglqdem, gra, ekspresja. Na tym polega dobroczynne, po
cieszycielskie dzialanie przezyc ar tystycznych i estetycznych. 

Taniec smierci unaocznil prawd~ 0 charakterze og61noludzkim: 
ze smierc nieuchronna czeka bez r 6znicy wszystk ich, a moment 
jej przy jscia nieznany.29 rune utwory literackie XV wieku do
lqczajq do tych prawd motyw sciSle religijny, motyw walki 0 du
sz~ ludzkq mi~dzy szatanem a aniolem i motyw sqdu Bozego w go
d zinf; srriierci. Z poczqtk iem XV wieku pojawilo si~ zdohione drze
worytami pochodzenia flamandzkiego dzielko pt. Ars moriendi, kt6
r e zyskalo sobie rych lo ogromnq popularnosc. P rzekladane na r 6z
ne j~zyki doczekalo si~ mn6stwa przer6bek i nasladownictw. Do 
tej wlasnie rodziny u twor6w naleZy Verarda Uart de bien vivre 
et de bien mourir, PQlska Skarga umierajqcego i wiele innych 
utwor6w p6znego sredniowiecza, kt6rych zadaniem bylo wzhu
dzac w dusza ch ludzkich strach przed smierciq i sqdem Bozym 
i w ten ' spos6b zach~cic je do pokuty. Taki pokr6j rna tez cie
k awy dokument polskiej liter a tury r eligijnej pt. Rozmowa Mi
strza Polikarpa ze smierciq. Odnalezc w niej mozna zar6wno sla
dy legendy 0 t r zech zywych i trzech zmadych, jak i typowe mo
tywy t anc6w smierci, wreszcie moral chrzescijanski 0 karze i na
grodzie po smierci.80 Nie brak t ez lnotyw6w komicznych i saty

.. Por. E. Male, Van rettgteu:r de Za ftn d u moygen-dge en France , 3-ieme ed., 
paris 1923. 

"w tyro podkre§leniu r6wnosci wszystkich wobec §miercl kryl sit: tez spo
leczny moment pocieszycielsk1. Niejeden wydziedziczony p rzez los, slaby czy 
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rycznych jak np. w opisie "polowania" na zlych s~dziow i mni
chow. 

Obraz smierci, obliczony na wywolanie wstr~tu i grozy; rozkla
dajqcy si~ trup kobiety z kosq w r~ku: 

Chuda, blada, zoUe lice 

LSci si~ jako miednica; 

Upadl ci jej koniec nosa, 

Z oczu plynie krwaw~ rosa; 

Przewiqzala glow~chustq, 


J ak samojedi krzywousta; 

Nie bylo warg u jej g~by, 


Poziewajqc skrzyta z~by; 


Miece oczy zawracajqc, 

Groinq kos~ Wr~ku majqc;Sl 


Przedsta wienie symboliczne smierci w postaci rozkladajqcego 
si~ trupa jest typowe dla sztuki sredniowiecznej. Obok niego alba 
z niego rozwija si~ drugie, niemniej charakterystyczne: smierc 
w postaci szkieletu, tzw. kosciotrupa. Symbol trzeci trupa: trupia 
czaszka, czasem z dodatkiem skrzyzowanych piszczeli, staje si~ 
rowniez u1ubionym rekwizytem sredniowiecza. W spadku po sztu
ce sredniowiecznej symbole te wejdq na stale do motywow deko
racyjnych sztuki koscielnej, "zdobiqc" po dzis dzieit katafalki, 
grobowce itp.32 J esli si~ por6wna pomniki na cmentarzach chrze
scijanskich i grobowce w kosciolach, )ctore pOCZqWszy od XIV 
wieku coraz cz~sciej przedstawiajq szkielety, trupy i czaszki 
z cmentarzami greckimi, wowczas uwydatni si~ zywo roznica 
w stosunku czlowieka do smierci w kulturze starozytnej hellen
skiej i p6znej sredniowiecznej chrzescijanskiej. Tam artysta-rzez
biarz, ukazujqc pogodne sceny z zycia prywatnego zmarlych albo 
skrzydlatego geniusza Z odwr6conq pochodniq - grecki symbol 
smierci,3S rzucal zaslon~ na groz~ smierci, kazal myslec 0 zyciu 

gn\lblony widzlal w tej zasadnlczej r6wno~cl pewml rekompensat41 za dozna 
wan'! udrElk\l. J ak szewc MegUlos w dlalogu L uklana PJ'zeprawa na drugt brzeg. 

"Por. St. GlIxelli, Rozmowa Mtstrza ze §mlerctq. jej i r6d!a 1 zwtqzek z Iko
nografiq, 1919. 

II Cyt. wg: Najdawntejsze zabytki jezYka polsktego. Wydanle czwa rte r oz
szerzone. Opr. W. Taszyckl, Wrodaw-Warszawa-Krak6w 1967, s. 195 I n. (p rzyp. 
red.) . 

.. Par. Mille, op. cit. ; W. Smlalek, Remarqucs sur l'oTtgtne du symbole de 
la tete de mor t, Leopol 1927; J . E. Wessely, Die Gestalten des T odes und des 
Teufels tn der darsteUenden Kunst, Leipzig 1878; F. Weber-Parkes, op. cit. 

" Por. G. E. LeSsing, Wie die Alten den Tod gebtldet, Werke hrsg. v. H . Laube, 
Bd . IV, Wlen brw. 
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raczej niz 0 niej. Przeciwnie artysta Sredniowieczny uwydatnial 
groz~ i szpetot~ smierci. Memento mori - wola do przechodnia 
szkielet, przedstawiajqcy zrazu zmarlego, z czasem symbolizujqcy 
smierc samq.8& Zwrot "pami~taj 0 smierci" powtarzal juz Seneka 
za Epikurem, a widokiem srebrnego szkieletu bawiono gosci na 
Uczcie Trymalchiona. Srebrne figurki szkieletow kolekcjonowali 
ch~tnie epikurejczycy. W ich kolach modne tez byly naczynia na 
wino ozdabiane podobiznami szkieletow. Tak np. w skarbie z Bo
scoreale przechowywanym w Luwrze znajduje si~ mi~zy inny
mi kielich, na ktorym artysta umiescil szkielet z czaszkq ludzkq 
w r~ku, wyglaszajqcy refleksj~ "to jest czlowiek". Obok zaraz 
napis: "Raduj si~, poki zyjesz". Na innym kielichu szkielety i gir 
landy roz, i napis "eelem rozkosz".85 Widac jak bardzo rozny eel 
przyswiecal ludziom swiata starozytnego i sredniowiecza, gdy mo
wili memento mori. Epikur i Seneka kazq myslec 0 smierci, aby 
si~ pozbyc nieuzasadnionych l~kow, aby si~ przekonac, ze smierc 
jest zlem z pozoru tylko. W obrazie szkieletu widzq epikurejezy
cy zach~t~ do uzywania dar6w zycia, poki ezas, poki si~ jest jesz
cze pelnym czlowiekiem. To nie byl dla nich symbol smierci 
w znaczeniu chrzescijanskim, raezej bodziec do odwracania ad 
niej oezu a wyciqgania rqk do zycia, od ktorego czlowiek srednio
wiecza odwracal si~ ze wzgardq, opanowany calkowicie wizjq 
smierci i zycia posmiertnego. Ten nastroj p6znego sredniowiecza 
trafnie eharakteryzuje Emile MAle, pisz!lc: "W ten sposob pod 
koniec sredniowiecza wizerunek smierci jest wszechobecny. Spo
tyka si~ go nie tylko na cmentarzu, ma si~ go przed oczyma 
w kosciele. Spostrzega si~ go znow przewracajqc karty modlitew
nika. Odnajduje si~ go powrociwszy do domu: na okapie kominka 
wyrzezbiona jest czaszka, do sciany przytwierdzono stron~ z Ars 
moriendi. A nOCq, kiedy si~ spi i 0 nim zapomina, ze snu wyrywa 
monotonny glos czuwajqcego, kt6ry w ciemnosciach zawodzi: 

Obudzcie si~, ludzie spi!lcy 
Proscie Boga za w grobie lezqeych." 36 

U N a groblc zmaclego w rolm 1402 kardyn aju Lagrange (por. MaJe, 01'. cit. 
s . 348) - f ragmenty znajduj'l si<: w muzeum Calveta W Avlgnon - artysta w y
i'zezbil wyschle cialo tfupa i urniescil napis: "A wiE:C nieszczE:sny , po CO" siq 
pysznisz, przeciez jestes prochem, 1 W sClerwo przemieniony. pokarmem 1 po· 
zywieniem roba ctwa, tak do nas powracasz" (lium. red.). To ostrzezenie brzrni. 
niemal jak c y tat z traktatu lnnocentego Ill. 

n Por. Weber-Parkes, op. cit . s. 34 i n . 

.. l\1alc, op. cit. s. 389 (Hum. r ed.). 
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4. RENESANS I BAROK 

Z tego ponurego kr~gu smierci pr6buje si~ wyzwolic czlowiek 
renesansu przez nawr6t do swiata poj~c ludzi starozytnych. Na
wr6t id'lcy w parze ze wzrostem zainteresowania dla swiata i zy
cia. Vitam non mortem recognite (Zycie, nie smierc poznawaj
cie) - to haslo sformulowane przez Petera Vischera z Norym
bergi znajduje Zywy oddzwi~k w religii, nauce i sztuce. Wskrze
sza si~ dawne systemy filozoficzne: Platona, stoik6w, epikurej
czyk6w, czerpillc z ich pism otuch~ w walce z ponurq gr OZq smier
ci. Na tym tIe zjawia sit: przedstawienie smierci w duchu grec
kim. Montaigne w XX rozdziale I ksi~gi swych Essais analizuje 
zjawisko strachu przed smierciq i sladem filozof6w starozytnych 
stara si~ znalezc na 6w strach lekarstwo. Juz tytul tego rozdzialu, 
kt6ry brzmi: Jako jilozojowac znaczy uczyc si~ umierac jest po
wt6rzeniem zdania Sokratesa, ze filozofowanie jest przygotowy
waniem si~ na smierc, a tresc wywod6w rozwijaniem i komen
towaniem poglqd6w stoickich i epikurejskich. Zn6w m6wi si~ 

o smierci spokojnie i z umiarem. "...uznaj~, aby kaZdy dzialal 
i przedluzal zadania Zycia, He moze; niechaj Smierc znajdzie mnie 
sadzqcego kapust~, ale nie dbaj'lcego 0 niq, jeszcze mniej 0 ogr6d 
nie obrobiony".87 B~dzie si~ na ten stosunek Montaigne'a do Smier
ci oburzal Pascal i nazwie jego pogl'ldy poganskimi.88 Ale bo 
tez w Pascala roocnymi korzeniami wrosla chrzescijanska kon
cepcja smierci strasznej, smierci-sqdu. Natomiast w tyro samym 
duchu co Montaigne, rozprawia tez 0 smierci wsp6lczesny Pasca
lowi, lecz do gl~bi kulturq staroZytnll i renesanSOWq przepojony 
pisarz: wolnomysliciel i sceptyk La Mothe Le Vayer. Jego filo
zofia smierci jest w zasadzie oparta na rozwazaniach Seneki. Nie 
sama smierc, tylko nasze wyobrazenia 0 niej Sq straszne. Te wi~c 
starajmy si~ zmieniC. A jak to zrobic, to pokazuje w calym sze
regu traktat6w, jak np. La prose chagrine, La pTOmenade en dix 
dialogues, a przede wszystkim w rozprawie De la vie et de Za 
mort, w kt6rej streszcza swoje wywody zdaniem: "S'ldz~, ze na j:... 
lepszq rzeczq, jakq mozna z tym uczynic - chociaz postt:Puje si~ 
tak najrzadziej - to przystac spokojnie na wsp6lny 108".39 

Nie tylko mysl filozoficzna, ale i sztuka renesansu, zwlaszcza 
we Wloszech, powraca do staroZytnego sposobu przedstawiania 

' 1 M. de Montaigne, p'r6by. Kst~ga pterwsza, Przel. T. Zelefl sk i (Boy). apr., 
ws l E:pem i komenta rzem opatrzyl Z. G ie r cz)1l1sk i, Warsza \Va 1985, s. 209 (przy p. 
red.) . 

.. B. Pascal, MySH. Pl'zel. T. Zeleflski (Boy) , Poznan 1921, Dz. II, u s t . 63, 
S. 17. 

" F. L a Mothe Le Va y e r , o euvres, E el . 1669, Vol. VIII, p. 298 (tlum. r eel .). 
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smierci. Charakterystyczne sll pod tym wzgl~dem inskrypcje i rzez
by na pomnikach grobowcow. Tak np. na grobowcu kardynala 
Sclafenati umieszczono napis grecki, ktory znaczy: "Czemu oba
wiacie si~ ~mierci, dawczyni spokoju". Rzezba przedstawia postal: 
zmarlego w uspieniu. Podobnie grobowiec biskupa Ottaviano For
nari z napisem: "Trud i niewyslowiony znoj przyniosly ci nagro
d~" (tj. smierc). Coraz cz~~ciej w traktowaniu ~mierci odnajduje
my usmiech i pogod~ hellenskll - bardziej moze poganskll niz 
ta, ktora cechowala koncepcj~ ~mierci starozytnego chrystianizmu. 
Ale temu podejsciu do zagadnienia smierci przeciwstawia si~ z nie
slabnqcq silq drugie z chrzescijanskich uj~l: problemu; to wtornie 
pot~gujqce grozt; i strasznosc smierci jako momentu sqdu Bo
zego nad duszll grzesznika. Kaznodzieje i moralisci typu Savo
naroli w walce ze swobodq obyczajowll renesansu straszq Smier
ciq . i pot~pieniem wiecznym. We Francji w poznym renesansie 
Germain Pilon umieszcza na grobowcu Walentyny Balbiani rzez
b~ realistycznll przedstawiajllCq wyschni~te zwloki zmarlej, a na 
pomniku grobowym Rene de Chillons dluta Ligier Richiera roz
kladajllcy si~ trup zmarlego na wyciqgnit;tej w gor~ dloni podnosi 
wlasne serce.'o W Norymberdze w roku 1513 Durer stwarza swe
go slynnego Jezdzca (Der Reiter), obok tylu innych dziel opar
tych na motywie nieuchronnej ~mierci, w roku 1538 w Bazylei 
Holbein swoj taniec ~mierci - tak gl~boko tkwillce w ideologii 
sredniowiecza. 

Ten wlasnie drugi styl w ustosunkowaniu si~ do smierci i mo
wieniu 0 niej zwycit;za po Soborze Trydenckim.'l 

Reorganizacja Ko~ciola i zycia kleru i wiernych, wzmozona wal
ka z reformacjll, dllznosc do poglt;bienia religijnosci w duzym 
stopniu przyczynily sit; do operowania motywem smierci jako ele
mentem grozy. Mistrzami w tym wzglt;dzie byli jezuici. Ich kaza
nia i cwiczenia duchowne programowo i obowiqzkowo wprowa
dzajq rozwazania nad smierciq, uwydatniajqce prozno~c i n~z~ 
zycia doczesnego, wagt;, grozt; i nieodwolalnosc wyroku, kt6ry 

. z sobq smierc niesie. Nie szczt;dzi sit; barw dla odmaIowywania mqk 
konajqcego grzesznika, ohydy rozkladajqcego sit; ciala, straszli
wosci sqdu i pott;pienia. Czaszka w rt;kach kaznodziei to jeden 
z pospolitych chwyt6w pedagogicznych, zalecany np. przez komen
tarz do Cwiczeii. duchownych Ignacego Loyoli z roku 1687. Do
dajmy do tego, ze jestesmy w epoce baroku, ktory si~ lubowal 
w dreszczach gwaltownych wzruszen, w, patosie i efektach jaskra
wych mimiki, gestu, slowa i obrazu. Artystom baroku motyw 

• P or. E. Male, L'lIrt reUgleux apr~s le ConcHa de Trcntc, Paris 1932. 
" lb. 
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srnierci dostarczal szczegolnie wdti~cznego rna terialu do popisu. 
Bernini stwarza przejrnuj~ce w swej grozie wizje konania i sym
bole smierci. Zurbaran maluje swego sw. Franciszka z ezaszkll 
trupiq w n~ce. Mnozq sit=: obrazy i rzezby przedstawiajllce triumf 
smie rei, szkielety, glowy zmarlych, sceny umierania. Na grobow
each nieodzownie zwloki, czaszki i szkielety. Ceremonie i obrz~dy 
pogrzebowe, zwlaszcza os6b moznych, przybieraj~ charakter wi
dowisk teatralnych, w ktoryeh g16wnym aktorem jest szkielet 
symbol smierci. Triumf i apoteoza smierci splata si~ tu z ele
mentem wido\viska-zabawy.42 Jest w tym traktowaniu smierei, 
jak w calym baroku, duzo przesady, duzo uczuc nieszezeryeh i na 
niby. Wskutek tego kaznodzieje, moralisci i artysci baroku wbrew 
swym intencjom przyezyniajq si~ tez do zwalczania strachu przed 
Smierei~. Gdy si~ wci!!z 0 czyms mowi, uZywaj!!c wielkieh, eoraz 
bardziej przesadnyeh slow, gdy si~ ludziom ci!!gle pewien sym
bol odslania i pokazuje w eoraz bardziej jaskrawej formie, pra:" 
wem st~pienia wraZliwosci osictga si~ jako rezultat nawyk i zo
boj~tnienie. Trupy, szkielety, czaszk i mog!i tez spowszedniec, gdy 
si~ je ogillda co krok i przy lada sposobnosei. Cillgle celebrowane 
misterium smierei musialo si~ zbanalizowac. A wreszcie pompa, 
przesada i patos robione na zawolanie nudzic si~ zacz~ly ludziom 
zachodniego swiata tak w sztuce jak i w zyciu. 
Zacz~to wracac do bardziej dyskretnych form mowienia 0 smier

ci i do sposob6w przedstawiania jej zaslaniajqcych jej groz~. Ale 
te nowe formy ustosunkowywania si~ do smierci nie rzucajll juz 
now ego swiatla na hellenskie czy chrzescijanskie odnoszenia si~ 
do smierci i wskutek tego nie wchodzll w ramy niniejszych roz
wazafl. 

5. ZEBRANIE WYNIKOW 

Staralam si~ pokazae na pewnym odcinku kultury zachodnio
europejskiej typowe formy ustosunkowywania si~ czlowieka do 
smierci, wyrazajqcego si~ przede wszystkim w walee z ogarnia
jqcym na mysl 0 niej I~kiem. Walka t a jest w zalozeniu swym 
beznadziejna. Zrodzone z tej walki dziela: religie, systemy filo
zoficzne, dzieia sztuki lagodz!i zasadniczy tragizm istnienia, ale 
go nie usuwajq. Czyniq to - jak mozna bylo zauwaZyc - w roz
maity spos6b. A wi~c: 

Stwarzajq fikcj~, w ktorej ramach traktuje si~ smief(~ jako 
zlo pozorne tylko. To moze bye traktowanie smierci: 

.. Por. A.-N. Dldron (aln~), TTlomphe de la m07t, "Annales Arch~ologlques" 
1874. 

10 
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a) jako pozqdanej podstawy wolno§ci i niezalezno§ci we
wn~trznej, 

b) jako wyzwolenia si~ z wi~z6w ciala i przej§cia, do lep
szych form bytowania, 

c) jako czego§, co w og6le nie istnieje. 
2° Uwydatniaj~ nieuchronnoM: i naturalnose §mierci i jej gl~boki 

sens i po:zytek W og6lnym rozrachunku swiata. 
3° Podkre§lajq wartose Zycia i jego urok, niezaleinie od dlu

gosci jego trwania, i warto§ci nieprzemijajqce dzicl, w kt6rych 
t w6rca w spos6b swoisty zyje po smierci. 

4° Niekiedy podkreslajq i uwydatniaj~ groz~ smierci, nadajqc 
instynktownemu l~kowi przed smierciq wt6rny, metafizyczny sens 
(smierc jako moment sqdu i kary). 

Zdawaloby si~, ze w tych wypadkach nie mozna m6wie 0 walce 
ze strachem przed smierciq. Jednak owoz i wtedy - nawet wbrew 
intencjom tw6rc6w - dziela ich t~ rol~ spelniajq. Polega ona 
na rozladowywaniu kompleks6w strachu przez ujawnienie, na
zwanie i przejaskrawienie czynnik6w, motywujqcych strach. Oglq
dane z bliska w swietle dziennym i w powi~kszeniu nadanym 
im przez patos przesadny tracq pierwotne swoje ostrze, powsze
dniejq, ujawniajq slabe a nawet komiczne swoje strony. 

Te sposoby, jakimi w walce ze strachem przed smierciq poslu
guje si~ tw6rczosc ludzka, Sq bqdz zracjonalizowane, jak w nie
kt6rych systemach filozoficznych czy teologicznych, bqdz intuicyj
n,e raczej, jak w kulcie religijnym, poezji czy sztuce. Wszystkie 
powstajq jako nast~pstwo tego, ze czlowiek swiadom jest smierci 
i smierci si~ boi, a niek iedy nieszczerze jej pragnie. Wszystkie 
ostatecznie zawodzq i w tej ich zawodnosci, w tej stalej kl~sce, 
tkwi tragizm kultury zachodniego swiata. Ze mimo to powra
cajq tak uparcie, swiadczy, jak gl~bokich potrzeb duszy Sq wy. 
razem. 

1944/45 
Izydoro Dqmbsko 

NOTA EDYTORSKA. 

Znak omita wi~ksz05C r~<lIpis6w prac i wyklad6w prof. Dqmbsk iej 
zachowala s i~, i obecrue, uporzqdlrowana w ikilkadziesiljt teczek, znaj
duj e si~ w r~,ku siost ry - p. Aleksandry Rudeckiej . Wsr6d prac z okre
su II wojny 5wiatowej znajduje si~ 51-stronicowy maszynopis opa
trzony dwoma tytulami: pierwotnym - Wal.ka cztowieka z l~kiem 
pr zed sm ierciq i niekt6re przejawll tej walki w r eligii, filozofi i i sztUCf 
od StarozlJ tnosci do Renesansu oraz p6:iniejszym, przeniesionym z pa 
r agrafu pier wszego - Stosunek czwwieka do §micrci i jego rola w ksztal
towaniu sil? kul tu r ll . Opatrzony peln ym r ynsztunkiem b ibliograficznym 
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spisem ryein, przypisami etc. t eks,t OW sprawia wraZenie It'ac.zej maled 
ksilliki, nii duieg,o artyk,ulu. Na stmnie tytulowej znajduje si~ data,: 
1944145. Rozprawa -co warto zauwa.zyc - pisana ,byla wi~c w okresie 
przesilenia wydarzen wojennych i okupacyjnych, u sc hyiiku epopei 
lwowskiej. Zaiste, wraz z imlymi dzielami wojennymi: rz ksill7Jkll Wla
dyslalwa Taltarkiewie·za 0 szczt:sciu .. rozprawll Madi Ossowsikiej Mo
t1lW1l postt:powania, opus vitae Roman a Ingardena Sp6r 0 istnienie 
swiata stanowi Qna swiadeo1wo ~ed hail"flu i nadziei oraz gl~bokiej 
refleksji odpowi~dzi morof6.w polskich na wyzwanie ezas6w, w kt6
ry.ch pr,zyszlo im iyc: czas6w eiemnoSci, pogardy i smierei. Niejako 
jest ona saul()reaUzujllcym si~ ~wiadectwem Ikulturotw6rczej roli god
nego stosun~u czlowieika. dQ ~mierci, 6wczesnie tak ,bardzo codziennej. 

Sldadajllca si~ z pi~c.j.u paragraf6,W rozprawa nigdy nie zostala opu
blikowana w caloSci. Z ooobna oglos:rone ~ootaly jedynie: §2 Zagadnie
nie smierci w religii i sztuee greckiej ("FHoma.ta", nr 154, 1962, s. 269
283) oraz §3 Zagadnienie smierci w greckie j filozofii staro2:lItnej ("Me
ander", r. I, z. 9, 1946, s. 445-452; przedruk w: Znaki i mysLi, Warszawa 
1975, s. 119-129). Za~ w rf:kopisie pozostawaly: §1 Stosunek czlowieka 
do smierci i ;ego Tola w ksztaltowaniu sit: kuUury, podrzielony na trzy 
cz~sci obszemy §4 Problem smierci w kulturze chTzescijanskiej oraz 
§5 Zebranie w1lnik6w wraz Z obszernll biblio~afill . 

Brak miejsca nie poriwolil na diI'luk caloSci. Powyiej opwblilkowano 
jedynie trzy doty;ohozas nieoglosrzone para.grafy. Czytelnik wi,nien wi~e 
bye przestrzerony, ie powy~zy tekst jest tworem okaleewnym; mjn. 
w tym, :ie zar6wno Wst*:P, jak i Zakonczenie odnQSZll si~ do r.ozprawy 
obszerniejszej, a wiE:c zebrane w Zakoitczeniu wyniki Sq 0 wiele pel
niej ~adniQne. Zainteresowanego czy,telnika wy,pada wi~c zachE:Cic, 
by zechcial opus~WJ1e fragmenty dotyczqce staroiytnoSci odszukac we 
wSikazanych wyiej miejseacl1. . 

Tytut pochodzi od Redaikcji i ws,tal przeniesiQny z §4 ory,ginalnej 
rozprawy wymieniajqc si~ Z obecnym tytulem §1. Z kolei obeene §§ 2, 
3 i 4 stanowiq odpowiednio cZE:se A, B i C § 4 oryginalnego tekstu. 
Opuszczono bibliografi~, spis rycill1 oraz w szystkie eytaity obcoj~zyc.zne 
zas~pujllc je przekladem lIla j~yk polski. Prawie wszystkie .uuma
czenia poohodrzll ,od AutorGd, jedynie te frag.menty, przy kt6rych za
zuaczono w nawias,ie ,;Uwn. !l'e<I." ,przelozyili Maria Dziebka ~z j~z. 
greckiego i laciflskiego) 1 Karol Ta.fnowski (z francus'~iego). 
Stosowany w przypi'sach, zgodnie z pr~yj~tymi dzis zasada mi, Slkr6t PL 
odsyla do wydania: J. B. Migne, Patrologia Latina, Paris 1844-55. 

W ,konkluzji mzprawy Profeso!l' Dqmbska pisze, ie wszystkie spooo
by, kt6rymi posluguje si~ ezlowiek w wake ze stra,chem prG?:ed smier
eiq og,tate:cwie zawod~ i w tej ich zawodnoSci tkwi tragj.zm ~u1tury 
zaehodniego s:wiata. Za Epi1kmem ws.pomnijm y jednak, ii strach ow 
jest o znaikq iycia dotylka'jqc ws·zak wylqe'Gllie ludzi zywych; a jeiili 
w ciqglej z nim wake wyk.orQ:ys tali o ni dobrze oza s, kt6ry byl 4rn' 
dany, to za HQraeym pow,tommy, 1Z przecie nie ealkiem uma.r1i. 

PublLkacja powyzszego tekstu w ozterdziesci lat po, jego· p owstaniu 
jest wlasnie znakicm zycia. WYlrazajqc Reda1kcji "Znaku" wdziE:cznosc 
za j.ego ogl{)szenie chcialbym zaralze m dac wYiI'az pr.zekonaniu, i e w przy
szlosci z{)stan i,c on opublikowa,ny w k S:!lta lcie integralnym. 

.T . P . 
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SUPLEMENT MOJ 

(Jan kowi - do Jego jilozoficznego suplementu) 

Zycie jak plaszcz znoszony na mnie 
kiedy si~ ze starosci przetrze 
to mniej si~ staje materialne 
i widac ze jest od podszewki 
duchem podszyte jak powietrzem 
wi~c patrz~ choc nie wierz~ jeszcze 
i przez ten plaszczyk przenoszony 
chwytam przeblyski TAMTEJ STRONY 
co moze jest (skoro Sq dziury 
zapozyczone od nicosci 
lecz tchnieniem scerowane z bytem). 
Czy nigdy nie u wierzy w mity 
k to wychowany od malosci 
w tropieniu - wlasni e - niesp6jnosci? 
Ten widz'lc PROZNIE; mowi LUSTRO 
nie wchodzqc w nieskOllczonosc PllstCj 
a przeciez ona go nie minie 
jak mnie 
te dzillry w pelerynie. 

I wtedy w korytarzach swiatla 
pobiegn~ moze na spotkanie . 
pofrun~ moze czy poplyn~ 
na NIE ZMIENIONE i NIE INNE 
niz to co bylo TU kochaniem: 
na zapach brzoz i szpacze piesni 
na blaski piaski drozek lesnych 
na dom z tarasem w r 6zach pnCjcych 
na pow6z siwki spacer z ojcem 
na peine jasnych cisz pokoje 
na konfitury w brz~ku osim 
na bezpieczenstwo sn6w 
na moje 
bezkresne niebo lagodnosci 
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na kt6rym swieci obietnica 

ze dalej si~ nie koiiczy dalej 

ale daleje w dalsze dale 

w dziesiqtych swiatlach i mglawicach 

ze za tym lasem las i jeszcze 

las: istna listnosc lesnym dreszczem 

w przeczuciu czegos co jest rdzeniem 

NIEZNISZCZALNOSCI 

j ak wspomnienie.· 


* Kt6ra mnie uczulilas na placz rudych brz6z 
matko mojego patrzenia 
kt6rys mnie w saniach rytmu na llld poezji 

wi6z1 
ojcze mojego marzenia 
otworzyliscie mi oczy uszy kt6re mialam po 

was 
oczy uszy powszednie 
i napelnilam si~ muzykll slowa 
napelnilam si~ dreszczem 
olsnieniem. 
Pokonani 
nic was nie pokona 
w mojej radosci 8wiata uniesieniu wierszy 
tato kt6ry mi dales "Gr6b Agamemnona" 
mamo kt6ra dabs mi lise wierzby. 

A bywa ze wsr6d innych klisz 
objawi si~ przelotna 
blada 
kt6ra niejasno podpowiada 
cos co wp61 wiesz a na wpOl snisz 
jakby cos mialo bye ~ i bylo. 
Wyrwa w porzqdku czasu 
wylom 
co wije si~ przemieszcza zloci 
jak migrenowy mroczek: 
GDZIES? KIEDYS? 
a to tak ci~ trwozy 
tak cieszy jakbys W ogr6d bozy 
zerknq{ przez dziur~ w plocie. 
[ stajesz si~ napi~tq strunq 
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na kt6rq wiatr niebieski runql 

i w drzenie wprawil bezrozumnq 

a ona nie chce wypasc z drgan 

i rezonansem ch wyta krzyk 

kt6rego moze nic i nikt 

ty jeden 

strunG majqc dIan 

ty jeden piszqc w dostrojenill 

w niezrozumieniu uniesieniu 

tWq ecriture autQmatJique. 


A w6wczas tajnie si~ odmroczq 

chwil~ oglqdasz przed jej chwilq 

przed czasem czas. 

Nienarodzonym czytasz z OCZll 

nienapotkanych znasz na wyIot 

pulsujesz przeplywami fraz. 

Sam dziwiszsi~ i trwozysz sam sit=: 

Iecz strun~ trzymasz w rezonansie. 


Juz nie ma tej swi ezosci co tnie ostrym kwietniem 

zieione szklo powietrza. 

Nie mao Do matecznika nigdy si~ nie wraca . 

UIatujq na chmurach snu domy naszej pami!;ci. 

Ktos w nas tropy zaciera i slady wytraca 

jest u nas lecz nas d awnych z dawnych nas wyswi£:cil 

i nastal tam luedawny 

nam dawnym broniqc wchodu. 

Wracamy do gniazd niepami~ci na wieczny exodus. 


\Vi~c 0 co si~ zaczepic nie wiesz 

i TU i TERAZ wzywasz w mysli 

zeby zahaczyc siG uscislic 

zawqzic zmiescic w dniu dzis ie jszym 

ktory do RZECZY ci~ umniejszy 

w krwiobieg oplqcze ci~ konkretnie 

a w koncu ciach! arteriq przetnie 

oc11qczy rurki od kropl6wek 

i sprawi metr na c1wa poch6wek. 
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Nie TU i TERAZ! TAM! i P6ZNIEJ! 
niech wsp6lczesnosci serce bluzni 
wierzqc ze nie to swieci nam 
co tu i teraz. Idzmy w TAM 
w tam - gdzies - dalekie - przyszle - mgliste. 
Lecmy nad plaskq rzeczywistose 
do nieuchwytnej przyszlosfery 
a wtedy wiara da nam stery 
(bo rozum co s[~ snu wystrzegal 
dawno skazany jest na regal 
poi61klych skoroszyt6w - gdzie 
pajqkiem w k6lko czas przebiega). 
Wiara. Zmieniona w szorstkq desk~ 
kt6rej si~ chwytasz plynqc crawlem 
przez grzqskie DZIS 
przez TUTAJ ziemskie. 
Wiara w drobniutkie prawdy male 
ie dwa i dwa ze tlen i w,odor 
ie dla przyczyny i z powodu 
ie .to jest okno tamto patyk. 
vViara? Malenki grosz wytarty. 

A rna bye wielki sen z ktorego 
nie zbudzi nas codzienny jazgot 
tramwajow gazet pensji cen 
i dUZych zdarzen i drobiazgow. 
A ma bye sen co zycie zmienia 
w marzenia (Boie zbaw marzenia).· 

" 	Skqd bierze si~ ten grozny pozor 
wYZszosci mego WIEM nad WIERZF;? 
W jakiej niepodwaialnej mierze 
oceniam pewnosc wiary w rozum 
W sprawnosc logicznq fakt fenomen 
w rzeczy sprawdzone i wiadome? 
Wszak WIEDZIEC jest bezwstydnie latwiej 
gdyi WIEDZIEC WIARY nie potrafi~ 
natomiast brnqc w szufladki twierdzen 
musz~ UWIERZYG w danq WIEDZF;: 
bez wiary WIEM nie znaczy WIEM 
i trzy nie b~dzie r6wne trzem. 
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Tak wiedza lekko sobie Zyje 
wiarll podparlszy si~ jak k ijem. 

Roznie Go nazywali. Bog. 

Wiecznosc. Istota. Cel. Przyczyna. 

Dla mnie jest zaniechaniem trwog 

dla mnie - glupiego serca stuk 

co wreszcie ZYCIE rozpoczyna. 

Dla mnie... ·Nie wazne CO lecz WSZYSTKO 
tym bardziej zem kreacjonistkll. 

Wi~c nie Bog. Nie Natura. Raczej 

zachwyt 0 swicie. Dreszcz. Olsnienie. 

Skurcz w okolicach serca. Drzenie. 

Zapami~tany oblok. Szpacze 

gwizdy po deszczu. Nagly znak 

ze ZNAM ze WIEM ze wlasnie TAK

niby fizycznie lecz ulotnie 

niby ulotnie lecz cielesnie 

naraz w zobldku lekki motyl 

jak w samolocie kiedy w dol: 

przestrach i rozkosz jednoczesnie. 

W pol metafizyka a w pol 
przypadlosc. Cos jakby p'tit mal. 
I na dlugosci owych fal 
chwytam muzycznq fraz~ wiersza. 

Jak mog~ wierzyc jesli we mnie 
sam Bog zamienia si~ na wiersz. 
J ezeli przdwietlajqc ciemnie 
znajduj~ peIne ukojenie 
nie w mysli 0 zbawieniu ale 
w zdaniu si~ na rytmicznq fal~ 
w opukiwaniu sl6w muzykq. 
Olsnienie wywiedzione z nikqd 
idzie do nikqd: w pustk~ slowa 
co nie nazywa si~ .Jehowa 
ani Przyczyna ani Powod 
ale raz tak - raz tak. Na ogol 
Stopa - metryczny SLAD PO BOGU. 
Juz nie ma tej swiezosci co tnie ostrym kwietniem 
zielone szklo powietrza. 

76 



SUPLEMENT MOJ 

W zoltej duchocie spa lin krqZq muchy letnie 
nad bezsennq godzinq otwartq na przestrzal. 
Juz nie rna tej swiezosci szpaczej 
a czas i te obrazy zatrze: 
zakuje mnie w rzeczowe dzisiaj 
chwyciwszy m6zg w pazurki mysie. 
I nie ma nic. I nigdy nie ma. 
Na kpin«: poszlo i na przemial 
na smiech pokolen na zWqtpienie 
na diabla decybeli 
(abysmy slyszqc nie slyszeli) 
na blysk na stos na oSlepienie 
(abysmy widzqc nie widzieli) 
bysmy nie mogli si«: domacac 
sarnotnych mrok6w wlasnych zmilczen 
gdzie wraca JA gdzie ON powraca 
gdzie jest siE; sobq przed obliczem 
SIEBIE POMNOZONEGO 0 

wszystko co niby nie jest MNl\ 
a jednak. 

Jak chlop gdy skonczy swoj<l prac«: 
pr·zysii\dzie na wysokiej lawce 
gdzie wystawiajq konwie mleczne 
i czyta niebo na odwieczerz 
jask61ki Sledzqc wiatr i dym 
i chwalqc Boga tylko tym 
ze JEST i czuje cieplo slonca 
tak chCE: Bye 
czujna i czujqca 
nie rachuj<lca lat ni dni 
stworzenie chwalic samym trwaniem. 
Takiej mqdro§ci uzycz mi 
Swiecie moj 
Rytmie moj 
Panie. 

A to przeciei nie tak - to nie dla mme. 
Moje trwanie TU 
to odfruwanie 
\Volnost: skrzydel wbrew pozorom uw.iE:zienia 
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polot cienia 
kt6rym jestem w samym sednie 
kt6rym sply~ 
kiedy zrzuc~ sp~kanq chityn~ 
(CO b~dzie bol i niechcenie 
i ziqb do szpiku kosci) 
i wyluskam si~ z nie mojej tozsamosci 
chociaz dala mi zapachy dzwi~ki swia tla 
co dQ mojej niematerii przywrq 
na materi~ budowania MEGa SWIATA
gdy wywin~ si~ 
wst~gq 

na wywrot. 
A tutaj swiatla przygasly 
tutaj blaski uwi~dly 
tutaj nie Sq juz dzwi~ki slowicze klarnetowe 
i nie bucha mi w nozdrza og.ien mi~ty nami~tny 
i nie plonie mi jaskr6w jaskrawosc nad rowem. 
J uz nie rna tej swiezosci co tnie ostrym kwietniem 
zielone szklo powietrza i szpaczego krzyku. 
Nie rna pospiechu pqk6w i biegu strumyk6w 
wartkiego nieba kt6re spod kamykow cieknie. 
Juz le:i;qcy ostroslup drogi w Scianach klon6w 
nie wiedzie w jasnosc dalszej i dalszej podrozy 
duszne Sq horyzonty 
ale ciqgle smuzy 
blask nadziei na strzal~ z burzy wystrzelonq 
ze otworzy niebiosa gromem - i przewieje 
i wzejdzie w nowe pqki porywy nadzieje.· 

• A u nas wszystko symbol wszystko peIne 
znaczen; 

powiesz NADZIEJA i zaraz Polska 
powiesz PORYWY i wnet powstancze 
i b61 jednoznaczny i krzywda i strata 
i gniew jednoznaczny i zaloba 
podoba ci siE: - nie podoba 
mieszkasz w otwartej rame swiata 
albo na zE:bie kt6rego swiat 
pr6buje pozbyc siE: od lat 
i rozchwial zqb siE: i rozkiwal 
i co pocisniesz - sciana placzu: 
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czerwone maki krzyz brzozowy 
nad miedzCl rozsochata iwa 
piosenka 0 tulaczu 
krzak roZy mury Cz~stochowy . 
i Cz~stochowska Ciemnolica 
i znicze znicze na ulicach 
imy
co wsr6d tej melodramy 
wcale prawdziwie umieramy 
za kicz sentymentalny. 
A mnie raz smieszy to raz wzrusza 
nudzi Ii cmi jak plyta zdarta 
ale c6z! jestero z tej rany swiata 
bolClcy Z<lb j~zykiem ruszam 
i dobrze mi z tCl kalkomaniCl 
nekrozCl ·i doloro-maniCl 
snaroi co zwodz/:l i tumaniq 
z glupawCl ekscytacjCl. 

[- - - -J [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r. 0 kontroli publikacji i wi
dowisk, art. 2 pkt 3, 2, 6 (Dz. U. nr 20 poz. 99, zm.: 1983 Dz. U. 
nr 44 poz. 204)] 

Moja ojczyzna osuwa si~ w glqb 
pogrClza siE: we mnie 
moja pogrqzona. 
Jui tylko dzwi~kiem dzwonu blaskiem strazackich trqb 
ploroieniem pelargonii na kruchych balkonach 
wyplywa staroswiecka czqstkowa. 
Na c6z mi pielgrzymowac do brzez Tomaszowa 
do zgnilej goryczy parku 
jeSli nie ma tam kraju procesji jarmarku 
i chlodnomrocznych karet. 
Jesli nie rna nie bylo sk6rzanych foteli 
zapachu miedzi w popielniczkach zlotych 
pejs6w atlasow kuczek za zywicznym plotem 
hiacynt6w rozdzwonionych przy Wielkiej Niedzieli. 
I gdzie to co mnie rankiem budzilo niezmiennie 
kOllskie swojskie kociolebskie czlap czlap 
kraina nieobecna w doslownosciach map 
kt6ra topnieje coraz gl~biej we mnic: 
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juz na j~zyku hostili 
dreszczem juz w pacierzowym rdzeniu 
ktory niechaj zmowi~ w ostatnim natchnieniu 
gdy przyjdzie mi 
za ojczyznll 
OSUnlle si~ 


w gtllb. 


Tam jak w spizarni chlodnej a przestronnej 

pachnie serem grzybami glinll polewanll. 

Tam czas jak owoc w konfiturze stanlll. 

Zastygl. I mysli w~rujll powolniej. 

Blogose. Chwilami zachrupie gdzies Myszka. 

Mucha w oknie zabzyka. Brz~knie szklo kieliszka. 

Chmury idll pogodne z niska me z wysoka 

bo chodzisz w tym domostwie boso po oblokach. 

Z rzadka do lasu w ogr6d niebieSki si~ wyjdzie 

i nie moZe bye lepiej nikomu i nigdzie 
tylko dla gluchych albo niewidomych 

co nie malo na ziemi zmitr~Zy1i czasu 

niebo w dw6jnas6b swieci i dzwoni w dw6jnas6b. 


Kiedy wszystko przesiane nic juz nie zostalo 

za duze porobily si~ dziury w tym sicie. 

A przeciez na bezzwrotne skazanismy Zycie 

i chcialoby si~ z niego COS 

iskierk~ malll 

czy mniej 

czy moze tylko niepochwytny znak 

ulotny 

dla sit naszych nietykalny jeszcze: 

motyw ktory zagwizdal uchodZllcy przed burzq szpak 

nagly usmiech konajllcego 

kropl~ deszczu na piaszczystej sciezce.* 


• 	Dla kogo? 
Czy mam bye jak tamci 
sobie a muzom celebransi 
poeci wzniosli a bezbl~dni 
mi~dlllcy sensy w mrocznym transie: 
Mianownik Biernik i Narz~dnik 
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[- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r. 0 kontroli publikacji i wi
dowisk art. 2 pkt 6 (Dz. U. nr 20 poz. 99, zm.: 1983 Dz. U. nr 44 
poz. 204)] 

I pnie siE: wypiE:trzony barok 
palac podniebny dla metafor 
komuz to? Je~li z glup.il! wiarl! 
w strzelisty goty k hymny wznosz~ 
to zeby do was krzyk moj doszedl. 
K rzyku moj stan siE: naszym krzykiem 
do samotnoSci ludzkiej kolacz. 
Boze l' nie daj mi bye Biernikiem 
niech ze mnie b~dzie zwykly wolacz 
wzgardzony i przeflancowany 
na szary koniec.odmiany. 

Swiecie moj 
ktorys jest ze mnie 
pacierzami zma~am ci~ codziennie 
abys slowem wrastal w moj dom. 
I do ciebie modl~ si~ wierszami 
ktorzysmy w inno~ci tozsami 
czlowieku 
co jeste~ mnq. 
Przeciw niepokojom conocnym 
przeclw l~kom uciulanym przez d zien 
przyjroij st rofy moje 
narz~dzie . 
nieustajqcej pomocy 
wywar z modlow najskuteczniejszych 

najprostszy z pradawnych lek6w 

pij -go duszkiem duchem pij czlowieku 

sok moich wierszy. ~ 


Jeszcze slonce daleko horyzontu stoi 

~wiatlem borom si~ osuwa do choin. 

Jeszcze kl~ka na jedno nietrwale zdmuchni~cie 


blask co go wnet nie b~dzie. 


Slonce: milose nadzieja wiara - kt6ra zwleka 

zanim pogrzebie jodly zanim utraci mech. 

Trwozq si~ bory. I we mnie ten l~k· . 

przed utratq wygasni~ciem 


wyzi~bni~ciem. 


J e~zcze cieplo na zamkniE:tych powiekach.·· 
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* LEik? 
A m oze nie ma utraty 
jeSli we mnie poryw skrzydlaty 
co zaniesie mnie - juzby mnie zani6s1 

** 	gdyby ruie sygnal na g16wnym skrzyiowaniu 
zas tygajqcej k r wi ' 
z au-dela 
z urojonym I. 
Moze swoje odczekac MUSZE; 
na uciulanie tutaj wzruszexl i poruszen 
i fraz i strof i pasaiy. 
Moze s i~ w kOllCU przydarzy 
SLOWO SLOW 
iluminacjq 
naglq jak zawr6t glowy 
blyskawicq blyskawic przez stos pacierwwy 
(kt6ry chcq mi zamienic na atomowy stos). 

J uz nie ma tej swiezosci co tnie ostrym kwietniem. 

Nie mao 

Z6ita d uchota spaHn. 

Zle oczka szkielek k ielku jq z Wysypisk. 

Dzwig nad rozwalinami. ch rypi. 

Bum tara ra blysk stali. 
Bagnet na bron wr6g na str zal 
k ociol codziennie z wkladkq m artwych zywych cia!. 
Czlowiek slowiki kneblu je i wiqze motyle. 
W 	telewidziadle seksszopen i thr.iller 
"Zbrodnia 6smego dnia Stworzenia". 
I stracilabym wiarEi w cudownosc co siEi przedrze 
przez niecudownosc naSZq zszarganq i steranq 
tyle mi smrodu bIota klamstwa pokazano 
ludzie ludziom tyle krwi i nieszczEisc 
gdyby nie odrasta nie lisci i wschody i zmier zchy 
gdyby nie smiech znienacka gdyby nie dzwon na wieiy 
gdyby nie slonce na skalach gdyby nie d eply wiat r 
gdyby nie obietnica wschodzqcych na grobie traw 
ze to JEST 
sprawcze zwyci~skie 
ze odda si~ nam gr atis 
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kiedy dziurkq od klucza ad portae aeternitatis 
przenikniemy 
niewazcy 
jak mysL 

Joanna Kulmowa 
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PROJ EKT KSI~GI: IRZYKOWSKI, SCHULZ, 
FLASZEN 

Profesorowi Janowi Blonskiemu 

Bez wqtpienia najslynnie jszym WltzJonerem Ksi~gi w literatu
rze polskiej jest Br uno Schulz, ktorego pomysly z tej dziedziny 
zostaly wnikliwie przez krytyk~ objasnione. Ale zapewne nie
co wczesniej pokrewnym zagadnieniem zajql si~ Karol Irzykowski, 
oglaszajqc w roku 1933 na lamach "Pionu" (nr 9) parustronicowy 
tekst pt. K siqzka-¥ atka (Szkic scenariusza), przedrukowany nie
da wno w tomie Nowell. 0 ile mi wiadomo, dotychczas jedynie To
m asz Burek wskazy wal na cz~sciowq zbieznosc ustalen I rzykow
skiego i Schulza; inni krytycy 0 swietnym pomysle Irzykowskie
go zda je si~ zapomnieli, a wydawca Pism zbyt pospiesznie 'ow 
fragmen t - ma jqcy doniosle znaczenie dla teorii kult ury 
wlqczyl d o zbioru nowelistyk i. P rzedstawiE: kolejno poglqdy trzech 
tworcow wymienfonych w tytule, wskazu jqc na zaleznosci od Biblii, 
dostrzegalne m. in. w kategoriach . slowa, sacTum, objawienia, 

\ obrz~du. 

1. 

W scenar iuszu Irzykowskiego blizej nieokreslony czlowiek ---'
przeczuwajq.c zblizajqcq siE: smierc - spisuje "swojq nauk~", le
kcewazonq pr zez spoleczenstwo. TE: summ~ wiedzy publikuje w nie
wielkiej ilosci egzemplarzy. Autor umiera. "KsiqzkE: nalezy sobie 
pomyslec - powiada Irzykowski - jako podobnq do dawnych 
dziel filozoficznych, ktore byly zarazem poematami i zawieraly 
rozne rady i przepisy. W Ksiqzce-Matce C;z:lowiek zawar! ni mniej 
ni wi~cej tylko obraz przyszlej ludzkosci, projekty r6znych wy
nalazkow - wszystko uj~te w formie »belet rystycznej« i wlasno
r~cznie ilus trowane." Scenarzysta, jak wiadomo niezwykle wra
zliwy na punkcie oryginalnosci, t~piqcy bezlitosnie plagiat w lite

1 K. Irzyko wskl, Kst~ga-Matka (Szktc scenarl.usza), w tomIe NoweLe. Ptsma, 
pod reda kcJII Andrzeja Lama, Krak6w 1979, s. 292--95. Wszystkle cytaty pocho
dZIl z tego wydanla. . 
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r aturze polskiej, dodaje- natychmiast: "Takq ksiqzkE: okolo r. 1850 
napisal i wydal F rancuz Robid. Zr~bowicz mial jej egzemplarz." 

W cz~sci drugiej scenarius-za dowiadujemy siE: 0 dalszych 
rowniez poniekqd symboHcznych - perypetiach Ksiqzki-Matki. 
Poniewaz krqzy w spoleczenstwie w zn ikom ej ilosci odbitek, ry
chiD sta je si~ legendq, mitem, nawet idealem estetycznym. To jej 
pierwsza wJ:asciwose. Druga: nikt z poszukujq.cych nie moze do
trzee do pelnej wersji Ksiqzki-Matki, zazwyczaj znajdowane Sll 
poszczegolne ilustracje, urywki tekstu - i to wsr6d makulatu ry , 
niedopalonych szczqtkow innych ksiqzek. Mowiqc juz slowami 
Schulza, w tym momencie mamy do czynienia z kwestiq Auten
tyku, ktory - jak pami~tamy z lqcznej lektury pism autora 
SkZepow cynamonowych - jest czyms nieosiqgalnym w calosci, 
zawsze po jawia si~ w pewnych zast~pnikach i to na ogol szparga
lach , z punk tu wiclzenia "cloroslej" uzytecznosci. Ale poWroemy do 
Irzykowskiego. 

W poszukiwanie Ksi~gi-Matki angazuje si~ prasa, zostaje od
kryty jedyny egzemplarz kompletny, · przechowywany przez dzi
waka w obronnym zamku. Tu scenariusz I rzykowskiego przypo
mina wqtki z roman'sow rycersk ich, nawet motyw konkretny : dq
zenie do sw. Graala. Zamek jest oblegany, dziwak kapituluje i 
czego nie spotykamy ani u Schulza, ani u Flaszena - KsiqZka
-Matka zosta je udost~pniona zbiorowosci: "wszystko, co dotych
czas pisano - okazu je si~ jej fragmentem, jej przeczuciem". 

Konsekwencje oddzialywania spolecznego Ksiqzki-Matki przed
stawia trzecia cz~sc scenariusza. Co si~ okazuje? "Ta ksiqzka od
rywa od ~normalnego i:ycia, od pracy. Ogolne podniecenie. Spiewy, 
muzyka, procesje. [ ... ] Wynalazcy sprawdzajll jej rachuby. F ilozo
fowie komentuj~ jej wersyfikacj~." Doprawdy, dziwnq mGC inrcja
cyjnq rna slowo nieznanego ~am z imienia Czlowieka, skoro na
syca smutnq - jak si~ m ozna domyslac ze scen ariusza - rzeczy
wistose nowymi war tosciami - 0 ch arakterze prawie sakralnym. 
W miejsce normalnosci wkracza jesli nie na przyrodzonosc, to na 
pewno odswi~tnosc. Czas profanum wyparty zostaje przez czas 
sakralny. Zycie zbior owosci t~tni odroclzonym rytmem, radosciq, 
nadziejq. 

Ale uwaga: Ksiqzka-Matka sta je si~ konkurencjq dla instytucji 
nader szacownej, dla Kosciola, ktory zaczyna bye po prostu 
jak to lakonicznie okr esla Ir zykowski - "zazdrosny". Dopowiedz
my, 0 c6z? Czego m6g1by zazroscic Kosci61 dzielom ludzkim? Oczy
wiscie, choclzi tu 0 wartose jedynq i w sensie kultu rowym naj
WYZSZq, 0 sacrum obj awione slowem tego osobliwego u tworu, a na
st~pnie 0 ob rz~dy wok6l objawienia czynione. Lektura Ksiqzki
-~1atki daje czytelnikom przei:ycia typu religi jnego, aczkolwiek 
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WClqZ nie wiadomo z kim ? z czym? odbiorca mialby bye "zwiqza
ny" (lac. retigare). 

Z drugiej strony panstwo 0 bliZej nieok reslonym ustroju za
kazuje zajmowania si~ Ksiqzkq-Matkq, uzasadniajqc decyzj~ na
st~pujqco : "spoleczenstwo() zana dto si~ rozpr6zniaczylo". Przekla
d aj qc to obrazliwe stwierdzenie na j~zyk, k t6rym tu si~ poslu
guj~ , mozna by powiedziee, iz nieustanne swi~towanie udaremnia 
nieustanne pracowanie, na. kt6rego owoce panstwo ze zrozumia
lych wzgl~d6w oczekuje. Ale nie dajmy si~ zwiese pozorom! 
W istocie rzeczy Ksiqzka-Matk a i w dziedzinie gospodarki na 
dluZszq met~ d ziala ozywczo. I rzykowsk i tak to opisuje: "Ruch 
na polu wynalazk6w. W zakresie pr awa, obycza j6w, k ultury 
polepszenia w nie j [t zn. Ksiqzce-Matce] majq Zr6dlo. Przyspie
szone przeobrazanie si~ spoleczenstwa". 

W czwartej i ostatniej cz~sci scenar iusza, z kt6rej wyjqlern 
zdan ie 0 dobroczynnym dzialaniu Ksi~gi autor Paluby zaznacza, 
iz cale opowiadanie mogloby bye uj~te j ak o "sen bibliotekarza", 
a zatem f antas tyk a oniryczna pomyslu sama przez si~ bylaby wy
starczajqco umotywowana. W podsumowaui,u tego niezwyklego 
szkicu konceptualnego - pelnego miejsc poetycko n iedookreslo
nych, zostawiajqcego wi~c interpreta torowi przestrzenie do wy
pelnienia - podaje Irzykowski SWq zasadniczq, bardzo Schulzo
wskq w brzmieniu tez~: "wszystk ie ksiqzki Sq fr agmentami Ksiq
zki-Matki i marzeniami 0 nie j". 

Wyraznie widzirny: orn6wiony scenariusz (do filmu? opowiada
n ia? artykulu krytycznego?) powstal jako owoc refleksji nad sto
sunkiern jednosci do wielosci, Ksi~gi do swiata ksiqzek; dopiero 
z plaszczyzny literackiej przeszedl Irzykowski do szerszego planu 
kultury, zycia spolecznego,· ekonomii itd . Tekst Ksi~gi-Matki w ko
lejnych uj~c iach odgrywa rol~ zasadniczq, jest on faktycznie wy
d rukowany, utrwalony w materii papieru i czernidla. 

Tak przedstawia si~ pier wszy z interesu jqcych nas projekt6w 
Ksi~gi. 0 ,ile mi wiadomo, n igdy juz pozniej Irzykowski do tak 
smialo n akreslonego problemu n ie powr6cil. N igdy tez - co win
no zastanowie ~ nie wypowiedzial si~ w d ruku n a temat Brunona 
Schulza , 0 k torym ponoe w rozmowach wyr azal si~ bardzo cieplo. 
Przyjmuj~ prowizorycznie, ze drugi projek t Ksi~gi powstal od 
p ierwszego calkiem niezaleznie. 

2. 

Dla poglqd6w estetyczno-fil ozoficznych Brunona Schulza poj~
cie Ksi~gi rna zna czenie fundamentalne, 0 czyrn wielokrotnie i rnq
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drze na og6l pisano. Dose wspomniee Regiony wielkiej herezji 
J erzego Ficowskiego 2, katowicki tom Studi6w 0 prozie Brunona 

chulza 3 czy wreszcie ostatnio wydanl:! rozpraw~ doktorskl:! Woj
ciecha Wyskiela Inna twarz Hioba 4. J ak slusznie zauwaza Wyskiel, 
u Schulza Ksi~ga pojawia si~ w dwu odr~bnych porzqdkach : 

1) jako tekst narysowany lub napisany, ewentualnie inny przeJ 

dmiot 0 wlasciwosciach znaku j~zykowego, a wi~c poddajqcy si~ 
czytaniu, w kt6rego nast~pstwie oddzielamy to, co znaczy, od tego, 
co jest oznaczane; . 

2) jako niepr zedmiotowy, ale logiczny sens rzeczywistosci, co 
sprawia, ze wlasc'iwie kazde zjawisko otaczajqcego nas swiata 
nabiera nieoczekiwanych znaczen i zdaje si~ r6wniez odsylac 
uwag~ podmiotu poznajqcego poza siebie: znowuz ku Czemus? 
Komus? 

Boda j uszlo uwadze objasniaczy prozy Schulza, ze wedle opo
wiadania Ksi~ga - postawionego nie bez powodu oczywiScie na 

' czele tomu Sanatorium pod Klepsydrq - w zyciu kazdego czlo
wieka poznanie przebiega charakterystycznymi etaparni 5, W wieku 
przedszkolnym, w wiosnie zycia, Ksi~gi mozna si~ dopatrywac 
w jakichkolwiek przedmiotach barwnych, tajemn iczych, przyciq
gajqcych wzrok: w kalkomaniach , w markownikach, strz~pach ga
zet itd. Wszystkie te znak i pozaslowne odsylajq ku "nieobj~
temu transcendentowi" jak twierdzi narrator. Jesli do ktoregos 
okresu dziecinstwa zdaje si~ wla:snie pasowac Schulzowskie okre
slenie "genialna epoka", to wlasnie do tej fazy Zycia, konczl:!cej si~ 
z chwilq, gdy zaczynamy czytac. 

P ismo jest wyzwolen~em nowych m ozliwosci poznawczych, nie
wqtpliwie. Zar azem jednak uwi~zieniem w tym, co rna .char akter 
linearny, co narzuca w odbiorze scisle rygory czasowe. Wczesniej 
Ksi~ga byla doznaniem natury poetyckiej czy nawet mistycznej, 
bowiem wszystko dawalo si~ bezwiednie rozpoznawae i natych-

I J. Flcowskl, Regiony Wielkiej herezj!. S~ktce 0 zyctu i tWOrczo§ct Brunona 
schulza , wyd. II, K rak6w 1975. Tu w szczeg61nosci rozdzlal Ksi'lga, CZ1 ' i po
wrotne dZie ct itstwo, s. 4~6. 

'Jes t to Jj:slllzka zblorowa pod redakcj'l Kazlmlery Czaplowej 1 Tadeusza 
Bu jnlcklego , wyda na w se rll: Prace Naukowe Unlwersytetu Slllsklego w Ka
t owicach, nr U 5, Ka towIce 1976, w smlesznie m a!ym nak!adzte 300 egz. Z po
ruszanll p rzeze m nie p roblematykll willzll slEl szklce: Czes!awa Karkowsklego 
System Iwl tur y B r unona Schu!za, Teresy i Jerzego JarzElbskich Uwagi 0 se 
mantyce przestrzeni t czasu w pTo%l~ SchuLza oraz Wo'ciecha Wyskiela Za
gubtona K si <;ga• 

• W. Wysklel, Inna twar z Htoba. Pr obt ematyka alienacyjna to dztele B r1l 
nona Schu!za, K ra l<6w 1980• 

• Wszystkie cyta ty '" opowiadal'l lokallzu'El w tekscie, poda,qc w nawiasie 
n ume r strony wydanla: B. Sch )Jlz, P r oza. Krak6w 1973. 

87 



ANDRZEJ SULIKOWSKI . 

miast spoza znaku przezieralo - z niepokojem, z zachwytem serca 
oczekiwane - znaczenie. Poprzez tekst rowniez dochodzi si~ do 
znaczen, czemu by nie, ale to juz Sq jakosciowo odmienne zna
czenia. Tam byl Sens, tu Sq sensy. Dlatego ojciec bohatera, majqc 
za sobq zmudne doswiadczenia dor oslej lektury, powiada: "W grun
cie r zeczy istniejq tylko ksiqZki. Ksit:ga jest mitem, w ktory wie
r zymy w mlodosci, ale z biegiem lat przestaje si~ jq traktowac 
powaznie" (s. 124). 

ZauwaZmY, ze bohater opowiadania pr ze:i:ywa podobne niepowo
dzenia, jak owi poszukiwacze Ksi~gi-Matki u Irzykowskiego. Ob
cuje tylko z fragmentami Autentyku, swi~ty ot yginal nie jest mu 
dany. W pewnym momencie rodzice podsuwaj'l dziecku ilustro
wany egzemplarz Biblii. I co si~ okazuje? Bohater, zaciekawiony 
jedynie' .przedmiotowq stronq tekstu, docier a do wielosci znaczen, 
ale nie do Sensu - ot, po prostu czyta Pismo sw. jak ksiqzk~ 
jednq z nieskonczenie wielu. I oczywiscie rozczarowuje si~, krzy
CZqC do ojca: "Ty wiesz dobrze, nie ukrywaj si~, nie wykr~.caj! 
Ta ksiqzka ci~ zdradzila. Dlaczego dajesz mi ten skazony apo
k ryf, tysiqcznq kopi~, nieudolny falsyfikat? Gdzie podziales 
Ksi~g~?" (s. 124). 

Nietr udno w tym miejscu zauwa:i:yc, ze omawiane opowia
danie Schulza posiada uklad czasowy i problematyk~ podobnq do 
EntwicklungsToman. Bohater nabywa wciqz nowych, waznych dla 
rozumienia Ksi~gi doswiadczen. Oto dzi~ki lekturom doskonali 
SWq wyobrazni~ , uczy si~ dointerpretowywac uschematyzowane 
przekazy j~zykowe. Z czytelnika powiedzmy, "doslownego" przeista
cza si~ w czytelnika . "imaginacyjnego", "poetyckiego". Zdawalo 
si~, ze ksiqzki oddzielq go na zawsze od Ksi~gi. Tymczasem z go
rqczkowych, ceraz barwniejszych lektur wylania si~ nowa 
wizja Ksi~gi, ta przynalezqca juz do wieku dojrzalego, ale u wy
brimych tylko "nawiedzonych" jednostek. Okazuje si~, ze czytae 
mozna wszystko, nie tylko ksiqzki. Wladyslaw Panas slusznie uwa
. za Schulza za pisarza obdarzonego niepospolitq intuicjq czy nawet 
pasjq semiotycznq 6. 

Proponuj~ pojse jeszcze dalej . Semiotyka Schulzowska polega 
nie tylko na budowaniu spi~trzonych wieloznacznosci, na czyta
niu swiata wszerz i w glqb. Ma ona pewien subtelnie wyostrzony 
kierunek, rozmaicie wyjasniany przez komentatorow, albo wr~cz 
niedostrzegalny. Proponuj~ nazwae Schulza "swieckim mistykiem"; 

• W rozprawle ApoLogia t destrukcja (Noc wleLk i ego sezonu B run ona Schu !za), 
w kslqzce zbiorowej NoweLa, Opowtadanie, Gaw~da, I nterpretacja m alych f orm 
narracyjnych, pod redakcjq Kazimierza Bartoszynsktego, Marii J asiI'lskle j-Wcjt
kowskiej, Stefana Sawickiego, Warszawa 1974, 
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na przykladzie Ksi~gi w tym drugim, pozaprzedmiotowym i 10
gicznym rozumieniu udowodni~, ze tak wlasnie jest. 

Mechanizmy lektury wyk sztalcone w genialnej epoce i potem 
podtrzymywane czytaniem "nawiedzonym" zakladajq, ze czytelnik 
uczestniczy w nast~pujqcym zaposredniczeniu poznawczym: 

" ja" -+ tekst wielosc Znaczenie Trans
-+czytelnika ksiqzki -+ znaczen (Sens) -+ cendent 

Tekst ksiqzki staje, si~ czyms w rodzaju - jak to okresla 
Schulz - "bytu zast~pczego". Oczywiscie, nad tym tekstem w t rak
cie lektury nadbud owujq si~ nieustannie i labiryntowo znaczenia 
istotne dia rozumienia tekstu, ale nie zawsze pomocne w d ocie
raniu do Sensu wyzszego, 0 jakim mowi pisarz w eseju Mityzacja 
Tzeczywistosci. A przeciez wlasnie ow Sens wabi Schulza, bo wska... 
zuje bezposrednio na obszar Ksi~gi, obszar owego niewyslawial
nego transcendentu. Ma slusznosc Jerzy Ficowski, gdy powiada, ze 
dorosly narrator -bohater Sanatorium pod Klepsydrq t~skni za 
"bibliq wlasnego zagubionego dziecmstwa. Jej slowa, jej znaki 
Sq haslaml ewokacyjnymi dia wybiegajqcej daleko poza jej do
slowny tekst wszechobejmujqcej mitologii-poezji" 7. W dziecin
stwie bowiem ogniwa skrajne w wyrysowanym schemacie 
k omunikacyjnym stykaly si~ niemal ze sobq dzi~ki dowolnemu 
"bytowi· zast~pczemu". Na skutek rozwoju swiadomosci dost~p do 
Ksi~gi zostal utrudniony, przesloni~ty tekstem, wielosciq znaczen. 
Transcendent oddalil si~. Ale za swiadomosciq podqzala wyobra
znia tworcza i w tym .punkcie, kiedy przegonila mysl, kiedy 
w czlowieku dojrzal artysta, p owr6t do Ksi~gi stal si~ mozliwy, 
na wyzszym. co prawda poziomie erudycji. Stajq tu obok siebie: 
poet a, mistyk, filozof szczeg61nego pokroju. t.qczy ich jedno - jak 
m6wi Schulz w liscie do Andrzeja PleSfiiewicza (z dnia\ 4 marca 
1936 r.) - chcq "dojrzewac do dziecinstwa". Chcq podqzac, kazdy 
swojq drogq, do tego, co Niewyrazalne. Lub lepiej: do Tego, kt6ry 
Niewyrazalny. 

Kwestia ta musiala si~ wylonic w toku mego wywodu: Bog 
w prozie Brunona Schulza. I natychmiast nast~pna: dlaczego Ksi~
ga nie jest · tozsama z Bibliq, skoro skqdin!ld wiadomo 
zwrocil na to uwag~ Panas - ze opowiadania Schulza usiane 
Sq, nb. do dzi§ nie om6wionymi, "odwolaniami biblijnymi" i wy
wodzqcq si~ z ducha Biblii "problematyk!l moraIn'l". Na jpierw par~ 
slow 0 Bogu. 

Zapoznalem si~ z wszystkimi wypowiedziami krytycznymi 1 nau

, :1. Flcowsld, liz. cyt., 8. 49. 
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kowymi na tem at tw6rczosci Schulza, kt6re om6wilem w "Pami~t
n iku Literackim" (1978, z. 2). S twierdzam, ze pozostaje do napisa
nia ese j 0 teologii S klepow cynamonowych oraz Sanatorium pod 
K lepsydrq. W tym miejscu chcialbym wskazac na Wiosn~, opo
wiadanie znowu urzeczywistniajqce schemat powiesci r ozwojo
wej, w kt6rym 0 Bogu m6wi si~ wprost. To wlasnie tuta j obser
wujemy wyraziste przejscie od Ksi~gi-przedmiotu do Ksi~gi-sym
bolu, czy m etafory , od postrzegania zmyslowego do postrzegania 
poetyckiego lub m istycznego. Narrator przezywa rozczarowanie 
jednoznacznosciq i schematycznosci~ monarch ii F ranciszka J6ze
fa I, buntuje si~ przeciw "ewangelii pr ozy". W pewnym momen
cie - a jest to zaiste iluminacja mistyczna - markownik prze
staje bye tylko zbiorem uszeregowanych znaczk6w. P r oza Schulza 
brzmi tonem zartobliwej i zarliwej zar azem modlitwy: "Wtedy 
znienacka, jak rzecz niewaznq, otworzyles przede mnq ten mar
kownik, 0, Boze, pozwoliles rzucie mimochodem spojrzenie w t~ 
ksi~g~ luszczqCq si~ blaskiem, w markownik strqcajqcy swe szaty, 
stron ica za stronicq, coraz jaskrawszy i coraz przeraz!iwszy ... K t6z 
wezm ie mi za zle, ze stalem w6wczas olsniony, bezsilny na wzru
szenia, a z oczu przepelnionych blaskiem laly mi si~ lzy. Co za 
olsniewajqcy relatywizm, co ia czyn kopernikanski, co za plyn
nose wszystkich kategorii i poj~c! Wi~c tyle dales sposob6w istnie
nia, 0 , Boze, wi~c taki Tw6j swiat jest nieprzeIiczony!" (s. 152
153). 

Z uwagi na szciuplose miejsca ograniczam si~ do suchych wnio
sk6w. B6g w tw6rczosci Schulza przywoly,wany jestniekiedy z imie
nia, w osobliwej tonacji ironiczno-powaznej. Najcz~sciej albo ozna
czany m nie j zobowiqzujqcym mianem "Demiurgosa", jak w Trak
tacie 0 manekinach , alba obecny w spos6b, by tak rzec, nega
tywny. W tym ostatnim przypadku rzeczywistose przedstawiona 
ciqzy ku chaosowi, nabiera cech imita tywnosci , pozbawiona uprze
dnio ontycznego gwar anta . Wymownym swiadectwem takiego ujmo
wania - ze s i~ t ak wyraz~ - "teologii negatywnej" jest znako
mita i wciqz jeszcze nie zinterpretowana wlasciwie Ulica Kroko
dyli, wypr zedza jqca w czasie podobne w istocie pr zemyslenia Mi
losza Z Ogrodu ncmk czy wiersza Oeconomia divina. W katego
r iach sakralnych - a raczej w kategoriach nieobecnosci sacrum 
daloby si~ swietnie wyjasnie kluczowe i opozycyjne w stosunku 
do Ksi~gi poj ~cie "labiryntu", rozrastajqcego si~ w swiecie Schul
zowskim w na jr6Zniejszych okolicznosciach. Dla filozofii autora 
Skle pow cynamonowych B6g zdaje si~ bye wielkq, niepokojqcq 
hipotezq. Bye m oze, gdyby odnala21 si~ tekst ostatniej, zagubionej 
powiesci pt. Mes jasz, na ten temat daloby si~ powied ziee 0 wiele 
wi~cej, poniewaz Chrystusa w prozie Schulza - wyj qwszy nie
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Hezne i mniej isto tne motywy nowotestamQntowe - w zasad zie 
nie napotykamy. 

Kwestia druga: dlaczego Ksi~ga nie jest to:i:sama z Bibliq? Z po
mocq przychodzq clane biograficzne. Schulz tworzy w kr~gu k ul
tur przemieszanych. Sa m wywodzi si~ z tradycji zydowskiej, a le 
od r eligii przodk6w - jak wielu wyksztalconych i spolonizowa
nych Zyd6w - z uplywem la t odchodzi na pozycje :i:yczliwego 
obserwatora. Sympatyzuje z katolicyzmem, oglqd a zapewne inne 
obrz'ldk i zywe w Droh obyczu: grekokatoIik6w, mo:i:e Ormian? 
W sensie religijnym Ksi~ga staje si~ tym dla kultury, czym gl6wn y 
maszt dla namiotu - gdy go zabraknie, usuwa si~ sakralna Axis 
mundi, kultura t raci swoj porzqdek, zasadniczy punkt orientacy j
ny. W rodzitmym mias teczku Schulza ro:i:ne odmiany Ksi~gi, r zec 
lo:i:na, nieustannie scieraly si~ ze sob'l, co oczy wiscie bylo inspi

ruj'lce dla ar tysty, ale zarazem myl'lce dla poszukujqcego "misty 
ka swi~ckiego". . 

Drugi czynnik powaznie oslabiaj'lcy kulturow'l pozycj~ Ksi~g i 
wskazuje Artur Sandauer w swym blyskotIiwym komentarzu do 
prozy Schulza. Oto Droh obycz w pocz'ltkach XX wieku zostaje 
zalany cywilizacjq nafciarskq, zywiolem nowobogackich profan6w, 
barbarzyncow szczelnie zflmkni~tych na wartosci tak bliskie Sch ul
zowi. Wsrod ludnosci post~puje zarazem deprawacj a , pieni<}dz roz
bija dawne za:i:ylosci rod zinne i srodowiskowe, bankrutuje solidny 
handel, w tym takze sklep blawatny rodziny Schulz6w. Ulica Kro
kodyli - 6w przenikliwy znak cywilizacji naszej doby - w prze
ciwienstwie do pr zestrzeni bliskich pisarzowi, pelnych tresci 
i "bytow zast~pczych", swieci pust'l bielq; to "kra ina niepewnej 
egzystenej i", dzielnica "pseudoamerykanizmu", "dystrykt przemy
slowo-handlowy z podkreslonym jaskrawo char akterem trzezwej 
uzytk!J wosci" (s. 92-93). 

A wi~c znane Schulzowi teis tyczne sposoby organizow ania kul
tury (kazdy posiada wlasnq Ksi~g~!) zderzajq si~ z zywiolem ateis
tyeznym, przemyslo\vo-miejskim, wyzutym z gl~bszych wartosc i 
humanistycznych, a pr zy tym nieslyehanie zdobywezym. Si~gn'lw-
zy do obraz6w z Wio sny - utworu ob jasnia jqeego niezym swoista 

eneyklopedia poetyeka wyobrazni~ Schulza - powiedziec by moz
na, iz na oczach ar tysty Aleksander Wielki, .,czlowiek czynu, czyli 
plytkiego ducha" , ten kt6ry "zwqtpil 0 Bogu" (s. 156), na caly 
Drohobycz, wi~c na caly s\\' ia t, pr6bo wal rozci'lgnqc niena wistn'l 
poecie, zurz~dniczalq monarchi~ Franciszka Jozefa 1. 

Swiadom jestem oczywiscie, ze Ksi~ga u Schulza ma aspekt 
estetyczny, epistemoiogiczny, ontologiczny, teologiczny oraz sakral
ny. Trzeba by je dokladniej przedstawic. Dla jakosci tej prozy 
nawet lepiej , ze poj~cia fundamentalne okazu jq si~ tak trueI no 
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pochwytne i niejedrwznaczne. Dzi~ki temu Schulz miast apologe
ty Tory zydowskiej czy Biblii chrzescijanskiej stal si~ rewela
cyjnym, uniwersalnym artystq-badaczem cYwilizacji wsp6lczesnej 
i rna dla nas takie znaczenie, jak dla wieku XIX mial Nor wi'd 
jako swiadek narodzin k apitalizmu krwiozerczego. Daje nam pre
cyzyjne studium nowego poganstwa. 

3. 

P rojekt Ksi~gi zostal przez Ludwika Flaszena pomieszczony 
w esencjonalnym poemacie eseistycznym, spisanym w 37 tezach B. 

Motto zaczerpni~to z Sanatorium pod Klepsydrq i brzmi ana: 
"Egzegeci Ksi~gi twierdzq, ze wszystkie ksiqzki dqzq do Auten
tyku". Wyw6d Flaszena dedykowany jest, co znamienne, Jerzemu 
Grotowskiemu; w pier wszej warstwie znaczen powtarza kpncepcj~ 
Schulza, w drugie j jednak radykalnie jq przekracza. Najpierw 
wi~c 0 tym, co uzupelnia i kontynuuje wizj~ autora Sklepow cy
namonow ych. 

Flaszen, podobnie jak bohater z opowiadania Ksi~ga, uswiada
mia sobie wielosc ksiqzek, ich powtarzalnosc, przemijalnosc. 
Stwierdza rozczarowany: ,,1. Ksiqzk~ si~ wymysla, pisze, wydaje. 
Ksiqzek jest nieprzeliczone mn6stwo. Przechodzq one przez nas 
jak przez urzqdzenie, k t6re - stosownie do przyj~tej roli - pisze 
lub czyta. Pompujq w nas ow swiat zast~pczy, swiat bez zobo
wiqzan, dzi~ki czemu latwie j przystajemy na malosc i ograniczo
nose wlasnego zycia. [.:.] Ksiqzka uzup~lnia nas - ale nie spel
nia, nie czyni. Jest wygodna. 3. [.. . ] Ksiqzk~ pisze si~ po to, by 

. stae si~ instytucjq w swiecie instytucji": 
Analogicznie jak u Sch ulza, ksiqzki sta jq si~ dla Flaszena pew

nq namiastkq, by tami zasi~pczymi, ich liczebnose uniewaznia ja
kosc, tymczasem - a poeta z Drohobycza z pewnosciq by si~ pod 
tym podpisal - ,,5. Ksi~ga - prawdopodobnie jest tylko jedna. 
Reszta to wersje. Wersje sot nostalgiq pierwowzoru, jego szuka~ 
niem". Stosunek Ksi~gi do zbioru ksiqzek wyobrazmy sobie na
st~puj qco : na jednej szalce literaturoznawczej wagi kladziemy 
pokazny, soczysty kokos, na drugiej tuzin orzech6w wloskich lub 
par~ garsci w:ydrqzonych skorllp. 

Jak wynika z calosci manifestu, Flasze~ uwaza ksiqzk~ za ro
dza j metafizycznego znieczulacza. Lektura nie pomnaza wartosci 
(np. estetycznych czy wychowawczych), slowo drukowane dziala 
antypersonalistycznie, przydaje nam okreslone role, zubaza oso

• L. Flaszen , K sl 'lga (w:) teg9± Cyrograf. wyd. 2, K rak6w 1974, s . 291- 298. 
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bowose. Tu odslania przylbicE: humanista pesymistyczny. (Wed Ie 
mej wiary samotny "romans z tekstem" - ' termin Jana Blonskie
go - pozwala przelamae schemat instytucji, wytworzye i umoc
nie dobroczynne wi~ zi nieformalne. Punkt widzenia humanisty 
optymistycznego.) 

Projekt Ksi~gi rozbudowano w oparciu 0 tak ujE:te . przeswiad
czenia wst~pne. Skonczyla siE: dla Flaszena era pisma, przezyl 
siEl - potwierdza to doktryna i praktyka Grotowskiego - teatr, 
a srodki masowego przekazu powi~kszajq jeszcze wyrw~ powstalq 
w obiegu kulturalnym. Wszystkie zr6dla informacji artystycznej 
ksztaltu jq postawE: biernej konsumpcji. Ale wi~zy z - mowiqc 
slowami Irzykowskiego - Ksi~gq-Matk q jeszcze nie zostaly zerwa
ne: ,,21. Ksiqzka jest to Ksi~ga po upadku, Ksi~ga zdegradowana. 
Kazda ksiqzka, nawet na jbardziej kaleka, za wiera w sobie nie
jasne poczucie swej genealogii". 

Przejdzmy teraz ku drugie j, oryginalne! war st\vie znaczen. Fla
szen, rozwijajqc semiotyczne in tu icje Schulza powiada kategorycz
nie: ,,18. Ksi~ga zlozona jest ze znak6w. Ale w takim znaczeniu, 
jak J an jest znakiem, g6ra jest znakiem, wiatr jest znakiem [ ... J". 
Dla opisania relacji wzajemnych pomi~dzy ' podmiotem. a mnogo
sciq owych znak6 w, autor Cyrografu poshigu je siE: parq zaimk6w 
pisanych z wielkiej litery "Ty" - "J a". P ier wszy z nich nie podlega 
odmianie, drugi - t ak. Plaszczyzna porozumienia uklada siE: w tym 
przypadku horyzontaln ie, a stosunek "Ty" do "Ja" nabiera zna
°mion osobliwej religii. Przypomina si~ w tym rriiejscu Ludwik 
Feuerbach, klasyk nowozytnego a teizmu, proponu jqcy model religii 
bez transcendencji, bez owej nadprzyrodzonej Axis mundi, bez 
poj~cia sakralnego "srbdka". W ktlncepcj i rzeczonej "Ty" - "Ja" 
gra donioslq rol~. W Istocie chrzeScijanstwa (1841) Feuerbach po
wiada: "Jesli istota czlowieka jest najwyzszq istotq dla czlowieka, 
to musi tez praktycznie najwyzszym i pierwszym prawem bye 
miloS{: czlowieka do czlowieka. Homo homini deus est - oto na j
wyzsza praktyczna zasada - oto zwrotny punkt dziej6w powszech
nych. Stosunek dziecka do rodzicow, malZonka do malzonki, brata 
do brata, przyjaciela do brata, w ogole czlowieka do czlowieka, 
kr6tko m6wiqc: stosunki moraIne Sq' same w sobie i dla siebie 
stosunkami prawdziwie religijnymi." 9 

o He Schulz nie pozbawia KsiE:gi sakralnego blasku, 0 tyle 
Flaszen redukuje Vf swym projekcie perspektywE: teologicznq. Nie 
oznacza to bynajmniej rezygnacji z mistyki, 0 nie! Jak wiadomo 

• L. Feuerbach. 0 !stocte chrzdcijanstwa, przelo:l:yl Adam Landman. Blbllo
teka Klasyk6w FUozofl1, Warszawa 1959. s. 435. 
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Grotowski w Teatrze Laboratorium mrdal poszukuje tajernnicy, 
choc w plaszczyznie wyznaczonej teoretycznymi pracarni Feuerba
chao Znak czasu p olega na tyrn, ze w projekcie Flaszena nie rna 
miejsca na swi~t'l os k ultury, na korzenie sakraine teatru. J ak 
to napisal Blonski 0 eksperymentach Grotowskiego? Ze poszu
kuje w gruncie rzeczy namiastek , usiluje budowac kultur~ poza 
Chrystusern, poza sacrum religijnyrn. Biblia Grotowskiego to tylko 
kostium, rezonator znaezeJl, kodeks gestow, zaehowan, pasozytni
ezo eksploatowany arehetyp Hl. 

Warto jeszeze pokazac w jaki sposob urzeczywistnia si~ osobIi
wie poj~ta wi~z mi~dzyludzka: ,,12. Ksi~ga wynurza siE; spo
miE:dzy Mnie i Ty. Jesii n ie jestesmy sobie potrzebni, nie ma nas 
i nie ma Ksi~gi". Wprowadzon a t.u k ategQria "potrzebnoSci", na
suwaj'lca nieciekawe skojarzenia z utylitaryzmem, budzi juz pew
ne rozterki - ezy to najwlasciwszy k atalizator dia przezyc quasi
-religijnych? 

Co wi~cej, Flaszen poetycko definiuj e oba interesujqce nas zaim
ki, przez co jego wiz ja Ksi~gi nabier a niebezpieeznej pojemnosci. 
Z koniecznosei cytat przydIugi: ,,14. Czym jest Ty? Tak , J anem 
i Piotrem, garnkiem, w k tor ym m atka w ar zy straw~ dia ojea, 
wipokiem Z okna, m E;zczyznq, n iewiastq, dzieckiem, trawq, po kto
re j ugania siE: pies - wszelkim bytem konkretnym obleezonym 
w cialo. Ale tak ze eZYIns, co je wszystkie oga rnia, co jest im wsp61
ne - i trzeba b y siE; stalo. 

Czym jest Ja? To moj a rE;ka i b rzueh i to , ze widz~ na zewnqtrz 
i widzE; w sobie, nieprzekraczaIny, osobny. Ale i cos, co - po
k rewne? tozsam e? - nie m oze si~ stae, jesli reszty nie b~dzie. [ ... J 
To b~dzie powsta wac mi~dzy nam i pr zez czyn,ienie K siE;gi" . 

Zauwazmy, wi~z "Ja" - "Ty" zadzierzgni~ta jest pomi~dzy "by
tami konkretnymi" , wi~c w sfe rze ma terii. Wprawdzie wychodzi 
n a poz6r- poza ciaIo, pr zeobraza siE; w ducha , aur~ ezy ema nac jE;, 
lecz t o duch wytworzony przez m ateriE;, wobec niej by towo wt6r
ny. Indywiduum wedle Flaszena dzieli SWq swiadomosc na d wa 
ob~zary: "Ja" zewn~trzne, dia innych, "J a" wewn~trzne , dIa sie
bie czy w sobie. W tym uj ~ciu jednostka zda je si~ bye niepozna
w aina - tu otwiera si~ szezelina dIa tajemnicy we Flaszenow

10 J . BlollSk i , Znakt, t eatT, ~wt~to~c, ..T eksty" 1976 , z. 4-5, szezegolnie S. 42
43. Jest to naj przenik liwsze stu dium 0 f ilozofieznyeh (ezy teologieznyeh) pod
stawach Teatru Laboratoriu m. 0 bibli j nyeh aluzjaeh w samym spek taklu pisa
lem w szkicu "Apoeatypsis cum ft gurts". WteLoznaczn osc struktuTy 'Widow isk a, 
.. Znak" 1974, nr 9. R ownoeze§nie niemal ukaza la siEl kSi"zka Malgorza ty Dzie
duszyek iej A pocaLYPsis cum f t gUTtS. Opis spektaktu Jerzeg o Grot ows k l ego, Kra
kow 1974, kt6rej to p racy w6wczas - piszqc m6j artykul - nie zna!em . 
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skiej rnistyce interper sonaln ej. Kiedy "Ja" rozpoznaje "byty kon
kretne obleczone w cialo", usiluje p r zypisywac irn imiona. 

A wi~c szukanie Ksi~gi odbywa si~ za posrednictwem slowa. 
Imi~ pozwoli - rna nadziej~ Flaszen - odnaleze utracon q tozsa 
mose z "Ty", z Kosmosem. P r agn ienie t akiej jednosci zywo przy
pornina z kolei rnistyk~ wedyjskq, braministycznq koncepcj~ od
nalezienia pelni w Atmanie (por . U paniszady). Slowo jest zapal
nikiem .owej mistyki ateistycznej, w os iqgni~tym akcie kontem
placji staje siE; bodaj zbE;dne. 

Wszyscy mistycy, jak mozna przypuszczac, wierzq podobnie, n ie
zaleznie od tego, ezy Sq chrzescijanami, m uzulmanarni, brarninami 
itd. Wierzq , ze istnieje Rzeczywis tosc Jedyna, Najwyzsza, Pierwsza ; 
dla jednych Bog w Trojcy Jedyny, dla drugich Atman-Brahman. 

- Wszelkie jestest wa wobee tego Bytu Sq tylko znakami bqdz drogo
wskazami. W r ozluzn ionej tk an ce rzeezyw istosci otwiera siE;, jak 
twierdzi Heidegger , pewien szczegolny "przeswit" (Lichtung), dzi~
k i ktoremu - dod ajmy - m istycy uzyskujq cz~sciowy i zazwy
czaj niedoskonaly o.glqd Rzeczywistosci Najwyzszej . 

Byt P ierwszy rna podstawowq cech~ : transcendentnose. W okro
jonej z wymiar u wertykalnego Ksi~dze Flaszena pozQsta je rnoz
liwosc transcendowania poziomego - w kie r unku nigdy' do k Oll ca 
n iepoznawalnego "Ty". 

Na zakonczenie sprobujmy us tawie trzy omow ione wIzJe Ksi~gi 
wobec Biblii. Oczywiscie, tworcy poj~cia "Ksi~ga " przetlum aczyli 
ten ostatni termin, aby uniknqc n a rzucajqcych si~ natychmiast 
skojarzell r eligijnych. Z dziedziny t eologii przemiescili si~ za tem 
w obszar teorii kultury. Wszyscy t rzej podkreslajq, ze dzi~ki slow u 
Ksi~gi ud~ielona jest zbiorowosci - a najcz~sciej udzielana 
wiedza ta jemna, niezwycza jna, a wi~c objawiona. U Irzykowskiego 
i Flaszen a zr6dlo objawienia plynie od czlowieka d o ludzi, na
tomiast u Schulza obserwujemy otwareie na Boga (Demiurga) albo 
znaCZqCq nieobecnosc ladu sakralnego (zjawisko labiryntu). Tylko 
w pierwszym projekcie Ksi~ga-Matka dana jest spolecznosci w swej 
wersji pelnej , u Sch ulza i F laszena - to znacznie ciekawsze! 
za wsze okazuje si~ fr agm entem , r aczej zad aniem poznawczym niz 
czyms gotowym czy zakon czonym . 

Bye moze, p r oblematyczn e is tnienie Ksi~gi swiadczy 0 d wu zja-' 
wiskach: po pierwsze, 0 usuwaniu si~ tradycy jnego dla k ultury pol
skiej wzorca (czyli Biblii) jakb¥ poza sfer~ wspolczesnej litera
t ury; po drugie, Ksi~gi pomyslane przez wymien ionych hvor cow 
sta jq si~ w pewnym stopniu narniastk q P ism a Sw., probq prowi
zorycznego uporzqdkowania chaosu, w jakim przyszlo tworzye tym 
artystom. Trzem bowiem wizjonerom p rzyswieca mocne przek o
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nanie, ze tylko dzi~ki Ksi~dze zycie zbiorowosci we wszystkich 
dziedzinach i na wszystkich poziomach nabiera ladu. 

Ksi~ga w zyciu spolecznym rodzi obrz~d. Zar6wno u Irzykow
skiego, jak i u Schulza zachowania obrz~dowe powielajll gesty 
biblijne, przy czym autor Sk Zep6w cynamonowych czerpie na r6w
ni z judaizmu, jak i chrzescijanstwa, dajqc - z uwagi na obj~

tosc: swego dziela - najbogatszy obraz takich zachowan. Flaszen 
natomiast wykracza daleko poza tradycj~ Starego i Nowego Przy
m ierza, zap~dzaj q c s i~ - jakby z niepokojem powiedzial Schulz 
w "regiony wielkie j herezji". 

1978- 81 
AndrzeJ Sullkowskl 

Referat wygl·o,s~ony 6 m aja 1981 r oku w Lublinie na sympozjum nauko
wym Bi blia a literatura, zorganirowanym przez Zaklad Badan na d Li
teratuq ReligijnCl i Ka tedrE: Teorii Literatury KUL. 

• 

• 
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KOSCIOt W KRAJACH DALEKfCH BLiSKICH 

ROZMOWA 0 , RUCHU DLA LEPSZEGO 
5WIATA Z OJCEM FRANCOIS CREAC'H 

Znak: Reprezentuje ojciec Ruch dla Lepszego Swiata [Movim ento 
per il Mondo Migliore]. Nazwa tego ruchu brzmi dumnie ale i 2 0 

bowiqzujqco. Skqd ta ka nazwa? W jaki sposob chcecie sprostac 
zobowiqzaniom w niej zawartym? 
O. Fran~ois Creac'h : Ruch powstal we Wloszech, jako skutek prze
myslen i inspiracji ojca Lombardiego. B yl to jezuita , bliski przy
jaciel papieza Piusa XII. Cz~sto dyskutowali oni ze sobq - takze 
na temat tworzqcego si~ r uehu. Ojciec Lombardi mowil 0 ruchu 
"dla nowego swia ta". Pius XII poleeil mu zamienic nazw~ "nowy 
,swiat" na "lepszy swiat". Nie mozna przeeiez wymyslic nowego 
swiata. Chodzi nam 0 ten wlasnie, k tory jest, i 0 t o, jaki ma si~ 
stawac; 0 swiat odkupiony przez Chrystusa, dqzqcy ku Kr olestwu 
Bozemu - wi~cej , kt6ry pewnego dnia stanie si~ Krolestwem Boga. 

Niewqtpliwie nazwa jest bardzo ambitna - choc na pewno mniej 
ambitna niz sama Ewangelia. 

Zatem to P ius XII ostatecznie nadal nazw~ nowemu ruchowi. 
Oglosil tez jego istn ienie. Bylo to 10 lutego 1952 r . 

Rzecz jasna, ze nasz Ruch sam lepszego swiata nie stworzy. Ale 
moze pociqgnqc za sobq wielu ludzi, w iele wsp61not, par afii. Nie 
chodzi nam 0 stworzenie silnego, samodzielnego r uchu; swymi idea
mi ruch chce przeniknqc we wsp61noty chrzescijanskie, do Ko
sciola, do spolecznosci ludzkich. 

Znak: Jakie byty olwlicznosci powolania Ruchu, je go poczqtki? 
FC: J ak juz powiedzialem, zalozycielem byl ojciec Lombardi. Jego 
projekt zrod zil s i~ z obserwaej i spoleczenstwa wloskiego tuz przed 
II wojnq swiatowq, w ezasie jej trwania i po jej zakonczeniu. F a
szyzm wywarl ogromny i niszczqcy wplyw na Wloch6w. Wlosey 
chrzescijanie, kt6rych znal w tym okresie ojciec Lombardi, byli 
rozproszeni. Jesli nawet lqczyli si~ jakos w ramach K osciola , nie 
zajmowali si~ przyszlosciq swi1\ta i spoleczenstwa . W takim spo
leczenstwie, silniej niz w innyeh widoczna byla potr zeba grun

7 - ZNAK 97 



KOSCIOt W KRAJACH DALEKICH I BLiSKICH 

town ej odnowy struktur, odnowy samego czlowieka i calych spo
lecznosci. Wyrazniejsze byly rozmiary cywilizacyjnej katastrofy 
i silniej odczuwano poti'Zebe, nadziei na lepsze jutro. 

Ten swiat ba rdzo p otrzebowal chrzescij a11skiej nadziei i chrze
scijanskiej sluzby. Rozumial to o. L ombardi i bardzo liczyl, ze moz
n a w tym duchu odnowie Kosciol. Wydaje si~, ze mial on juz 
wtedy wyraznq intuicj~ tego, czym powinien bye Sobol'. Powie 
dzial potem zresztq, ie doskonale rozpozna je siebie w II Sobo
rze Watykanskim. 

Znak: Czy od poczqtku bylu to mysL 0 stwoTzeniu ntchu? 

FC: Do odnowy swiata w Chrystusie, scalenia go yv wiernosci 

Ewangelii potrzeba wielu ludzi. P otrzebna jes t grupa inna nii 

jednorodna wspolnota zakonna. Tak a grupa' musialaby obejmowac 

calq roinorodnose powolan w Kosciele, wykorzystae charyzmaty 

duchownych i swieckich, mlodych i starych , ludzi roinych zawo

dow... 


Znak: Ale na poczqtktL oJc~ec LombuTdi byl sam.. . 

FC: Tak. Mial jednak akcepta cj~ i przyjazn papieia. Rozpoczql 

od jezdzenia po miastach wloskich i wyglaszania odczytow czy 

kazan. Okazalo si~, ie gloszona przez n iego nadiieja byla bardzo 

potrzebna swiatu, przema wiala do ludzi . Sluchano go che, tnie; co

raz wi~cej ludzi go sluchalo. W koncu przestaly wystarczac ko

Scioly i sale. O. Lombardi mowil na stad ionach i placach publicz

nych. 


Znak: Tylko we Wloszech? 

FC: Od 1950 roku zaczyna jezdzic do krajow niemal calego swiata. 

W 1951 - wydaje swojq pierwszq ksiqzk~ PeT uno m ondo nuovo 

(0 nowy swiat). Wreszcie przychodzi rok 1952 i papieska prokla

macja Ruchu dla Lepszego Swiata, najpierw w rzymskiej die 

cezji, potem - w wielu diecezjach Kosciola . 


Wokol o. Lombardiego gromadzic s i~ zaczyna grupa wspolpra
cownikow, ludzi rMnych powolan . W 1956 r . Pius XII ofiarowuje 
Ruchowi wspaniale Centrum dla k szta lce nia animatorow odnowy 
Kosciola. Cale zespoly parafi alne, za konne, przedstawiciele 1'02: 
nych diecezji, roznych n arodow przezy wa jq tam wspolnotowe re
kolekcje. 

Do tej siedziby o. Lombardi zwolal w 1959 roku pierwszy "Wie
czernik", k tory stal si~ jakby kapitulq generalnq Ruchu. Byl to 
znamienny moment przekazania indywid ualnego ch ar yzmatu 
o. Lombardiego mi~d zynarodowej Grupie Promotorow. 
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W okresie Soboru okolo 1200 biskup6w - Ojc6w Soboru - za 
poznalo si~ z Ruchem i zaakceptowalo jego idee. 

Znak: Czyli okazuje si~, ze poczo.tki pracy uk onstytuowanego JUZ 

Ruchu przypadajq na czas trwania II Soboru Watykanskiego. 
Obecnie cz~sto powolujecie si~ na teologi~ Soboru. So. tacy 
szczegolnie w Kosciele zachodnie j Europy - ktorzy twierdzo., ze 
ide e Vaticanum II so. juz przestarzale. So. tez srodowiska, do kto
rych te idee w gruncie rzeczy chyba jeszcze nie dotarly. Jak 
wedlug Ojca - wy glqda ten problem? Ktore teksty soboTOwe ce
nicie w Ruchu najbardzie j? Czy jako Ruch widzicie potrze b~ upo
wszechniania idei Soboru i jak to jest mozliwe? 
FC: Oczywiscie niek t6re teksty Soboru nie ogarnia jq - ze zro
zumialej racji uplywu czasu - najbardziej wsp6lczesnych proble
m6w. Ale mysl~, ze to, co s tanowi istot~ Vaticanum II zaledwie 
zacz~lo bye wprowadzane w zycie. Z dokumen tami Soboru - Sq 
to zresztq wspaniale teksty - jes t troch~ tak, jak to cz~sto bywa 
z deklaracjami biskup6w; mogq po prostu pozostawae w biblio
tekach. Uczciwie sqdz~, ze nie zrobilismy jeszcze wszystkiego, 
aby urzeczywistnie to, co jest na jwazniejsze w dziele Soboru. 
Szczeg6lnie wazne wydajq si~ nam: Konsty tucj a Lumen Gentium, 
istotne tresci Gaudium et spes oraz Dei V erbum. Te trzy doku
menty Sq najcz~sciej uzywanymi przez nas tekstami. J ezeli zas 
chodzi 0 zycie zakonne - dodalbym do nich jeszcze Perfectae Ca
ritatis. 

W punkcie 12 rozdzialu II Lumen Gentium jest powiedziane, ze 
wszyscy chrzescijanie przez chrzest i bierzmowanie otrzymali spe
cyficzne dary. Te dary powinny bye - w tym celu zostaly prze
ciez ofiarowane - oddane na uslugi wsp6lnoty chrzescijanskiej 
i wsp6lnoty ludzkiej. Aby stalo si~ to m oZliwe, trzeba azeby Ko
sci61 w pewnym sensie zdecentralizowal si~ , zeby chrzescijanie 
wszyscy ochrzczeni - za cz~li zye w mniejszych grupach, aby za
cz~li w nich i poprzez nie sluzyc innym. 

To wszystko zaledwie zaczynamy r ealizowac w zyciu Kosciob. 
Bardzo dobrze si~ stalo, ze wprowadzono liturgi~ w j~zykach na
rodowych , ale to dopiero poczqtek. Przeciez dla reformy liturgii 
nie t rzeba bylo kon iecznie zwolywae soboru. 

Znak: Przez caly czas poslugujemy si~ okresleniem "ruch" . Co 
wlasciwie znaczy to slowo w waszym przypadku? 
FC: Tak, na to pytan ie powinienem byl odpowiedziec, kiedy za
rzucila nam pani nadmiar ambicj i w nazwie. Mysl~, ze te dwie 
odpowiedzi b~dq si~ wzajemnie uzupelniae. 

vV j~zykl1 fr ancuskim slowo mouvement (ruch) ma dwa r6zne 
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znaczenia. Po pierwsze oznacza szerokq organizacj~ ludzi. To zna· 
czenie odnosi si~ na przyklad do wielkich ruch6w politycznych 
(ruch republikanski we F rancji zgromadzil, przynajmniej w chwili 
wyborow, miliony ludzi). Do takich ruchow nalezq tez ruchy Akcji 
Katolickiej. Sq to ruchy zorganizowa ne, z legitymacjami , sklad
kami, itd. Mog,! on e gromadzie d ziesiqtki, a nawet - .ink np. we 
Wloszech - setki tys i~cy l udzi. 

Ale slowo mouvem ent moze jeszcze oznaczac jakis poryw, dyna
mizm, jakies dqzenie rzesz ludzkich. I 0 takie rozumienie tego slo
wa chodzi przy okazji Ruchu dla Lepszego 8 wiata; nie 0 organi
zacj~ zgromadzonych ludzi, ale 0 pobudzenie, za inicjowanie reali
zacji wartosci, kt6re potem zakorzeniq si~ w swiadomosci chrze
scijan - niezaleznie od tego, czy deklarujq przynaleznose clo Ru
chu czy nie. 

Znak: Czy to oznaeza, ze Ruch d~a Lepszego S wiata nie posiada 
zadnej struktury? 
FC: Nie mowi~, ze nie mamy zadnej organizacji, tylko ze rue 0 niq 
tu chodzi. Niejako automatycznie do Ruchu nalezq wszyscy ludzie 
dobrej woll, kt6rzy znajdujq si~ na calym swiecie, wszyscy, kt6
rzy chcq ulepszae swiat przez wzrost sprawiedliwosci i milosci 
mi~dzy ludzmi. S,! ludzie, kt6rzy zetkn~li s i~ z Ruchem w jakiej
kolwiek postaci, cos ich zachwycilo, zainspirowalo i przeniesli to 
w swoje srodowiska. Tym samym realizujq zadania Ruchu. Sq 
i tacy, ktorzy 0 naszym Ruchu w ogole n ie slyszeli, ale sami od
czuwajq te potr zeby, ktorych rozpoznanie Ruch stara siE: pobudzie. 
Sami nie wiedzqc 0 tym, ci ludzie wlqczajq si~ w prac~ Ruchu. 
Czyz tym samym do niego nie nalezq? 

Jedynq zorganizowanq strukturq jest Grupa Promotorow Ruchu 
dla Lepszego 8wiata. Liczy ona zaledwie 450 osob roznych naro
dowosci. Jej zadaniem jest nieustanne pobudzanie Ruchu -:- inspi
rowanie prac i pobudzanie wsz~dzie tych dqzen, 0 kt6rych mowi
tem. 

Znak:. Jakie sq waSZe projekty i wasze me tody pracy? Czy Ruch 
posiada jakies wlasne, specyJiczne metody? 
FC: Bye moze niektore z naszych metod pracy Sq specyficzne, ale 
w zasadzie czerpiemy z istniejqcych juz doswiadczen, si~gamy do 
dOI'obku nauk humanistycznych; psychologii, socjologii, psychoso
cjologii, a takze - oczywiscie - filozofii i teologii. Cz~sto. wy
korzystujemy metody juz uzywane i sprawdzone - np. metod~ 
prospektywnq Gastona Bergera czy metod~ preferencji. Okresle
nie metod pracy Ruchu odbywalo si~ takq samq drogq, jak usta
lenie innych projektow Grupy Promotor6w. Posiadamy dossier 
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o 	metodach. Wsp6lpracowalem w tworzeniu tego projektu. Prac~ 
• 	 t~ zakonczylismy mniej \Vi~cej p6ltor a roku temu. Poslugiwalem 

si~ wieloma dzielami psycholog6w i socjolog6w francuskich. Szcze
g61nie jasna, klarowna i pomocna w planowaniu pracy grupowej 
okazala si~ propozycja Charlesa MacciQ. 

Znak: W pra.cy Ruchu, na ile zdolalam go poznac, dWa nurty 
wydajq mi si~ szcze g6lnie wazne : rekolekcje (czy tez sesje) i mo
de le operacyjne jak np. Nowy Obraz Parafii. W szerokim rozu
mieniu terminu "metoda" moz1Ul je chyba uznac za metody pracy 
Ruchu. 
FC: Tak, Sq to niewqtpliwie specyficzne metody praey Ruchu dla 
Lepszego Swiata. Jest w nich zawarta duchowosc Ruchu oraz me
toda post~powania. 

Uzywamy r 6wniez innych metod, np. dzielenie si~ Ewangeliq, 
swiadczenie 0 zyciu, rewizja zycia , dowartosciowanie braterskie 
itd . Sq to metody uzywane przez Ruch; bywa, ze Ruch zaczerpnql 
je skqdinqd (np. rewizja zycia - JOC) albo sam je wymyslH (np. 
dowartosciowanie braterskie i swiadczenie 0 zyciu) . 

Ale, powieclzmy szczerze, te metody Ruehu nie Sq takie znowu 
specyficzne. Specyficzny jest nade wszystko duch , w jakim te me
tody Sq uzywane. 

Znak: Czym r6zniq si~ rekolekcje - sesje Ruchu dla Lepszego 

Swiata od zw y klych rekolekcji prowadzonych w Kosciele? 

FC: Najistotnie.iszym rysem tych rekolekcji jes t ieh wymiar dia

logiezny i wsp61notowy. To nie sam rekolekcjonista odpowiedzial 

ny jest za gloszenie praw Bozyeh. T o zgromadzony "maly Ko

sei61" wsp6lnie slueha Bozyeh wezwan przez Slowo Boze i od

ezytanie eodziennych wydarzen. Sq takie momenty, w kt6rych 

uczestnicy dzielq si~ swymi przemyslenia mi w malych grupach. 


Celem tych rekolekcji nie jest buclowanie inclywiclualistycznej 
doskonalosei. Choclzi tu 0 nawr6cenie wsp61notowe clzi~ki closwiacl
ezeniu wsp61notowego cha rak teru Kosciola . 

Pierwsze rekolekcje wprowaclzone zostaly przez ojca Lombar
diego. On sam opracowal sesj~ podstawowq zwanq Exercitationes 
Communitario [Wsp6lnotowe cwiczenia duchowe]. Potem pojawily 
si~ i inne, clodatkowe projekty. Rekolekcje te m ozna r6wnie do
brze nazwac metodq refleksji, nawr6cenia , zmiany mentalnosei itd. 
Sq one oryginalne r6wniez . w tym sensie, ze wychodzi si~ w nich 
od obserwacji swiata i pr6by odczytania znak6w czasu. Nast~pnie 
uczestnicy rekolekcji odnawiajq sw6j obraz Kosciola w swietle 
Ewangelii i Soboru. Z kolei zostajq zaproszeni do konkretnego 
zaangazowania si~ -tv ich srodowisko, w miar~ mozliwosci zespolo
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wo, aby odnowie spoleczenstwo i Kosci61 w duchu odczy tanych 
znakow czasu. Tak oto powsta jq trzy cz<,:sci proponowanych przez • 
nas rekolekc ji: , 

I cz<,:sc - "prQfetyczna" - Co Bog powie mi dzisiaj? - no we 
spojrzenie; 

II cz<,:sc - "kaplanska" - J akie zycie musimy przyjCjc wsp6lnie, 
aby stawac si<,: d zis K osciolem wedlug Bozego zamyslu? - nowe 
serce, nowa mentalnosc; 

III cz~sc - "kr6Iewska" - Co Bog chce abysmy razem zrobili, 
aby zmienfe K osci61 i spoleczenstwo? - nowy spos6b bycia. 

Znak: Taka bylaby struktura tych rekolekcji. A le struktura nie 
wyczerpu je problemu. Ruch opracowal przeciez kilka sesji. Kazda 
z nich ma swo j temat - problem wiodqcy i realizacji tego tematu 
sluzyc ma ow schemat ogolny. 
FC: To byl opis sesji podstawowej ojca Lomhardiego - Kosci6l 
swiat. Te sesje, 0 k t6rych pani m6wi, to sesje rozbudowujqce, r oz
wijajqce problem. 

W tej chwili Ruch przeprowadza sesj~ 0 d ialogu, sesj<,: 0 mo
dlitwie, kt6ra jest polCj czona z ko ntemplacjq Boga obecnego w hi
storii i w natur ze, 0 ewangelizacji, 0 ch rzescijanskich koncepcjach 
wyzwolenia, sesj<,: 0 radach ewangelicznych jako drodze Zycia chrze
scijanskiego, t akze sesje 0 odnowie Zycia kaplan6w i 0 mlo
d ziezy. Przygotowujemy r 6wniez inne sesje. Niezaleznie od nich 
przeprowadzamy sesj ~ informacy jnq polqczonq z przedstawieniem 
modelu Nowego Obrazu Parafii. Na t~ sesj~ zapraszamy probosz
czow i wika rych z grupami parafi an. Moze pode jm 'l projekt? 

Znak : Co to jest wlasciwie Nowy Obraz P arafii? 
FC: Jest to - najprosciej m6wiqc - propozycja odnowy parafii 
w duchu wsp61notowym. Celem tego projektu jest uczynienie z pa
r afii podstawowej wsp61noty ekh~zjalne j . Wymaga to wielkiej i dlu
giej pracy , zazwYG:zaj wieloletniej. Trzeba bowiem przejse ad in
dywidualistycZl1ego nastawienia ludzi (wedlug k t6rych odpowie
dzialnosc za parafi~ spoczywa tylko na ksi~dzu , ewentualnie na 
radzie parafialnej), najpierw do tworzenia malych grup, w k t6
rych ludzie rozwijajq si~ i wzrasta jq w wierze. Aby te grupy 
mogly powstae, musi poj awic si~ w ludziach potrzeba zobaczenia 
Kosciola jako rzeczywistosci bardziej b ra terskiej. Teraz wiE:c cho
dzi 0 t o, by ta potrzeba - respektu jqc calq wolnose i indywid ual
nose: czlowieka - byla dostrzegana przez coraz wi~ksz'l ilose ludzi 
i to nie tylko w ramach Kosciola. 

To jest I etap pracy. Realizacj a t ego zadania wymaga la t. Kiedy 
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male grupy Sq juz uformowane, ich ewolucja ku podstawowym 
wsp6lnotom eklezjalnym zn6w wymaga duzej ilosci czasu. 

Projekt odnowy parafii jest jednq z naszych pOdstawowych akcji 
duszpasterskich. Jest to propozycja globalna, n ie chcemy w niej 
pominqe nikogo. Jest to program w pewnym sensie ~mtyelitarny; 

nie chodzi 0 to, by wsp6lnoty byly zgromadzeniami "wybranych", 
ale by wiqzaly wszystkich ochrzczonych. Jest to wi~c praca na 
15--20 lat. Ale tez jest to - powtarzam - globalna przebudowa 
swiadomosci ludzi, a co za tym idzie - c a leg 0 duszpasterstwa 
parafii. Obudzenie w kazdym ochrzczonym poczucia 0 d pow i ~
d z i a 1 nos c i za KoSc i61. 

Ksi~za pr6bujq cz~sto sprawdzae powodzenie tej pracy wedlug 
kryterium: czy ludzie Sq choe troch~ bardzie j praktykujqcy. A to 
przeciez nie 0 to na razie chodzi. Chodzi 0 to, by ludzie zacz~li czue 
potrzeb~ wza jemnego poznania, by si~ kochali troch~ bardziej lub 
moze n ienawidzili troch~ mniej . Dopiero potem, jesli Duch Swi~ty 
zechce, doprowadzi ich do potrzeby swiadomej praktyki religijne j 
i wtedy oddamy Bogu wsp61ne dzi~ki. 

Znak : Zalozenia Rnchu prowadza, - jak ojciec ,m owi - ku wspol
notowemu modelowi zycia Kosciola. Czy nie istnieje niebezpieczen
stwo, ze myslenie 0 w szystkich zdominuje myslenie 0 poszcze gol
nym czlowie7w ? U czyni zen "mas(('? Czy nie stwarza grozby pa
trzenia na czlowieka od strony jego najbardziej elementarnych 
potrzeb pozostawiaja,c mimo jego "osob~" z calym bogactwem tak 
potrzeb jak i darow, kt6re on sam m a do ofiarowania? 
FC: To nieslychanie zlozone pytanie. Na poczqlek przyznalbym 
pani racj~. Rzeczywiscie is tnieje niebezpieczeiis two, ze wsp61nota 
moze stae si~ ciemi~zcq danej osoby. Ale chodzi przeciez 0 stwo
rzenie wsp6lnoty ewangelicznej, opartej na slowach "milujcie jedni 
drugich", na prawdziwej komunii ludzi z ludzmi i lud zi z Bo
giem. Wsp6lnoty, kt6ra tworzy si~, umacnia i ubogaca wlasnie 
poprzez charyzmaty poszczeg6lnych czlonk6w wsp6lnoty. Oni nie 
chc'l dominowae lecz uzpelnia jq si~ i potrzebujq wzajemnlie dla 
wlasnej realizacji. Nie tylko autorytet Ewangelii m6wi 0 tym 
takze wsp61czesna psychologia; czlowiek w pelni moze zrealizowae 
si~ tylko we wsp6lnocie . W tym duchu 0 Kosciele mowi tez Sobol' 
Watykaiiski II. Mysl~, ze dopiero zrealizowanie wsp6lnotowego mo
delu Koscioia by!oby pra wdziwym wprowadzeniem w zycie idei 
Vaticanum II. Swojq drog'l, bylaby to prawdziwa rewolucja spo
leczna. Ale zrealizowanie tego, miesci si~ tu r6wniez pokonanie 
tych zagrozeii, kt6rych si~ pani obawia, wymaga olbrzymiej pracy 
nad swiadomosciq ludzi, ich sposobem myslenia. ' 
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. Znak : Taka przebudowa swiadomosci m usialaby rzecz jasna objqc 
nie tylko ludzi swieckich ale i duchownych. Spodziewam sit:, ze 
stosunek ksir:zy rMnych szczebli hiemrchii do Ruchu dostarczyl 
Wam wiele ciekawych obsc7'wacji i refleksji. 
FC: Negatywne niekiedy reakcje ksi~zy na te "wsp6Inotowe" pro
jekty tlumaczq si~ przez bardzo r6zne okolicznosci. Najpierw jest 
to teologia , k torq wynieslismy z seminarium - inna 20 czy 30 lat 
temu a inna przed 50 laty. Potem jest to niewqtpliwie charakter 
kazdego z nas; jed ni .bardzo latwQ i ch~tnie zyjq we wsp6lnocie, 
innym sprawia to olbrzymiq trudnosc. Rozne Sq tez doswiadczenia 
duszpasterskie. Sqdz~ ze taki projekt odnowy parafii latwiej przy
jqC biskupowi i nawet poprzec go niz jego proboszczom. W koncu 
t~ realml prac~, realnq odpowiedzialnosc i ryzyko fiaska przyjmu
je na siebie proboszcz, kt6r y m ajqc 50, 60 czy 70 lat musi si~ tym 
zajqc bez zadnej gwarancji powodzenia. 60-letni proboszcz musi 
zastanowic si~ nad tym, czy zdola ukonczyc dzielo i znalezc na
st~pc~, k tory b~dzie kontynuowal jego prac~, musi zapytac siebie, 
czy rna pra wo rzucic parafi~ w przygod~, kt6ra moze nie miec 
d alszego ciqgu. 

Znak: Czy tworzenie takich odnowionych parafii, ich wzajemna 
wsp6lpraca (cale dekanaty pracujqce rytmem proponowanej p7'Zez 
Was m etody) - czy to wszystko nie stwarza pokusy uznania sit: 
przez ludzi "lepszym" KOSciolem , tworzenia "Kosciola w KoSciele" . 
FC: Jest jeden Kosciol i n ie wolno go dzielic. Chodzi 0 - przy
pomn~ naszq nazw~ - lepszy swia t. 0 K osci61 i 0 spoleczenstwo, 
kt6re dzi~ki niemu powstanie. Chodzi 0 wsp6Inot~, a nie 0 po
dzial. OczywiScie na poczqtku pracy w jakiejs parafii entuzjazm 
moze si~ u ludzi przerodzic w poczucie wyzszosci, ale wynika to 
nie z program u lecz z tych spustoszen w swiadomosci wspolczesne
go czlowieka, kt6re dostrzegl ojciec Lombardi i dla zaradzenia kto
rym powolal do zycia nasz Ruch. 

Enak : Wspolnota , k torq propomde Ruch dlet Lepszego Swiata jest 
w sumie ·wsp6lnotq sit:gajqcq az do tradycji gminy wczesnochrze
Scijanskiej. Myslt:, ze m6glby to bye punkt wyjscia takze do po
rozumienia sit: z innymi wyznaniami Ch7·Ze§cijanskimi. Czy istniejq 
doswiadczenia tego typu; np. parafia katolicka i protestancka na 
jednym terenie? 
FC: Wiem zbyt m alo, by m6wic cos na pewno. Ale mog~ powie
dziec, ze w kra jach wielowyznaniowych, np. w Szwajcar ii, Anglii, 
Niemczech, jest obecnie studiowany i stopniowo realizowany eku
meniczny projekt od nowy parafii. Znam przypadek w SzwajcariL 
gdzie parafia Iuter anska i ka tolicka znajdujqce si~ na jednym te
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rytorium przyj~ly i zaakeeptowa1y do realizaeji ten sam projekt 
odnowy parafii. Sam ·przedstawialem taki projekt w Alzaeji. Sy
tuaeja byla podobna: 2 parafie, tak same silne, na tym samym 
terenie. M6wilem 0 naszej propozyeji obydwu proboszezom - mu
sz~ przyznae, ze proboszez protestaneki lepiej mnie zrozumial. 

Tak, mysl~, ze parafia moze bye plaszezyzl1q porozumienia wy
znan. 

Znak: Jakie miejsee widzi dla siebie Ruch w pracy misyjnej Ko
seiola? 
FC: Ruch dla Lepszego Swiata nie robi w swojej praey r6znic mi~
dzy Koseiolem "starym" i "mlodym". Zdajemy. sobie oezywiscie 
spraw~ z r6Zniey tradycji religijnej i kultury, bierzemy t~ spe
eyfik~ pod uwag~. Chodzi jednak' 0 to, ze ten sam dueh patronuje 
praeom w krajach ebropejskich, afrykanskich, azjatyekich ezy ame
rykanskieh. Realizatorzy Ruehu Sq - jak przypuszezam - liez
niejsi w tyeh niedawnyeh k rajaeh misy jnyeh niz w krajaeh sta
rego ehrzeseijanstwa. 

Idea i pojmowanie misji obecnie zmienia si~ . Coraz rzadziej 
m6wi si~, ze istniejq kraje starego ehrzescij anstwa i misyjne. Co
raz ez~seiej m6wi si~ "misja jest wsz~dzie" - tak same we Fran
eji jak w Zairze. Koscioly narodowe powinny mi~dzy sobq two
rzye wsp6lnot~ takq, 0 jakiej m6wilismy przy okazji parafii; w bo
gaetwo ealego Koseioia powinny wnosie sw6j indywidualny, je
dyny eharyzma t. 

Znak: A jednak ... wlasnie w zwiqzku Ze specyfikq poszczeg6Lnych 
region6w pojawiajq si~ chyba zupelni:e rozne problemy - za
Towne zwiqzane ze zroznicowaniem kulturowym jak i z roznymi 
cechami mentalnoSci tradycyjnego i nowego chrzescijanstwa. Czyms 
innym jest przeciez gorliwosc neofity a czym innym sila przy
zwyczajen w sprawowaniu obTz~du: 
FC: Kultura europejska , naznaezona ehrzeseijanstwem, rzeezywi
seie osiCjgnf;la w wielu wypadkaeh poziom self-service'u: b~dziemy 
nawet przyjmowae sakramenty ale nie zamierzamy brae odpo
wiedzialnosci za Kosei61. Czlowiek mysli, ze przede wszystkim 
sam musi si~ uratowac. Nie tak dawno jeszeze we Francji spie
wane: "Mam tylko jednq dusz~ i musz~ jq oealic" . Czysty indy
widualizm w wierze. 

Natomiast Afryka jest np. znacznie bardziej komunikatywna niz 
Europa. Wielkie bylo moje zdziwienie gdy wlasnie w Afryce spo
kalem europejskie problemy indywidualizmu. Ale jak mogio bye 
inaezej? Przeciez misjonarze przyjeehali tu z Europy i razem z wia
rCj zaszczepili ludziom cos z europejskiej men talnosci. Nie jest 
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to - brOIl. Boze - k1'ytyka mlsJona1'zy oni pracowali iam 
zgodnie z duchem swoich czasow. 

OczywiScie kultury roiniq siG miGdzy sobq. Niezaleznie od 1'oz
maitych wplywow zachowujq swoje cechy indywidualne. Mimo 
roinych swoich wad, kultU1'a eu1'opejska stwo1'zyla duzy szacunek 
dla "osoby" ludzkiej. Nastawiona na zycie wspolne kultur a Af1'yki 
cz~sto nie dost1'zega pojedynczego czlowieka, nie szanuje "osoby". 

Wszystk ie kultury potrzebujq ewangelizacji, podobnie jak kaz
dy czlowiek , niezaleznie od stopnia jego rozwoju duchowego. Oczy
wiscie, ewangelizacja musi uwzgl~dniae 1'oine punkty widzenia, 
ale Ewangelia pot1'zebna jest kazdemu. 

Znak: Byla tu mowa 0 czterech kontynentach: Europie , Azji, Afry
ce i Ameryce Lacinskiej. Jak wlasciwie wyglqda geografia Ru
chu? 
FC: Sq takie regiony, w ktorych Ruch - albo przynajmniej jego 
projekty - wydajq si~ bye przyjmowane latwo. Chodzi mi glow
nie 0 Czarnq Af1'yk~ i Ameryk~ f,acinskq. Sq t akie programy, 
kto1'e bardzo latwo przyjmujq si~ w Europie. P1'zykladowo projekt 
odnowy pa1'afii cieszy si~ olbrzymim sukcesem we Wloszech, ma 
powodzenie takze w Hiszpanii czy Belgii. Udalo si~ zresztql wpro
wadzie ten program w niektorych krajach Ameryki f,acinskiej czy 
Afryki P oludniowej. 

W Azji Ruch przyjql si~ we wszystkich wielkich k1'ajach. Naj 
silniejszy jest chyba w Korei Poludniowej i moze takie na F ili 
pinach. Jeden z czlonkow Ruchu zostal wlasnie mia nowany bisku 
pern pornocniczym w Ma nili. 

Znak : Czy Ruch przy jql si~ rowniez na kontynencie A meryki P61
nocnej? 
FC: Istnieje grupa w Ka nadzie, w Quebecu. Natomiasi Stany Zjed 
noczone Sq alergiczne na niektore propozycje dzialania - np. na 
projekt odnowy parafii. Majq oni swoje wlasne programy, Zpew
nosciq interesujqce. 

Znak: Jakie sq m etody rozsze rzania Ruchu? 

FC: Ruch pracuje przede wszystkim w oparciu 0 swoje projekiy, 

o ktorych juii. 'mowilismy. Nie ma jakichs szczegoln'ych i osobnych 
metod propagowania go. Raczej pomagamy tym, ktorzy zdecydo
wali si~ przyjqc ktorys z naszych projektow. Ruch propagujq sami 
ludzie. Ktos zetknql si~ z jakqs fo1'mq pracy, spodobala mu si~, 
oddala mu jakqs przyslug~ - dlaczego nte mialoby to pomoc 
innym? 

Ruch dla Lepszego Swiata, jeieli pozostanie wierny swoim za
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loieniom, moze oddac Kosciolowi olbrzymiq przyslug~. Nie ozna
eza to ,jednak, ze tylko ten Rueh moze wykonac t~ prac~; wcze
sniej ezy pozniej zrobiliby to inn i. Kosciol , t o Ecclesia semper 
reformanda - musi siG stale odnawiac, jak tego zresztq zqda 
Sob~r. 

Rozmawiafa: Anna Witolis 

MODLITWA ZAMIESZCZONA W LISTACH NOWOROCZNYCH 
DO CZLONKOW RUCHU 

Nie b~dG siG obawial nikogo na swiecie, 
B~cl~ si~ bal tylko Boga. 
Wobee nikogo nie b~d~ mial zlej woli, 
Nie poddam si~ niesprawiedliwosci, 
Oboj~tnie skqd by przyszla. 
B~d~ zwyci~ial billd przez pra wdG, 
A opierajqc siG zIu, nie b~d<:: si~ uchylal 

przed zadnym cierpieniem. 

Gandhi 

Ojciec Fran!ioo Creac'h jes,t ozlonkiem zgrounadzenia MisjQ!l1arzy Du
eha Swi~ teg{) w Par~u. Jest BretQoIlozyikiem. Od wie1u 1at wy,klada 
teologi~ i fi1ozofi~ w seminariach swojego Zgromadzcnia. Pelnil takze 
fUnOOcjE: r ektora Wyisrz.ego Seminarium DuehOlW nego tegoi Zgromadzenia 
w Zairze , potem - w Rzym ie. 

Przed kiLJru la ty wlqozyl s i~ w prace franouskiej Grupy P.romoto
r6w "Eg1ise pour Ie Monde" (weI'Sja franCluska mi~dzynarodowego 
"Movimento per il M()JI1do Migliore"). Wkr6tce wybrany zootaJ do Mi~
dzynarodowej Grupy Refl eks ji i Animacji. . 
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SfANIStA W CICHOWICZ 

EST MODUS IN REBUS <III) 

DETERMINIZM I INDETERMINIZM... 

...Sq to dwie skrajne proby podejscia do ca10sci (w umiarkowa
nej wersji - do cz~sci) ludzkich doswiadczen oraz ich przedmio
'.ow. Sq wi~c z gruntu filozoficznymi probami, skoro od czasu Ta

. lesa z Miletu, legendarnego inauguratora filozofii jako takiej 
zawsze filozofom chodzilo 0 calosc, zawsze u podstawy ich rosz
czen znajdowalo si~ to zalozenie, iz ca10sc wszechrzeczy jest moz
liwa do ogarni(':ci~ ludzkim rozumem; jeszcze dzis, w XX stule
ciu slyszy si~, ze istotnym znamieniem filozofowania jest rozpa
trywanie cz~sci zawsze wraz z calosciq (Paul Gitton). Zgoda. Wla
snie w sporze mi~dzy deterministami a indeterministami jest wi
doczne dobrze u jego podstawy to przeswiadczenie 0 mozliy,rosci 
przejscia od cz(,:sci do ca1osci, 0 mozliwosci logicznego sqdu 0 ustro
ju tej ostatniej. Takie przypuszczenie nie wymaga przebadania? 
Takie za10zenie nie domaga si~ uprawomocnienia? Kazda istotnie 
filozoficzna pr oba b~dzie projektem calkujqcym, nie kazda jednak 
b~dzie projektem udanym, zwlaszcza gdy chodzi w nim 0 ca10sc 
wymykajqcq si~ projektowanef!1u ujE;ciu. 

Obecne dwudzieste stulecie naszej ery jest czasem powsciqgli
wosci filozoficznej a zarazem zwielokrotnionego myslowego na
piGcia. Nie tylko swiat polityki - zwlaszcza w drugiej polowie 
tego wieku - ulegl licznym podzialom; rowniez swiat ekonomii, 
swiat etyki, religii, sztuki i nauki... W tyro stuleciu zaiste filozof 
musi wykazac si~ uwagq podzielnq. Sacrum i profanum, kultura 
i natura, zbiorowosc i jednostka oraz k rocie innych rzeczy kazq 
mu zastanawiac si~ nad sobq razem i osobno, w calosci i w cz(,:sci. 

Myslec dwa naraz, myslec spojnie to, co jest rozlqczne by10 od 
poczqtku powolaniem filozofa. Podzielne myslenie, zdwojone slo
wo, spot~gowane istnienie - tym jest filozofowanie dla fiJozofu
jqcych ludzi. I tym bylo dawndej - zapewne - dla deterministy 
oraz indeterministy, i to tak ba rdzo - bodaj - zaognia1o ich spory. 
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Byly oczywi§cie nieporozumienia; im sprzyjala niejednorodnosc 
plaszczyzn, na ktorych spor prowadzic chciala kazda strona; oscy
lowano mi~dzy <:alosciq a cz~sciq, przyrodq a czlowiekiem, pozna-' 
niem a dzialaniem, sqdzeniem a chceniem... i mi~dzy czlonami wie
lu innych jeszcze roznic. Nie te nieporozumienia spraWlily, iz to
czyl si~ ten spor przez wieki cale; po prostu spierano si~ 0 ta
j emnic~ istnienia, ktora nie pierwszy raz w dziejach ludzkosci 
powodowala roznice zdan. 0 tajemnic~ , nie 0 zagadk~; zagadka 
po jej rozwiqzaniu uspokaja, tajemriica broniqc si~ przed rozwiq
zaniem jqtrzy. DetermiIllista mniemal, ze w t~ tajemnic~ wniknql, 
indeterminista r6Znie ... zaleznie od tego, jakq postaw~ ontologicz
nq, gnozeologicZllq i metodologicznq zajmowal; gdy jest agnosty
kiem, z reguly powsciqga filozoficzne ambicje, podobnie kiedy w 
wieku XX dochodzi do. glosu. W tym stuleciu smiale metafizyczne 
projekty nalezq do rzadltosci i coraz mniej w wypowiedziach filozo
ficznych slyszy si~ metafizycznych sloWek. 

We wspolczesnych, encyklopedycznych alba slownikowych de
finicjach obu omawianych tu stanowisk brak tak cz~sto dawniej 
u.zywanych, tak ogolnych ka tegorii jak "rzeczywistosc" lub "przy
roda", jak "kondecznosc" i "przyczynowosc" oraz odpowiednio 
"przypadek" lub "wolnosc". Pojawiajq si~ nowe terminy, za kto
rymi cz~sto kryjq si~ nienowe nawyki myslowe. Mozna przeciez 
nie mowic nic 0 przyrodzie, koniecznosci i przyczynie i mimo to 
pokladac te same co dawniej nadzieje w takich poj~ciach jak sy
tuacja, zdarzenie i jednoznaczna zaleznosc. Zmiana litery nie 
zawsze swiadczy 0 zmianie ducha wypowiedzi. Nadal pozostaje 
na metafizycznej plaszczyznie, nawet jesli unika metafizycznych 
wyrazen, ten, kto pragnie wyrobic sobie poglqd na calosc, do kto
rej sam jako jej cz~sc nalezy Ii 0 ktorej zaledwie cZqstkowq zdo
bywa wiedz~ za posrednictwem rozmaitych nauk. 

Wspolczesne definicje determinizmu i indeterminizmu, na uiy
tek propedeutyczny robione, uwzgl~niajq wszystkie te pulapki 
ezy ich wi~kszosc, zwlaszcza gdy je sporzqdzajq jawni lub ukryci 
rzecznicy alba przeciwnicy definiowanych poglqdow. Przede wszy
stkim nie mowi si~ w nich 0 w s z e c h r z e c z y , ale 0 w yd z i e
Ion y c h dziedzinach przedmiotowych i 0 odpowiadajqcych im 
takich ezy innych teo ria c h . Oto dla przykladu h aslo z Wiel
kiej Eneyklopedii Pow szeehn ej. "Determinizmem" nazywa si~ tu.:. 
taj poglqd filozoficzny przyjmujqcy istnienie jednoznacznej zalez
nosci pomi~dzy zjawiskami, na mocy k torej kazde zjawisko, kaz
de zdarzenie jest jednoznacznie wyznaczone przez ogol charakte
rystyk sytuacji, w jak iej zaehodzi; stqd teza: w tych samych wa· 
runkach zachodzq te same zjawiska. Jak widac, rozporzqdzajqcy . 
podobn'l definic jq determinizmu jego zwolennicy mogq w sporze 
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ze swymi przeciwnikami korzystae do woli z dorobku wspolcze
snych nauk; mUSZq jednakze za kazdym r azem powolae si~ w kaz
aym konkretnym przypadku na "ogo! char akterystyk sytuacji" 
formu!owany przez danq teori~ oraz na z~spal podpada jqcych pod 
niq "zjawisk" ezy "zdarzen" i wskazae w slad za OWq teoriq wspo
mnianq "jednoznacznq zaleznose". 0 tak post~pujqcych determini
stach jeszcze nie wiad omo, do jakiego ugrupowania nalezq: "skraj 
nych" czy "umiarkowanych". Na zadane im zatem pytanie, czy te 
"sytuacje" ustanawiane p rzez r ozne teor ie dla wydzielonych dzie
dzin · przedmiotowych Sq w ten lub w inny spos6b uzaleznione 
jednoznacznie mi~dzy sobq (tworzqc siec oplatajqcq calq rzeczy
wistosc), 0 czym zadna Z szczegolowych nauk nic przeciez nie maze 
powiedziec, kazdy z nich zapewne odpowie inaczej . Rozstrzygni~
cie tej kwestii zalezy bowiem od tego, czy podejmujqcy si~ go roz
porzqdza ponad-naukowymi, a wi~c m etafizyczriymi racjami na
r zucajqcymi podobny "wszechzwiqzek", czy tez powola si~ na · ja
kqs faktycznie istniejqcq ogaInq teori~ rzeczywistosci, wypracowa
nil przez jednq z najogoIniejszych nauk, czy wreszcie poniecha 
rozstrzygni~cia nie majqc do niego (powyzej wskazanych) podstaw 
pozostawiajqc na jwyzej naukom przyszlosci uzasadnienie skrywa
nych na razie przeswiadczen. Tenze osta tni pr zypadek bylby ty
powy dla naszych czas6w z uwagi na to, ze n ie ma naukowej teo
r ii pretendujqcej do naj wyzszej ogolnosci i formulujqcej twierdze
nia nada jqce si~ do powszechnej ekstrapolacji. Tryb warunkowy 
uzyty w powyzszym zdaniu ("przypadek bylby typowy") oddaje 
row niez faktyczny stan umyslow; 1'.nalo kto dzisia j podnosi i roz
strzyga t~ kwesti~; prowadzqcy spor 0 determinacj~ lub indeter
minacj ~ ustroju rzeczy, jak si~ rzeklo, zeszli z widowni publicznej 
do filozoficznego pod ziemia; alba odmienili zainteresowan ia 
(C.B.D.O.). I na tym koniec? Nie! Est modus in rebus. 

Przekonanemu determiniscie, czy naleZy do umiarkowanego ezy 
do skra jnego ugrupowania, samo pytanie - 0 mouiwosc zwiqzku 
wszechrzeczy - wyda si~ stronnieze; t akie pytanie moze pase tyl
ko z wrogiej strony, k t6rej antytezy az razq w t6rnosciq wobec tez 
pierwotnych! Zajrzyjmy d o W ielkiej Encyklopedii Powszechnej. 
W odpowiednim hasle nazwie si~ "indeterminizmem skrajnym" 
fi lozofiezny pogIqd wlasn ie negu jqcy calkowite istnienie lub tylko 
mozliwose poznania obiektywnyeh pr awidlowosci, na moey ktoryeh 
kazde zjawisko by!oby jed noznacznie wyznaczone przez pewne in
ne zjawiska wczesniejsze; "indeterminizmem umiarkowanym" na
tomiast b~dzie poglqd dopuszcza jqcy istnienie lub mozliwosc po
znania owych prawidlowosci w pewnyeh tylko dziedzinach rze
·czywistosci a zaprzecza jqcy im w in nych. Otoz to! Determinista 
okresla pozycje swego przeciwnika z na jbard ziej sk rajnych wla
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snych pozycji, jakby sam nie mogi sobie pozwolic na jakiekolwiek 
umiarkowanie, chociaz wymaga tego od niego nauki stan aktu
alny. Totez w epoce, w ktorej nauki majq taki prestiz jak w obec
nej, popada w milczenie, by si~ nie osmieszyc, lecz; w gl~bi swej 
filozoficznej duszy czuje do swojego adwersarza zwyklq odraz~. 

Albowiem indeterminista narusza wiar~ deterministy w rozum
nq jednosc przyrody i czlowieka, rozbija w proch knmien w~giel
ny, nn ktorym ten z mozolem wznos1 SWq filozoficznq budowlt't. 
Naruszenie wiary w rozumnq jeclnose czlowieka i wszechrzeczy, 
jak ju:!: wiemy, niszczy sens powolania filozoficznego. Determini
sta musi upierac si~ przy swych racjach, w przeciwnym razie od
mowilby sobie prawa do glosu. Moze oczywiscie zmienie j~zyk, 

moze teraz publicznie rozpowiadae 0 powszechnej prawicllowosci 
zjawisk i 0 m071iwosci pelnego je j poznania , moze glosie "w tych 
samych warunkach zachodzq te same zdarzenia". Indeterministq 
b~dzie kazdy, kto mu na to odpowie: n i e z a w s z e! I b~dzie 
dIan ktos taki godnym pogardy subiektywistq lub relatywistq, ir 
racjonalistq czy tez agnostykiem. Wichrzycielem kary godnym, 
w kazdym razie. . 

"Wszystko w miar~", "na wszystko jest sposob"; tak mowi stara 
lacinska sentencja: est modus in rebus. Ta podwojna wskaz6wka 
dla mysli kaze wyminqc to, co jest skrajnosciq w obu historycz
nych juz sta nowiskach od tak cia wna tak nieprzejednanych wo- 0 

bec siebie. Via m edia, droga pos.rednia kryje si~ za slowkiem mo
dus mimo wieloznacznosci albo wlasnie dzi~ki niej wskazujqcym 
na cos, co przestrzegac nalezy przy rozpatrywaniu myslnie istnie
nia . A 0 nie przeciez w sporze mi~dzy determinizmem a indeter
minizrnem chodzilo! 

Stanislaw Cichowicz 

ERRATA DO ARTYKULU STANISLAWA CICHOW1CZA 
Est modus in rebus (I) Mi~dzy determinizmem 
a incleterminizmem... - nr 370- 371 (9-10) 1985: 

So 	 207, 7 wiersz od dolu 
jest: zaslepienie w drugiej 
powinno bye: zaslepienie u drugiej 

s. 208, 6 wiersz od dolu 
jest: uczynieniem wlasnej d ziejowosci 
powinno bye: uczynnieniem wlasnej dziejowosci 

s. 	210, 1-2 wiersz od gory 
jest: 0 istnieniu kosmicznej osobowosci 
powinno byc: 0 istnieniu kosmicznej osobliwosci 
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PRZEGLAD KRAJOWY I ZAGRANICZNY 

Kiedy pisz~ te slowa, jest grudzien roku 1985. W Watykanie 
konczy si~ Nadzwyczajny -Synod Biskup6w, ktory zostal zwolany 
takze po to, aby powtorzye z mOCll: "Radose i nadzie ja, smutek 
i trwoga ludzi wspolczesnych, zwlaszcza ubogich i wszystkich cier
piqcych, Sq tez radosciq i nadziejq, smutkiem i trwogq uczniow 
Chrystusowych; i n ie rna nie prawdziwie ludzkiego, co nie mia
loby oddzwi~ku w ich sercu". Te slowa Soborowej Konstytucj i 
Gaudium et spes mam przed oczyma, kiedy przeglqdajqc ezaso
pisma z ostatnich tygodni i jeszcze dalej si~gajqe wsteez mysl~ 

o milionach ludzi, ktorzy umarli z glodU w Afryee, 0 n·iezHczo
nych ofiarach kataklizmow, kt6rym w cz~sci moze mozna bylo 
zapobiec, 0 milionach uchodzcow w Azji, 0 trz~sieniach ziemi i wy
buchach wulkanow, 0 straszliwych wojnach, 0 chorobach, ktorych 
nik t n ie leczy, 0 tych, k torzy b~dqe w wi~zieniu Sq mi szezeg61
nie bliscy. 

W listopadzie, w Genewie, spotkali si~ przyw6dcy dw6ch naj
wi~kszych mocarstw swiata. W niezliczonych czasopismach p oja
wily sil;' glosy, kt6re z r6znym nat~zeniem, ale jednak d osye zgo
dnie wyrazajq nadziej~, ze troch~ oddalila si~ od swiata grozba 
nuklearnej zaglady, a takze zimnej wojny, z kt6rej wiele dobrego 
nie wynika. Zwi~kszyla si~ tez moze szansa rozwiqzania niekt6
rych lokalnych konflikt6w. 

W Afryce, w krajach n ajbardziej dotkni~tych SUSZq spadl deszez . . 
Wielu ludziom uratujeon zycie - jak ratuje zycie mi~dzynaro
dowa solidarnose wobec dotkni~tych kl~skq . Sq spoleczellstwa, 
kt6re dajq jej godne pod ziwu dowody. I Sq ludzie, kt6rzy da jq tej 
soEdarnosci dowody heroiczne. Jak Matka Teresa z Kalkuty. 

CZl;'sto jednak, najczl;'sciej zapewne jestesmy wobec ogromu nie
szcz~scia, n~dzy, zla, nawet zbrodni - bezsilni Albo prawie bez
silni. J ak ci chlopi z okolic Treblinki" kt6rzy uprawiali swoje 
pola - a wi~c zyli jakby normalnie takZe wtedy, gdy w Treblin
ce dokonywal si~ jeden z akt6w zaglady narodu zydowskiego 
z wyroku h'itlerowskiego rezymu, gdy ten rezym podbil wi~k szq 
cz~se Europy. Bezsilnose nie jest oczywiscie niezyjq winq - bez
silnose wobee dokonywanej pra wie w zasi~gu wzroku zbrodni jest 
straszliwym doswiadczeniem, k t6re oby nam bylo oszcz~dzone. Ale 
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w dzisiejszych czasach, w czasach radia i telewizj1, gazet i sate
litow nasz wzrok si~ga daleko. Nawet kiedy nie widzimy z na
szych okien podqg6w z ludzmi jadqcymi na zaglqd~ i nie docier a 
do nas dym z krematoryjnych piecow - to. jednak przych odzq 
momenty, kiedy poznajemy gorzki smak bezsilnosci. A takze, k ie
dy przez wymuszonq lub po cz~sci zawinionq oboj~tnosc zdoby
wamy sobie prawo do tak zwanego normalnego zycia . Mamy szcz~
scie, jesli nie padnie na nas wzrok umierajqcego z glodu - bo 
jest nam wtedy jednak trud niej, choc nie jestesmy winni sytuacji 
tamtego, zjesc nasz normalny, skromny posilek. Mamy szcz~

sc ie, jesli nie padnie na nas wzrok prowadzonego na smierc. Bo 
jednak jest nam wtedy trudniej normalnie Zyc. . 

Lanzmann, reZyser filmu Shoah zdobywa si~ na takq niedeli
katnosc, :i:e w naszym kier unku, dzis zyjqcych widzow, w pewnej 
mier ze wszystkich bez wyjqtku, bez wzgl€;du na narodowosc, bez 
wzgl~du nawet na to, w jakiej ·mierze sami byli ofiarami, w na-. 
szym kierunku, na nas zywych kieruje spojrzenie tamtych umie
rajqcych. Czytelnicy tego "Przeglqdu" zechcq mi wybaczyc, ze nie 
b~d~ tutaj cytowal zadnych wypowiedzi z olbrzymiej dyskusji, 
jaka przeti'czyla si~ przez pras~ w zwiqzku z tym filmem. 

* 

Trz~sienie ziemi w Meksyku spowodowalo smiere tysi~cy ludzi. 

W tym wielu dzieci. W Kolumbii wybuch wulkanu zgladzil mia
st~. W kolejnych, glosnych atakach terrorystycznych zostal za
mordowany starzec na inwalidzkim w6zku, przypadkowi prze
chodnie; smierc kolejnych ofiar porwanego samolotu wprawiala 
zab6jc6w w eufori~. Zab6jstwo bezbronnego inwalidy czy wybuch 
wulkanu stawia t'e same, nieuniknione pytania. 

"Nie ma latwych odpowiedzi - czytamy w artykule r edakcyj
nym "The Tablet" (28.IX.1985). Tradycyjna teologia tlumaczyla 
zlo moraIne jako produkt uboczny, kt6ry rodzi si~ z faktu istnie
nia ludzkiej wolnej wolL Rzeczywiscie trudno jest sobie wyobra
zie swiat, w kt6rym ludzie byliby wolni, i w ktorym jednoczesnie 
nie byloby zadnych zlych czynow. L udzkie doswiadczenie prze
mawia za istnieniem wolnej woli silniej niz wqtpliwosci wyra
zane przez fil ozofow. Ale oczywiscie mozna sobie wyobrazie, :i:e 
swiat bylby calkiem 'inny niz jest, choe wtedy nie bylby swiatem, 
jaki znamy. 

Mozna takze powiedziec, ze kataklizmy naturalne Sq pewnego 
rodzaju momentami pr6by, pozwalajqcymi na ukazanie si~ gl~bi 
ludzkiego wspolczucia i wielkosci heroizmu. Tak si~ moze zda
rzac ( ... ) Ale · mogq one takze prowadzic ofiary na dno zgorzknie
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nia, do utraty wiary. Sq zawsze dla wiary religijnej wyzwaniem... 
Teoria ewolucji w spos6b oczywisty przychodzi teologom z po
mocq. Rozwazania Teilharda przedstawiajq w nowej perspekty 
wie Pawlowq wizj~ calego stworzenia, zmagajqcego si~, jak w b6
lach porodu, az do ujawnienia si~ sensu, w kt6rego sercu znaj
duje si~ ludzka egzystencja. Swiat nie jest skonstruowany jak ze 
gar, kt6ry wymaga tylko nakr~cania od czasu do czasu. Proces 
k sztaltowania s i~ ciqgle ma miejsce, i zostaje zachowana pewna 
autonomia uczestniczqcych element6w, zar6wno ludzkich istnien, 
jak i plyt kontynentalnych... Ale w ten spos6bzostaje tylko zary 
sowany kontekst odpowiedzi, a nie jej tresc... Byloby moze bar
dzkj uczciwie odpowiedziec, ze pytanie nie ma rozwiqzania, gdy
by nie to, ze umysl ludzki n ie daje si~ tyro zaspokoic i pr6buje 
widziec takze w ciemnosci. 

Przede wszystkim wi~c czlowiek wierzqcy musi przyznac, ze 
wobec t akich okropnosci cZ<iSCili jego reakcji jest Slepa v..iara. 
"Chocby mnie zabil, jeszcze ' b~d~ w Niego wierzyl", m6wi Hiob. 
Opowiadajq, ze taka byla postawa rabin6w w Oswi~cimiu, ktorzy 
wytoczyli Bogu oskarzenie, rozpatrywali spraw~ na jszczeg610wiej 
i ze wszystkich stron, uznali Boga winnym, a potem powiedzieli: 
»Chodzmy si~ teraz modlil:«. Gdy cierpienia Hioba d oszly do 
szczytu, Bog odpowiedzial m u »z wichrowej burzy«. Nie Hioba 
r zeczll jest pytac Boga. To Jego rzeczll jest pytac Hioba. 

W obr~bie t ego stanowiska musi odnalezc si~ sposob na stawa
n ie wobec cierpienia. To Grecy, a nie chrzescij anie rozwin~li po
glqd, ze »cierpiec t o uczyc si~«, ze w k aZdej tragedii jest zawarte 
obj awienie. Kazda i wielkich religii ukazuje drogi zmagania si~ 
z cierpieniem. Niesluszne jest uwazac, ze istnieje chrzescijanskie 
rozwiqzanie tego problemu... Ale istnieje chrzescijanska droga, 
k t6ra wiqze cierpienie Z odkupieniem - w pewnosci, ze Chrystus 
nie prowadzi nas »przez zadne ciemne komnaty, przez ktore sam 
przedtem nie przechodzil«. 

Mogq istniec straszliwe ciemnosci - i wiele sytuacji z naszych 
czas6w na ich istnienie wskazuje. I ci~zko jest wgl~biac si~ w nie 
i zarazem zachowywac przekonanie, ze w koncu jednak »wszystko 
b~zie dobrze, i wszystko do dobrego prowadzi«. Ale kiedy Ju~ 
Hana z Norwich m6wila tak, nie miala na mysli zadnego Wyra~ 
chowania, a tylko to, ze tajemnica d obra przewyzsza dzielo zla 
i wskazuje na rzeczywistosc innego swiata". 

* 

Listopadowy numer "L'Actualite religieuse dans Ie monden jest 

wydaniem specjalnym, z pod tytulem: Od SoboT'lA. do Synodu. Z 
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niezmiernie ciekawej rozmowy, jakq Jean-Pierre Manigne OP 
przeprowadzil z obserwatorem prawoslawnym, ktory wzorem sta 
rozytnych mnich6w zachowuje anonimowosc, przytocz~ tutaj te 
zdania: "Wedlug mego najglEibszego przekonania, katolicyzm i pra
woslawie nie stojq na zewnqtrz siebie: z perspektywy historycz
nej i prawno-kanonicznej z pewnosciq tak, ale nie z perspekty
wy duchowej ( ...) To, co katolicyzm rzymski moze przyniesc pra
woslawiu, to najpierw, w najgl~bszym tego sensie, misterium Rzy
mu. Istnienie tego misterium Rzymu poswiadcza niepodzielony 
KOSci61 epoki patrystycznej. Misterium sluzy jednosci, zwiqzane 
z mEiczenstwem. Apostolowie Piotr i Pawel, a potem pierwsi bi
skupi Rzymu byli m Eiczennikami. Prawoslawie musi objqe to mi
sterium. 

Potem, seisle z mEiczenstwem zwiqzana, istnieje historyczna od
powiedzialnosc chrzescijan. Katolicyzm rozwinql bardzo silne po
czucie tej h istorycznej odpowiedzialnosci w jej wymiarze etycz
nym. Profetyczne, pror ocze zaangazowanie siEi Papieza jest jed
nym z glownych element6w intuicji tego czlowieka, kt6rym jest 
Jan Pawel II. 

Dalej wreszcie jest misterium Krzyia S"d ,/;~ , 7'2 Zach6d bard zo 
duzo nad misterium Krzyza medytowal. W sztuce Zachod u wy
r aza si~ medytacJa nad misterium Krzyza, kt6rej bym osobiscie 
nie lekcewazyl w imi~ kontemplacji ikony. K iedy p r awoslawni 
mowiq 0 przeb6stwieniu, 0 ch wale, trzeba sluchae z wielkq u wagq. 
J edynym kryter ium przeb6stwienia jest Krzyz. To, co pod zna
k iem Krzyza przeiyli wielcy swi~ci Zachodu, ma na jdonioSlejsze 
znaczenie. 

Bo to , co katolicyzm powinien przyniese prawoslawiu, a pra
woslawie katolicyzmowi, to SWll swi~tose, swojq tradycj~ swi~
tosci. 

Praca teolog6w jest nieodzowna. Ale aby mogla zostac przy
swojona, pot rzeba duchowej odnowy. Ludzi, ludzi mlodych inte
resuje to, »czy iycie ma sens?«, »co my tu robimy w tej bezkre
snej, kosmicznej przestrzeni?« »czy jestesmy zupelnie samotni, 
zagubieI¥, osieroceni«?, »co jest u podloza wszystkiego? nicosc? 
milose?«, »jak mozna m6wie 0 Bogu?«. Smiere, milose, milose sil
niejsza od smierci czy smierc silniejsza od milosci? I dalej miste
rium Zmarwy~hwstania j, misterium Tr6jcy SwiEitej, jako zr6dla 
wszelkiej milosci! To 0 tych rzeczach m6wiqc, to nimi iyjqC, roz
wijajqc tw6rczq duchowosc tworzymy nowy dynamizm". 

* 
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Konczy sili wlasnie r ok 1985, ogloszony Milidzynarodowym Ro
k iem Mlodziezy. "Concilium" (nr 201, 1985) poswilicilo sprawom 
mlodziezy caly numer. Z pedtytulem: B ez przyszlosci? We wstli
p ie r edakcyjnym (J. Coleman i G.Baum) czytamy: "R6zne ankiety 
socjologiczne w rozmaitych panstwach uprzemyslowionych ukazu
jq, ze mlodziez nie jest swojej przyszlosci pewna. Z ankiety ho
lenderskiej wynika, ze polowa sp osr6d majqcych mniej niz 21 lat 
nie jest w stanie wyobrazic sobie optym alnego a nawet szczlisli
wego biegu wydarzen w przyszlosci, wobec zagrozen jakie niosq 
zbroje'nia nuklearne i dewastacja ekologiczna. Wedlug sondazu 
przeprowadzonego przez angielski dziennik »The Observer« wit:k
szose mlodych ludzi pom it:dzy 15 .a 18 r okiem zycia uwaza, ze 
Wielka Brytania w ciqgu dwudziestu nadchodzqcych lat stanie sili 
krajem 0 wiele gorszym triz obecnie, spoleczenstwem przemocy, 
obojt:tnosci a moze spoleczenstwem mar twym. Panuje pesymizm. 
Woj na jqdrowa uwazana jest za najciemniejszq chmur~ na hory
zoncie ... Charakterystyczne, ze na drugim miejscu po grozbie wojny 
nuklear nej rysu je si~ zagrozenie bezrobociem". I dalej, "Bez wzgl~
d u na ogromne skqdinqd r 6znice pomi~dzy Eur opq Wschodniq 
i Zach od niq, w obydwu blokach wyst~pujq statystycznie znaczne, 
w ciqgu ostatnich dziesi~ciu lat, t endencje wzrostu wsr6d mlo
dziezy przypadk6w alkoholizmu, narkomanli, samobojstw i prze
stlipczosci, z jednoczesnie rosnqCq t endencjq do odsuwania si~ od 
zaangazowania politycznego lub spolecznego. Statystyki te zdajq 
si~ wskazywae na r osnqCq tendencj~ do kryzysu poczucia sensu" . 

W liscie pasterskim biskupow kanadyjskich (1983) poswi~conym 
problemom kryzysu ekonomicznego czytamy: "Stwarza jqc sytuacj ~ 

p ermanentnego bezr obocia, doprowadza si~ do tego, ze cor az wilik
sza CZIiSC spoleczens twa sklada si~ z ludzi, ktor ych poczucie ' god
n osci zosta je bezposred nio zagr ozone. Istnieje bowiem tendencja 
do t raktowania ludzi j ako bezosobowych sil, n ie majqcych zad
nego znaczenia, poza funkcj!! jakq pelniq w gospodarce kra ju". 

Budapesztenski socjolog Mikl6s Tomka , w artykule poswiliCO
nym niek torym aspek tom sytuacj i mlodziezy w swoim kra ju cy
tuje najpierw tekst z "Ifjusagi Szemle" ("Przeglqd mlodziezowy", 
1983, 4, 17-26): "Z punktu widzenia m ozIiwosci pracy sy tuacja 
mlodziezy w latach osiemdziesiqtych ch ar akteryzuje si~ liczniej
szymi i ostr zejszymi konfl iktiPli. Z tego powodu niemala CZIiS(: 
mlodziezy staje wobec utraty ~szelkich per spektyw na przyszlosc, 
co pociqga za sobq gl~bokie konsekwencje w sferze swiadomosci, 
stylu zycia i p ostaw politycznych mlodych ludzi". I dalej Mikl6s 
Tomka pisze: "Na W~grzech nie ma bezrobocia , ale t rudno jest 
znalezc praCIi odpowiadaj qcq wyksztalceniu, albo w miejscu za
m ieszkania ... Absolwenci uniwersytet6w zmuszeni Sq coraz cz~sciej 
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podejmowae si~ prac, nie wymaga jqcych wyksztalcenia uniwer
syteckiego. R6wnolegle robotnicy wykwalifikowani prac nie wy
magajqcych kwalifikacj i.., Innym elementem stanowiqcym waznq 
przeszkod~ w ulozeniu sobie zycia stanowi k r yzys m ieszkaniowy. 
Pokoje sublokator skie kosztujq od osoby tyle, ile wynosi 50 do 
120% przeci~tnych zarobk 6w poczqtkujqcego pracownika.. . Cena 
zakupu mieszkania 0 powier zchni 60 m2 jest 200 do 250 razy wyz
sza niz przeci~tna pensj a ... Wskaznik Tozwodow wzrasta bezustan
nie od 1960 r oku i potroil si~ w ciqgu ostatnich d wudziestu lat ... 
Naj cz~stsZq r eakcjq nie jest sprzeciw, ale poczucie bezsilnosci 
i ucieczka w sfer~ p rywatnosci". 

W artykule Michaela Warrena czytamy: "W Stanach Zjedno
czonych wskaznik samobojstw bialych chlopcow, w przedziale wie
ku od 15 do 19 lat pomi~dzy 1950 a 1978 wzros1 od 6,6 d o 20,8 
promila. W tym samym przedziale czasu ilose zabojstw w obr~bie 
wszystkich nalezqcych d o tego p rzedzia1u wieku ulegla podwo
jeniu". Choc trudno jest natuTalnie wskazywae na bezposrednie 
zwiqzki przyczynowo-skutkowe, ktore objasnia1yby t~ s tatystyk~, 
tytu1 artykulu wskazuje na pewien element k limatu zagr ozenia 
przyszlosci. Brzmi on mianow icie: M lodzi wobec grozby 'nuklear
nej. 0 duszpaster stwie m10d ziezy nasz au tor powiada: " W p rze
szlosci wycho wanie religi jne k1adlo szczegolny akcent na pozyska
nie akceptacji mlodych, na przelamanie ich oporow i jednoczesnie 
dodanie odwagi. Wszystko to jest na turaln ie ze sobq zwiqzane. 
Bo wiedziee, czemu si~ trzeba spr zeciwiac, to zarazem w iedziec 
co trzeba wspierae .... Nie rna prawdziwej nadziei chrzescijanskiej 
bez spoj rzenia w oczy zlu, bez decyzji sprzeciwiania si~ mu z ca
lych sil i bez zlozenia ostatecznego zwyci~stwa w r~ce milosier
nego Boga, ktory nie pozwala, aby ostatnie slowo miala n iespra
wiedli wose". 

7 grudnia 1985 
Krzysztof Sliwit\skl 

MET AFIZYKA OSOBY I W ARTOSCI 
SESJA NAU KOWA POSWI~CONA MVSLI JANA PAWtA II 

Krak6w 16-17 listopada 1984 

W d niach 16-17 listopada 1984 obradowa1a w auli Uniwersy
telu Jagiellonskiego sesja naukowa poswi~cona mysli Jana Pa- · 
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wla II - Karola Wojtyly. W sklad k omitetu• honorowego ')esji 
weszli : Rektor UJ prof. J ozef Gierowski, Met ropolita Krakowski 
ks. Kardynal F ranciszek Mach arski, [- - - -] [Ustawa z dnia 
31 VII 1981 r . 0 kontroli publikacji i widowisk art. 2 pkt 6 (Dz. U. 
nr 20 poz. 99, zm.: 1983 Dz. U. nr \44 poz. 204)] ks. bp Marian 
J aworski oraz Senior Senatu UJ pr of. Franciszek Slawski. Sesj~ 
przygotowali prof. Wojciech Bartel oraz d oc. dr Wladyslaw Str o
zewsk i. 

W sesji tej bylo cos niezwykle podnoszqcego na duchu. Slowa, 
k t6re padaly z katedry, byly nie tylko rzetelne naukowo i odpo
wiedzialne, ale skqpane w jakze rzadko spotykanej a tmosferze 
moralnej czystosci i m oralnej prawdy. Mozna powiedziee, ze aula 
Uniwersytetu Jagiellonskiego stala si~ na przeciqg tych dwu dni 
swoistq "przestrzeniq sakralnq", a zarazem gl~boko ludzkq, pelnq 
zarowno ciepla, ja-k troski 0 na jwyzsze wartosci, kultur~ i ja
snose myslenia. Jest oczywiste, ze ta przestrzen byla wyznaczona 
przez osobowose Jana P awla II, przez to, ezym jest on dla swiata, 
ale takze przez to , czym byl i jest dla nas, przede ws.zystkim jako 
m ysliciel i jako poeta. To wlasnie my s I Jana Pawla II - nade 
wszystko mysl filozoficzna, ale t akze teologiczna - byla tu przed
miotem namyslu; mysl na wskros samodzielna, a zarazem zako
rzeniona w najlepszych tradycjach zarowno klasycznej , jak no
woiytnej (Kant) i nowoczesnej (Scheler) filozofii. To d oprawdy 
niezwykle, ze ten Papiez, sam w sobie jako Papiez t ak wybitny 
i d o tego P olak (to niezwykle nie tyle sarno w sobie, ile dla nas) 
jest rownoczesnie tak waznym m yslicielem i do tego poetq 0 du
zym ci~zarze gatunkowym. 

Udzial w sesji autora tych sl6w byl bardzo wybi6rczy, na wy
r ywki, ale nawet ten material, kt6ry mialem do dyspozycji, oka
zal si~ za obszerny i postanowilem ograniczye go do zagadnien 
dotyczqcych jedynie gl6wnego trzonu mysli filozoficznej i t eolo
giczne j J ana P awla II. Pomin~ wi~c calkowicie bardzo interesu
jqce referaty, tak ie jak prof. Gryglewsk iego 0 starzeniu si~ czy 
dra Dylewskiego - Czlowiek i miasto. Nawet jednak z tego glow
nego trzonu nie bylo mi d anym slyszee odczytu ks. bpa rektora 
Jaworskiego Wartosci moralne u podstaw kultury humanistycznej 
ani odczytu ks. prof. Stycznia. Dziel~ si~ wi~c tym, czym podzie
lie si~ mog~. 
Wst~pne przemowienie p. Rektor'a prof. Jozefa Gierowskiego 

otwierajqce sesj~ wskazywalo na racje zorganizowania tego 
sympozjum. Papiez jest czlowiekiem, ktprego rola w dzisiejszym 
swiecie jest zasadnicza: jest jedynym moze budzicielem sumien, 
a zarazem jednym z niewielu, ale na jwazniejszym z ludzi, ktorzy 
pozwalajq wierzyc w wag~ czynnika moraInego i religijnego VI 
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swiecie, w ktorym ' coraz bardziej liczy si~ naga, brutalna sila. 
Ot6z ten Papiez pochodzi z P olski i to z Krakowa; zostal przy 
tym - co tutaj kluczowe - uformowany przez Uniwersytet Ja~ 
giellonski, z czego jest dumny i co podkresla - m6wil 0 tyrn 
przede wszystkim podczas nad a;.vania Mu doktoratu honoris causa 
podczas drugiej pielgrzymki do P olski w 1983 r oku. Nalezy on do 
takich ludzi jak Kopernik , sw. J an Kan/ty, K ochanowski czy Kol~ 
l'l taj , k t6rzy b~d'lc wychowani p rzez Uniwersytet J agiellonski nie 
tylko r ozniesli jego slaw~, ale przede wszystkim budowali ksztalt 
intelektualny i m oralny Europy. Budowali go wnOSZqC d o skarbca 
kultury europejskiej specyficzne cech y polskiej umyslowosci: za~ 
ufanie do rozumu i przekonanie 0 koniecznosci przewagi perswa
zji nad nagq sil'l , tolerancj~, zaufanie do m 'ldrze stanowionego 
prawa. Wszystk ie te cechy, ogr omnie pogl~bione w wymiarze re~ 
Iigijnym, n iesie teraz Papiez w swia t, r ozprzestrzeniajqc w ten 
spos6b jak nigdy d otqd, wlasciwosci wyniesione z krakowskiej 
Wszech nicy i przyczyniajqc si~ do zapladniania nimi wszystkich 
niemal narod6w swiata. Papiez ufor mowany przez mocne przeko
nanie 0 zwiqzku rozumu i mqdrej m ilosci stawia rowniez przed 
naukq program zakorzenienia jej i budow ania przez niq cywiliza
cj i opartej na wolnosci, sprawiedliwosci i milosci . W tym sWletle 
musimy zapytac sami siebie: co r obimy, by przeslanie P apieza 
wprowadzac . w zycie, by zycie w P olsce bylo oparte na mqdrosci 
i milo~ci? Musimy miec maksymalne poczucie odpowied zialnosci, 
zdawac sobie spraw~, ze w pewnym porzqdku wszystko zalezy od 
nas. Ojciec sw. oczekuje od nas ni mniej n i wi~cej tylko her o .. 
izmu - w tym wypadku, heroizmu ludzi na4ki, k torych najwyz~ 
SZq wartosciq jest prawda. Wazne jest, by poslanie Ojca sw. byto 
nieustan nie mi~dzy nami 0 b e e n e. Stqd potrzeba i waga tego 
sympozjum, by rozumienie mysli Ojca sw. nieustannie pogl~biac 
i ukazywac jej aktualnosc wlasnie teraz, hie et nunc, a zar azem 
w perspektywie tego, co "wieczne" w mysli europe jsk iej. Trzeba 
przyznac, ze przem6wienie p. ReIKQra Gierowskiego nie tylko po
stawilo przed sympozjum pewien program, ale ustalilo od razu 
jego wysoki poziom. 

Najpierw jest c z lo w i e k: to on mysli, d ziala, t worzy i to dla 
niego w k oncu pr zeznaczona jest wszelka mysl, d zialanie, tworze
nie., Dla tego dobrze, ze pier wszym odczytem byly wspoIl}nienia 
prof. Ulewicza z lat studenckich, w czasie ktorych byl kolegq 
Karola Woj tyly. We wspomnieniu tym pojawila si~ sylwetka mlo
dego intelektualisty, poety, aktora i - przyszlego ksi~dza, jego 
bogactwo wewn~trzne rozwijane w skupieniu, w dyskrecji, w 
umiej~tnosci korzystania z czasu i nade wszystko - w modli
twie. Uderza harmonia tej osobowosci, kt6ra rozwijala si~ nie 
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tylko na wielu polach tw6rczej dzialal nosci, ale takze w dzia
lalnosci wsp6lnotowej: w Sodalicji Marianskiej, w Bratniaku, w 
teatrze, w "Unii" - organizacji bylych student6w w czasie oku
pacj i. U Papiez a - dodajmy nie na konto prelegenta - ma si~ 
do czynienia w sp os6b uchwytny i mozliwy do opisania z feno
menem d 0 j r z e wan i a w znaczeniu ciqglego procesu wzro
stu. Byl on naprawd~ od poczqtk u osobowym pod m i 0 t e m: 
tozsamym, a zarazem rozwijajqcym si~ tw6rozo - a raczej moze 
sta jqcym si~ coraz bardziej sob 'I , gdyz tw6r czo si~ r ozwijajq
cym z czegos, co jednak od poczqtku bylo bogactwem t eg o s a
m eg 0 niezwyklego, niepo wtarzalnego, jedn ostkowego czlowieka. 
Za stanawia jqce jest, w jakiej m ier ze mysl nawet bardzo obiek
tyvvistyczna portretuje wn~trze , styl bycia mysliciela. Hermeneu
tyka od dawna zwraca uwag~ na rol~ t zw. przedrozumienia, czyli 
p ewnych "uprzedzen ", od k t6rych zaden m ysliciel n ie jest wolny. 
Czyz P apiez · w swo j"e j wizj i czlowieka p oddajqcego s i~ kontroli 
refleksj i i skierowanego na obiek tywnq Prawd~, zdolnego do k on
sekwentnego bud owania swojego charakteru i dysp onowania sobq 
a zarazem zdolnego do milosci , nie k r esli w jakiejs mierze swojej 
wlasnej sylwetki? . 
Nast~pne od czyty w ciqgu tych d wu dni "atak owaly" gl6wnie 

to co w m ysli Pap ieza na jwazniejsze i naj wybitniejs~: jego k on
cepcj~ czlowieka, za war tq przede wszystk im w Osobie i czynie, 
a taki e w tzw. aud iencjach sr odowych oraz w encyk likach ; oraz 
poe tyckq wizj~ ci jczyzny, za rysowanq w poem atach My slq.c Ojczy
zna ..., Stanislaw i poemacie 0 sw. Weronice Odkupienie szuka Twe
go ksztaltu, by wejse w n iepok 6j w szyst k ich ludzi. Inne r eferaty , 
jakk olwiek na og6l znakomite i wazne, stano wily w stosunku do 
tego centr um pewne obrzeie, peryferie. 

Czy mysl P apieia jest p r zede w.szystkim t eologiezna, ezy przede 
wszystkim filozof iczna? Czy w dziejach mysli "zostanie" nad e wszy
stk o jako teolog czy jako filozof? J est to pytanie dose retoryczne, 
mo±n a jednak powied ziee co najmniej tyle: jego teologia wspiera 
si~ na niezwykle silnej bazie znakomite j , wnikliwej filo zofii czlo
wieka, kt6ra bylaby sobq · - ogromnie zapladniajqcym t wo rem 
umyslowym - nawet gdyby jej autor nie byl ani teologiem ani 
tym bardzie j Papieiem. A jednak jako Papiei jest on nade wszy
stko teologiem i jego poslanie do swiata ma charakter przede 
wszystkim - w szerokim s ensie - teologiczny. Moie wi~c naj
pierw kilka s16w 0 referatach poswi~conych teologicznej wizji 
czlowieka u Papieza. 

Prof. Kurt Krenn z Regensburga m 6wit 0 koncepcji czlowieka 
zawartej w encyklikach papieskich, przede wszystkim w Redemptor 
hominis i · Dives in mesericordia. Wedlug prelegenta nie da siE: 
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nauki Jana Pawla II odczytac wylqcznie z perspektywy chrysto
logicznej, z perspektywy h istorii Jezusa Chrystusa . Dla mysli Pa
pieza istotne jest polqczenf'e Odk upienia z Poczqtkiem, Stworze
n iem: Odkupiciel jest r6wnoczesnie stworzycielem, Bogiem-Stw6r
Cq z n icosci swiata i czlowieka - nawiasem m6wiqc, jakze tu 
nie pomyslec od razu 0 skutkach filozoficznej for macji Papieza 
i jego zwiqzk6w z metafizykq tomisty cznq, dla kt6rej poj~cie istnie
nia jest tak kluczowe! Ale to Odkupiciel pokazuje dopiero, obja
wia w peIni, najgl~bsze ratio stworzenia, jakq jest m ilo s C, k t6
rej B6g jest wierny poprzez his tori~ . To jest wlasnie naj gl~bszy 
sens historii - objawienie Poczqtku : Odkup'ienie to jest die volle 
'O ffenbarung des Anfangs, peIne obj awieni€ Poczq tku. W obja 
wieniu tym odslania si~ peina p raw d a 0 Bogu i 0 czIowieku : 
B6g jest p o d m Lo t e m, duchem, podmiotem milosci i d zialania, 
a czIowiek? CzIowiek jest tym , kim B6g go stworzyl od poczqtku : 
obrazem ·i podobiellstW€m Stworzyciela i dla tego naj wyzszq w po
r zqdku stworzenia war t 0 s ci q. 

Wartosc ta i prawda, a zarazem jedyny i rzeczywisty sens hi
sto rii, zostala obja wiona dzi~ki Bozemu milo s i e r d z i u jak im 
jest Odkupienie - oto najgl~bsze znaczenie Div es in m isericordia . 
Odkupi€nie to n ie tylko pr zywr6c€nie na powr6t utraconej przez 
grzech wartosci czIowieka; to r6wniez objawienie, ze wartose czIo
wieka, pomimo grzechu i wszelk ich k atastrof wciq:/: trw a i wla
snie n i e zostala do konca zagubiona, ' poniewaz jej k orzenie 
tkwiq w Stworzeniu i w nie us tannym u czestnictwie w tym stwo
rzeniu - B6g jako Stworzyciel jest wierny podstawowej p raw
dzie 0 czlowieku, jakq jest bycie ohrazem Stworzyciela. W ten 
spos6b fundament dokonanego w historii Objawienia znajduj€ si~ 

p o z a historiq i najgl~bszym se nsem d ziej6w jest ostatecznie obja
wienie owego pozahistorycznego kor zenia czIowieczen stwa. Za
ra zem joednak jest to objawienie wiernosci Boga sob ie i czlowie
kowi poprzez dzieje: milosierdzie Boze to nade wszystko d o
s w i a d c zen i e tej wiernosci, k t6ra pomimo grzechu doprowa
d za do ' odslon~~cia na powr6t zaciemnionej przez brak milosci 
"istoty poczqtku": czlowieka jako obrazu Boga. Odkupi~nie to za
tem od nal ezienie czIowiEk a, cdnalezienie jego to Z sam 0 sci. 

Tak wi~c w perspektywie mysli Papieza caly sens Obj.''lwie
nia jest naki erowany na czlowieka, na prawd~ 0 nim. W swietle 
t ego Obja wienia kazdy czlowiek jest peInq realizacjq czlow:e
czenstwa, kazdy jest jedyny i bezcenny. To pociqga za sobq pew
ne prymaty praktyczne i ostatecznie nOWq wizj~ cywilizacji: cy
wilizacj~, w kt6rej osoba jest wazniejsza niz rzeczy. 

Nawiqzaniem d o tego bardzo interesujqcego odczytu bylo wy
stqpienie prof. Carlo Cafarra z Rzymu, poswi~cone antropologii 
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t~ologicznej P apieza zawartej w tzw. audiencj ach srodowych. P rof. 
Cafarra postawil na wst~pie trzy py tania pod adr esem tej antro
p ologii: 

1} czy m ozliwa jest ant r opologia w swietle "Poczqtku" , t o zna
czy budowanie . wiedzy 0 czlowieku w oparciu 0 wizj~ "idealnq", 
spr zed upadku, takq, jak zarysowana jest w pierwszych r ozdzia

, lach Ksi~gi Rodzaju? 
2) skoro to co p rzynosi Ch rystus jest nadprzyr odzone, a nie 

przyrodzone, to ezy adr esuje si~ to do wszystkich ludzi, ezy tylko 
do chrzeseijan? 

3) czy mozliwe jest wintegrowanie dziejowosc i, a wi~c pewnej 
"faktycznosci" w to, co w czlowieku niezmienne, w immutabiLe 
humane? 

W odpowiedzi na te pytania prelegent przypomnial doktryn~ 
sw. Tomasza 0 revelabile i rev elatum. Doktryna ta m6wi, jak 
wiadomo, primo: ze to, co bylo de facto objawione, moglo bye 
objawion.e, bylo potencjalnie "objawialne", secundo: ze istniejq 
prawdy, kt6re Sq znane przez rozum, ale mogq bye zinterpretowa
ne i oswietlone przez wiar~. Znaczy to, ze w mysli tomistycznej 
w s z y s t k 0 jest revelabile i z tego powodu moze stanowie przed
miot j ed n e j nauk i, sacra doctrina, w kt6rej to, co nadprzyro
dzone i to, co przyrod zone nie stapiajqc si~ w jedno tworzq prze
ciez harmonij nq calose, poniewaz stanowiq jakby rekonstrukcj~ 
jednej prostej w iedzy, kt6rq Bog rna 0 caloksztalcie rzeczywi
stoscL 

W audiencjach srodowych P apiez m6wi 0 doswiadczeniu w spo~ 
sob istotny ludzkim, to znaczy nalezqcym do i s tot y czIowie
ka - jest t o, inaczej m6wiqc, doswiadczenie, w ktorym odslania 
si~ rozumowi ludzkiem u prawda 0 czlowieku. Ale zar azem praw
da ta , czy prawdy, moze bye 0 s w i e t I o n a pr zez objawienie 
poczqtku, w swietle wiary, tak ze prawda 0 czlowiek u sta je si~ 
gl~biej zrozumia la, pelnie jsza. Tak wi~c P apiez buduje swoist'l 
metodologi~ integracji, analogiczn'l do tej, k tor q stosowal sw. To
masz, ale zarazem rozn'l, oryginal n'l. Owa "antropologia w swietle 
Poczqtk u" jest primo: prawdq 0 czlowieku, secundo : prawdq, kt6r a 
moze znac p rzez doswiadczenie, a wi~c p r z e z y c i e czlowieka, 
t ertio: prawdq my§lanq w swietle Poczqtku. J est to wi~c metoda 
unikajqca zarowno "separatyzmu", oddzielaj 'l ceg~ rozmyslnie i ar 
bitralnie to, co filozoficzne i to, co teologiczne, jak i " immanen
tyzmu", w kt6rym to, co przyrodzone jest, by tak r zec, wessane 
przez to, co nadprzyrodzone i z niego z rzekom'l koniecznosciq 
wyprowad zone. 

Prof. Cafarra wyroznil d w;e zasadnicze cechy konstytutywne 
tej antropologii: 
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1) Jest to antropologia stwor zenia. M6wi ona 0 tym, ze czlo
wiek nie moze bye zrozumiany bez P oczqtku, czyli bez faktu by
cia stworzonym. Znaczy to, ze bye czlowiekiem, to bye sobie sa
memu juz danym, a wit;c bye d a r e m. J eszcze glt;biej znaczy to 
{ldnaleze siebie jako owoc stw6rczej milosci. Milose jest t u pod
stawq r zeczywistosci. 

2) J est to antropologia dawania siebie innym. Z fak tu, ze je
stem dar em Boga wynika, ze powinienem bye darem d la innych, 
da wac siebie. Symbolem tej strony antr opologii P apieza jest idea 
nagosci, kt6ra oznacza otwartose, wolnose, a zar azem intymnq bli
skose, milose, bez kt6rej nie rna prawdziwego dar u. 

Jezeli w antropologii Jana Pawla II . czlowiek moze bye darem 
dla drugiego, to dlatego, ze jest w stanie rozpoznac Boga jako 
Boga i rozpoznae siebie jako dar - w tym r ozpoznaniu dokonuje 
sit; akt podstawowej "sprawiedliwosci wobec Boga". Tak wit;c 
antropologia audiencji srodowych jes ~ ostateczn ie "h ermeneutykq 
daru", w kt6r ej to co ludzkie spla ta si~ z tym, co boskie w n ie
rozdzielnq calosc. Nie ulega WCj tpliwosci, ze antropolog ia t a adre
suje si~ de iure do wszystkich ludzi, do wszystk ich tych, kt6r zy 
Sq otwarci na zawarte w P ismie Sw. tresci wzbogacajqce wiedz~ 
o czlowieku i byliby gotowi go w idziec w perspektywie herme
neutyki daru. I nna rzecz - nasuwa sit; mysl - czy de facto nie 
jest do t ego potrzebna jakas fu ndamentalna, choe niekoniecznie 
explicite rozpoznana przez siebie wiara k t6ra umozliwialaby w 
{lg6le zrozumienie czlowieka jako daru; gd~z dar zaklada Tego, k t6ry 
daje, · a wi~c nie tylko "P ierwszCj Przyczyn~", ale Boga milo sci. 

Nie ulega wq tpliwosci, ze ta gl~boka teologia czlowieka za
klada r6wnie gl~bQkq filozofi~ czlowieka, k t6rq prof. J ohn Crosby 
z Dallas (USA) nazwal "Metafizykq osoby Karoia Wojtyly". 

Punktem wyj scia mysli P apieza jest - stwierdzil prelegent 
"<1 zialanie moraIne. Rozpatruj e je zar6wno od strony ob iek tywnej , 
jak subiektywnej, czyli od strony pr zedmiotu i podmio tu tego 
-dzialania. 

1) Dla przedmiotowej strony dzialania moralnego istotne jest do
swiadczenie wartosci jako zr6dla obligacji - swoiste "wolanie" 
w artosci 0 ich realizacj t;. Pod tym wzglt;dem mysl Jana Pawla II 
jest bIizsza Kanta niz Schelera. Dia tego ostatniego, jak wia
<iomo, obligacja, norma jest czyms zdecydowanie wt6rnym w sto
sunku do samych wartosc}, kt6re "wzywajq" do realizacji przez 
s amq swojq "materi~", trese i nie potrzebujq w zasadzie niczego, 
eo przypominaloby kantowski imperatyw - owo "powinienes" 
bez wzgkdu na tresc tego, co powinienem i jakiekolwiek plynqce 
(Jd tej tr esd pobudzenia woli czy tym bardziej naszej emocjo
n alnosci. 
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Dla Papieza, przeciwnie, niezb~dny jest i jeden i drugi mo
ment: zaro~no wartosci, jak ow moment bezwzgl~dnej 0 b ow i <1
z Y w a 1 nos c i ich realizacji. Jest tak dlatego, ze - jak pod
k reslil prof. Cr osby - dla Wojtyly co najmniej r ownie wazna 
jak dobro jest p raw d a 0 dobru. Obowiqzywalnose wartosci d la 
dzialania moralnego bierze si~ z tego, ze chodzi w nim przede 
wszystkim 0 wartose w ogole centralnq, jakq jest osoba ludzka, 
ktora moze bye i bywala faktycznie zapoznawana np. przez nie
sprawiedliwe struktur y spoleczne, a k torej zapoznae w zadnym ra
zie n i e w 0 1 n o. Ale uprzywilejowane miejsce osoby w h ie
rarchii war tosci m oze bye odczytane dzi~ki t emu, ze odslania si~ 
o .~~a dla czlowieka w swoje j prawd zie wyplywajqcej wprost z praw
d y 0 strukturze ontycznej czlowieka, k tora jest dla Wojtyly abso
lutnie 0 b i e k t y w n a i niezalezna od jakiejkolwiek fluktuacji 
woli ezy uczuciowosci ani zmieniajqcych si~ w h istor ii poglqdow 
na czlowieka. Jest to ta pra wda 0 ludzkim byde osobowym, za
rowno on tologiczna jak aksjologiczna, k tora prowadzi wprost do 
tego, co ks. Styczen nazwal za Papiezem "normq personalistycZllq" 
to znaczy bezwzgl~dnq powinnosciq "oddawania sprawiedliwosciv 

osobie ludzkiej. 
W tradycyjnym tomizmie, mowil prelegent , a ja dodalbym: szcze

golnie moze w dziewi~tnastx>wiecznym nurd e tomizmu b~dqcym 
pod wply wem mysJi Maurice'a Blondela, podkreslany jest dyna
m izm lud zkiego dqzenia d o szcz~scia , ktory w sposob "quasi-de
h' rmmistyczny" uk ierunkowuj e d qzenie czlowieka do wartosci, 
w tym takze do wartosci moralnych : celem zycia m oralnego jest 
osiqgane jedynie w Bogu slcz~scie. Dla Papieza natomiast caly 
ci~zar egzystencj i moralnej czlowieka spoczywa na zdolnosci d o 
v.ryboru mor alnych warte sci, ezyIi na w 0 1 n os c i czlowirka, 
ktory rozpoznaje ob iek tYW11 8 obligacje aksjologiczne dzi~ki temu, 
ze moze uzyskae d y s ta n s \Vobec dobr i swiad omie je prefe
rowac zgodnie z ich immanentnq prawdq. Dla Jana Pawla II to, 
co istotne dla zycia m oralnego r czgrywa si~ na planie m oral
ne j swiadomosci, a nie ukrytych impulsow wcielonego ducha ludz
kiego. 

2) 0 ile w sferze obiektywnej Wojtyla stoi racze j po stronie 
Kanta niz Schelera, to tam, gdzie chodzi 0 stron~ podmiotowq 
dziala!l moralnych jest do pewnego stopnia odwrotnie: podkresla . 
on, ze 0 He imperatyw moralny m a bye silq nap~dowq dzialaii. 
moralnych to musi bye - jak chcial teg:l Scheler - ugruntowany 
w wartosciach. Niemniej - raz jeszcze - czlowiek internalizuje 
porzqdek moralny jedynie przez rozpoznanie ich prawdy. 

Czlowiek dla Wojtyly w spos6b istotny p r z y n ale z y do s i e
b i e, tak iz moze siebie okreslae: charakteryzuje go autodeter
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minacja. J est to mozliwe dzi~ki podw6jnemu jakby stosunkowi 
czlowieka do siebie samego. Z jednej strony czlowiek jest w szcze
g6lny spos6b bliski w()bec siebie samego: nie jest czlowiek sam 
dla siebie pr zedmiotem intencjonalnym, ale racze j jest dla siebie 
bezposrednio 0 b e e n y. Z drugiej strony moze przeciez czlowiek 
uzyskae dystans w stosunku do siebie samego, zobaczye siebie 
w swie tle pra wdy. Istota procesu moralnego pol ega dla Wojtyly 
w gruncie r zeczy na czyms takim jak wychowywaniu wolnosci: 
na uniezaleznianiu s i~ od fa lszywych dy namizm6w, a uzaleznia
niu od prawdy 0 dobru. P ra wda 0 dobru wyzwala czlowieka 
i tylko dobro widziane w p rawdzie , a wi~c dzi~ki wolnosci, r espek
tuje wolnose osoby. Szczeg6lnie waznq prawdq jest t u p rawda 
o wlasnej odpowiedzialn~sci : czlowiek buduje siebie poprzez r oz
poznanie i czynne spel.nianie tej od powiedzialnosci, a przez to 
zwi~kszajqce s i~ "samoposiada nie", selfpossession. Czlowiek u Woj
tyly z istoty swej powolany jest do owej sd fpo ssession - m6wil 
prof. Cr osby. 

Obraz czlowieka jak i wylania si~ z tych rozwazan jest gl~boko 
t w 6 r c z y , czlowiek tworzy siebie i tworzy kultur~ m oralnq 
i wszelkq innq poprzez podporzqdkowywanie si~ i nieustanne pr6
by reali zacji na jwyzszych war,oosci r ozpoznawanych w ich obiek·· 
tywnej pr awdz'ie: gdyz tylko prawda jest naprawd~ t w6rcza i tyl
ko ona wyzwala. 

Zdecydowany obiektywizm etyczny Woj tyly m oze wywolae r oz
ne znak i zapytania , zwlaszcza t am, gdzie wchodzi w ' gr~ konkret 
moralny, zycie mor al nego podmiotu. Zastanawial s i~ nad tym p r of. 
Rocco Butt iglione w r efer acie p t. Problem , dedukcji obowiqzku 
moraInego z dane go stanu rzeczy na podstawie dziela "Osoba 
i czyn". 

Punktem wy jscia referatu bylo stwier dzenie znanej t r ud nosci: 
przejscia od fakt6w do wartosci. Na plaszczyznie teoretycznej nie
mozliwe jest - dla wsp61czesnej mysH - przejscie od stwierd ze
nia prawdy ' 0 jakims stanie rzeczy (np. p rawdy 0 struk turze oso
bowej czlowieka) do stwierdzenia, ze ten stan rzeczy z rac ji swo
jej struk tury stanowi zar azem wartose, kt6r a obowiqzuje w plasz
czyznie moralnej. Jednakze to, czego nie m oze dokonae r ozum 
teoretyczny moze - jak u Kanta - dokonae r ozum praktyczny : 
na plaszczyznie woH przejscie to nie jest niem ozliwe. Na to jed
nak musimy, wedlug P apieza, rozr 6znie chcenie (v olition) od woli 
(will): to pier wsze, to impuls, kt6ry popycha nas w k ierunku ja
kichS wartosci w spos6b b ezrefleksyjny; wola natomiast jest czyn
nikiem spr~gni~tym z rozumem i oSqdzajqcym chcenie. Dla woH 
konieczny jest zwiqzek z tym, co obiektywne, Z obiektywnq pr a w
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d~ 0 wartosciach, wartosci zas zobowiqzujq nie majqc bynajmniej 
emocjonalnej oezywistoscL Cheenie miewa t~z swojq "hierarchi~" , 
swojq sfer~ wartosci, kt6ra musi bye jednak w zyciu moralnym 
nieustannie konfrontowana z "ontycznq", to znaczy prawdziw~ 
skal~ wartosci i przez ni~ osqdzana. 

Moze pojawie si~ w tym momencie klasyczny zarzut d otyczqcy 
trudnosci znalezienia obiektywnej hiera rchii wartosci - wiemy 
He atramentu wylano na ten temat i jak, poza wqskim kr~giem 
uczni6w Husserla z jego I okresu: Schelerem, Hildebrandem, Edy
t q Stein ezy Ingardenem koncepcja obiektywnej skali wartosci 
byla i jest ostro k rytykowana. Wojtyla nalezy zdecydowanie do 
"obiek tywist6w" uznajqcych absolutnq prawd~ na temat miejsca 
niektorych . przynajmniej wartosci, w szczegolnosci wartosci oso
bowych. Wartosci te zobowiqzujq bezwzgI~dnie wol~ - co wcale 
nie znaczy, ze Sq zawsze przedmiotem chcenia! Nie wynika z tego 
jednak, ze zycie moraIne polega na zdecydowanych wyborach lub 
"antywybor ach" jasno uchwyconych wartosci - tak wyglqdalaby 
teoria woli in abstracto. W rzeczywistosci nie moze bye takiej 
czystej fenomenologii woli: to, co obiektywne jest zawsze "prze
lamane" w konkrecie, w konkretnych, egzystencjalnych niepoko
jach swiadomosci. Rzecz w tym, ze dobro jest nie tylko po prostu 
obiektywne, a le jest , jak m owil Scheler "dobrem dla mnie", k to
r ego rozpoznan ie zawsze jest o toczone marginesem niepewn osci 
i otoczki emocjonalnej. 

W tym momencie w filozofi~ moraInq m oze wkroczyc teologia 
m or alna. M6wi ona, ze tym, co przeslania nam jasne uchwycenie 
obiektywnegQ dobra i u trud nia poj scie za nim, jest pozqdliwosc, 
concupiscentia. Czysty obiektywizm bylby mozliwy tylko dla ludzi 
czystego serca - t akim czlowiekiem absolutnie czystego serca 
realizujqcym absolutnie obiektywne dobro byl jedynie Chrystus. 
Dia nas, grzesznych, odczytanie obowiqzku z danego stanu rzeczy 
jest zawsze polqczone z wysilkiem nie tylkQ intelek tualnym, ale 
i mor alnym i narazone na blqd. Dlatego wlasnie potr zeba, by 
Objawienie - a dodajmy: calkiem konkretne d zialanie Ducha 
Swi~tego - oswietlalo nieustannie nasze zycie moraIne. 

Najciekawsze dia piszqcego te slowa i najbardziej tworcze re
fera ty dotyczyly wkladu filozofii Karoia Wojtyly do metafizyki 
klasycznej. P ierwszym z nich byl odczyt prof. Seiferta (z Dallas), 
k t6ry mowil 0 "czlowieku jako substancji i wi~cej niz substancji". 

Dla metafizyki klasycznej czlowiek jest przede wszystkim pod
miotem swiadomosci - d zialanie nie jest w niej t raktowane te
m atycznie, lecz raczej zawarte jest implicite. Dla metafizyki kla
sycznej czlowiek jest przede wszystkim sub s tan c j q, a sub
stancja stano wi w zasadzie na jwyzszq doskonalose bytu. Wpraw
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dzie dla sw. Tomasza doskonalosc substancji wyplywa nie tylko 
z jej substancjalnosci lecz takze z jednej strony z bardzie j pod
stawowego metafizyeznie aktu istnienia, z d rugiej z dopelniajqcyeh 
substanej~ "akt6w drugieh", rea lizujqcych r6zne przypadlosci, roz
ne konkretne doskonalosei (np. enoty intelektualne w czIowieku). 
Niemniej substanejalnosc jest w tej mysli w zasadzie ontycznq 
miarq bytu. Jej podstawowymi wlasciwoseiami jest 1) podmioto
towosc w znaezeniu byeia podmiotem wlaseiwosci (tzw. "przypad
Iosei") oraz 2) samoistnose, "stan ie na wlasnych nogach", swoiste 
posiadanie siebie. 

OtM w zwiqzku z myslq Wojtyly narzuea si~ pytanie: ezy 'sub
staneja j a k" o t a k a wyczerpuje doskonalosei bytu, ezy jedynie 
substaneja du e how a, ktora w peln i posiada siebie i dlatego 
jest w pelni samoistna? Odpowiedz jest taka, ze tylko osoba na
prawd~ posiada siebie i dlatego tylko ona rownoezesnie realizuje 
w pelni substancjalnose i stanowi szczyt kr6lestwa byt ow. PeIne 
posiadanie siebie dokonuje si~ mianowicie nie "automatyeznie", 
przez samq formalnq struktur~ substancji, lecz jedynie poprzez 
s w i a d o m e p o s i a d a n i e s i e b i e w w 0 1 n o s c i i p r a 
w d z i e. 

P odstawowym faktem, od ktorego trzeba tu wyjsc jest fakt , ze 
osoba r ealizuje siebie jedynie przez poznanie prawdy 0 sobie 
w adniesieniu do tego, co jq przekr acza: abiektywnyeh wartosci. 
Jak mowil sw. Augustyn, czlowiek realizu je si~ ,w czasie tylko 
a ile pozna je swojq p onadczasowq prawd~. P r zez to ob iek tywne 
poznanie prawdy 0 sobie, 0 swojej sytuacji by tu skonczonego, 
a zarazem przeznaczonego do nieskonczonego r ozwoju, czlowiek 
jest w stanie wziqe na siebie odpowiedzialnose i w ten sposob 
posiadac siebie, stawac si~ autonomicznym: tylko w 0 1 n e okre
Slanie siebie w prawdzie jest p raw d z i w y m posiadaniem sie
bie. 

Ale na tym nie koniec. Gdyz to posiadan ie siebie dokonuje si~ 

nie tylko przez rozpoznanie siebie w swietle war tosci 0 prawdzie, 
ale t akze przez darowywanie siebie w milosci. To t utaj wlasnie 
odslania si~ dopiero w ealej gl~bi wartose i autonomia osoby. 
Czlowiek reaHzuje wi~c swojq ontycznq doskonalosc jedynie przez 
czynnq odpowiedz na odczytanie w prawdzie wartosci, a wi~c przez 
dar z siebie, czyli przez akty, w kt6rych osoba t ran s c e nd u j e, 
przekracza siebie ku drugim osobom, a przede wszystkim ku 
Bagu. 

Tak wi~c odpowiedz na pytanie 0 antos on, 0 byt w najwlasciw
szym sensie jest taka: jest nim osoba, ale tylko 0 tyle, 0 ile nie 
zamyka si~ w sobie, lecz przekracza siebie w darze drugim. Gdyz 
czlowiek - to jego specyfika - bynajmniej nie m u s i realizo
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wac tego, kim jest; zalezy to od uiytku jego w 0 I n o s c i. Meta
fizyka substancji jest w ten spcs6b dopelniona, a zar azem prze
kroczona. 

Obiektywna metafizyka czlowieka Wojtyly jest w dzisiejszych · 
czasa ch szczeg6lnie potrzebna - k onkludowal prelegent. Wnosi 
ona zwlaszcza dwa jakze cenne momenty: m6wi 0 koniecznosci 
odnoszenia sili osoby ludzkiej do prawdy ponadhistorycznej i po
slugiwania sili s'ldami; m6wi takze 0 tym, ze swiat osobowy by
na jmniej nie konczy sili na czlowieku, gdyz pelnili osoby reali
zuje sili w Bogu, kt6ry jest Milosci'l. Przeciws tawia sili to r6z
nym pseudc-personalizmom, kt6re z jednej strony kladq zby tni 
nacisk na emocjonalnosc w czlowieku, z drugiej to, co osobowe 
widzq tylko w czlowieku, podczas gdy pelnia tego, dziliki czemu 
osoba przekracza niesk onczenie nieosobowe substancje zawiera sili 
w Bogu, a nie w czlowieku. 

Referat prof. Seiferta znakomicie uzupelnil, a zarazem, jak tn i 
si~ wydaje, pod pewnym wzgllidem przekroczyl odczyt d oc. ,All
drzeja P6ltawskiego pt. Nowosc a tradycyjnosc fiLozofii Karolil 
Wojtyl y . Opieral si~ on w znacznej m ierze na malo znanym ar ty
kule Jana Pawla II ogloszonym po angielsku pt. Podmiotowosc 
a to co nieredukowalne. 

Doc= P6ltawski w nawi'lzaniu do artykulu 0 jak im mowa 
wyr6znil dwa mozliwe podej scia do czlowieka: 1) kosmologiczne 
oraz 2) personalistyczne. W podejsciu kosmologicznym czlowiek 
jawi sili jako animal rationale, jako "zwierz~ rozumne" zatem, 
kt6re r6zni si~ od zwierzqt co prawda rozumem, ale mimo wszyst
ko jest zwierzliciem, a przez to stanowi cz~sc swiata, element kos
mosu. Denificja czlowieka jako animal rationale - t o wyraz prze
konania 0 redukowalnosci czlowieka do swiata. 

Natomiast podejscie personalistyczne wyplywa z przekonania 
o pelnej oryginalnosci czlowieka i niemozliwosci d efinowania go 
w oparciu () na jblizszy r odzaj. Wedlug Wojtyly znana definicja 
Boecjusza osoby: "indywidualna substancja rozumnej natury" pod
kresla raczej indywidualnosc czlowieka niz jego specyfik~. Jest 
r acze j wskazaniem na "metafizyczne miejsce" czlowieka niz na 
to, kim on jest: wiedz~ 0 t ym, kim jest osoba ludzka trzeba do
piero zbudowac. 

Dla Wojtyly punktem wyjscia w opisie czlowieka jest sfera prze
zyc. Ot6i: schola'Styczne, a wiliC i tomistyczne kategorie agere 
(dzialania) i pati (doznawania) nie wystarczajq do zdania sprawy 
z tego, czym s'l przeZycia. Nie mozna opisac filozoficznie czlo
wieka jedynie przy pomocy metafizyki tomistycznej: kategorie 
tej m etafizyki - to jakby oka sieci zbyt duze, by mozna w ()par
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ciu 0 nie budowac precyzyjnq filozofi~ czlowieka; na PFzykJad 
kategoria przezycia , centralna dla antropologii- i etyki, nie jest 
byna jmniej konieczna dla metafizyki. Z drugiej strony nasuwa si~ 
mysl - dodal prelegent - ze nie wydaje si~ w pelni zadowala
jqca metafizyka, ktora nie potrafi zdae sprawy ze specyfiki czlo
wieka, kt6ra nie jest w stosunku do tej specyfiki adekwatna. 

Co ma zatem wsp61nego filozofia Wojtyly z metafizykq tomi
stycznq? Przede wszystkim realizm i dynamizm. Ale r6wnoczesnie 
filozofia ta kladzie nacisk na specyfik~ czlowieka i zdecydowa
nie 0 d r z u c a kosmologiczne podejscie do czlowieka, wlasciwe 
mimo wszystko filozofii tomistycznej. . Kladzie nacisk na koniecz
nose rozr6znienia faktu i wolnosci: n ie . mozna traktowae ludzkiej 
wolnosci tak, jakby byla tak im samym faktem metafizycznym jak 
kazdy inny. Kaze badae to co "nieredukowalne" w czlowieku przy 
pomocy analiz fenomenologicznych, kt6re muszq uzupelnic luki 
w metafizyce. Ale postulat badania tego co nieredukowalne moze 
prowadzie do p rzebudowy metafizyki, do utworzenia nowych k a
tegorii metafizycznych , kt6r e bylyby bardziej adekwatne w sto
sunku do rzeczywistosci czlowieka , w szczegolnosci do jego w 0 I
nos c i; metafizyka ta moze lepiej wskazywac na tajemniczq, 
"ooumenalnq" stron~ r zeczywistosci, niz dawna. 

W kazdym r azie trzeb a dqZyc do wiqzania ze sobq filozofii bytu 
i filozofii swiadomosci. Nie mozna dzisiaj obejsc si~ bez p r6b ta
kiej syntezy, kt6ra n ie moze jednak starae si~ wciskac na sil~ 
rzeczywistosc czlowieka w odziedziczone k ategorie , lecz odwrotnie: 
musi wychodzic od t ego, co w czlowieku n i ere d uk 0 w a 1n e, 
specyficzne i dopiero W oparciu 0 to starac si~ pr zebudowywacl, 

metafizyk~. Nie musi to bynajmniej prowadzic ani do filozofii 
kartezjanskiego cogito, ani do transcendentalizmu. 

* * * 

Referatem na jpelniej podsumowujqcym rozne wqtki mysli filo

z,oficzne j Jana P awla II by! odczyt d oc. Wladyslawa Strozewskiego 
pt. Doswiadczenie i interpretacja. 

Prelegent wyszedl od r 6znych znaczen zawartych w tytule re
feratu termin6w, w stopniu w jakim odnoszq si~ one d o mysli 
Wojty!y. 

I. D o s w i a d c zen i e moze byc: 
1) empiryczne, rozumiane jako k ontakt z rzeczywistosciq zmy

., s!owq. Wy!qczne postawienie na t akie doswiadczenie - tofeno
menalizm, kt6ry Wojtyla odrzuca. 

2) mistyczne - to doswiadczenie np. sw. J ana od Krzyza, kt6
rego mysl Wojtyla analizowal. 
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3) fenomenologiczne; jest to rozumienie doswiadczenia w roz
szerzonym zakresie, obejmujl:\cym roine sfery rzeczywistosci i roi
ne, szczegolne sposoby doswiadczal1ia. To wlasnie rozumienie do
swiadczenia jest specyficzne dla Wojtyly. kons1:ytuuje jego wlasnl:\ 
metod~ filozoficznl:\. 

Z kolei 
II. i n t e r pre t a c j a jest to zasadniczo rozumienie czegos -

odsloni~cie tego, co ukryte - z pewnego pUnktu widzenia. Moie 
to jednak miec dwojakl:\ stylizacj~: 

1) bardziej obiektywistycznl:\ -, raczej w oparciu 0 to, co inter
pretowane; lub tez 

2) bardziej subiektywistycznq, dowolnq. 
. Jakie przedstawia si~ Zycie tych terminow w mysli Ka rola 

Wojtyly? 
ad 1. Doswiadczenie czlowieka (w Osobie i czynie) to doswiad

czenie specyficzne, ktorego nie da si~ zredukowae do innych. Moz
na tu wyroznie nast~pujqce momenty : 

1) przedmiot doswiadczenia; jest to doswiadczenie samego sie
bie, ale takie drugiego czlowieka. 

2) kierunek doswiadczenia, k tory moZe bye bl:\dz wewn~trzny, 
bqdz zewn~trzny. Czlowiek moi e doswiadczae siebie zarowno od 
wewnqtrz, jak od zewnqtrz - i to zarowno ja sam siebie mog~ 

t ak doswiadczae, jak i drugiego czlowieka. 
3) struktura d oswiadczenia. Moina tu wyroinie pary przeci

wienstw: a) proste lub zlozone, b) tozsame lub zr6znicowane. 
P rzy' t ej ostatniej parze chodzi 0 to, ze moze bye zachowana toi
samose struktury doswiadczenia przy calej roznorodnosci doswiad
czen - np. siebie samego i drugiego czlowieka, kt6rl:\ ta struktura 
transcenduje. . 

4) Sposob p rzebiegu doswiadczenia. Tutaj takze pojawiajq si~ 
pary przeciwienstw: doswiadczenie moze bye a) wewn~trzne 
zewn~trzne, b) bezposrednie - posrednie. W sposob doswiadcze
nia wchodzi od razu rozumienie. 

Zasadniczym przedmiotem badan Wojtyly jest fakt: "czlowiek 
dziala". Fakt ten ' jest dany bezposrednio, z pelnl:\ oczywistoscil:\, 
a zarazem nie jest nigdy dany w izolacjL Jest on dany osobowo, 
a zar azem w horyzoncie wartosci, do kt6rych dziala jl:\cy czlowiek 
si~ odnosi. W fakcie tym mamy do czynienia ze swoistl:\ jednoscill 
doswiadczenia moralnego i og6lnoludzkiego. Istotne dla tego do
swiadczenia jest wzajemne warunkowanie si~ czynu i osoby. Wcho
d zi tu w gr~ swiadomose zar6wno dokonanego czyou, jak i dzia
laoia, ktore don prowadzi. Czlowiek dzialajl:\cy jest sw i ado
my - oto zasadnicze przekooanie Wojtyly. Dzialaoiu towarzyszy 
samowiedza, ktora jest aktem pozoania' refleksyjnego, nieinteo

130 



ZDARZENIA - KSIJllKI - LUDZIE 

cjonalnego - jest to rodzaj "obecnosci dla siebie", kt6rq okreslal 
Ingarden jako Durchleben. Czlowiek dZlalajqcy jest zdolny do 
obiektywizacji: nie jest on jedynie podmiotem jakiegos dziania 
si~, kt6re dokonywaloby si~ bez udzialu jego swiadomosci i woli, 
lecz moze takie we wlasciwym sensie d z i a I a C •. 

ad II. Jesli chodzi 0 interpretacj~ doswiadczenia, to oczywiScie 
powinna bye ona adekwatna w stosunku do opisywanego do
swiadczenia. Tutaj otwierajq si~ od razu dwie mozliwosci inter.,. 
pretacyjne: 

1) filozofia swiadomosci, w kt6rej mamy rozwini~te badania 
strony podmiotowej doswiadczenia, ale pojawia si~ za to grozba 
idealizmu. 

2) filozofia bytu, w kt6rej mamy od poczqtku zagwarantowane 
rozstrzygni~cie· realistyczne, ale grozi natomiast spojrzenie zbyt 
zewn~trzne, nieadekwatne w stosunku do strony przeiyciowej do
swiadczenia. . 

Ot6z J an Pawel II pr6buje scalic obie te orientacje filozoficzne, 
poniewaz sarna t. e sc doswiadczenia domaga si~ tej dwojakie j 
i n t e r pr e t a c j i. W szczeg61nosci nie mo'zna wykluczyc, ze do
swiadczenie czlowieka dzialajqcego n ie tylko dopuszc;za, ale wr~cz 
dQmaga si~ rozstrzygni~c ia realistycznego, a wi~c i metafi zyki 
rea];istycznej. 
. Autor referatu staral si~ pokazac nie tyle to, 0 co nalezaloby 
uzupelnic metafizyk~ tomistycznq, aby oddala sprawiedliwosc czlo
wiekowi, ire raczeJ odwrotnie: w jakiej mierze antropologia Woj
tyly domaga si~ fundamentu metafizyki tomist ycznej i ten fun
dament zawiera. 

Terminem kluczowym dla Wojtyty jest termin "akt" jako actus 
humanus. Ot6z termin ten jest bez wqtpienia poehodzenia t omi
styeznego. Oznacza on u sw. Tomasza 

1) przede wszystkim fundamentalnq "skladowq" bytu jakq jest 
"akt istnienia" esse --' "doskonalosc doskonalosci". 

2) akt w przeeiwstawieniu do moznosci, ezyli poteneji; w wy
padku czlowieka potentia humana - to moe, moznosc realizacji 
rozmaitych wartosci. Jest to dynamizm analogiczny do dynamizmu 
bytu w og6le. Przy czym przejscie z moznosci do aktu - to fieri, 
stawanie si~, natomiast bezposrednim przedmiotem dzialania jest 
cos wi~cej iliz fieri: to ezyn, kt6ry jest nie tylko stawaniem si~, 
leez i pelnym bytem, esse plus fieri. 

Zasadniczy wniosek tego por6wnania jest taki: dynarnizm ludz
k iego dzialania jest niemoZliwy bez esse, ezyli "aktu pierwszego", 
metafizycznego, kt6ry powoduje zarazem, ze czlowiek, kt6ry dziata, 
musi istniec rea 1 n i e, a me idealnie. Stqd podmiot dzialania, 
kt6ry Wojtyla nazywa za tradyejq scholastycznq suppositum, jest 
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od razu rozumiany jako by t, to jest podmiot n ie tylko dziala
nia, ale i istn~enia. Dlatego tez opisowi doswiadczeil u Wojtyly 
towarzyszy stale metafizyczna r efleksja. Ale i odwrotnie: meta
fizyk a jest stale uzupelniana 0 b adanie k 0 n k ret u, k t6rego 
jak to pisal k iedys Gilson - metafizyka realistyczna siE: bez
wzgl~dnie d 0 mag a. 

Mozna by wi~c spytac za Str6zewskim calkiem og6lnie: co zy
skuj'1 analizy metafizyczne na fenome nologicznych i odwrotn ie 
fenomenologiczne na metafizycznych? Z jednej strony interpre
tacja metafizyczrla rozswietla sam'1 mozliwosc "fakt u" osoby , wska
zuje na realizm jako na warunek sine qua· non ludzkiego dziala
nia i czlowieka jako dzialaj '1cego. Z d r ugiej strony dzi~ki anali
zorn fenomenologicznym kategorie metafizyczne wypelniaj '1 si~ iy
W'1, konkretnq tresci'1 , pr zestaj '1 funkcjonowac troch~ w prozni 
i zostaj '1 us tawione na wlasciwe miejsce . P r6by l'1 czenia tych dwu 
r6znych a przeciez k omplem entarnych interpretacji n ie S'1 zresz
t '1 wlasciwe tylko Wojtyle: rna on sojusznikow w myslicielach 
d zisiaj niemodnych, ale bar dzo waznych, do kt6rych wci'1z war to 
nawra cac: jak Edith Stein czy Roman Ingarden. 

* * * 

J ak napisalem, r eferat6w waznych i oiek awych bylo znacznie 

wiE:ce j, ale s'1cizE:, ze te, ktore om6wilem, ilustru j'1 wystarczaj'1co 
poziom sympozjum, a za r azem wagE: zagadnieil. Kluczowa wyda je 
mi siE: zwlaszcza konfrontacja w mysli Wojtyly filozofi i bytu 
i fil ozofii wolnosci , k t6r a nie jest bynajmniej czymS przedaw
nionym. Pojawia si~ ona w mysli t akich f ilozof6w jak Heidegger 
czy Levinas, w P olsce u Tisch nera czy Str6zewsk iego. J est to 
bowiem konfr ontacja zasadnicza i aktualna p6ki istniej'1 funda
mentalne kategorie m ysli europejskie j. l una jak ze wazna pr oble
rna tyka, to problematy'ka war tosci, ich ob iekty wnosci i subiek
tywnosci. Jeszcze inna d otyczy "obiekty wnej p rawdy", jej zwiqzku 
z ludzkim d zialaniem. Dlatego dla k azdego, k omu droga jest n ie 
tylko osoba J ana Pawla II, ale takze jego mysl - a jeszcze bar
dzie j sarna prawda - bylo to sympozjum chwilami fascynujqce. 

Karol TarnowskI 
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PROBA SYNTEZY 

KSI~ZKA GEORGE' A H. WiLLlAMSA 0 MVSLI KAROLA W OJTVt V 

Zrozumiale dqzenie do odsloni~cia pelnej, klarowne j Wiizj i swi'a 
ta tkwiqcej w umysle czlowieka oraz pr6by jej zak lasyfik owa nia, 
natr afiajq na przeszkody wtedy , gdy m amy do czynienia z mysli
cielami or yginalnym i, k t6r zy wbrew ustalonym kanonom in ter
pretacyjnym p otr afiq w spos6b z~skakujqcy lqczyc odlegle zda
waloby si~ sposoby myslenia i obszary ludzk~ej aktywnosci. Na 
takq trudnosc napotyka jq czytelnicy, k t6rzy chcq w spos6b inte
graIny odczytac d zielo K arola Wojtyly. Tr udnosc t~ powi~ksza 
fakt, ze Wojty'a nie ,przywiqzy wa l: zbyt wielk iej wagi d o e ru
dycyjnej, krytycznej strony swych prac. Stqd np. niewpr awny 
czytelnik jego dziel filozoficznych moze nie d ostrzec calych ak a
pit6w stanowiqcych dyskusj~ z poglqdami Kanta , Marksa czy Sch e
lera, m e m 6wiqc juz 0 odwoly waniu si~ - nie zawsze wprost 
do terminologii tomisty cznej czy fenomen ologicznej. George 
H. Williams w ksiqzce The M ind of John Pau l II podejmuj e si~ 
przedsta wic proces ksztaltowania si~ mysli K arola W ojtyly az p o 
pierwsze dwa la ta pontyfikatu (tj. do konca listopada 1980 r .) 1. 

Ksiqzka ta, jak zaznacza sam Autor w przedmowie, jest "prowi.
zorycznq interpre tacj&" pr zedpapieskich pism Karola Wojtyly 
i ukazania ich znaczenia dla pontyfikatu Jana Pawla II. 

George Huntston Williams, pr ofeso r wydzialu teologicznego 
w Harva rd , gdzie zajm u je si~ h istor iq Kosciola , a za razem d uchow
ny Zjednoczonego K osciola Ch rystusa, z r amienia kt6r ego byl 
obserwatorem na II Soborze Watykanskim, jest autor em wielu 
ksiqzek 0 r adykalnych nu rtach reformacj i, m.in. 0 braciach pol
skich (T he Polish B r ethr en 1601-1685).2 Zainteresowanie P olskq 
wykr aczajqce czasowo i mery torycznie poza okres p ontyfikatu J a
na Pawla II, pogl:~bione kilkumiesi~cznq wizytq w naszym k r a ju 
na przelomie 1972 i 1973 rok u, zaowocowalo m .in. znajomosciq j ~

zyka polskiego. Tytul ksiqzki, niezr~czny do tlumaczenia na j~zyk 

polski, na jlepie j chyba oddac przez Umyslowosc Jana Pawla II, 

t George Huntston Williams. The Min d of John Paul II, o rigins Of His Thought 
and A cti on, New Yor k : Seabury 1981, 5S. 415. 

I J est on autorem m,in. ta klch prac jak: The Radical Reformation, Ame
rican Unlversattsm, Wltderness and Paradise In Christian Thought, Anselm: 
Com munion and Atonement. Inne lnformacje 0 G. H. Wllllamsle i jego poglqdy, 
zwlaszcza ekumenlczne, moze Czytelnlk pozna6 z jego artykulu zamleszcz'onego 
w ..Zeszytach Naukow ych KUL" (R 17:1974 nr 3) oraz z wywladu przeprowa
wa dzonego w ..Tygod nlku Pl'wszechnym" (nr 4011602 z 7 X 1979 r.). 
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a podty tul: Korzenie jego m ysH i dzialania r ozjasnia intencje 
Autora. Ksiqzka dzieli si~ na trzy cz~sci: cz~sc I Papiez z Dale
kiego Kra ju - przybliza sylwetk~ Papieza poprzez wydobycie cha 

" 	 rakter ystycznych mom ent6w z dziej6w l?olskiego narodu i KOScio
1a; cz~sc II Formacja polskiego Papieza - wskazuje, w miar~ chro
nologicznie, zr6dla i motywy, kt6re. formowaly mysl i postaw~ 
Karola Wojtyly i analizuje jego pisma z okresu przedpapieskiego; 
wreszcie cz~sc III Papiez Jan Pawd II Wojtyla - rozwija po
przednio wydobyte wqtki i pokazuje jak realizpjq si~ one w na
uczaniu i dzia1aniu Jana Pawla II. Spr6bujmy podqzyc za Auto
r em i ods10nic - oczywiScie w spos6b skr6towy - przynajmniej 
niekt6re jstotne m omenty ksztaltowania si~ umyslowosci Jana 
Pawla II . 

*'* * 

W pierwszej cZE:sci ksiqzki Williams kieruje swojq uwag~ na 

ojczyznE: obecnego papieza, dajqc kr6tki zarys historii Polski (na 
czterech stronach!) , omawia stosunki polskiego Koscio1a z Pa
piestwem, podkreslajqc lojalnosc tego Kosciola i zaslugi wybit
nych jego przedstawicieli w dziele budowania jednosci Kosciola 
Powszechnego (Mikolaj Trqba, Pawel Wlodkowic, Andrzej Laska 
ry, Stanislaw Hozjusz), i wreszcie wydobywa z doswiadczenia hi
storycznego Kosciola i narodu szesc moment6w istotnych jego 
zdaniem dla zrozumienia wsp6lczesnego stanu swiadomosci indy
widualnej i spolecznej. Sq to: 1) trwala wiE:z miE:dzy Kosciolem 
i narodem, 2) obrona wolnosci, tolenincja w wielonarodowym i wie
Iowyznaniowym spo1eczenstwie, 3) swiadomosc bIiskiej obecnosci 
prawoslawia, 4) poboznosc maryjna, 5) zrodzenie si~ polskiego 
mes janizmuJ i wreszcie 6) ~wiqzek religii z naturq okreslajqcy 
Iudowy charakter obyczajowosci reIigijnej . Po tym wyrywkowo 
i raczej pobieimie naszkicowanym tIe rozwazan, Autor przechodzi 
do cz~sci II - tj. om6wienia rozwoju d uchowego Kar ola Wojtyly, 
siE:ga jqc do jego biografii i tekst6w jego dziel. 

Pier wszy wazny etap w i;yciu Wojtyly nazwany przez Williamsa 
"Nadanie wagi slowom" rozpoczy na si~ na studiach i w teatrze 
Mieczyslawa Kotlarczyka. Okres ten t o spotkanie z wielkq lite
r aturq romantycznq, a r ownoczesnie zdoby wanie wewnE:trznej dy
scypliny chroniqcej - jak pisze Wojty la - przed "destrukcyj
nym r ozwojem indywidualizmu". Drugi etap , bardzo. istotny w 
rozwoju duchowym Wojtyly, u jmuje Williams w trzy okreslenia: 
mistyk, tajny seminarzysta i tomista. Nie Sq to jednak tylko trzy 
okresy w biografii Wojtyly, lecz raczej trzy trwale wymiary jego 
osobowosci: kontemplatywny i aktywny charakter misj i ducho
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wej oraz powolanie uczonego. P ierwsze dwa okresy utrwalajq si~ 
dzi~ki znaczqcym spotkaniom z Janem' Tyranowskim i k ardyna
lem Sapiehq, trzeci zas - to spotkanie z fenome-nologiq i tomiz
mem w bardzo r6znych jego odmianach. 

Postae J ana Tyranowskiego i jego wplyw na Zycie W ojtyly 
okryte Sq pewnC! tajemnicq. Ten 42-1etni urz~dnik rachunkowy 
z wyksztaicenia, krawiec z za wodu, a mistyk z powolania, wywarl 
zapewne znaczny wplyw na rozw6j duchowy mlodego Wojtyly, 
takZe na obudzenie si~ . jegg powolania kaplaiiskiego (jeszcze kilka 
lat wczesniej w gimnazjum wadowicklim odrzuca on t~ moZli
wose, decydujqc si~ na wyb6r swieckiej drogi . zycia). Poprzez 
spotkanie z Janem Tyra,nowskim ("Apostolem" - jak nazywa go 
w swych wspomnieniach Wojtyla) i uczestnictwo w inspirowa
nych przez niego "kolach zywego rozaiica" otrzym uje podstawy 
duchowosci karmelJitaiiskiej i pogl~bia si~ jego poboznosc maryj
na. Druga znaczqca w tym okresie postac to budzC!cy szacunek 
i respekt arcybiskup Adam Sapieha, przedstawiony przez Wil
liamsa jakCl czlowiek 0 silnej osobowosci i ustalonych poglqdach. 
Kleryk tajnego seminarium obserwowa!, jak w trudnych warun
kach czasu okupacji, arcybiskup Sapieha potrafil !qczyc pryncy
pialnosc czlowieka wiary z elastycznosciq dyplomaty. Znana za
pewne Czytelnikowi z innych :hode! ofiarna sluzba Arcybiskupa 
dla ocalenia biologicznego i duchowego zycia ludzkiego najlepszy 
sw6j wyraz znajduje w wielkiej trosce 0 wychowanie mlodych 
ksi~zy i zOTganiwwaniu tajnego seminarium oraz akcj,i pomocy 
dla Zydow (Williams wspomina i 0 udziale Wojtyly w tej ' akcji, 
s. 85). Autor sugeruje, ze wiele rys6w postaci arcybiskupa Sapiehy 
utrwalHo si~ w modelu kaplana , jaki b~dzie nosH w sobie Wojtyl:a. 

Trzeci okres to spotkanie z filozofiq: na Angelicum w Rzymie 
zetkni~cie si~ z tomizmem tr adycyjnym (R. Garrigou-Lagrange), 
na KUL-u z t r zema nurtami tomizmu, tradycyjnym (S. Adam
czyk), lowaiiskim (K. Kl:6sak) i egzystencjalnym (S. Swiezawski, 
M. A. Krqpiec), wreszcie z fenomenologiq Maxa Schelera. (0 tym 
ostatnim spotkaniu napisze p6Zniej Wojtyla: "Otworzyl si~ przede 
mnq nowy swiat, swiat wartosci..." 3). Williams analizuje w tej 
cz~sci najwazniejsze dziela Woj tyly, a WIi~c: Problem wiary u sw. 
Jana od Krzyza, prac~ h abilitacyjnq Deena m ozliwosci zbudowa
nia etyki chrzescijanskiej przy zalozeniach systemu Maksa Sehe
leTa, Milosc i odpowiedzialnosc, Dsob~ i ezyn" oraz posoborowe 
refleksje U podstaw odnowy. Omawia rowruiez aktywnosc Woj
tyly jako biskupa, a zwlaszcza jego zaangazowan,ie w p racach So

• M. Mallnski, Pope 
Seabu ry 1979. s. 109 (cyt. 

John p aul II: 
za Autorem). 

The Life 01 KaTO! Wojtyla, New York: 
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boru. Zatrzymajiuy si~ na chwil~ przy analizie dziel filozoficz
nych. 

Autor zdaje si~ n ie doceniac inspir acji tomistycznych u Woj
tyly. Tymczasem mlody seminarzysta pierwsze swe zetkni~cie 
z filozofiq tomistycznq przezywa jako "rewolucj~". Pisze on: 
,,§wiat, ktorym zylem dotqd w sposob intuicyjny, a takze emocjo
nalny, zostal od tego czasu pclwierdzony i uzasadniony na grun
cie racji najgl~bszych i zarazem najprostszych" 4. To rozumienie 
tomizmu jako uniwersalnej £ilozofii pozostanie trwalym elemen
tem umyslowosci Wojtyly. Autor nigdzie jednak wyr aznie nie 
wskazuje na jednoczqcq dziela Wojtyly wizj~ rzeczywistosci i wi
zj ~ czlowieka, ktora - chociaz wzbogacona osiqgni~ciami mysli 
wspolczesnej - tkwi swymi kor zeniami w filozofii klasycznej . 
Stam tqd tez autor Osoby i czynu czerpie SWq termin61ogi~. Sta
nowi to zresztq jedno ze zrodel trudnosci w lekturze d uel Woj
tyly d la czytelnikow n ie pami~tajq cych 0 tych odniesieniach (po
t wierd za to zresztq i Williams, nie znajd u jqc jednak przyczyny 
tych. t r udnosci, s. 201). I tak na p rzyklad k rytyczne , w stosunku 
do Scheler a u wagi Wojty ly z jego pracy h abilitacyjnej znajdujq 
swoje u zasadnienie w r ealistycznej , substancjalistycznej filozofii 
sw. Tomasza. Inaczej bow iem trudno zrozumiec gorqcy sprzeciw 
Wojtyly wobec aktualistycznej koncepcji osoby, przeZywaniowej 
k oncepcji m ilosci ezy abstrakcyjnego pojmowania idealu etyczne
go, jakie znajdujemy u Scheler a. Kontrowersyj ne jest takze po
traktowanie Osob y i czynu i The Acting Person tj. angielskiej 
w ersj i tej k siqzki powstalej przy znacznym udziale Anny Teresy 
Tymienieckiej . Autor t r aktuje je jako odr~bne dziela, poswi~ca
jqC zresztq znacznie wi~cej miejsca T he Acting Person. Dziwny 
wydaje si~ fakt, ze Williams pomija tu dyskusj~ , jaka powstala 
po ogloszeniu tego tlumaczenia, tym bardziej, ze powtar zajqc opi
ni~ Tymienieckiej - a wbrew innym interpr etator om - klasy
fikuj e on to dzielo jako fenomenologiczne i przyjmuje, ze stimowi 
ono udoskonalonq i ostatecznq wersj~ Osoby i czynu 5.- Trudno 
takze przejsc oboj~tnie obok stwierdzenia Williamsa, ktory w pra
ey na temat Schelera, w Milosci i odpowiedzialnosci i w The 
Acting Person dopatruje si~ ukrytych zalozen majqcych swe zro
dlo w obj awieniu chrzescijanskim (por. ss. 134-5, 154, 204). Sq 
to uwagi dyskredytujqce, gdyz sugerujq konfesyjny a nie nauko
wy charakter tych prac (wprawdzie Milo sc i odpowiedzialnosc 

• A. Frossard, R02mowy z Janem Pawlem 11, Krakow 1983, s. 19. 
I W a r tykule J. Seife rta KaroL CaTdtnaL Wojtyta as PhiLosopher... zamlesz

czonym w czasoplsmle ..Alethela" (vol. II Epistemology, 1981) ss. 136-199 znaj
dzle Czytelnik om6wlenle The Acttng PeTson 1 kr6tkle uwagl n a tem at wspo
mnianej dyskusji (s. 195 przypis 1). 
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nie rna seisle naukowego charakteru, inny jest eel tej ksiqzk i 
wychowanie do dojrzalego przezywania m ilosei - lecz i w niej 
zasadnicze tezy oparte Sq na PQznaniu naturalnym). Uwagi Wil
liamsa nie Sq jednak dostateeznie w ksiqzee uzasadnione. To, co 
w rzeczywistosci po w i q zan e jest ze sobq: postawa ehrzesei
janska motywu jqca dzialanie i na tu ralne dqzenie d o· poznania 

. prawdy, zostaje przez Williamsa porn i e s zan e. Prawda nauki 
i filozofii sta nowi pole nat uralnego dialogu w swiecie i posiada 
SWq a utonom iE:, choc przeciez przybliza tresei wiary (wlasnie jako 
dqzenie do pra wdy!). 

William s t rafnie wsk azuje w k ilku m iejseach na niedosta teczn ie 
wyprecyzowa ny i ogolny charakter niektorych twierd zen Wojtyly. 
Z wielkq zwlas zcza pasjq pr zeciwstawia siE: interpretacji takich 
terminow jak "indywidual izm", "purytanizm" czy "utyli t ar yzm" 
wykazujqc na h isto rycznych przykladaeh, Jakie wartosci zostaly 
zrealizowane przez prqdy religijne i spoleczne oparte na tych 
ideach. I nteresujqce jest r owniez spostrzezeni~ Will iamsa, ze w 
pozniejszych artykulach Wojtyla u nika terminu " indywidual izm" 
uzywajqc cZE:sciej ter m inu "u tylitaryzm" i wpr owadzaj qc n owy 
"spoleczny egoizm" (216). 

Wprawdzie z p rzedstawionej przez William sa analizy dziel nie 
wylania siE: klar owna sylw etka f ilozof iczna Wojtyly, to jednak 
jego poglqdy filozoficzne pozwalaie! lep iej rozumiec dzialalnosc 
biskupa i k ardynala Wojtyly. Na pr zyklad jego zaangazowanie w 
obronie encykliki Humanae v i tae s ta je siE: naturalnq konsekwen
ejq jego m etafizyki czlowieka, dramatu · n atury i osoby jaki siE: 
w czlowieku rozgr y wa. Autor ksiqZki nie dostrzega jednak tego 
zwiqzku. Kontrowersyjna jest takze uwaga Williamsa na temat 
ewolucji poglqdow zwolennikow odnowy soborowej t ak ich jak 
J ean Danielou , H,enri d e L ubac, H ans 'Urs von Bathasar , G. Sou
lages (nazwa ny przez Guittona "Amosem XX wieku" - k olejna 
n iezwykla postac swieckiego w zyc iorysie Wojtyly) i w reszcie 
samego Wojtyly. W obliczu "kryzys u wia r y" dotykaj qcego w 
glow)lej mierze swiat Zach odu, sta jq siE: oni - wedlug WiIliam
sa - zwolennika mi oslabienia t empa przemian wewnE:trznych w 
Kosciele przech odzqc na pozyc je bardziej konserwatywne. 

Trzecia cz~sc ksiqzki stanowi pr6b~ syntezy n auezania papie
skiego. Nie spos6b om6wic wszystkich t ematow, kt6re Sq tam po
ruszane. Wspom nimy tylko te, k t6re odznaczaJq si~ oryginalnosciq 
u j~cia i mogq bye szczeg61nie interesujqce dla polskiego czytel
nika. 
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GODNOSC CZlOWIEKA ODKUPIONEGO 

Niewqtpliwie zasadniczym m otywem obecnym w mysleniu Ka
r ola Wojtyly i nauczaniu Jana Pawla II jest god nose osoby. "Kos
ci6!... jest zarazem znakiem i zabezpieczeniem transcendentnego 
charakteru osoby" - te slowa zaczerpni~te z Gaudium es spes 
umiescU Wojtyla jako motto swego glownego dziela Osob1l i czy
nu. Wskazujq one nie tylko na to, ze piszqcy te slowa ezlowiek 
pozostajqe filozofem nie przestaje bye zarazem pasterzem Kos
ciola, lecz takze m6wiq 0 zaangazowaniu w obron~ czlowieka 
przed ~nnymi ludzmi i przed nim samym. Osoba i czyn jest wla
snie probq odkrycia prawdy 0 czlowieku, jego wielkosci i odna
lezienia w antropologii fi lozofieznej (oraz w metafizyce) podstaw 
dla etyki. Wojtyla przewidywal bowiem, ze wielki spor 0 czlo
wieka pr~dzej czy p6Zniej przeniesie si~ z dziedziny spraw spo
lecznyeh , gospodarczych czy polityki i rozgrywae si~ b~dzie na 
polu etyki. Kosci61 powinien przygotowae s i~ do tej walki i podjqe 
jq zarowno przeciw totalitaryzmowi, utylitaryzmowi, hedonizmo
w i jak i innym nurtom redukujqcym w jakis sposob czlowieka. 
Williams dostrzega ten rys w dzialalnosci obecnego papieza. Pod
kreSla on osobiste doswiadczenie Wojtyly przyniesione z kra ju, 
[- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r. 0 kontroli publikacji i wi
dowisk art. 2 pkt 6 (Dz. U. nr 20 poz. 99. zm.: 1983 Dz. U. nr 44 
poz. 204)] P rawda chrzeseijanska 0 , tyro, ze Chrystus odkupU 
k a z de g 0 ezlowieka podkreslona w pier wszej eneyklice Pa
pieza znajduje swoj wyraz nieraz w bardzo dramatycznych 
apelach 0 respektowanie praw jednostki. Jednostki, ktora staje 
siG ofiarq gwaltow, aktow terroru ezy ealych syst~ow 
przemocy. Czlowiek.. - konkretny czlowiek, a nie "czlowiek 
w ogole" ezy ludzkose - nie stanowi warto sci wymiennej. Ta re
welacyj na prawda Ewangelii jest w sposob niezwykle bolesny 
nieobecna we wspolczesnym swiecie. Stanowi ona zarazem jed no
CZqCY motyw w wizj i czlowieka J ana Pawla II. Obawiam si~ jed ... 
nak, ze jej centralna r ola nie zostala w sposob dostateczny poka
zana w ksiqzee. Wszystk ie inne tematy t alHe jak etyka seksualna, 
problemy praey i inne zagadnienia spoleczne r ozpatrywane z tego 
punk tu widzenia n abiera jq innego wymiaru, t racq charakter szcze
g610wyeh zagadnien rozwiqzy wanych w mniej ezy bardziej udany 
(post~powy!) spos6b wedlug zasad moralnosci katolickiej, a prze

. swieca - przez nie jed na wizja r zeczywistosci, w kt6rej czlowiek 
jest jakby kims wi~cej niz tylko samym czlowiekiem. Pelny sens 
swej egzystenc ji odnajduje on bowiem dopiero w Tajemnicy Od
kupienia. Taka wizja czlowieka zmienia podejscie do dramatycz
n ych problem6w indywidualnych i spolecznych zamieniajqc przy
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gn~bienie czy gorycz poraZki w plynqcq z poczucia odpowiedzial
no sci (a w gl~bi - z jakiegos przylgni~cia , umilowan ia tego co 
j es t , a wi~c jest 'd 0 b r e!) pasj~ przemiany rzeczywistosci. 
Przemiany, ktora dokonuje si~ nie wlasnq mocq, lecz mocq Chry
stusa-Zwyci~zcy. P rzez Niego bowiem zwyci~stwo juz si~ doko
nalo. I moze wlasnie dlatego Jan P awel II m ial odwag~ m owic 
o zwyci~stwie milczqcem u tlumowi w dniu 17 czerwca 1983 roku. 
Takiego pojmowapia godnosci czlowieka nie zna jdziemy w ksiqzce 
Williamsa, a zdawaloby si~, ze daje one klucz d o rozumienia na

--- uczania papieskiego. Tylko ze wtedy nie bylby to tylko jeden 
z wielu tematow jakie porusza Ojciec Swi~ty. Powrocmy jednak 
do ksiqzki Williamsa. 

OBECNOSC CHRYSTUSA W SWIECIE 

Ma ona charakter dynamiczny, a swiadomosc, ze "Chrystus sta
nowi centrum swiata i historii" przejawia si~ u Papieza na spo
sob profetyczny w kry tyce istniejqcych ideologii, systemow poli 
t ycznych i wezwaniach do tworzenia nowej kultury, nowego spole
czeiistwa. Przytoczony przez Williamsa zestaw konkretnych pro
blemow spolecznych poruszanych przez Ojca Sw.; znacznie zresztq 
poszerzony w pozniejszym okresie pontyfikat u pokazuje, jak Pa
piezowi bliski jest model chrzescijaiistwa zaangazowanego w pro 
blemy swiata. Czlowiek we wszystkim co robi ma swiadczyc 0 tej 
zywej obecnosci Chrystusa. Papiez wskazuje na koniecznosc reali 
zowania powolania chr zescijansk iego na kazdej drodze zycia. 
Wskazuje ten model zycia malzonkom, rodzicom, ale mowi 0 tym 
takze na spotkaniach z naukowcami, dziennikarzami, sportowca
mi. Pole naturalnej dzialalnosci czlowieka jest takze polem ewan
gellzacji. 

DOKTRYNA MARYJNA 

Autor pokazuj qc oddanie Ojca Sw. dla Maryi zrodzone z osobi
• 	 stych d oswiadczeii w klimacie polskie j r eligijnosci (Bogurod zica 

"jest rownoczesnie wyznaniem wiary, polsk im symbolem, polskim 
credo" - powie Papiez w Gnieznie), si~ga zarazem do teologicz
nego uzasadnienia roli Maryi W, misji K osciola. Juz Sobor Efeski 
potwierdzil J e j znaczenie w zyciu Kosciola nadajqc Maryi tytul 
Matk i Boga. W czasach nam wspolczesnych, Pawel VI na zakon
czenie III sesji Soboru Watykanskiego oglasza J q Matkq Kosciola , 
nie bez znacznego zresztq udzialu biskupow polskich, zwlaszcza 
kardynala Wyszynskiego. Jan Pawel II podkresla takze, ze Maryja 
jest Matkq Jednosci, Matkq wszystkich ludzi i dlatego pelni waz
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nq rol~ w procesie ekumenicznego zjednoczenia. Przelomowym 
momentem Sq tu skier owane z Krzyza do sw. J ana Apostola slowa 
Chrystusa: "Oto Matka twoja". Ojciec sw. mowi: "Zawsze w slo
wach tych znajdowalem miejsce kazdego czlowieka i moje wlasne 
miejsce" (Jasna Gora 4.06.1979). Szczegolnq rol~ w tej uniwersal
nej misj i Maryi wobec calej Iudzkosci i Kosciola Powszech nego 
pe1ni - zdaniem Williamsa - sanktuarium jasnogorskie (316). 
A utor przytacza t~ interpretacj~ ekumenicznego znaczenia Maryi 
jak s i~ wydaje nie bez pewnej sympaHi. Takie stanowisko wyr a
zone przez nie katolickiego zwolennika d ialogu ekumenicznego ma 
S\vojq wymow~.. 

ETYKA SEKSUALNA, MAtlENSTWO, RODZI NA 

Ojciec $w. duzo uwagi poswl~ca zagc:.d nieniom zycia malzen
skiego, r od zinnego i etyce seksu alnej. D2lieje si~ tak z jednej stro
ny dl atego, ze jest to dziedzina, ktor q k r yzys warto sci uznawa
nych przez czlowieka dotyka bardzo bolesnie , Z drugie j zas strony 
pozostaje ona nadal bardzo czulym m iejseem ksztaltowania si~ 

postaw Iudzkieh w ieh na jbardziej wewn~trznym, intymnym wy
m iarze. "P owiedz m i jak a jest Twoja miloM: - a po wi em Ci, kim 
jestes" - l110wil J an Pawe1 II na spotkaniu z m lodziezq w Cz~

stochowie. William s zwraca uwag~, ze juz w Milo Sci i odpowie
dzialnosci wiele problel11ow z tej dziedziny (zwlaszcza dOotyczqeyeh 
etyki sek sualIJ.e j) zosta1o zar ysowanyeh bardzo ogolnie, a wiele 
szczegolowych w ogole pomini~to. P r zy tacza jqc uwag~ Williamsa 
t rzeb a jed nak powiedziec, ze zarowno w Miiosci i odpowiedzial
nosci jak i w nauczaniu papieskil11 (Teologia ciala) problemy te 
zostaly sprowadzone do rozumienia milo sci jak o mi~d zyosobo vvej 
relacji, w szczegolnosci mi~dzy m~zczyznq i kobietq, r elacji , w 
ktorej real izuje s i~ nie tylko ich naturalna dqznose jako os6b plci 
przeciwnej, lecz takze wym iar d uchowy - zj ednoczenie os6b. Nie
ustanne "czuwa nie" aby tak wlasnie realizowae milose, ehoe nie 
zawsze wy zwala w nas konkretne d ecyzje, to przeciez pozwala 
zrozumiee i ocenie 'vvysuni~te przez Willial11sa szezeg6lowe pro
blemy takie jak : antykoncepcja, stosunki przedmalzenskie, auto
eroty zm, homoseksualizm itp. Zmienia to takze oeen~ dyskusj i 
wokol Humanae vitae , w ktorej stanowisko Wojtyly Williams za
klasyfikowal jako konser watywne. Pomijajqc t rafnose tego okre
sIenia, trzeba powiedziec, ze Williams nie rozpatruje tych zagad
nien w swietle calosciowej koncepcji WOJtyly, ktory dokonuje 
przeciez nowej interpretacji seksualnosei czlowieka. Bez tego kon
tekstu trudno w pelni rozumiee znaczenie takich poj~e jak "akt 
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malzenski", "rodzicielstwo", "czystosc" - a Sq to przeciez ter
miny, kt6re we wspomnianej dyskusji majq zasadnicze znaczenie. 

TRANSFORMACJA POLSKI EGO MESJANIZMU 

Dotykamy tu jednego z ciekawszych moment6w uchwyconych 
przez Williamsa. Termin "mesjanizm" domaga si~ pewnych wy
jasnien, choe sam Williams tego nie czyni. Nie jest to mesjanizm 
polskich filozof6w i myslicieli XIX wieku. J'est to mesjanizm ro
zumiany jako pewien spos6b przezywania doswiadczenia histo
rycznego danego poprzez dzieje narodu. To indywidualne i spo
leczne poczucie m isji wyrasta z przezwyci~zenia poczucia kl~ski 
i niemocy, wprowadza w gl~bszy wymiar przezywanych wyda
rzen , rodzi poczucie odpowiedzialnosci i wyznacza zadania do wy
pelnienia. Autor wskazuje na bliskie obcowanie P apieza z k ul
turq , w kt6rq ten spos6b przezywania tradycji jest bardzo gl~

boko wrosni~ty. Po wstqpieniu na t r on papieski w mysli Wojtyly 
pojawHy si~ motywy, kt6re nie tlumaczq si~ dostatecznie uniwer
salnym poslannictwem Pasterza K osciola. Chodzi tu gl6wnie 0 d wa 
motywy. Pierwszy z nich wiqi e si~ ze zrodzonym w dramatycz
nych dziejach narodu polskiego swiadectwem wiary i potrzebq po
t wierdzenia tego swiadectwa w czasach nam wsp6lczesnych ("Czy z 
...Polska nie stala si~ w naszych czasach ziemiq s zczeg6lnie od
powiedzialnego swiadectwa?" , Warszawa 2.06.1979). Drugi motyw 
odnosi si~ do misji narod6w slowianskich i Papieza-Slowia nina 
w dziejach Kosciola Powszechnego. (np. Gniezno 3.06.1979). 

Williams uznaj e, ze takie / cechy jak : dostrzeganie obecnosci 
Chrystusa w ludzkim cierpieniu, uznanie ,odkupiencze j i jed no
cZqcej calC! ludzkosc misji Maryi, uwraZliwienie n a godnose czlo
wieka (doswiadczanie jej w obliczu system6w przemocy) czy ocze
kiwanie nadejscia czas6w odnowionej ludzkosci - stanowiq cha
rakterystyczne rysy polskiego chrzescijailstwa i umacniajq tak ie 
przeiywanie wiary . Autor podkresla takZe wier nosc Kosciola pol
skiego wobec Rzymu, wydoby wajqc tym 5amym jednq z najcen
niejszy ch wartosci polskiej kultury - je j uniwersalizm. W t rud
nych d oswiadczeniach zniewolenia narodu rodzilo si~ takze gl~b
sze rozumienie wolnosci, kt6rej fundamenty widzi Wojtyla za Nor
widem w budowa niu wewn~trznej , niepodleglej zadnym m anipu
lacjom suwerennosci, w "walce 0 prawd~ w sobie samym". Wzbo
gaca si~ takze rozumienie cierpienia . Williams pisze 0 Wojtyle: 
"Interesujqce jest w jakim stopniu cier pienie, kt6rego doswiad
czyl, cierpienie jego narodu, narodu polskiego, uksztaItowaly tego 
czlowieka. Dzi~ki swemu w spanialemu umyslowi wyklarowal, 
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uzasadnil, nadal wartose katolickq, uczynil ortodoksyjnq koncepcj~ 
cierpienia jednostki, klasy spolecz~j, grupy etnicznej i narodu" 6. 

EKUMENIZM 

Nie sposob pominqc w tym mleJscu zagadnienia ekumenizmu, 
chocby z uwagi na to, ze sarna ta ksiqzka jest faktem ekume
nicznym. 

Jej Autor bowiem wi~cej niz z zyczliwosciq, gdyz z wnikliwq.
sciq i powagq podjql si~ tego syntetyzujqcego dziela, kt6re jest 
takze probq dialogu z doktrynq Kosciola katolickiego. Przede 
wszystkim jednak jest to dialog z mysIq czlowieka, ktorego wy
bor - jak stwierdza sam Autor .:- dokonal s i~ z inspiracji Ducha 
Swi~tego i kt6ry stanowi wieIkq nadziej~ dia swiata i dIa Kos
cioia 7. 

Williams zwraca uwag~, ze Jan Pawel II realizuje dialog eku
meniczny korzystajqc z doswiadczeii. poprzednich papiezy, to zna

. czy zar6wno poprzez dyskusje teologiczne jak i bezposrednie spot
kania z przedstawicielami r6znych K osciolow i wyznaii.. Dostrze 
ga on zarazem u Wojtyly "cos z ducha kontrrefor macji" na wz6r 
kardynala Hozjusza czy Piotr a Skargi. K osci61 katolicki, pisze 
Williams, m oze bye k atolick i i uniwersalny bqdz stajqc s i~ jak 
gdyby "wszystk im d Ia wszystkich" (1 Kor 9, 12), bqdz przyjmujqc 
wyzwanie swiata i pozostajqc czyms wyrozniajqcym si~ przez jed
nego Pana, jeden chrzest, jednq wiar~ i kode.ks moralny (Ef 5, 4). 
Wprawdzie, jak twierdzi Autor, bogactwo wydarzenia Chrystuso
wego zawiera si~ w r6znych wyznaniach, to jednak Kosci61 kato
licki made spelnienia szczegoInq misj~: "Kosciol katolicki popr zez 
SWq uniwersalnq organizacj~ i misj~ we wszystkich spoleczeii.

Istwach razem i w kazdej warstwie z osobna powolanyjest obec
nie, bardziej ruz kiedykolwiek dotqd do ochronienia dia nas wszy
kich swiadomosci tego co nadprzyrodzone" 8. Wsp6Ine dzialanie 
Iudzi r6znych wyznaii. jak tez niewierzqcych w obronie godnosci 
czlowieka i jego praw przed wszelkimi formami wyzysku i ty
ranii jest realizowaniem prawdziwego dziela pojednania mi~dzy 
ludzmi. 

* * * 

Jaki obraz pozostawia w naszych oczach ta ksiqzka? Bogaty wy

bor faktow, analiz, interpretacji podany z rzetelnosciq i obiekty

• "Tygodnlk Powszechny" z 7 X 1979 r. 

7 Tamte. 

• "Zeszyty Naukowe KUL", R. 17:1974 nr :S, I . 11. 
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wizmem zmusza do samodzielnego przemyslenia, pozostawia jed
nak niekiedy niedosyt uj~c -syntetyzujqcych. Williams porawnuje 

. swojq ksiqzk~ do drzewa z wieloma gal~ziami i mnastwem igiel. 
Niekiedy jednak sam pien drzewa jest zbyt malo widoczny spo
srad tych gal~zi i igiel. Tak jest ~. gdy Autor omawia poglqdy 
filozoficzne Wojtyly. Trudno miec zal 0 daleko mniej wyrazisty 
i precyzyjny wizerunek osobowosci Papieza od tego, jaki daje 
nam Andre Frossard w swych Rozmowach z Janem Pawtem II, 
zwazywszy nieporawnywalny charakter tych prac. Zadaniem bo
wiem ksiqzki Williamsa jest przygotowanie gruntu dla dalszych 
studi6w nad my§lq Papieza (tytul ksiqzki wykracza wi~c poza to 
zamierzenie). Jest to pr6ba zebrania i powiqzania r6znorodnych 
w'ltk6w zycia i dzialalnosci Wojtyly. Szerokosc uj~cia tematu, 
obszerne i szczeg6lowe przypisy, indeks - stanowiq 0 wartosci 
tej ksiqzki jako wprowadzenia w klimat mysli Karola Wojtyly -
Jana Pawla II. Cz~sc III omawiaj'lca na uczanie papieskie frag
mentarycznie, "na gor<~ co", bez dostatecznego dystansu czasowego, 
z natury rzeczy rna charakter wst~pnego zebrania materialu 
i "prowizorycznej interpretacji" - jak to okresla sam Autor. Naj
wi~cej oporaw u polskiego czytelnika moze budzic skr6towe i VIt'Y
biarczo potraktowane tIo historyczne: pomini~cie specyfik i dzia
lania Kosciola W ' krajach komunistycznych, nieobecnosc najnow
szej histor ii Kosciola polskiego oraz postaci kardynala Stefana 
Wyszynskiego. Pewne wqtpliwosci budzq si~ tez w zwiqzku z in
terpretacjq dziela filozoficznego Wojtyly. 

Trzeba jednak powiedziec, ze lektura 'tej ksiqzki odkrywa nie
jednokrotnie przed polskim czytelnikiem bogactwa, kt6rych nie 
byl on swiadom. I w tej mierze stanowi r6wniez pewne wyzwa
nie. Prowadzi nas ona ku tym zradlom w polskiej kulturze, kt6re 
uformowaly mysl i postaw~ Karola Wojtyly, i zarazem wyznacza ' 
zadania wytrqcajqce nas z trwania w mniej czy bardziej uzasad
nionym poczuciu dumy. Jednym z nich jest na pewno skierowa

, nie uwagi na tradycj~ narodowq: tradycj~ wielkich czyn6w i ti'a 
dycj~ mySli - w poszukiwaniu wlasnej tozsamosci i zywych ha
del wlasnej kultury. Nie jest to piel~gnowanie partykularyzmu 
narodowego, lecz odnajdywanie bogactwa, kt6re wniesc mozemy 
i powinniSmY do kultury innych narod6w. Jest to pytanie 0 ksztalt 
kultury religijnej i samoswiadomosc religijnq wsp6lczesnego spo
leczenstwa. Miesci si~ w tym tez postulat przemyslenia i odnale
zienia wlasciwego, wsp61czesnego znaczenia takich rys6w pol
skiego katoHcyzmu jak:' wiernosc uniwersalnej wsp61nocie Kos
ciola Powszechnego, tolerancja i dlugoletnie wsp6listnienie z in
nymi wyznaniami, kult maryjny, nurt ppboznosci ludowej' czy 
model patriotyzmu. 
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Przemyslenie tego, co w katolicyzmie polskim jest zywe, lecz 
i tego co wyst~powalo obok niego czy wbrew niemu, a wi~c prq
d6w innowierczych i reformatorskich, podj~cie dorobku nie zawsze 
przeciez ortodoksyjnych mySlicieli religijnych (dokonanie reinter
pretacji religijnego nurtu polskiego romantyzmu) - jest koniecz
ne, jeSli chcemy poznac korzenie wlasnej kultury religijnej. Wszy
stkie te zamierzenia zawierajq si~ w programie indywidualnego 
i spolecznego dojrzewania w wierze i dlatego stanowiq wlasciwq 
odpo wiedz na posl:anie Ojca Sw. Na koniec, trzeba wyrazic na
dziejE;, ze wszystkie te wysilki pomogq - takZe polskim auto
rom - podjqc dzielo syntetycznego ukaza~a "rozumnego wn~

trza" Jana Pawla II i otrzymamy, napisane z pasjq acz obiektyw
nie, prace wypelniajqce t~ dotkliwq - choc przeclez nie uspra
wiedliwionq brakiem kompetencji - luk~ w polskiej literatur ze. 

WHoid 5tarnawsld 

BERGSON W POLSCE 

W ostatnich l atach zaobserwowac m ozna wsr6d polskich bada
czy wzrost zainteresowania m yslq Henri Bergsona. Po wnikliwej 
.monogr afii Barbary Skargi (Czas i trwanie. Studia 0 Bergsonie, 
Warszawa 1982) ukazujqcej , t~ filozofi~ w nowym swietle, wydana 
zostala niedawno w serii "Mysli i Ludzie" ksiqzka Ireny Woj nar: 
Bergson (Warszawa 1985). Opr6cz zycior ysu oraz syntetycznej pre
zentacji poglqd6w fr ancusk iego filozofa zawiera ona t akze frag
menty jego wazniejszych pr ac. Nieco in ny char akter rna wydana 
w roku ubieglym ksiqzka S tanislawa Borzyma 0 recepcji mysli 
Bergsona w Polsce 1. Wypelnia ona dotkliwq luk~ w badaniach 
nad d ziejami polskiej filozofii i literatury, bez pr zesady mozna 
powiedziec, ze jest to praca , na kt6rq od dawna oczekiwan o. Hi
storykom literatury i f ilozofii znany byl wplyw bergsonizmu na 
mysl i literatur~ polskq dwudziestego w ieku, poruszali oni t~ k we
sti~ pr zy oktlzji badan nad przemianami swiatopoglqdowymi w 
okresie Mlodej Polski czy w zwiqzku z t w6rczosciq Boleslawa 
Lesmiana. Dopiero jed nak Borzym podjql wysilek pelnego uka
; an ia zjawiska oddzialywania k oncepcji wielkiego m ysliciela na 
dziela polskich fil ozof6w i p isarzy, k orzystajqc ze wspom nianych 

1 s. Borzym . Bergson a przemtan y swtatopog!qdowe w polsce. Instytut Fi
lozofU i S ocJ ologU PAN, W roclaw 1984. 
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opracowan szczeg6lowych, przede wszystkim jednak w oparciu 
o wlasne badania. 

W dziejach filozofii z osobq Bergsona zwiqzane jest trwale po
j~cie intuicji. Jest ono wieloznaczne i trudne do uchwycenia. Jak 
pisal Bergson we Wstt:pie do metafizyki: "Intuicjq zwiemy ten 
rodzaj wspolczucia alba sympatii intelektualnej, za pomocq k t6rej 
przenasimy si~ do wn~trza jakiegos przedmiotu, aby zejsc si~ 
z tym, co rna on w sobie jedynego, a wi~c niewyrazalnego." 1n
tuicja jest wi~c narz~dziem poznania mistycznego, umozliwia do
tarcie do tego, co niewyrazalne. Intelekt, przeciwnie, chociaz przy
datny w praktyce zycia, okazuje si~ malo wartosciowy w pozna
niu; analizujqc przedmiot rozbija go na cz~sci, ujmuje od ze
wnqtr t, schematycznie. Intuicja natomiast ujmuje rzeczy bezpo
srednio, indywidualnie, jakosciowo. DZip,ki niej jedynie uzyskac 
mazna prawdziwy obraz rzeczywistosci. 

Ten wlasnie popularny spos6b rozumienia mysli Bergsona jako 
koncepcji akcentujqcej antynomi~ intuicji i intelektu podwaza w 
swej ksiqzce Borzym. J ego zdaniem intuicja bergsonowska jest 
I'odzajem refleksji odmiennym od intelektualnego operowania po
j~ciami. Nie sprowadza si~ ona takze do latwego doswiadczenia 
bezposredniego, lecz polega na wysilku uwagi, koncentracji, w 
kt6rej osiqga sip, dopasowanie do bada nego przedmiotu. W istocie 
".. .in tuicja bergsonowska prezentuje sip, jako podj~cie kontaktu 
z rzeczywistosciq, 0 kt6rej wczesniej analizy naukowe daly wiele 
I'ozmaitych, abstrakcyjnych informacji" (s. 22) . Rewidujqc ow 
stereotyp pojmowania bergsonizmu jako antyintelektualizmu i ir
racjonalizmu Borzym podwaza takie, w oparciu 0 badania Bar
bary Skargi, obiegowq opini~ 0 Bergsonie jako "wrogu nauki". 
Jest ona niesluszna, poniewaz filozof krytykowal jedynie dzie
wip,tnastowieczny model nauki, doktryn~ i metody scjentyzmu, 
nie pot~piajqc nauki jako zespolu dyscyplin badajqcych zjawiska 
swiata materialnego. 

Wspom niane stereotypy uksztaltowaly si~ w okresie najwi~k
szej popularnosci mysli Bergsona w Polsce, w latach 1907-1913, 
kiedy to ukazaly si~ przeklady: Wstt:pu do metafizyki (Kazim\e
rza Bleszynskiego), Ewolucji tworczej (Floriana Znanieckiego) 
i 0 bezposrednich danych swiadomosci (Karoliny Bobrowskiej). 
Wczesniej, przed rokiem 1900, pojawily si~ sporadyczne wzmianki 
o te j filozofii, w pierwszych zas latach naszego stulecia wystqpily 
dyskusje zwiqzane z ukazaniem si~ polskiego przekladu Smiechu 
(1902). Poczqtkowo zresztq, jak zauwaza Borzym, Bergson byl uwa
zany za przedstawiciela intelektualizmu w filozofii. Zwrot nastq
pil po ukazaniu sip, Wstt:pu do metafizyki i od tego momentu 
"zaczlll sip' utrw() la{· obr.n Bergsona inllJicjonisty i irracjonalisty, 
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odmawiajqcego wartosci intelektowi" (s. 75). Mysl t~ okreslano 
tez mianem pragmatyzmu czy mistycyzmu, wskazywano na obec
ne w niej elementy filozofii zycia, filozofii wolnosci. Borzym w 
swej ksiqzce omawia wiele interpretacji koncepcji Bergsona z te
go okresu, szczegolnie jednak wyroznia niekt6re z nich. OsobT)o 
wi~c przedstawia tw6rczosc Abramowskiego i Znanieckiego, kt6
rzy zainspirowani bergsonizmem budowali swe koncepcje nawiij 
zujqC do tej filozofii w spos6b krytyczny, dysklltlljqC z podejlll0
wanymi tezami. 

o wiele bardziej zlozony problem stanowi stosunek Brzo7.JQ w
skiego do Bergsona, a wlasciwie wzajemne relacje mi~dzy pogl lj 
dami BrzQzowskiego, Sorela i Bergsona. Zdaniem Borzyma juz 
samo zainteresowanie bergsonizmem myslicieli takich jak Brz.o
zowski czy Sorel, zajmujqcych si~ filozofiq spolecznlj, jest zagad 
kq, bowiem skrajny indywidualizm tej koncepcji zdawal si~ wy
kluczac jakiekolwiek zwiqzki z problematykq spolecznq. Po wni 
kliwym badaniu okazuje si~ jednak, iz prace Bergsona zawieraly 
wqtki bliskie teoretykom spoleczeilstwa. Bergson poswi~cil tym 
kwestiom dzielo: Dwa zrodla moralnosci i r eligii (1932), ktore 
ukazalo si~ juz po smierci Brzozowskiego i Sorela, wczesniej jed
nak takze podejmowal problematyk~ spolecznq. I tak w $miechu 
IIwypuklil kontrast rni~dzy spontanicznym zyciem spolecznym 
a zauLomatyzowanym, skonwencjollalizowanym symbolizmem za
chowan zbiorowych. W Dwoch zrodla,ch my!;l ta wyrazila si~ w 
postaci ostrej krytyki spoleczenstwa zamkni~tego, opartego na 
presji, przyzwyczajeniu, skostnialej tradycji. Jak pisze Borzym: 
"dla Bergson,a :lycie spoleczne to ciqgle dqzenie zbioI'owe, zbioro
wa aktywnosc tw6rcza" (s. 147). 

Szczeg6lnie wiele zawdzi~czal autorowi Ewolucji twul'czej Ge
orges Sorel, kt6ry zastosowal biologiczne tezy Bergsona do pro
blem6w cywilizacji i kultury. Z bergsonizmu wywodzily si~ znane 
ka tegorie mitu i utopii, gdyz mit byl u Sorela ekspresjq woli 
zbiorowej, zas utopia - intelektualistycznym przekladem marzeil 
socjalnych. Brzozowski czytal Bergsona pod silnym wplywem So
reia, syntetyzujqC w swych pracach koncepcje obu filozof6w. Od
dzialywanie bergsonizmu na mysl Sorela i Brzozowskiego sta no
wi, zdaniem Borzyma, graniczny przypadek recepcji, nie rna tu 
bowiem mowy 0 ortodoksji wobec doktryny; obaj mysliciele in
terpretowali t~ filozofi~ znacznie modyfikujqc wymow~ pierwo
wzoru. Ponadto tego rodzaju interpretacje wyprzedzaly rozw6j 
ko ncepcji Bergsona, uswiadamialy rozlegle konsekwencje tej my
sli, jak gdyby zmuszajqc wielkiego filozofa do l'ozstrzygania pro
blem6w, kt6rych on sam wtedy jeszcze nie stawial. 

Wplyw Bergsona na Iiter3tur~ i sztukf; po('zqtk6w d wudziestego 
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stulecia jest zjawiskiem CZ~SC I O WO JUz opisanym przez badaczy 
litera tury. Filozofiq tq zachwycal s i~ Marcel Proust, nawiqzywalo 
do niej wielu pisarzy i artyst6w. W Polsce na auto1'ytet Bergsona 
powolywali siG tw6rcy rozmaitych teorii estetycznych i koncepcji 
sztuki; zazwyczaj bywal odczytywany przez pryzmat este tyki 1'0
mantycznej, choe i zwolennicy klasycyzmu wzorowali sip' na nim. 
Wsr6d pisarzy wplyw Bergsona najsilniej zaznaczyl sip' w twor
ezosci Boleslawa Lesmiana, chociaz wielu innych takze powoly
walQ siG na francuskiego filozofa. B9rzym sledzi szezeg6lowo te 
nawiqzania, nie uwzgl~dnia jednak ealej grupy tw6reow, k t6 rzy 
co prawda nie wymieniali nazwiska Bergsona, ale ulegali inspi
racj i jego myslq, jak Lemanski, G6rski ezy Zulawski. Kwestia La 
wymaga przeprowadzenia dalszych bad an historyezno-literackich , 
do kt6rych ksiqzka Borzyma daje znakomite pr zygotowanie. 

Zar6wno w filozofii jak i w literaturze polskiej wplyw Berg
wna osiqgnql swe apogeum w okresie bezp<>srednio poprzedza 
jqcym pierwszq wojnG swiatowq, co wyrazilo si~ w dynamicznej 
wizji rzeezywistosci, w aktywistycznej koneepeji czlowieka, w na
sileniu witalizmu. Po wojnie nastqpil pewien spadek popularno
sci tej mysIi, oslabienie jej oddzialywania. Zlozylo siE: na to kilka 
przyczyn, jedn'l z wazniejszych byla z pewno§ciq krytyczna oee
na koncepeji Bergsona przez Kosci61, ze wzgIGdu na inspiracjq 
jak'l z niej cze1'pal modernizm katolick i. Kwestia stosunku samego 
13ergsona do katoIicyzmu jest trudna do jednozn,acznego u.i~cia ; 

wiadomo, ze pod koniec zycia fiIozof zblizyl siE: do katolicyzmu , 
chociaz jego prace spotkaly si~ wczesnie j z potGPieniem Kosciola. 
Najistotniejsze zarzuty przeciw tej mysli z neotomistyeznego 
punktu widzenia wysunql Maritain. Pod jego wplywem odsunE: la 
s i~ od Bergsona cZE:se fiIozof6w katolickich Wo Polsce. Nie wszyscy 
jednak podzielali to stanowisko, Borzym wSPQluina bowiem takzc 
o zyczliwym stosunku do bergsonizmu, kt6remu w swych pracach 
dal wyraz ks. J6zef Pastuszka. 

Oslabienie oddzialywania mysli Bergsona w P olsce w okres ie 
mi~dzywo .i e nnym zwiqzane bylo tez, zdan iem Borzy ma , z domina
cjq w 6wczesnym zyciu intelektualnym orientacji logis tycznc j 
i analityczne.i. upowszechnionej przez filozof6w z krGgu szkoly 
lwowsko-warszawskiej. Sprzymierzencem bergsonizmu zdawala siG 
bye fenomenologia ze wzglGdu na postulowany przez niq empi
ryzm oraz oparcie siG na intuicji. Byly to jednak zbicznosci po
zorne. Roman Ingarden, kt6ry wiele uwagi poswiGcil analizie kon
cepcji Bergsona. doceniajqc jej wagG i inspiruj'lcy charakter, do
konal w gruncie rzeczy krytyki bergsonizmu, wskazal na istotne 
r6znice, jakie dzielily teorie Bergsona i Husserla. 

Zdominowaniu miGdzywojennej humanistyki przez szkol~ l wow
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sko-warszawskq nalezy przypisai: fakt, ii: wsr6d ~oc.iolog6w i e ty
k6w polskich zainteresowanie filozofiq Bergsona zmalalo do tegn 
stopnia, ze jego wybitne dzielo poswi~cone problematyce spolecz
nej, wydane w 1932 r. - Dwa zr6dla moralnosci i religii - prze
szlo pra wie nieza uwazone (mimo dokladnego streszczenia tej pra 
cy przez Ludwika Chmaja w "Przeglqdzie Wsp6lczesnym"). Co 
ciekawe, w pismach wybitnego filozofa i socjologa, Stanislawa 
Ossowskiego, prace Bergsona znalazly mniejszy odzew, niz w dzie
lach Twardowskiego czy Lukasiewicza przed pierwszq wojnq swia
tOWq. Swiadczy to, ze czasem dziela wybitne bywajq niezauwa
zone, rozmijajq siG bowiem z oezekiwaniami odbiorcow, z panu
jqeym aktualnie stylem myslenia. 

Praca Borzyma jest nie tylko rejestrem wplywow, oddzialywan, 
nawiqzan do filozofii Bergsona w pismach polskich fiIozofow i pi
sarzy. Stawia sobie cel bardziej ambitny. Oprocz wplywu Berg
sona na swiatopoglqd polskich tworc6w autor stara si~ tez uchwy
'cic drugq stronG tej relacji, okreslic w jaki sposob przemiany 
swiatopoglqdowe w Polsce zawazyly na przyjGciu tej filozofii . 
Przy tak szerokim pojGciu recepcji jako oddzialywania dwustron
nego miGdzy dzielem a srodowiskiem, ktore je odbie r a, wazne SCj 

nie tylko fakty przychylnego, bqdz negatywnego ustosunkowani a 
siG do tej koncepcji, istotne okazujq siG takze okresy jej przcmil
czania, niezauwazania ezy lekcewazenia. 

Podejmujqc tG kwesti!~ Borzym stwierdza , jz cZGsto trzeba dlu
giego okresu recepcji, by filozofia odslonila swoj e prawdziwe obli
cze, doezekala siG sprawiedIiwej oeeny, bowiem w pierwszym 
przy,iGciu moze zostac znieksztaleona poprzez horyzont oczekiwan 
odbiorc6w. Znieksztalcenie to przybiera czasem postac niewlasci
wej oceny przeceniajqcej lub niedoceniajqcej dzielo, czasem rna 
charakter merytoryczny. Problemy, jakie dzielo stawia, rozwiq
zania, kt6re proponuje, mogq zostac przeoczon,e przez pierwszych 
czytelnik6w, a dopiero p6zniej znalei:c zrozumienie. Dlatego prace 
z dziej6w recepcji Sq nie tylko pracami 0 odbiorze, opisujq nie 
tylko swiatopoglqd odbiorc6w, lecz m6wiq wiele 0 samym dziele. 
Pozwalajq odkryc jego wielostronnosc oraz ujawniajqce si~ w dlu
gim procesie odbioru jego nowe, dotqd niezauwazone, aspekty. 
Tak wiGc praca 0 oddzialywaniu bergsonizmu, 0 jego recepcji, 
jest zarazem ksiq:i;kq pozwalajqcq lepiej zrozumiec mysl Bergso
na. Wlqcza siG tym samym w szereg niekoiiczqcego siG, historya
nego procesu rozumienia. 

Justyna Mlklaszcwska 
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JAKI MllOSZ? 

Nictnal dokladnie w piqtCi rocznic~ wl'(~czen ia Czcslawowi Milo

szowi Nagrody Nobla ukazala si~ nakladem Wydawnictwa Lite
rackiego pierwsza, dlugo oczekiwana monografia nobIisty.t Jest 
to monografia szczegoinego ' rodzaju, jest bowiem antologict tek
s tow roinych autorow. Wyboru dokonal profesor Jerzy Kwia t
kowski, autor wielu rozpraw 0 tworczosci Milosza , zasluiony w 
jej propagowaniu, w czasach kiedy tego wymagala. 

Poznawanie Milosza sklada si~ z siedmiu cz~§ci; zwi~zla nota re
dakcyjna informuje, ie pierwsza ez~sc, zawierajqca szkicc z la t 
1930- 1957, poddana jest ukladowi chronologieznemu. Pozostalc 
cz~sci zlo2:ono wedle klueza systematyeznego. I tak, koIejne za
wierajq artykuly syntctyczne, rozprawy dotyczqce problemow cen
tralnyeh w tworczosci Milosza, omawiajct poszezegolne okresy lub 
ksictiki, SCi analizami wierszy, wreszcie zajmujct si~ poe tykCl i ese i
stykq Milosza . Cz~sc publikowanych prac jest owocem sesji I ns ty
tutu Badao Literackieh PAN z 1980 roku. 

Poznawanie Milosza, b~dlic antologiq skla nia czytaj Clcego d o re
fl eksji dwukierunkowej. Po pierwsze pr6buje on zrekonstruowac 
obraz pisarstwa MHosza, wylaniajctcy si~ z prezentowanych I.ek
stow, po wt6re zas kryteria doboru publikowanego materialu. W 
przypadku tego tomu oeena jest uwarunkowana dodatkowo lata 
mi milezenia 0 Miloszu i wstrzemi~zliwoseiq wydawcow zaostrza
jq'CC} apetyty. J est przeciei Milosz jedynym noblistq wsr6d wspol-

I Poznawantc Mtloszet. studta t szldee 0 tw6rCZo.'ct poety. Pod rcdB kc .l~ na u
kowq Jerzcgo Kwlatkowsklego. Krak6w 1985. Wydawnlctwo Llteracklc. Z p rac 
Instytutu Badan Llteracklch PI\N. Zawarto~t tomu: Kazlmlerz Wyka , Plomten 
I marmur; Kazlmlerz Wyka: Ogrod y Zunatyczne t ogrody pastcrskte ; Jcrzy 
Kwia tkowski , Poemat 0 czastc zastyglym; Irena Sla wlflska, "To j est daZf!kt 
lera; . .... ; Jan Bloflskl , DoUna Issy; Jerzy Kwiatkowski, Mte;sce Mtlosza w poczjt 
polslde;; Irena SIBwlflska, ObTaz poety I ;ego gOSPOdaTStwo ; Ryszard Matu
szewski, Czeslawa Mtlosza dqzente do formy pOjemne;; AndrzeJ Kijowski, Tc
rnaty Mtlosza; Aleksandcr Flut, W obltczu kmlca twtata; Krzysztof Dybclak, 
p oez;a pelnt tstntenla; Jan BIOI\skl, Eptfante Mtlosza; Jan Prokop, Antynomte 
Mllosza; Alcksandcr Fiut, Paezja tv kr<:gu h ermeneuty1ct; Tomasz Bure l< , DI((
log Walnosct t KontecznoScl albo htstoTycznc wta;emntczente; Janusz Kryszak, 
proba czasu; Aleksander Flut, Wygnanle z ra;u; Mareit Zaleski, 0 Trakta elc 
poetycklm czeslawa Miloaza ; Jan Bloflskl, WZTuszente, dtalog I mqdTotC; Wie
slaw Pawel Szymanski, Brarny ATsenalu; Anna Lebkowska, Walc; Marian Stala , 
BTzegt Lemanu; Sta nislaw Baran czak, J<:zyk poetyckt czcslawa Mtlosza; Zdzi
s law Lapinski , Oda I Inne gatunkt oswtecone; Stanis law Balbus, "PtCTtvsZY Tu eh 
jest tptewanle" (0 Wierszu Mtlosza - Tozpaznante wst<:pne); Andrze j Werner, 
Swladomotc kryzysu a kryzys §wtadornoSct (0 esejach Czeslawa Mtlosza); Marta 
Wyka, Mtlosz t Brzozowskt. Podanle pelnego splsu zawartoscl I<slqzkl Jest 0 t yle 
uzasadnlone, i.e jej naklad wynosl zaledwle 5 tysll:cy egzemplarzy. 
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czesnych pisal'zy polskich! 'I'otez bye moze oczck uje sifi zbyt wie
le.. . Dotyczy to zwlaszcza pierwszej CZfisci, gdzie chcialoby si~ wi
dziec wi~cej artykul6w starszych, sprzed roku pi~edziesiqtego. Po
mieszczone w niej dwa teksty Wyki, jeden Jerzego Kwiatkow
skiego, wsparte dwiema recenzjami Doliny Issy (Slawillskiej 
i Blonskiego) dajq jedynie przedsmak polemik toczonych wok6! 
tw6rczoSci Milosza. Wyobrazenie ich temperatury daje na przy
klad Stanislaw Baranczak piszqc we wst~pie do mi~dzynarodo
wej bibliografii Milosza: "W dziejach recepcji tw6rczosci Milosza 
przeglqda si~ nie tylko jego jednostkowa biografia, lecz r6wniez 
d wudziestowieczna historia ze wszystkimi swoimi katastrofami, 
wynaturzeniami i niespodziankami. Dzieje kazdej niemal z ksiq
zek poety moglyby posluzyc za osnow~ sensacyjnej powiesci alba 
za material do studium przemian swiadomosci spolecznej." 2 

Materialem do studium przemian swiadomosci Sq r6wniez prace 
z drugiej cz~sci Poznawania Milosza . Z trzech artykul6w w tym 
dziale ryzyko syntetycznego uj~cia podj~ly - z duzym powodze
niem - dwa: Jerzego Kwiatkowskiego Miejsce Milosza w poezji 
p'olskiej i Ireny Slawinskiej Obraz poety i jego gospodarstwo. 
Trzeci, Ryszarda Matuszewskiego, jest raczej historycznoliterac
kim opisem ewolucji tw6rczosci Milosza. 

Trudno w krotkiej recenzji omaWlac szczeg610wo wszyst
kie artykuly antologii, nie sp0§6b jednak nie wspomniec chocby 
o wspanialym eseju Andrzeja Kijowskiego Tematy Milosza. Zna
lazl on swe miejsce w cz~sci poswiQconej gl6wnym zagadnieniom 
filozoficznym tworczo§ci pisarza. W tej samej cz~sci znalazl siG 
takze referat Tomasza Burka zatytulowany Dialog Wolnosci i Ko
niecznosci albo historyczne wtajemniozenie. Omawia on odejscie 
Milosza od heglizmu i uswiadomienie sobie "terroru historii" . 
Wsr6d analiz poszczeg6lnych wierszy zaleca siE: wnikliwa inter
pretacja Notatnika: Bon nad Lemanem pi6ra Mariana Stali. W 
cZE:sci zawierajqcej pr,ace dotyczqce poetyki na szczeg6lnq uwagE: 
zasluguje, jak sqdzE:, tekst Stanislawa Baranczaka Jr:zyk poetycki 
Czeslawa Milosza, tym bardziej, ze nie ogranicza siE: jedynie do 
problemaw forrnalnych. Omowienia eseistyki Milosza repre,zen
towane Sq w tym tomie przez dwa szkice: Anrlrzeja Wernera 
j Marty Wyki, ktora pisze 0 Miloszowskiej lekturze Brzozowsldego. 

Ten przydlugi juz opis zawartosci tomu ciqgle jednak niewiele 
o nim mowi, nie dociera do sedna powod6w, dla kt6rych ksiqzka 
ta jest jednym z ciekawszych wydarzen wydawniczych ostatnich 
lat. 

• Rlmma Volynska-Bogert & Wojclech Zalewski, Czealaw MUosz. An In tcT
national btbUography 1930-1980, Ann Arbor 1983. 
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Jest bye moze cz~sciowym wyjasnieniem wyjqtkowosci tej 
ksiqzki wpisanie jej w losy "miloszologii" na pl'zestrzeni ostatnich 
dziesi~cioleci. Od momentu wyjazdu Milosza n,a emigracj~, czyli 
od roku 1950, datuje si~ rozdwojenie "miloszoznawstwa" [- - --] 
[Ustawa z dnia 31 VII 1981 r. 0 kontroli publikacji i widow isk, 
art. 2 pkt 6 (Dz. U. nr 20 poz. 99, zm. : 1983 Dz. U. 111' 44 
poz. 204)] Polskoj~zyczne om6wiellia kolejnych, wydawanych na 
Zachodzie ksiqzek, uka zujq si~ w prasie emigl'acyjnej. W 
kraju pisarstwo Milosza jest komentowane jedynie w pracach 
hisloryk6w liteI'atul'Y, kt6re w la tach siedemdziesiqtych zaczynajll 
si~ ukazy wac w malonakladowych publikacjach fachowych. W 
omawianej anto logii znalazly si~ tI'zy, doM: charakterystyczne dla 
tej postaci "miloszologii", artykuly: Janusza Kryszaka, Marka Za
leskiego, Wieslawa P . Szymanskiego. Przedmiotem ich uwagi jest ta 
skromna cz~sc dorobku Milosza, kt6ra byla publikowana w Polsce 
przed rokiem 80. W latach 1980- 81 sytuacja ulega I'adykalnej 
zmianie. Ukazuje si~ drukiem znaczna cz~sc wierszy Milosza, Do
lina Issy, i d wie z jego ksillzek eseistycznych: Czlowiek wsrod 
skorpionow i Ziemia Ulro. Przede wszystkim zas rusza lawina 
I'ecenzji, not, szkicow, al'tykul6w i rozpraw "miloszologicznych" 
i "miloszoznawczych". 

Pl'zed kilku la ty Wyda wnictwo Lite rackie wydalo k s iqzk~ Gom
browicz i krytycy, pod wieloma wzgl~d ami podobnq do omawia
nej. Znalazl si~ w niej I'owniez artykul Czeslawa Milosza zaty tu
lowany Kim jest Gombrowicz? Oto jego fragment: "Za zycia bla
zen, po smierci krol-duch, jako ze ogromne na kI'ol6w-duch6w 
zapotI'zebowanie. Za zycia wariatwlcio, pyszalek, snob, aroga nt, 
po smierci natom iast rozlega si~ glos profesora Pimko, przewod
nika ch6ru: »Dlaczego powinnismy kochac Witolda Gombrowi
cza?« i pada choralna odpowiedz: »Bo wieszczem byl.«" Slowa te 
mogq z powodzeniem zastqpic komentarz do reakcji cz~sci kryty
kow na wyroznienie Noblem Milosza. Co zrobic z laureatem? Czy 
wepchnqe na pomnik, okrzyknqc wieszczem, czy przeciwnie, za
chowywac si~ jak gdyby nigdy nic? Czym zatrzec niemile wra
:tenie pozostale po latach milczenia? Tekst6w naznaczonych "kom
pleksem noblowskim" w antologii Jerzego Kwiatkowskiego oczy
wiscie nie rna, choc jest wiele powstalych na okolicznose tej swia 
towej nobilitacji pisarstwa Milosza. Aby ocenic sprawiedliwie wi 
doczne w niektorych praca ch trudnosci z wa r tosciowaniem (cza
sem zbyt jednoznacznie pozytywnym), trzeba pami~tae 0 tych, 
kt6re wieniec laul'owy zamienialy na "gp'b~" . W negatywnym kon
tekscie problem - tak z kon iecznosci istotny dla "miloszologii" 
znalezienia kry teri6w oceny - estetycznych , . e tycznych ezy ideo
logicznyrh - nabiera wlak iwe j wagi. 
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J ak wi~c poznajemy Milosza? Niespodziewanie okazuje si~, ze 
Poznawanie... jest zwierciadlem postawionym przed polskim zy
ciem literackim. Dla kazdego czytajqcego jest zwierciadlem po
zwaJajqcym zobaczyc, w jakim punkcie przecina si~ nasz los i los 
poety -- emigranta. 

Pozostaje jeszcze odpowiedz na pytanie, jak i obraz dziela Milo
sza wylania si~ z a ntologii Jerzego Kwiatkowskiego. Odpowied:l. 
na takie pytanie jest bardzo subiektywna; sqdz~, ze do' takiego 
wlasnie osobistego ustosunkowania si~ sklania prezentowana 
ksi'lzka. W moim odczuciu mozaika artykulow uklada si~ w wize
runek moze niepelny, ale niosqcy w swoim ksztalcie prawd<::. 
[- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 t. 0 kontroli publikacji i wi
dowisk, art. 2 pkt 6 (Dz. U. nr 20 poz. 99, zm.: 1983 Dz. U. or 44 
poz. 204)]. Jaki Jest Milosz -- to pytanie ciqgle otwarte. Slusznic 
wit;c, i z godnq szacunku skromnosciq tytul ksiqzki okresla wysilki 
piszqcych jako "poznawanie". Mysl~, ze nikt bardziej niz profesoI' 
Kwiatkowski nie zda je sobie sprawy z tego, He jeszcze hermeneuty
cznych kr~gow przyjdzie nam zatoczyc, nim obejmiemy rozumie
nie m d zif'lo Milosza. 

Joann(/ Gromek 

POCHWAlA ZDROWEGO ROZSADKU 

Historia doktryn politycznych jest ostatnio w Polsce naukq mo
dnq, odnosi si~ to zwlaszcza do historii doktryn liberalnych. Osta
tnie lata przyniosly pewnq liC2b~ opracowan syntetyzujqcych nie
kt6re okresy w rozwoju anglosaskiej gal~zi liberalizmu 1. Mam 
tu na mysli prac~ Barbary Sobolewskiej poswi~conll doktrynie 
poIitycznej liberalizmuarystokratycznego we Francji w latach 
1814- 1848 oraz ksiqzk~ M. Zmierczak dotyczqcCj losow liberalizmu 
francuskiego w oklresie II Cesarstwa 2 • . W roku 1984 do tych dwu 
monografii doszla nam trzecia . Jest niCj bardzo cenne opracowa
lIi e Waclawa Szyszkowskiego, oparte na bogatej bazie zr6dlowej 
j r6wnie bogatej wielojf;zycZ nf'j literaturze przeclmiol.u, zajmuj:jce 

'RozrMnlenle mle,d7.y gallll{:1flskq :1 :1nglos:1slq IwncepcJ'l llberalizmu c2ynl 
1". A . Hayek, Tile constttution uf UbeTty, Chicago 1960. W Polsce ostalnio p r zy · 
pomnial 0 lym odr6znlenl·u p . Spiewak, Dwa tllJerattzmy, "Wi<:z", 1982 nr 10. 

t H. Sobo1ewska, DoktTyna p otltycztla IIlJ el"altzm u arystokratycztlegu we J.'TU Il· 
cjt w I.ata c lt IS14~1841i , Krak6w 1977 orS2) M. Z mlerczak, Id.eologla liberalna 

w II Cesa rs rwle fmu cu skl m, Poz n an J978 . 
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si~ osobq i dzielem Beniamina Consta nta 3. P r nca ta sklada siE: 
z szesciu rozdzinl6w, przy czym dwa pierwsze omawiajq zycie 
i dzialalnosc oraz rodow6d "ideowy bohatara, trzy nast~pne pre
zentujq elementy doktryny ustrojowej Constanta i wreszcie ostatni ' 
przedstawia odd zJialywanie jego dziela na potomnych . 

Sposr6d olbrzymiej i ciqgle zywej problematyki, k torq zajmo
wal siE: Constant, Szyszkowski stara . si~ przede wszystkim wy
dobyc dwie sprawy. Po pierwsze, ukazuje Constanta koncepcj~ wol
nosci oraz rozwiniE:te przez niego odrMnienie nowozytnej idei wol
nosci od starozytnej. Po drugie zas, r ekonstruuje ~tworzo·ny przez 
Constanta mechanizm wsp6lzaleznosci poszczeg6lnych ogniw wla
dzy, kt6ry mial umozliwiac prawidlowe dzialanie rzqdu r epre
zentacyjnego. Kolejnosc taka wydaje si~ sluszna, poniewaz Con
stanta rzeczywiscie nalezy zaliczyc do tych nielicznych myslicieli, 
kt6rzy bardziej ukochali wolnosc niz wladz~. 

W moim przekonaniu punktem wyjscia rozwazan Constanta 
o wolnosci - jak i zresztq calego liberalizmu - jest· okreSlone 
rozwiqzanie problemu przygodnosci ludzkiego istnienia. Problem 
ten jest jednym z fundamentalnych zagadnien refleksji filozoficz
nej. Nie chodzi tu bowiem 0 t~ widocznq, namacalnq ulomnosc 
ludzkll, z ktorq spotykamy si~ na co dzien, ale 0 ulomnosc fu n
damentalnq, dotyczqcq istnienia czlowieka jako takiego. T~ fun
damentalnll ulomnosc filozofia chrzescijanskiego sredniowiecza na
zywa wlasnie przygodnosciq ludzkiego istnienia. Czy przygodnosc 
ta jest usuwalna? W europejskiej trad·ycji filozoficznej sq dwie 
przeciwstawne odpowiedzi na to pytanie. Jed na - udzielil jej Ary
stoteles - m6wi, ze nie; druga - sformulowal jll Platon - glosi 
ze pod pewnymi warunkami tak. 

Constant jest niewqtpliwie spadkobiercq i kontynuatorem Ary
stotelesowskiego rozwiqzania problemu przygodnosci ludzkiego 
istnienia. Stqd tez charakterystyczny duch umiarkowania i nie
ch~c do radykalnych rozwiqzan w stosunkach spolecznych i poli
tycznych. Nie moina si~ wi~c u Constanta dosi uk ac jakiejkolwiek 
nadziei zbawienia doczesnego, ostatecznej sprawiedliwosci i ladu, 
kt6ry niechybnie zisci triumf idealu. Na r6wni jednostkom i zbio
rowosciom kare on diwigac hrzemiE: indywidualnego lub zbioro
we go wyboru oraz ciE:zar odpowiedzialnosci za uczyniony wyb6r. 
Zapewne dzi~ temu Constant, chociaz sklonny do rozlicznych 
ideowych i tak tycznych kompromis6w (co CZE:sto i slusznie pod
kresla Waclaw Szyszkowski), nie ulegl pokusie dogmaty zmu. Nigdy 
nie dal siE: zniewolic ideologicznym mistyfikacjom niezaleznie od 

• W. Szyszkowskl, Beniamtn constant. DoldTyna polt t yczno- pTawna na tle 
epokl, PWN, Warszawa- P oznafl- ToruA 1984, ss. 203. 
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tego, ezy wyst~powaly ,pod haslel1lj r6wnosei czy tradyeji, Koseiola 
ezy pans twa, narotlu ezy ludu. Ale moze dlatego wlasnie liberalizm 
nie zaspokaja dostatecznie wymagail zbiorowej wyobrazni, pow
szechnej t~sknoty do sw.iata prostego i jednoznacznego, potrzeby 
politycznego mesjanizmu, zludzen swieckiej religii. 

Wydaje si~, ze dopiero rozstrzygni~cie w sensie nega tywnym 
problemu mozliwosci usuni~cia przygodnosci ludzkiego istnienia, 
umozliwi Constantowi - w slynnym wykladzie w Ateneum pa
ryskim na poczqtku 1819 r. - dokonanie rozr6znienia wolnosci 
w sensie starozytnym i nowozytnym.. W mysl tego rozr6znienia 
dose powszechnie dzis akceptowanego - wolnose dla starozytnych 
polegala przede wszystkim na udziale w sprawowaniu wladzy; 
czlowiek nowozytny zas mniej cieszy si~ udzialem w zyciu poli
tycznym, bardziej SWq niezaleznosciq ' od panstwa, z kt6rej nie 
jest sklonny rezygnowae nawet za cen~ intensywniejszego korzy
stania z przyslugujqcych mu p,r aw politycznych. Zatem wolnose 
dla Constanta - jak podkresla Szyszkowski (s. 120) - to prawo 
do zaleznosci tylko od ustawy, prawo do obrony przed nieslusz
nym aresztowaniem, prawo do wypowiadania swej opinii, wy
boru zawodu i rozporzqdzania SWq wlasnosciq, to .prawo do prze
noszenia si~ z miejsca na miejsce, bez koniecznosci tlumaczenia 
si~ z motyw6w swych podrozy, prawo do zbierania si~ obywa
teli dla omowienia swych spraw lub dla wykonywania kultu; 
religijnego. Tak wi~c nalezaloby raczej m6wie tu 0 w 0 1 n 0 s
cia c h nowoeZesnych niz 0 jednej koncepcji w 0 1no s c i no
wozytnej '. . 

Rozroznienie Constanta mi~dzy wolnosciq antycznq a nowozytnq 
zawiera jako przeslank~ p rzeswiadczenie, ze c z l o w i e k j est 
os 0 b q, majqcq niezbywalne prawo do zycia w atmosferze wol
nosci i prawdy. W antyeznym sensie wolnose utozsamiana byla 
z wladzq ludu. Natomiast Constant stoi na stanowisku Monteskiu
sza, ze czym innym jest wladza ludu, a ezym innym jego wol
nose. Czym innym, pon iewaz w swym rdzennym znaczeniu wol
no8(: to tyle, co zakres rozstrzygni~e, jakie organizaeja spoleczna 
pozostawia do uznania jednostce. Zatem poj~cie wolnosci nabiera 
sensu dopiero wtedy, gdy wyst~.puje w przeciwstawieniu do wla
dzy, a wi~c gdy wyst~puje jako wolnose od arbitralnego przy
musu. Jest to tzw. negatywne poj~cie wolnosci, wypracowane przez 
tradycj~ liberalnq (do ktorej nalezy Constant). Wolnose jest tu 
rozumiana jako brak przymusu i traktowana jest jako wartose 
najwyzsza, niezaleznie od swych faktyc znych konsekwencji, bo 
wolnose uznana tylko wtedy, gdy si~ z gory wie, ze jej efekty 

• T a k m .ln. R. Aron, Essal SUT les li b crt~s, Pn ris ln65. 
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bfidq -dobroczynne, nie. jest wolnosciq. I stnienie wolnosci w rozu
mieniu liberalnym nie wynika z istni€Juia wolnosci (swobod) po
litycznych, a nawct moze, jak to sif; niekiedy zdarza, bye z nimi 
w sprzecznosci. 

Mozna wifiC uznae Constanta za pierwszego pisar za - tak przy
najmniej sqdzi G. Burdeau:"i - ktory okreslil cele dzialalnosci 
ludow naszego czasu i ktory wyjasnil, co jC!;t rzeczywistym przed
miotem polityki. Przedmiotem tym jest obrona wolnosci przed 
zakusami kazdej wladzy. Skoro celem dzialalnosci no wozytnych 
spoleczenstw obywatelskich jest ochrona wolnosci, to miarq war
tosci konkretnej formy rzqdu jest stopien, w jakim przyczynia si~ 
on do zrealizowania wol,nosci czlowieka, nie zas stopien jego zgod
nosci z jakims absolutnie obowiqzujqcym modelem ustrojowym. 
Model taki w rozumieniu Constanta - podobnie jak i innych libe
ra16w - nie posiada zadnej praktycznej wartosci, gdyz wolnosc 
moze istnice pod roznymi r zqdami, przy roznych ich formach, sto
sownie do okolicznosci miejsca i czasu. 

Swoich rozwazan uslrojowych Constant nie prowadzi oczywiscie 
w prozni, opiera si~ na ustaleniach poczynionych przez Mon
teskiusza w znanej konstrukcji podzialu wladz. Teori~ tG zreali
zowano najpierw w konstytucji Stanow. Zjednoczonych (1787), 
a nast~pnie w monarchicznej konstytucji Francji z 1791 r. Jed
nakze wprowadzenie zasady podzialu wladz na trafilo w Europie 
na spore trudnosci w wielu dziedzinach, m. in. w usytuowaniu 
glowy panstw~, kt6rej nie mozna bylo przypisac zadnej funkcji 
wymienionej przez Monteskiusza. Dlaprzezwyci~zenia tych trud
nosci Constant uznal za konieczne uzupelnic teori~ Monteskiusza 
o czwartq wladzfi, regulatywnq, pouvoir neutre. Koniecznosc ta
kiej wladzy nie jest wymogiem teoretycznym, ale wynikiem dll
zenia do okreslonego celu. Celem tym byla pr6ba wbudowania 
w struktur~ wladzy publicznej organu zdolnego do rozwillzywa
nia sytuacji kryzysowych, powstajqcych w procesie funkcjonowa
nia panstwa. Constant doswiadczyl bowiem w swoje j karierze po
litycznej slly zasady monarchicznej i monarchii jako takiej, a jed
noczesnie snujqC wlasne koncepcje prawa konstytucyjnego stwier
dzal, ze trudno jest - nawet w przypadku obalenia monarchii 
rzqdzic w europejskiej praktyce politycznej bez reprezentacyjnej 
glowy panstwa. I tu chyba nalezy szukac genezy pouvoir neutre. 

W literaturze przedmiotu dyskutowany jest problem wplywu 
koncepcji wladzy neutralnej Constanta na ide~ prezydenta-arbitra 
z konstytucji V Republiki fra ncuskiej (1958). Nie wnikajllc zbyt 
gl~boko w to zagadnienie, trzeba powiedziec, ze pouvoir neutre 

, G. Burdcau, Traite de science potiti.qll e, t. VI, C~. 1, PariR, 1971, R. 142. 
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u Constantn jest bezstronna, neutralna i rna jedynie za zadanie 
poza uprn wnieniami w zak,resie wojny .i traktat6w, kt6re ma j'l 
charakter up rawniel'l aktywnych - wprowadzenie ladu w dzia
!alnose innych wladz, czuwanie nad wypelnianiem przez nie swych 
obowiqzkow. Ideq przyswiecajqcq Constantowi bylo ograniczenie 
uprawnien wlasnych monarchy _i przekazanie uprawnien wyko
nawczych ministrom. Arbitraz prezydenta w V Republice nie taki 
ma charakter i n ie ten cel przyswieca sarnej koncepcji. Slusznie 
zwraca na to uwag~ Wacla w Szyszkowski (s. 183-185). 

Prezentowana praca to niewqtpliwie bardzo wartosciowa rno
nografia; jej autor nie ustrzegl si~ jednak przed kilkoma nie
znacznymi potkni~ciami. Mam tu na mysli jego uwagi dotycz'lce 
niektorych aspektow dziela Monteskiusza. Przede wszystkim trud
no doszukac si~ u autora Ducha praw idei "prymatu ludu" (s. 128), 
poniewaz jednym z celow teorii podzialu wladz jest dekoncen
tracja wladzy sprawowanej przez kazdorazowego suwerena. Nie
zrozumiale jest rowniez stwierdzenie, ze Constantowi "trudno bylo 
zostae demokratq w stylu Monteskiusza, ktory wynosil na szczyty 
»cnot~ politycznq«, wymagajqcq wyrzeczenia si~ samego siebH~" 

(s. 129). MySl Monteskiusza wymierzona jest w despotyzm w kaz
dej postaci - u.stroj przeczqcy istocie czlowieczenstwa i celowi 
organizacji spolecznej - a wi~c rowniez i w demokratyczny despo
tyzm, ktorego usprawiedliwieniem byla cz~stokroe realizacja cnoty 
politycznej rozumianej na sposob antyczny. . 
Dzi~ki trudowi i duzej erudycji Waclawa Szyszkowskiego otrzy

malismy prac~ 0 teorii i praktyce prawnej obrony indywidualnej 
wolnosci poprzez konstytucyjne panstwo. Autor, na tle dziejow 
swego bohatera, opowiada nam histori~ ksztaltowania si~ mysli 
liberalnej wyroslej ze sprzeciwu wobec napoleonskiego cezaryzmu 
i okrzeplej w walcez od<restaurowan!l monarchiq Burbonow. Pod
stawowe cechy tego myslenia, a wic;c sklonnosc do umiaru, zro
zumienie dla politycznego k ompromisu, rownowaga, wreszcie scep
tycyzm teoretyczno-poznawczy pozwalajq mi - zgodnie chyba 
z intencjq samego autora omawia·nej monografii - okreslic do
robek Constanta jako f i 1 0 z 0 f i ~ z d row e g 0 r 0 z s q d k u, 
czyli po prostu filozofi~. Filozofia bowiem w klasycznym rozu
mieniu niczym innym nie byla, jak intelektualnym uj~ciem zy~ 
ciowej mqdrosci. 

Lech Maiewsk 
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WARTOSC PLURALlZMU 

Zanurzeni w rzeezywistose, nie szcz~dzqi.", nam ostatnio na j

rozmaitszych przykrosci, zadajemy pytania 0 sposoby "czynienia 
jej sobie poddanq". Z praktyki historycznej wiadomo, ze ksztalt · 
zycia spolecznego, gospodarczego czy kulturalnego moze wynikac 
z naginania swiata do jednego wzorca, ustalanego w sposob arbi
tralny przez grupy sprawujqce wladz~, bqdz stanowic wypad
kowq r6znych tendencji - wynik rzetelnego dialogu. Po pnej
rzeniu ksiqZki Michaela Novaka Przebudzenie etnicznej Ameryki 1, 

skonstatowae mozna, ze problem ten jest aktualny pOd bardzo 
roznymi szerokosciami geografieznymi. Pytanie zadane pr zez No
vaka - jak zachowae narodowq tozsamose w warunkach indo
ktrynacji --superkultury? - stawia nas przed zagadnieniem granic 
wladzy. Zazwyczaj rzqdzqcy uzurpujq sobie prawo ksztaltowania 
losow spoleczenstwa m. in. w dzied'zinie kultury. Podstawq jest 
przeswiadczenie, ze Sq repl'ezentanta~i kultury wyzszej lub bar
dziej post~powej. W Stanach Zjednoczonyeh tendencja ta znalazla 
wyraz w przekonaniach elity intelektualnej, tzw. WASP-6w (od 
White, Anglo-Saxon, Protestants), zajmujqcej uprzywilejowanq 
pozycj~ w strukturze spolecznej. Wbrew lansowanej koncepcji 
tygla, w kt6rego wn~trzu fale imigraeyjne ze wszystkich stron 
swiata wypalae si~ mialy w jednolity nar6d amerykanski, l ecz 
zgodnie z logikq wladzy, to wlasnie kultura anglosaskich protes
tant6w zostala narzucona innym i stala si~ wzorem amerykanizmu. 

Zjawisko .to jest typowe dla wielu panstw z kr~gu cywilizacji 
przemyslowej, w k torych nominalnie panujq okreslone grupy, 
a w rzeczywistosci coraz wi~ksZq rolq odgrywajq ludzie dyspo
nujqcy wiedzq niezb~dnq do kierowania skomplikowanymi sys te
mami spoleczno-gospodarczymi cloby obecnej. Nasuwa si~ jednak 
pytanie, ezy grupa ta r zeczywiscie stwaIlza najw.i~kszq szans~ po
st~pu spolecznego i kulturalnego? Teoretycznie jest do tego pre
destynowana._ Wszak wiedza ma bye najwazniejszym czynnikiem 
\V spoleczenstwie przyszlosci 2. Postulaty wladzy dla filozof6w wy
suwa.ne byly pr zeciez juz przez Platona. Jednak w praktyce rzqdy 
profesjonalistow, chociaz doprowadzily nicwqtpIiwie do wielu spek
takularnyeh osiqgni~c, zwlaszcza na polu techniki, nie Sq wolne 
od pomylek, ba, nawet wielkich bl~dow, pociqga jqcych za sobq 
krzywd~ milionow ludzi. To wlasnie intelek tualisci Sq tworcami 

I M. Novak, pnz:e ll u(l~cnle c lntc2ncj Ameryld, Wa rszawa 1985, przel . H. Pawll
kowska• 
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nieprzemyslanych inwestycji, poronionych teorii i ideologii, kt6
rymi karm ione s~ masy, ,i w imi~ k torych dopuszcza si~ najwi~k
szych zbrodni. Gdzie tkwi~ przyczyny tej ambiwalencji? 

Trudno odpowiedziec wyczerpujqCo na to pytanie w paru slo
wach, jednak niekt6re fakty Sq oczywiste. Intelektualisci w oko
wach wladzy pod zielajq los wszystkich innych grup ubezwlasno
wolnionych m agiq sprawQwanych rZqdow. Nie ulega takze wqtpli
wosci, ze warstwy wyksztalcone w podobnym stopniu, co kazda 
inna grupa,. sk lonne Sq do sprawowania rz~dow mniejszosci i do 
gloszenia okreslonych ideologii. W pierwszym rz~dzie rep.rezen
tujq swoj wlasny interes, a ~est to grzech, za ktory nie tak latwo 
uzyskac rozgrzeszenie od pozostalych czlonk6w spoleczeilstwa. Fa
111a 0 skutecznosci rzqd6w pr ofesjonalist6w jest w duzym stopniu 
prawdq, gdy r zecz rna miejsce w systemie demokratycznym. Istnie
je bowiem gwarancja wyboru na jl epszych i kontroli "produkcji" 
intelektualnej. Jest natomiast iluzjq w warunkach niedemokra
'tycznych. Brak dialogu .prowadzi do r6znych odmian autoryta
ryzl1lU (ten zas glownego przeciwnik a upatruje we wlasnym spo
leczeilstwie); do intelektualnej pychy, sk~d juz tylko krok do 
przcswiadczenia 0 posiadaniu prawdy ,absolutnej. Nic wi~c dziw
nego, ze pewne podsta wowc, choc proste, prawdy umykajq uwa
d ze intelektualistow. Na przyklad, ze dla rozwoju kultury nie
zb~dna jest jej otwartosc. Zamiast korzystac z dobrodziejstw plu
ralizmu spolecze11stwa, wszelkimi sposobami usilujq ujednolicic kul
tur~ wedlug lansowanych przez siebie wzorow. Antyintelektualizm 
jest wi~c reakcjq na grup~ pozostaj~cq przy wladzy, ktora nie 
potrafila pojqC potrzeb i pragnien duzych odlam6w clanej zbio
rowosci. Jak stwierdzi Novak, ,,(.. . ) jednq z przeszk6d w jakim:.. 
kolwiek zblizeniu mi~dzy intelcktualistami i klasami niezadowo
lonymi jest fakt, ze wielu intclektualistow pochodzi z nizszej klasy 
srednicj i nienawidzi wartosci, kt6re udalo im si~ pozostawic poza 
sobq (...) Przcj~li oni s nobizm szczytow, przez co interesy srednio 
wyksztaloonych Sq im calkowicie obce, bardziej obce niz interes 
kla.sy nizszej". Wysoka pozycja spoleczna jest jednq z przeslanek 
rzutuj<)cych na stosunek do ludnosci naplywowej, drugq - uprze
dzenia e tniczne. W USA mieszka siedemdziesiqt milionow potom
Icow imigrant6w z Irlandii, Wloeh, Hiszpanii, Grecji, Armcnii 
i kra j6w slowiailsk ich . WiGkszosc z nieh, ze wzgl~du na wysokosc 
dochod6w, nalezy do rod zin nizszej warstwy klasy sredniej. Rasa 
i religia (kaooliey to przewaznie potomkowie imigrant6w) oraz 
zajmowanie najmniej prestizowyeh stanowisk w praey Sq zr6dlem 
uprzed zcn lu dnosci anglosaskie j wobec pr zybyszow. Okr eslonq rolG 
od grywa jq r6wniez ob awy pr zed u \;ra tq uprzywilejowallych . po': 
zycji. P roblem ten r ozwiqzywany jest wszGd zie w podobny spos6b. 

158 



ZOARZENIA - KSI.&,ZKI - LUDZI!: 

Rozbroic ewentualnych rywali, a wi~c rozbi~ wsp6lnoty, zintegro
wac w ramach kontrolowanych struktur, narzuci~ sw6j system 
wartosei. ,,(...) Ideologia tygla mogla bye uzasadnieniem pozba
wienia imig,rant6w wlasnyeh wa'rtosci kulturalnych i zmniejsze
nia w ten spos6b ich polityeznej i ekonomieznej sHy. Jesli po
zbawia si~ ludzi wi~zow uezuciowyeh z rodzin'l, kultur'l i syste
mem wartosei, to mozna zrekonstruowac ieh od nowa. Dopoki nie 
maj'l jasnego pogl'ldu na swiat i pozbawieni Sq toisamosci, moina 
nimi swobodnie manipulowae i mowie im, jaey powinni bye. Za
biera si~ im dusz~, daj'le w zamian chleb i igrzyska. Przez jakis 
ezas - p6ki si~ nie przebudz'l - Sq za to wdzi~ezni'~. 

Rozw6j swiadomosei etnie.zne j w USA, jak pisze Novak, jest 
ez~sei'l bardziej ogolnej l'ewolucji kulturalnej. Ludzie nie chCCl 
bye masami, a wi~c zbiorowosciami, kt6rych emocjonalne, zwy
ezajowe zwi'lzki zostaly <zerwane. Domagaj'l si~ poszanowania swo
ieh tJradycji i zagwa,rantowania nieskr~powanej realizacji uzna
wanych wartoSci. Novak zwraea uwag~, ze w psychice ,imigrantow 
z poludniowej i wschodniej Europy najgl~biej zakorzenion'l war
tosci'l jest instynkt rodziny i wspolnoty. Funkcjonariusze panstwo
wi kojarzyli im si~ zawsze z jakims rodzajem zagrozen. Nic dziw
nego, ze i w Nowej Ojczyznie ,stawiaj'l opor upolitycznianiu ich 
zycia. Niezaleznose od panstwa to wedlug Novaka wazny element 
swiadomosci etnicznef, A wi~c mozna traktowae to jako wartost 
pozytywnq, a nie upatrywae w niej diabolicznych sklonnosci, daj'lc 
za ideal toisamose panstwa i jednostki. Nie nalezy bowiem za
pominac 0 roU st,ruktur posrednicz'lcych. "Oprocz jednostki istnic
j'l rowniez rodziny, spolecznosci s'lsiedzkie, koscioly, szkoly, sto
warzyszenia i inne organizmy spoleczne (.. ,) Oprocz panstwa istnie
je wiele innych organizmow spolecznych godnych uwagi, wspar
cia i umacnia nia. Ruch etniczny twierdzi, ze idealy polityczne 
nie po winny wywodzic si~ wyl'lcznie z kr~gu tworcow wyobrazell 
i opini,i, ktorzy ok reslaj'l tendencje dla grup najbardziej wyksztal
conych. Na iclealy polityczne powinny takze miee wplyw koscioly 
lokalne, zwiqzki zawodowe, organizacje spoleczne oraz zwykli oby· 
watele" 3. 

Rewolucja swiaclomosci, potrzebna nie tylko w Ameryce, zalezy 
od rozbicia monokultury lansowanej przez wladze i narzucanej 
innym odlamom spoleczenstwa. 'frzeba wyzwolic si~ z mitu, jako

• Znaczenle s truktur posredtUczqcych ml~dzy pafls twem a jeunos tkq nkcen
tUjq ta kze l11nl, np. P. Rybicki, struktura 8polecznego twta ta. Warszawa 1~79 , 
s. 223-235; por. r6wniez dyskusj~ 0 tej ksi<! zce - ..Struk tura spo!ec:mego swiata" 
a po ts7<a rzeczywl! to ~~ ", ..z nak" nr 344, 1983. 
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. by religia, rodzina , tradycje przodk6w byly nienowoezesne. Gra
nice nowoezesnosci przebiegajq zupelnie gdzie indziej, a miano
wicie tam, gdzie Iudzie kn;powani Sq zasiekami wznoszonymi przez 
egoistyezne in teresy niewielkieh grup. Monokultura t o wlasnie 
symbol zacofania. Trudno wyobrazie sobie inaczej nowoezesnosc 
niz w postaci pluralistycznego modelu zycia. Nie chodzi jednak 
o walk~ , 0 pr zeforsowanie wlasnego idealu i narzueenie go innym, 
choeby w warunkach demokra tyoznych. Novak doskonale zdaje 
sobie z tego spraw~: "Po prostu nieprawdziwe jest twierdzenie, 
ze . rozpowszechnione stosowanie procedur demokratycznych 
wz·rost deItlokracji uezesiniczqcej - przyniesie ludziom godnose, 
zadowolenie, dum~ moraln::t ezy sil~ polityeznq. Zr6dla takich war
tosci Sq znacznie gh;bsze ruz wprowadzenie jak iegos mechanicz
nego proeesu. Nietrudno jest wyobrazic sobie zastosowanie demo
kratyeznych procedur do wyboru Adolfa Hitlera, odrzucenia De
klaraeji Praw, potwierdzenia wszelkiego zla, do jakiego zdolny 
jest ezlowiek". K onsekwentne stosowanie zasad demokratycznych 
prowadzic moze r6wniez do totalitaryzmu. J esli zakladamy plura
Iistyezny model zycia, to bqdzmy konsekwentni. Nie moze w nim 
zabrak nqe miejsca dla nikogo. Antyintelektualizm etnik6w w Sta
nach Zjednoczonych i wrogosc do anglosaskieh protestant6w stwa
rzac mog::t pewne niebezpieczeiistwa. Latwo wolae 0 prawa dla 
siebie, gdy si~ jest uciskanym, trudniej , jut przy wladzy, pami~
tac 0 prawaeh dla opozycji. Polacy mogq cos 0 tym powiedziec 
z wlasnej historii. Spadkobierey idei jagielloiiskiej konsekwentnie 
nie dopuszczali do glosu mniejszosei ·ukraiiiskiej. Dyskryminacja 
jakiejs grupy jest zapr zeezeniem modelu pluralizmu, jakkolwiek 
miesei si~ w regulach demokracj i. Dlatego tez doskonalenie in
stytucji demokra tycznych przy jednoczesnym przestrzeganiu pod
stawowych praw ezlowieka - jak bowiem pisze Leszek Kolakow
ski ,,(...) Sq obszary zycia osobowego i decyzji, w kt6rych zadna 
wi~kszosc nie jest upowazniona do interweneji" - stanowi gwa
ranej~ wydobycia rzeczywistych wartosci pluralizmu w zyciu spo
lecznyn.l, gospodarczym i kulturalnym nie tylko Ameryki. Slowem 
chodzi 0 uspolecznienie wladzy, 0 rozszerzenie r6wniez 0 mniej-' 
szosci kr~gu Iudzi majqcych wplyw na podejmowanie zasadni
czych decyzji. 

Krytyka instytucji d emokratyeznych przeprowadzona przez No
vaka wydaje si~ bye zbyt dalek o posuni~ta. W koiicu to wlasnie 
on, piszqc 0 sukcesach ruchu etnicznego, powinien wiedziee naj
lepiej 0 zaletach demokracji zachodniej. 
[_ - -:- -] [Usta wa z dnia 31 VII 1981 r. 0 kon troli publikacji i wi
dowisk ar t. 2 pkt 6 (Dz. U. nr 20 poz. 90 zm.: 1!.l 83 Dz. U. nr 44 
poz. 204)] 
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Konkretne rozwiqzania polityezne proponowane przez autora bu
dZq mieszan€ uezueia.O ile zrozumiale ·Sq hasla polityki maleL 
skali (niewielkie miasta, deeentralizaeja i humanizaeja przemyslu) , 
ezy sojusz etnik6w i Murzyn6w, 0 tyle w swoim antyintelektua
lizmie posuwa si~ za daleko. Egalitaryzaeja w wynagrodzeniaeh, 
ktorq propol1uje, jest nieprzemyslanq utopiq. 
[- - - -) [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r. 0 koniroli publikac,ii i wi
dowisk art. 2 pk t 6 (Dz. U. nr 20 poz. 99 zm.: 1983 Dz. U. ur 44 
poz. 204)) 

Jerzy Gaul 
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Szanowna Redakcjo, 

Z ogromnym zainteresowaniem przeczytalam prawie wszystkie 
artykuly, skladajqce si~ na szosty uumer (czerwiec 1985) Waszego 
miesi~cznika. Z uznaniem powitalam szereg artykulow 0 w~bitnych 

tworcach literatury ukrainskiej na przestrzeni wiekow. 
Mam jednak powazne zastrzezenia co do interpretacji przez auto

ra artykulu Dramaty Larysy Kosacz idei i glownej postaci dra
matycznego poematu Adwokat Marcjan. Ze zdumieniem przeczyta
lam uwagi Zdzislawa Niedzieli, interpretujqce utwor wielkiej poetki 
i dramatopisarki ukrainskiej. Nie zgadzam si~ rowniez ze zdaniem 
Waclawa Kubackiego, ktory w swoim wst~pie do ksiqzki Kasandra 
i inne dramaty scharakteryzowal Marcjana jako czlowieka pelnego 
wprawdzie szlachetnych intencji, ale rozdwojonego w sobie, pra
gnqcego sluzye dwom panom: "Idea okazuje si~ dobrem najwyz
szym i wymaga bezwzgl~dnego oddania. Nie mozna bye lojalnym 
obywatelem poganskiego patish.va i prawym chrzescijaninem." 
Zdzis!aw Niedziela w pot~pieniu bohatera dramatu (i nie tylko!) 
poszedl jeszcze dalej: "Dla dobra sprawy biskup zezwala, czy wr~cz 
nakazuje adwokatowi ukrywanie swej przynaleznosci do gminy 
chrzescijatiskiej. Jestesmy u poczqtkow narodzin zlowrogiej dla 
czlowieka i szkodliwej dla Kosciola doktryny, ze cel uswi~ca srod
ki. " Trudno 0 wi~ksze nieporozumienie! Chyba pospiech i nieuwaz
ne przeczytanie przekladu (chyba to nie wina przekladu?) moglo 
doprowadzie autora wymienionego artykulu do takiej oceny. 

Dzi~ki Bogu, ze pewne interpretacje znanych utworow IJterackich 
S'l przez krytyk~ literackq od dawna przyj~te i ustalone. Wiadomo, 
ze kazdy znakomity utwor - zw!aszcza dramat - moze i winien 
bye otwarty na rozne odcienie interpretacyjne, ale istllieje gra
nica tych mozliwosci. Nie moze pozytywny bohater bye oceniany 
negatywnie i na odwrot. Na pewno i autor ma tu cos do powie
dzenia. Na rok przed smierciq pisala z Gruzji Lesia Ukrainka (ten 
pseudonim jest w powszechllym uzyciu) do jednego ze swych przy
jacio!, ze napisala sztukq ,,0 rzymsko-chrzescijanskim kolorycie 
(3 w.)". 

Trzeci wiek!... Okres najokrutniejszych, oficjalnych, systema
tycznych przesludow;u1 chrzescij an za panowania cesarzy: Septy
miusza Sewera, MaksYll1ina , Dec jusza, Waleriall<l, Dioklecjana. 
Krew chrzescijan lala siG s trumicniami. Papieze, bisk upi, diakoni, 
przedstawiciele wszystkich warstw spoleczenstwa na obszarze im
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perium rzymskiego oddawali za SWq wiar~ zycie wsrod najstrasz
niejszych nieraz m~czarni. W takim to czasie umiescila Lesia 
Ukrainka akcj~ swego Adwokata Marcjana. Marcjan, wytrawny 
adwokat, broni w Sqdzie swoich wspolwyznawcow, oskarionych 
o przynaleznosc do chrzescijanstwa, Z powodu tej sprawy, tak 
waznej dla istnienia Kosciola, musi on ukrywac si~ ze swoim chrze
seijanstwem; jest ehrzescijaninem w gl~bi swego domui serea. 
Niezlomna wiernosc Marcjana dla raz przyjQtej ideologii i linii 
postGPowania jest wystawiona na najciGzsze proby. Jego wlasne 
dzieci nie wytrzymujq ' tego niecieka wego, wiGziennego bytowani:J. 
i odchodzq: corka do matki i jej poganskieh ucieeh, syn - do annii 
cesarza. W pewnym momencie Marcjan musi zamknqc dl'zwi swe
go domostwa przed ezlowiekiem, ktory dzialal niezgodnie z na ·· 
kazami Kosciola i przez swoje szalenstwo sciqgnql na siebie zemst~ 
rozwscieezonego tlumu. Marcjan nie moze dac schronienia nie
szczqsnemu czlowiekowi (nie na wiele by si~ to zdalo), bo musi 
nadal bronic skutecznie wielu ludzi. Z powodu tylu bolesnych 
i strasznych przezyc Marejan siwieje, ale nie cofa siG przecl pelnie
niem s,;vej misji, przed wykonywaniem obowiqzku. Scena koneo
wa, zawsze pl'zeciez bardzo wazna w utworze clramatyeznym, tu·· 
ta j decyduje 0 ocenie zycia i postGPowania bohatera, a takie 0 ideo
wym obliezu samego utWOl'U: pisarz i pomoenik Marcjana w na
stGPstwie tragicznych wydarzen tego dnia czuje si~ niez olny do 
praey. Marejan mowi: 

"Daj. Sam dokonczG. 
(Bierze od niego tabliczk~ i rylee i pisze powoli, ale pewnq r~k<1)" 

Pisze na jutrzejszy dzien mowG obronnq ella oskarionego biskupa. 
Musialam 0 tym napisac w obronie intencji Lesi Ukrainki, ktorLi 

w wielu swoich utworach-wierszach, poematach i dramatach wy
slawia wiernosc jako cnotG naczelnq posrod heroieznyeh. Jest w tym 
wzglGclzie bezkompl'omisowa, jak i w potGPieniu wszelkiej zelrady 
i slabosci. 

Olga Pctyk 

SOMMAIRE 

THEOLOGIE: Hans Urs von Balthasar, Considemtions sur l'his/oire 
du ~alut. A propos de la theologie de liberation. Texte publie dans 
"La Nouvelle Revue Theologique" (7- 8 1977) et tl'aduit par Jan 
Grosfeld. 

PHILOSOPHIE: Jerzy Perzanowski, La voix de la v erite. Hommage 
a Izydora Dqmbska, ancienne resi~tante de l'Armee nationale 
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et professeur a l'Universite Yaguelonnienne (t1983), dont l'oeuvre~ 


l 'ascendance morale et. les qualites pedagogiques font de plus en 

plus autorite. 

- Izydora Dqmbska, Le probleme de la mort dans la culture 

chretienne. Hellenisme et conception chretienne de la mort.


( 	 La mort dans Ie Moyen Age. 
- Karol Tarnowski, Metaphysique de Itt personne et des valeurs. 
Compte rendu de la session d'etude consacree a la pensee de
Jean-Paul II qui s'est deroulee a l'Universite Yaguelonnienne en 
198:1. 
- Witold Starnawski, Essai de synthese. Recension du livre de 

. George H. Williams, The Mind of John Paul II. 
- Justyna Miklaszewska, Bergson en Pologne. L'auteur releve 

la parution - en quelques annees - de trois liv-res sur Ie philosophe: 
Le temps et la duree. Etudes sur Bergson , de Barbara Skarga, 
Bergson, d'Irena Wojnar, Bergson et les changem ents intervenus 
en Pologne dans les Weltanschauung, de Stanislaw Borzym. Ce 

. dernier montre Ie mieux , selon Miklaszewska, l'audience de Bergson 
dans les cercles litteraires et philosophiques polpnais. 
- Stanislaw Cichowicz, .<Du determinisme et de Z'indeterminisme. 

DOCTRINES POLITIQUES: Lech Mazewski, Eloge du bon sens. 

Recension du livre de Waclaw Szyszkowski, Benjamin Constant. 

Doctrine politicojurdique d la lumiere de son ep'oque (ed. War

szawa-Poznan-Torun 1984). 

- Jerzy Gaul, Valeur du pluralisme. Reflexions en marge du livre 

de Michael Novak , The Rise of the UnmeltabZe Ethnics (Warsza

wa 1985). 


LETTRES: Joanna Kuhn owa, Supplement d "moi". Poeme sur la 

foi et la mort. 

- Andrzej Sulikowski, Truis auteurs en quete d'une ,)3ibZe" com

me fondements de la cultlil'e: Irzykowski, Schulz et FZaszen. 

- Joanna Gromek, QlteZ Milosz? Recension des etudes faites sur 

Czeslaw Milosz et regroupees dans: A Za decouverte de Milosz. 

Esquisscs Su?' l'oeuvl'e du poete -(Krakow 1985). 


L'EGLISE de pres et de loin: iuterview avec Ie pere Fran~ois 
Creac'h sur Ie Illuuvement "Pour un mande meilleur" realise par 
Anua Witalis. 

REVUE Dl<::: LA PRESSE: extraits et commentaires des articles 
abordallt les problemes du mal, de la souffrance et du pessimisme. 
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)AWNICTWO POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANOW 
DRODZE" 	 ." 

Kamienska; Na P 'rO{}tt slowa. P OZ.r1:1I1 1985, s. 114. Nakl. 20 tys . 
Cena 150 zl. . . 

e-Humbert Vicaire OP: Domini k i jego Bracia Kaznodziej e. PNed
mowa MalI' ie-DomLnique . Chenu OP..Tlumaczenie i opracolwanie 
Andrzej Grabon, Jan Andrze-j Spie-z OP, Tadeusz Skutnik, Woj
ciech Un-olt. Poznan 1985, s. 368. Nak1. 15 tys. Cella 450 zl. 

~s A. Weishepl OP: Tomasz z Akwinu. 2ycie, mysl i dziela. Tlu 
maczenie Czeslaw Wes,ol·owski. Pozna n 1985, s. 520. Nakl. 10 tys . 
Cena 650 z1. 

AKCJA WYDA WNICTWA KUL 

rs A. Uspienski: Kult &w. Mikolaja na Rusi. Przekla.d Elzbie ta Ja
nus, . Maria Renata Mayenowa, Zoria Koz,lowska. Lublin 1985, 
s. 376 + ilus.tr. Nakl. 2 tys. Cella 500 z1. 

ISTWOWE WY'DA WNICTWO NAUKOWE 

ri Peyre: Co to j est klasycyzm ? Przel oiyl i poslow iem opatrzyl 
Ma.ciej Zurowski. Warszawa 1985, s. 392·. Nak1. 10 tys . Cen a 
280 z1. . 

ldo-Platon: Zimorodek i inne dialogi. Pl'zelozyl, ws.t~pem, komen
tarzem i skol'owidzami opatrzyl L eopold Regner. Warszawa 1985, 
s. 	 X + 148. Nakl. 20 tys. Cena 160 z1. Biblioteka Klasyk6w Filo
zofii. 

Wolensk i: Filozofi czna szkola lwowsko-warszawska. Warszawa 1985, 
s. 348..Nakl. 10 tys. Cena 420 zl. 

dyslaw Tatarkiewicz: 0 szcz~sciu. Wyd. VIII. Wa rsza.wa 1985, s. 576. 
Nakl. 50 tys . Cena 500 U . 

lan Korrub-Zebry.k: Operacja wiler!ska AK. Wa.rsza,wa 1985, s. 534. 
Nakl. 30 tys. Cena 620 zl. 

ma 	Ugniews.ka: Historia literatury wloskiej XX wieku. Warszawa 
1985, s. 280. Nakl. 15 tys. Cena 250 z1. 

~STWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY 

!sla.w Lesmian: Skrzypek 0p<itany . Opmcowala i wste:pem popr·ze 
dzila Rochelle H. Stone. Warszawa 1985, s. 256. Na,kl. 10 tys. Cena 
220 21. 

'stanty M. G6rs.ki , J6zef Weyssenhoff : Z mlodych lat. Listy i tvSpo
mnienia. Opracowala Irena Szypowska. WUfszawa 1985, s. 448. 
NaJd. 8 tys. Cena 300 rzl. 

,a Pogonowska : AZbo i al bo. Warszawa 1985, s. 96. Nakl. 1500 egz. 
Cena 60 zl. 

:. Cummings: Wyb6r wierszy. Wybral i wst~pem opatrzyl Artur Mi~
dzyrzecki. Przelozyli Stanisia,w Baranczak, Julia Hartwi,g, Artur 
Mi~dzyrzeoki, Czesla.w Milosz, Jaroslaw Marek Rymkiewicz. War
szawa 1985, s. 184. Nakl. 5 tys. Cena _100 zl. Biiblio,teka Poet6w. 
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Ponad ekonomiq. Wybral i przeloiyl .Tan Grosfeld. Przedmow!\ opa
tl'zyl Aleksander Lukasi~wi0z. Warszawa 1985, ~ . 368. Nakl. 10 tys . 
Cella 220 7.1. BibLioteka MuSH Wspolczesnej. 

SP0tDZIELNIA WYDAWNICZA "CZYTELNIK" 

Kathcl'i.ne Mall1sfie.ld: Dziennik. Tlllmaozyia Teresa Ta.tarkiewic?;ow3. 
Wyd. II. Wal'szalwa 1985, s. 292. Nakl. 20320 e.gz. Cella 230 z1. 
Sel'ia "Nike". 

Aleksy Riemi'zolW: Siostry krzyzowe. Pl'zelo:zyl i poslowiem opatrzyl 
Adam Pomorski. WaTSzawa 1985, s.· 204. Nakl. 20320 e.gz. Cena 
180 zl. Seria "Nike". 

Tadeus':? Konwidld : Kronika wypadkow mHosnvch. Wyd. IV. Warszawa 
1985, s. 244. Nakl. 40320 egz. Cella. 140 zl. 

Julian K·orllhaollser: Za nas, z nami. Wa'l'szawa 1985, s. 41. Nak l. 5320 
egz. Cena 80 zl. Seria "Z pegazem". 

Aleksander ZiemllY: Nowe wiersze i przektady. Wa,rs7.awa. 1985, s. 116. 
Nakl. 3320 egz. Cella 80 z1. Seria "Z pegazem". 

J erzy Tomaszewski: RzeczpospoZita wieZu narodow. Warszawa 1985, 
s. 288. Nakl. 30320 egz. Cella 200 z1. 

J ohn Ronald Reuel Tolikien: SiLmarilLion. Tlllmaczyia Maria Skibniewska . 
[Przedmowu Christopher Tolkien]. WUI'Slzawa 1985, s. 432. Nakl. 
40 320 egz. Cena 500 zl. 

Marcjalis: Epigramy. Wyb6r. Tllll11aczyl Stanislaw Kolodziejczyk. Wyd. 
II. WarszalWa 1985, s. 196. Nalkl. 20320 egz. Cena 150 zl. 

Jules Janin: Martwll osiot i zgitotynowana kobieta. PrzelO'zyl Piotr Ka 
minski. Ws~pem opatrzyl Made j Zuro ws,ki. Wal''Szawa 1985, s. 230. 
Nakl. 30320 egz. Cena 170 z1. 

WYDA WNICTWO lITERACKIE 

George Orwell: Wiwat aspidistra. Paelozyla Jadwiga Pi:ojtko.wska. Kra
k6w-Wrodaw 1985, s . 280. Nakl. 20 tys. Cena 350 z1. 

WHhelm Feldman: Wsp6kzesna literatura poZska 1864-1918 t. I-II. 
Ws.tt:.p napisala Teresa Walas. Opracowanie tekstu Maria Rydlo
wa. Wyd. I [pow<ojenne]. Krllikow-Wroclaw 1985, s. 272 + 498. 
Nakl. 20 tys. Gena t. I-II 650 zl. BibZioteka Studi6w Literackich 
pod red. Henryka. Markiewicrza. 

J erzy Szaniawski: Profesor Tutka. Wyd. V. Krak6w-Wroclaw 1985, 
s. 200. Nakl. 150 tys. Cell1a 160 zl. 

Ant{)n i Golubie.w: W z6Uej poczekaZni dworcowej pod zegarem. Opo
wie§c poZemiczna. Krakow-Wroclaw 1985, s. 220. Nakl. 10 tys. 
Cena 160 zl. 

J'ocge Luis Borges, Adolfo Bioy CasaJ'es: Kroniki Bustosa Domecqa. 
Pr.ze!o zyli: Jerzy KUhn, Andrze.j Sobol-Jurczykowski. PosloOwiem 
opatrzyl A<I1drzej Nowak. Kralk6w-Wroclaw 1985, s. 88. Nalkl. 
30 tys. Cena 100 zl. Proza iberoamerykaiiska. 

Julien Green: Tysiqc dr6g stoi otworem. P,rzelozyl lreneusz Kania . Kra
k6\V-Wroclaw 1985, s. 212. Nakl. 30 tys. Cena 170 zl. 

OSSOLINEUM 

Pisarz na obczyinie. Praca zbiorowa pod ~edakcjQ Tadeusza Bujnickie
go i Wojciecha Wys,kiela. W~oclaw-Wa.rg.zawa-KraJt6w-Gdansk 
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-L6dz 1985, s. 208. NaJd . 1600 e,gz. Cena 300 zl. Komi;te,t Bada
nia Pol.()J1ii PAN. BihUoteka Polonijrla 14. Pod r ed. Hieronima 
Kubiaka. 

Ma.ek Czaplinski: Biurokraeja niemieckiego imperium kolonialneoo. 
Charakterystyka urz~dnik6w kolonialnych. Wroc}aw- Warg,zawa
Krak6w-Gdailsk-L6dz 1985, s. 304. Nakl. 700 egz. Cena 250 zl. 
Pa'ace Wr·oclawskiego fuwarzys,twa NaUlkowego Seria A Nr 234. 

Wa.claw Felcza,k, Tadeusz Wasilewski: Historia Jugos!awii. Wroclaw
War.szawa-Krak6w-Gdailsk-L6dz 1985, s. 572. Na·kl. 30 tys. Cella 
520 zl. 

WYDA WNICTWO POJEZIERZE 

OSikar Milosz: Basnie i legendy litews/de. Taumaczyl Kl'Zyszto.f Wakar. 
Olsztyn 1985, s. 208. Nakl. 60 tys. Cena 300 z1. 

WYDAWNICTWO 00. KARMELITOW BOSYCH 

Anastasio Ballesltrero OCD: Slowa ludzi do Chrystusa. Tluma,czyl 
o. Emil Hebda OCD. Krak6w 1985, s. 128. Nakl. 20 tys. 

Louis 	Guillet: Teresa w moim iyciu. Tluma,czyl z fra.ncus.kieg·o Alfred 
Bocian. Kmk6w 1985, s. 264. Nakl. 10 tys. 

O. 	 Stefan J6zef Piat OFM: Rodzina Martin. Szkola swi~to§ci, z ktorej 
wysz!a sw. Teresa od Dzieciqtka Jezus. Opracowano na podsta· 
wie oryginalu francuskiego L'histaire d'une jamille. Przedmowa 
do wydania polski ego o. Otto Filek OCD. Krak6w 1983, s. 224. 
Nakl. 10 ty's. 

Ks. 	 Franciszek Grudniook: Koehae kaplanstwo. Rozwazania ascetyczno
-duszpasterskie na tle przllkladu i wllPowiedzi Jana Paw!a 1I. 
Krak6w 1984, s. 404. N<l!ld. 15 tys. 

WYDAWNICTWO OJCOW FRANCISZKANCW 

Wilhelm HUnermann: Wezuwiusz i jego w16cz~dzy. Ks. Mario Bonelli, 
wsp6!czesny don Bosco. Z niemieckiego przel·ozyla Anna Kopytlko. 
Niepokalan6w 1985, s. 144. Naikl. 20 tys. 

Herman Martens: Na zawsze z Panem. Ksiqika 0 niebie. Pl'zelo.i:yl 
z oryginalu flaanand7Jdeg{) o. Kajetan Ambroilkiewi·cz OFMCap. 
Niepokalan6w 1985, s. 128. Nald. 25 tys. 

Wieslaw Jan Wyoocki: Zbudi czlowieka ydziekolwiek na ziemi•.. S-yl
wetki religijne. Niepokalan6w 1984, s . 160. Nakl. 5 tys. 

WYDAWNICTWO POlSKIEGO TOWARZYSTWA . 

lUDOZNAWCZEGO 


.Jacek Kolbusze,wski: Wi ersze z cmentarza. 0 wsp61czesnej ePigrafice 
wierszowanej. Wroclaw 1985, s. 258. Na.k1. 10 tys. Cena 230 z1. 
Biblioteka Popu!arnonaukowa PTL tom IX. POO redakcjq nauko 
Wq Les~a Dzit:gla. 

WYDAWNICTWO "PUSTY OBlOK" 

Philip Kapleau: Zen; swit na zaehodzie. Przeklad J acek DDbww{)lski. 
Warszawa 1985, s. 280. Nakl. 10 tys. Cena 450 zl. 
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"VERBIN.-UM". WYDAWNICTWO KSII;ZY WERBISTOW 

Erns t StUrmer: Dotrzec do tronu srnoka. Misjonarze, kt6rzy two rzyli 
.historit:: Matteo Ricci (Chiny). P rzeJda d Gra~yna Kawecka. W?" ~' 
s zawa 1984, s. 128. Naikl. 8 tys. 

Modlitwy r6znych narod6w. Warsza wa 1985, s . 64. N:lIkl. 5 t ys . 

MISJONARZE OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ 

Roger Bullard OMI : Inuk . Misje na kra71cu Siviata. P rzelozyla Bea ta 
Hlasko. Wyd. II. P oznaiJ 1985, s. 312 -/- Hus tr. Na kl. :30 tys. 

WYDAWNICTWO AKADEMII TEOLOGII KATOLICKIEJ 

Misterium verbi. Dzielo zbior owe pod re da kcj'l k s.· H enryka Muszyn
skiego i ks. Alfonsa Skowron ka . Wars za wa 1985, s . 240. Na kl. 
5300 egz. Cena 260 z.l. 

Stanislaw Siek: Autopsychoterapia. Warsza wa 1985, s . 360. Nakl. 20300 
egz. Cena 400 zl. 

WYDAWNICTWO WROCtAWSKIEJ KSI~GARNI 
ARCHIDIECEZJALNEJ 

Ks. Roman E. Rogowski: Mistyka gM. Wyd. II. Wroclaw 1985, s . 320. 
Nakl. 30 tys. Cena 150 zl. 

Ks. Mieczyslaw Malinski: ModHtwa na kazcly clzie1·!. Wyd. II. Wrocla w 
1985, s. 544. Nark!. 25 tys. Cena 300 zl. 

INSTYTUT WYDAWNICZY PAX 

K si!jdz Piotr -Skarga: Kazania sejmowe i WZllwanie do pokuty obywa
tel6w Korony Polskie; i Wielkiego Ksit:stwa Litewskiego. Wst~p, 
opracowanie tekstu i przypisy Mi.roslaw Korolko. Warszawa 1985, 
s . 124. Nakl. 10 tys. Cena 240 zl. 

Marian 	Gawalewicz: Kr6lowa Niebios. Legencly 0 Matce Boskiej. Wyd. I 
[powojenne krajowe]. Warszawa 1985, s. 160. Nakl. 30 tys. Cena 
180 zl. 

LUDOWA SPOtDZIELNIA WYDAWNICZA 

Jer.zy Kuncewicz: Wyspy pamit:ci. Warszawa 1985, s . 224. Nakl. 10 tys. 
Cena 150 zl. 

WYDAWNICTWO MUZEUM GORNOSL«\SKIEGO W BYTOMIU 

Marek MeschnLk: Katalog zaginionych obraz6w ze zbior6w Muzeum 
Slqskiego w I{ atowicach. Bytom 1985, s. 56 -/- ilustr. Nakl. 2 tYli. 
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