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Stefan' Swiezawski, znakomity historyk filozofii, dJugoletni 
profeso r KU l , wsp6JzaJozyc iei i czJonek zespoJu redakcyjnego 
naszego miesi{'cznika, obchodzH przed rok iem osiemdzieshttQ 
rocznic{' urodzin. W obszernej rozmowie z Karolem Tarnows
kim i Henrykiem Woiniakovlskim powraca do ir6deJ swych 
zainteresowan filozoficznych, do lat studi6w na Uniwersytecie 
lwowskim, zastanawia s i ~, jak dla filozofa-chrze~cijanina ry
suje sit' zwi~zek mi~dzy w iant a uprawianQ przezen nauk~ 
powraca tez do fundamentalnych pytan a wsp6fczesne per- • 
spektywy filozofii bytu. 

Zygmunt Sierakowski, powstaniec 1863 roku, "Wallenrod re
f ormy i Wallenrod spisku", jest bohaterem szkicu Marii Janion, 
kt6rego pierwsz~ czt'~c drukujemy w tym numerze. Przyjrzenie 
si{, jego P,?staci moze pom6c, zdan iem autorki .. w oswietleniu 
n iezwyk le dramatycznych, a nawet tragicznych dziej6w pol
skosci w czasach nowozytnych"~ 

Kolejny odcinek wspomnien Bohdana Korzeniewskiego przy

nosi barwny i bogaty obraz prowincjonalnego gimnazjum 


, w burzliwych latach bezposrednio po odzyskan iu niepodlegJo

sci. Woj na polsko -radziecka, spory polityczne i swiatopog lQ

dowe, p6Jtajne o rganizacje samoksztaJceniowe - "ta Poislea 

byJa autentyczna" - pisze aut or. "OkazaJo sit', ze potrafimy 

si~ organizowac, pod warunkiem ze ma to charakter improwi

zacji, ze to robi nar6d sam, kierowany jedynie przez m~drych 

ludzi." . , 

Jakub Bohme (1575---1624), szew c ze Zgorzelca i nieortodo 
ksyjny mistyk, j est tw6rcq oryginalnej koncepcji filozoficzno 
-teologicznej, kt6r~ rekonstruuje w swym eseju Jan Garewicz. 

lech Mazewski kresli w swym artykule wizjt' ukJadu stosun 
k6w pomit'dzy Ko~cioJem, panstwem i spoJeczenstwem, jaka 
wyJania sit' z dokument6w Soboru Watykanskiego II. "Wolny 
Kosci6J w wolnym spoleczenstwie - p isze w zakonczeniu - t o 
nawr6t do tradycyjnej zasady przewodniej: )lwolny czlowiek 
pod rz~dem 0 ograniczonych kompetencjach«". Uzupelnie
niem tych analiz jest wyb6r fragment6w dokument6w Ko
sciola, kt6re kontynuowaJy i uzupelnialy nauczanie Soboru 
w kwestii zwi~zku ewangelizacyjnejmisji Kosciola z zyciem I 

spolecznym. 
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RO Z MOWY 0 F ILOZOFII 

CHRZESCIJAK!STWO, FILOZOFIA I KONTEMPLACJA 

Z PROFESOR EM STEFANEM SWIi:lAWSKIM ROZMAWIAJ~ 


1<AROL TARNOWSKI I HENRYK WOlNIAKOWS KI 


K. TARNOWSKI: Studia filozoficzne odbywai Pan na Uniwersytecie Lwow
skim pod kie runkiem Kazimietza Twardowskiego, Kazirnierza Ajdukiewicza, 
Romana Ingardena i wielu innych. Jaki jest Pana stosunek do szkoiy Iwowsko
-warszawskiej? Co wydaje si ~ Pan u w niej cenne , a co nie? 

S. SWIEZAWSKI: Studia lwowskie odbywalem w dwu kierunkach: filozo fic z
nym i historycznym. Sposrod uczestnikow lwowskic go odtamu szkoiy pa
mi~ tajqcych seminarium Twardowskicgo jestem chyba jedynym, ktory jesz
cze iyje. (JVe Lwowie byt tci prof. Stupecki, ale jest on wychowankiem 
szkoly warszawskiej. ) Dziwnie si~ to u lozyto, bo wtasciwie nigdy nie zosta· 
iem calkowicie zaadoptowany przez t ~ sz ko i~. Tkwilem w niej,bardzo duzo 
z niej wy nioslelll, ale nie nalezalcm do grona "wtajemniczonych" . Do privati
ssimum Twardowskicgo ni e dosta tem si~, byiem jedynie skromnym uczestni· 
kiem jego ostatniego seminarium . Kiedy prlerwal je w ci~gu roku akademi
ckiego, musialem szukac innego mistrza. Od samego poczqtku studiow m ozo
ficznych mialem swojq 1ini~ zain teresowan, ktora tylko akcyden talnie scho
dzila si~ z tendencjami szkoty. Dlatego tei nie poszedtem drogll wyznaczonq 
przez Twardowskiego, Ajdukiewicza ezy Ingardena. Poszedlem, drog<! inn,!. 
Niemniej mqje kontakty z szkoi 'l byly autentyczne i bardzo gl~bokie. 

Tym, co przede wszystkim wynioslem, jest dbatose 0 komunikatyw
noSc, przejrzystosc, zrozumialose j jasnose j~zyka . 8yla to rzecz nieslycha
nie mocno podkreslana. Trzeba by to bye odpowiedzialnym za kaide wypo. 
wiadane slowo. W catej dydaktyce Twardowskiego zdecydowanie na pierw
szy plan wysuwany byl antywerbalizm. W poiniejszej mojej praktyce dyda
ktycznej y,ykorzystalem wspanialy model ,,groinego" seminarium Twar
dow skiego. Poza walorami dydaktycznymi reprezent6wanymi glownie przez 
Twardowskiego, ale i przez Ajdukiewicza, dru~ rzecz'l, ktora bardzo rni 
odpowiadala byl realizm i autentyczne zain teresowania on tologiczne Ajdu. 
kiewicza. Realizm ten byl: bardzo zdecydowany, bliski wtaSciwie realizmowi 
Gilsona, to znaczy realizmowi antykrytycznemu, dajqcemu si~ strescie w 
stwierdzeniu: trzeba przyj'le rzeczywistose i koniec. Ujawnil si~ on zdecy
dowanie w licznych dyskusjach na temat mojej pracy doktorskiej z Dunsa 
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Szkota a poiniej - pracy habilitacyjnej z sw . Tomasza, ktore wspominam z 
Wielkim sen tymentem. Byly one nieslychanie ciekawe i dla mnie pouczaj 'lce 
wlasnie z tego powodu , :2:.e Aj dukiewicz wyrazal w nich takie tendencje 
fIlozoficzne ; ktore nie sll widoczne w jego spusci inie pisarskiej . 

Bardzo wiele zawdzi~czam privatissimum Ingardena, kt6ry byl moim 
trzecim mistrzem. Uczestniczylem we wspanialym seminarium, na ktorym 
czyialo si~ grecki tekst Metajizyki Arystotelesa. Ingarden z wlaSciwlj mu 
wielkll dociekliwoscill analizowal kaide zdanie tekstu , a dodatkow'l atrakcj~ 
stanowito grono sluchaczy, .zlo:2:.one ze specjalistow z ro:t.nych dziedzin. 

Znakomite byly te:2:. wyklady i seminarium Ajdukiewicza, na kt6rych 
poznawalem wy:2:.szll matematyk~ i fizyk~ . Ajdukiewicz zainteresowany byl 
przede wszystkim filozofill przyrody, dlatego czytaliSmy wtedy na semina· 
rium Reichcnbacha. Bylo to dla' mnie trudne, niemniej od strony fllozoficz· 
nej - fascynujllce. 

Szkola miala te:t. minusy . Przede wszystkim denerwowalo mnie uznawa· 
nie jedynie okreslonego kanonu lektur i autorytetow filozoficznych. Jcdne 
rzeczy uznawane byly za waine, inne natomiast za niewaine. Poza tym ude
rzaj'lca byla u Twardowskiego, mimo - zdawaloby sii( - dobrej, bo uzyska
nej posrednio przez Brentan'i(, formacji mediewistycznej, pewn.. nieznajo
mose sredniowiecza. Inna jeszcze tzecz to byly uprzedzenia do tzw. fIlozofIi 
chrze:icijanskiej i metafizyki. Uwaiana ona byla za pseudoftlozofi~ okreslanq 
przez postaw~ religijn'l i w ten spos6b skompromitowana wyl'lczana byta z 
autentycznych badan i dociekan ftlozoficznych : To mnie denerwowalo, a nie 
umialcm wtedy na te zarzuty odpowiedziee. Sprawa kolejna to irytujqca hi
perpodmiotowokill i.esencjalizmem fenomenologia. W6wczas nie potrafilem 
tego tak nazwae: stalo si~ to mo:t.liwe dopiero po studiach Gilsona, gdy zro
zumialem. na czym polega bl"d esencjalizmu. Zdumiewajll ca dla mnie byla 
rownie:t. naiwnose neopozytywizmu. Uderzal mnie na przyklad entuzjazm 
"Kola Wiederiskiego" dla idei zastosowania j~zyka fizykalnego .w cahij nauce 
i programu powszechnej formalizacji wszystkich dziedzin wiedzy l,!cznie z 
mOzofill - szaleristwo, na ktore poszli i Salamucha, i Bocheriski. Z jednej 
strony zatem podmiotowa hiperspirytualizacja, a z drugiej - naiwny neopO
zytywizm . 

W sumie , kroczylem wlaSciwie samotnie. W calym tym gronie, kt6re 
bardzo milo wspominam, bylem chybajedynym wierz'!cym i praktykujllcym 
katolikiem , chocia:t. oczywiScie sll to rzeczy, 0 kt6rych trudno coS pewnego 
powiedziee. Wiara uwazana byla za przeszkod~ nie do przebycia dia auten
tycznego filozofowania. RacjonaliSci dominuj'lcy w. szkole glosili, ie nie 
moina bye prawdziwym ftIozofem r6wnoczesnie wierz'lc. Pami~tam, ze gdy 
zapytany kiedys przez starszego koIeg~ 0 moje zainteresowania, zwierzylem 
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si~.,:re w ich centrum Iet y p roblematyka z pogranicza fIlozofti i religii, metafi
zyka i fil ozofia sredniowieczna, usryszarem w odpowie dzi, te moje miejsce 
byroby raczej u Lutostawskiego, a nie u Twardowskie go. By to to troch~ nie
przyjemne, ale wszystko przetrzymYWlllem, bo zdawalem sobie spraw~, te 
jestem nll wtasciwej drodze poznllwania ftlozofii. 

K. TARNOWSKI: Wspomniar Pan 0 zderzeniu tej wspaniarej, choc odcinaj'l
cej si~ od opcji religijnych nIozo fii z Panskimi zaintere sowaniami, ktore - jak 
mi si~ wydaje - z t'! opcj,! miary bezposredni zwiqzek. Jaki widzi Pan zwiq
zek mi~dzy wiar,! , konkretnie chrzescijanstwem czy katolicyzmem, i kierun
kiem poszukiwari nIozoficznych koncentruj'lcych si~ glownie na ftlozofii sre
dniowiecznej i mysli sw . Tomasza? Jakie zwi,!zki moina by de facto ide iure 
wykryc? . 

S. SWIEZAWSKI: Musz~ uczynic swego rodzaju confessiones intelektuaIne. 
Moje zainteresowanie sredniowieczem oraz duchowoSci,! i swoistq mentaInoS
cilj tego okresu byro wczesniejsze od wyboru nIozofti. Wynioslem je ze szka
ty sredniej , z nauki historii, z wiclkiego zain teresowania monastycyzlncm 
benedyktyriskim , obrz,!dkiem wschodnim i liturgi'l . Wybor nIozofii byt wraS
ciwie drugorz~dny , jako konsekwencja wczesniejszych pasji. Sw. Tomasz 
przyszcdl bardzo poino, to byr pUnkt dOjscia. Punktem wyjscia byla fascy

. nacja sredniowieczem . Irytowato mnie, t.e jes t one nie doccniane , a jego 
obraz znieksztarcany. Zainteresowania te wplyn~ty takte na prze.lom ducha
wy, ktory we mnie nastqpit, a kt6ry wyrazil si~ powrotem do poboznoSci i 
duchowosci liturgicznej . W moim wypadku byro to przejscic oJ poboi noSci 
podmiotowo-su bie ktywistyczno-indywidualistycznej do poboznosci obiek
tywnej, kt6rej wzorem byla g16wnie duchowoSc benedyktyIIska. 

Propedeutyka fIlozoficzna zupetnie mnie nie intcresowala, u\vatalem jlj 
wr~cz na ·nudn'l i nigdy w szkole sredniej nie mySlatem, ie zdecyduj~ si~ na 
studia nIozoficzne. Ich wybor byr wfasciwie calkowicie przypadkowy. Wziq
lem spis wyktadow, wykreslalem co mi si~ nie podoba i zostala filozofia. 
Inspiracja wyboru kierunku studi6w byta w zasadzie religijna. Sqdzitem, i e 
wfasnie ten b~dzie najblit.szy problematyki, kt6ra mnie.fascynowala. Nie tyl
ko sw. Tomasz, ale nawet droga do niego byla jeszcze bardzo daleka. Trudno 
zatem mowic 0 jakiejs fIlozoficznej decyzJi w tym wczesnym okresie. Nic 
byla to ch~c znalezienia adekwatnego wyrazu filozoficznego dla wiary , doko· 
nywaro si~ to bardzo spontanicznie. Bylo to gl~bokie przeswiadczenic 0 

jednosci prawdy, niedopuszczenie mysli 0 mot.liwoSci zaistnienia rozlamu 
mi~dzy prawdlj racjonaln'l a prawd'l wiary. Pami~tam , ze kiedys, chyba jut. 
nawet po doktoracie, Ajdukiewicz przedstawiajljc mnie Leonowi Chwistkowi 
powiedzial : "Oto moj asystent , ten dziwny typ, ktory chce godzic wiart; i ro
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zum" . Ciosem smierteinym mialo bye pytanie , jak mogy uznawae Pismo Sw., 
ktore zajqca nazywa zwierz~ciem przei uwajllcym. To miat bye dos najoluop. 
niejszy , a byl tylko dowodem naiwnosci tyeh wieIki~h Iu dzi, lio Chwistek 
byl przeeiei: swietnym logikiem i niezlym mruarzem. 

K. TARNOWSKI: Czy moi na w sposob wyrainy de iure oddzielae inspiracj~ 
religijnll i procedury filozofowania, jak to jest w pewnej tradycji interpreto
wania sw. Tomasza, czy tei nie nalezaloby siy przyznae do fundowania pod. 
stawowych intuicji metafizycznych i filozo ficznych na bardziej caloSciowej 
intuicji religijnej? 

S. SWIEZAWSKI: W tal< sfoITTI ulowanym pytaniu odczytujy pewnego rodza· 
ju podchwy tliwos e. Dotyka on e bardziej isto tnej sprawy. Religia jest dia 
mnie obok problematyki przyrodniczej jednym z dwu wielkich i rade! inspi. 
racji Q.la filozo tl i. Gdyby nie by to tych inspiracji , prawdopodobnie pewne 
tema ty filozoficzne nigdy by si~ nie pojawily . Ale to bynajmniej nie znaczy, 
i.e fllozofia lqczy si~ z religill ezy z przyrodoznawstwem . Przeciwnie, zdecy. 
dowanie rozrMniam te dwie dzied~iny, choe wiem, t.e istniej,! tu dwa zasad. 
nieze stanowiska: neoplatonizm, kt6ry .celowo zaciera granicrr mit;! dzy religi'l 
a filozofiq i drugie , ktore tqczy fllozofi y i jej inspiracj ~ jednoczesnie je 
rozrot.niajqc. 

K. TARNOWSKI: Ma ritain, 'pOine pisma Gilsona, a takie pisma innych fIlo· 
zofow bliskich tej in terpretacji tomizmu (mysly tu 0 ks. laworskim i 0 nie· 
ktorych tomistach IowaJlskich) podkreslaj,! bardzo w)rrainie, t.e gdy chodzi 0 

Iez'lC<! w centrum zwi'lzku miydzy intuicj,! metafizyczn,! a intuicjq religijnq 
problematyky Boga, to naJety mowie 0 wstypnej intuicji istnienia Boga danej 
przedrefleksyjnie czy przedftlozoficznie w egzystencji czlowieka zanurzonego 
w swiecie, ktor'! ftIozofia w sposOb metodyczny uwyrainia. Trudno zatem 
utrzymywac, ze do fIlozoficznego pojycia Boga dochodzi si~ poprzez rozu· 

·mowanie. 

S. SWIEZAWSKI: Mysl~, t.e mamy tu do czynienia z nieporozwnieniem wy. 
nikaj'!cym z niedostatecznego rozrOinienia miydzy ftlozofi'l przednaukowli i 
naukowll i to, co Pan nazywa ,~ntuicjll", zaJiczylbym do tak zwanej mozofri 
przednaukowej, to jest do nieuporzlldkowanej metodycznie refleksji mazo
ficznej. 

Gdy chodzi 0 koncepcjy stosunku mozofli i wiary musz y powiedziec, ie 

mimo najwiykszego uznania dla mistrza Gilsona, jestem po innej stronie. Nie 
opowiadatbym siy - tak jak ,czyni to Gilson - za zacieraniem roinicy mi~. 
dzy filozofi,! a wiar,!, chociat doskonaIe rozumiem, ze refleksji mozoficznej 
na temat Boga nie bydzie prowadzil czlowiek, ktorego nie gn~bi problem 
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absolutu. Jest to jednak rola inspiracyjna. Dopiero w dalszej kolejnoSci ze sta
<limn przednaukowego refleksja fllozoficzna przechodzi na poziom metodycz. 
nego post~powania . 

K. TARNOWSKI: A zatem r61nica miydzy Pana stanowiskiem, a pogllldami 
tego nurtu fiIozofii polegaiaby na tym, 1e myslicielom tym nie chodzi tylko 
o inspiracj~, ale 0 cos znacznie wiycej: 0 podstawowe przekonanie, te 0 ile 
Bog nie jest afirmowany calliem pierwotnie to nie jest poiniej dosiytny 
przez tadne argumen ty. Teizm i ateizm SlI dla tej orientacji czyms bardzo 
pierwotnym. Ale chyba nie uwata Pan, te filozof~hrzescijanin mote i po
winien brae w nawias swoje chrzeScijanstwo? 

S. SWIEZAWS,KI: Jestem wiasciwie przeciwny pojyciu ftlozofri chrzescijaris· 
kiej, jesli przez to okreslenie rozumie siy mozofi~, ktora nie rozr61nia prawd 
wiary - tego co nadprzyrodzone, od wiedzy - tego co przyrodzone. Jestem 
przeciwny takiej mozofri, w ktorej na prawdach wiary oparte bylyby kon· 
strukcje fllozoficzne. Czym innym jest credo, czym innym jest scio. 

Zupelnie innyin zagadnieniem jest uprawianie filozofli przez czlowieka 
wierzllcego. Nie powinien on situcznie zapominac 0 swej wierze, lecz mote i 
powinien czerpac z tej wiary inspiracjy. Jestem przekonany - co do czego 
zgadzam si~ z flIozofami, ktorzy wierzq w metafizyky Ksiygi Wyjscia - te 
problem stworzenia ex nilzilo byl inspiracjq, ktora prowadzHa do pytania 0 

ostateczne irodlo wszelkiego esse. Dlatego tet ta problematyka zakorzenila 
siy tam, gdzie fungowala Ksiyga Wyjscia i Ksiyga Rodzaju, a wiyc u Zyd6w, 
czysciowo u Arab6w, a potem u chrzescijan. 

WierzllCY uprawiajllcy flIozofiy SlI niewlltpliwie faktem historycznym i 
tylko w tym sensie motna m6wic 0 "filozofii chrzescijariskiej": "flIozofti ty. 
dowskiej" czy filozofti islarnu. W swej naturze jest jednak filozofia czyms jn. 

nym nit wiara i musi siy rozwijac w klimacie wblnolici. Jest to absolutnie 
konieczne. Nie nalety przy fllozofowaniu uprawiac rygorystycznej epoche 
swojego chrzescijanstwa, ale z drugiej strony, nie motna pay Iogicznym ira. 
cjonaInym uzasadnianiu traktowac tez wiary jako zaloten. 

K. TARNOWSKI: Mysly podobnie jak Gilson, te czlowiek niewierzllcy by
dzie mial inn!! wizjy bytu, a w zwi¥ku z tym - inne rozumienie transcenden. 
taliow. Jest bowiem coS bardziej podstawowego, co moina by nazwac intui· 
cjll preftlozoficznll, ktorej nie da siy rozdzielic od pewnego rodzaju aktu wia
ry nadaj'lcego impuls calej wizji rzeczywistoSci metafizycznej. 

S. SWIEL:AWSKI: Jest to kwestia bardzo subteInych rozrMnien. Wydaje mi 
siy jednak, t e ostatecznie dochodzi siy do tego samego, bo jestem przekona. 
ny, te czlowiek, ktory wierzy lub szuka Boga jest predysponowany do przy
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j ~c i a i rozwini~cia specjalnej problen~atyki fil ozoficznej . Ktos inny, kto nie 
jes t na t~ problematyk~ wyczulony, moie wielokrotnie czytac pewne teksty i 
nic mu one nie powiedzq . 

H. WOZNIAKOWSKI: Poruszana tu byla kwestia stosunku religii do mozom,. 
jakie jest natomiast znaczenie filozofli dla religii? ezy moi..na by rzecz podsu. 
mowac stwierdzeniem , i.e choc co prawda fIlozofia nie jest do zbawienia nie. 
zb~dnie potrze bna, ale jest uzyteczna? 

S. SWIEZAWSKI: Mqdrosc jest rzecz'! konieczn,!, totet jei eJi filozofi~ pOj,!c 
jako filozofi~ m,!drosciow,! , to moina przyznac racj~ Pico, ktciry rnciwit, te 
nie jest czIowickiem ten, k to nie jest fil ozofem. 

K. TARNOWSKI: W jakiej mierze Pa11skie zainteresowanie tomizmem Mari· 
taina i Gilsona bylo zwi'!Zane z in tuicj ami realistycznymi zarciwno Pana, jak i 
szkoly lwowsko.warszawskiej? 

S. SWIEZAWSKI: Na uksztaHowanie si~ mojej urn yslowoSci niew'!tpliwie 
wi~kszy wp lyw nit cala aka demicka mozofia lwowska mia!o zainteresowa· 
nie odrodze niem tomizmu. Gdyby nie ta in~piracj a, zal am.albym si~ jut na 
samym poczqtku, przy czy taniu Hurne'a. Lek tura Badan dotyczqcych rozumu 
ludzkiego przy interpretacji Twardowskiego byla zabcijcza. Na szcz~Scie mia· 
l ern wtedy cudownych przyjacicil , ktcirzy dali mi rad~ , te po przeczytaniu 
czegos takiego , j ak Hume nalety s i ~gn,!c po tekst antytetyczny, na przyklad 
dialogi Pla tona. I ja tak robilem: Hume -:- Platon, byla to swietna mieszanka. 
Szalenie dui.o zawdzi~czam pewnym ludziom, wymieni~ tu o. Jacka Woronie. 
ckiego , ks. Kornil owicza, Wladysl awa Lewandowicza, twcirc~ Odrodzcnia, a 
pciiniej dziwnemu , specyficznemu lwowskiemu' gronu, ktci re w isto tny spo· 
scib wp lyn~ lo na ruchliturgiczny (bo to wszystko !,!czylo si~ z lektur,! pa· 
t rystyczn'!): 8yJi to o. Stoolen, -0. Lew Gilet - studyta - czlowiek, kt6ry 
myslal-, te znajdzie chrzescijaristwo qlczej w prawoslawiu nit w katolicyzmie, 
oraz rnalarz Jan Hen ryk Rosen. Wszystko to koncenqowalo Si~ wokcil bar· 
dzo ak tywnego lwowskiego srodowiska odrodzeniowego i mialo duty wplyw 
na mnie w pocz'! tkowym okresie studiciw. 8yla to tet znakomita przeciw. 
waga wobec tego wszystkiego, czym nasi'!kalem w srodowisku fllozoficznym . 

Jest dla mnie jasne, te ch rzescijanin nie moze bye idealistl! , bo z chrzesci· 
jaristwem scisJe zwi'!zana jest opcja realistyczna, ktcira l'!czy intelekt i wiar~ i 
pozwala unikn'!c ich rozbratu. Dlatego tet olSnieniem i rewelacj,! byly dla 
rnnie pciiniejsze lektury Mari taina i Gilsona. Jako jedn,! z pien....szych prac 
Mari taina przeczytal ern Les trois re/onnateurs, ale najw i~cej zawdzi~czam 
Distinguer pour unir, ou les degres du savoir, kt6re uwatam za jego najpowat~ 
niejsze dzielo nIozoficzne. Gilsona studiowalem 0 wiele wi~cej w pciiniej. 
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. szym okresie, mimo t.e znalem go jeszeze przed wojn,! , a nawet wybralem 
jako dodatkowego mistrza. 

H. WOINIAKOWSKI: Czy dla ehrzescijanina realistyezna opeja fIlozofiezna 
nie wykraeza poza funkejtr inspiruj,!C'l? Jest to. ehyba cos witreej ni~ ezysta in
spiraeja, to deeyzja fllozofiezna podjtrta na skutek wiary. 

S. SWIEZAWSKI: Wedlug mnie opeja ta nie tworzy sitr na skutek wiary. Jest 
ezyms wezesniejszym, podstawowym, wspolnym zarowno wierze, jak i reflek
sji mozofieznej . Jest wyrazem autentyeznie ludzkiej postawy; normalny czlo

. wiek musi bye realist'!. Brak realizmu w sferze wiary powoduje popadanie w 
gnOZtr , dlatego tak watna jest historyezna podstawa ealego Objawienia, zwi,!
zek Nowego Testament!.! ze Starym Testamentem i Izrael jako fundament 
wiary ehrzescijariskiej. 

K. TARNOWSKI : Widztr u Pana zbiet.nose rot.nyeh intuieji, ktore wspoltwo. 
rz,! podstawow'! intuiej~ ealoseiow'!. ~ealizm wi'lZal sitr u Pana z wiaq, a 
takte sprzyjal zaakeeptowaniu pewnych elementow szkoly lwowsko-war
szawskiej, pomiej natomiast skierowal w strontr tornizmu franeuskiego. 

S. SWIEZAWSKI: Poza wplywem realistyeznej postawy Ajdukiewieza i reali
styeznych poszukiwari Ingardena, dut.e znaezenie miala dla mnie lektura pism 
Brencany - mozofa, ktory eheial wyrwae mysl XIX i XX wieku z niewoli 
kantyzmu. 

K. TARNOWSKI: Niew'! tpliwie jakis realizm wfIlozofti jest potrzebny, nasu· 
. wa sitr jednak pytanie, ezy jedyn,! postaci,! realizmu,jaka jest dopuszezalna w 

mozofii, jest realizm typu tomistyeznego? 
Co s'!dzi Pan 0 innyeh, nit. dokonana przez Maritaina i Gilsona, interpre

tacjaeh mysli sw. Tomasza? Mam na mysli na przyklad interpretaejtr szkoly 
lowariskiej, w szezegolnosei zwi,!zanego z kantyzmem Mareehala. 

S. SWIEZAWSKl: Pierwotnie nie potrafilem przeprowadzie fundamentalnego 
dla mnie dzisiaj rozrotnienia mitrdzy mozoti,! sw. Tomasza a tomizmarni. 
Miatem zawsze wyrain,! tendenejtr do zrywania z obei'!t.eniem .kantowskim. 
Kan t mnie irytowal i nudzil , lekturtr jego prae ledwo wytrzymywatem . Dla 
mnie ezytanie tekstu sredniowieeznego jest rozkosz'!, a ezytanie Kanta - ka
torg~ . To reakeja jakby organiczna, ale rowniet skutek inspiraeji Brentany. 
Odrzueenie kantyzmu i balastu pokantowskiego bylo dla mnie nieodzownym 
warunkiem nawrotu do realizmu i obiektywizmu. 

Mialem taklj zasadtr : gdy jakis tekst nie odpowiadal moim przeswiadeze
niom, to nie wgltr biatem sitr dalej w ten tekst. Musialem oszeztrdnie i ekono. 
mieznie gospodarowae swoim czasem , bo rnialem mnostwo rzeezy do ezyta
nia. Dawniej na uniwersyteeie studiowalo sitr dwa przedrnioty, nie wolno 
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wiECC bylo zajmowae siEC jedynie mozofiC!. Ja wybralem jako drugi przedmiot 
studia historyczne. 

K. TARNOWSKl : Interesuje mnie, czy zetknql siEC Pan z innymi wspolezes. 
nymi myslicielami 0 inspiracji chrzescijanskiej? Czy ktorys z nich mial na 
Pana jakikolwiek wplyw? Co Pan mysli 0 tyczliwym stosunku Maritaina i Gil· 
sona do niektorych ftIozofow wspolczesnych, w szczegolnoSci do Bergsona 
czy Marcela? Czy uWaZa Pan, i.e fiIozofia po Kartezjuszu nie rna juz nie iste
tnego do powiedzenia 0 rzeczywistosei, czego wczesniej nie powiedziala me
zofia starotytna i sredniowieczna? 

S. SWIEZAWSKI : Wplyw myslieieli 0 orientacji innej nit. tomistyczna przed. 
stawial siEC rozmaieie w rot.nych etapach mojego rozwoju intelektualnego. We 
wczesnym okresie mialem takich autorow, ktorych bardzo lubilem i do kto· 
ryc.h cZ ECsto wracalem traktujC!c ich jako irodlo inspiracji. ByJi to Foerster i 
Guardini, u ktorego znajdowalem piECkne i glEC bokie mySIi dotyczqce ruchu 
liturgicznego. W poiniejszym okresie' ten kr'lg znacznie siEC poszerzyl, choeby 
dzi¢ki wykladom' z historii fllozofIi . Poznawalem bardzo wielu autorow, a 
wykladaj'lc .ich poglC!dy staralem siEC uchwycie to, co naprawdEC ~odne pod. 
kreslenia, Bergsonowskq intuition centrale obecn'l u kaZdego wi~kszego file
zofa . 

. Z tym l'lczy si~ sprawa ' tak zwanego komplementaryzmu. Na pewno 
wszystkie kierunki fllozoficzne powinny bye wlC!czone do philosophia peren· 
nis. Jest co prawda niebezpieczenstwo tego, co Besan~on parafrazujljc Pismo 
Sw. nazwal confusion des langues . To "pomieszanie jECzykow" jest bardzo 
niebezpieczne. Intuition centrale dotyczy zawsze wyeksplikowanego lub uta· 
jonego poj~cia bytu, a to poj~cie bytu moze bye bardzo rot.ne , totez komple. 
mentaryzm zestawiajqcy ze sob'l dwie z grun tu odmienne koncepcje bytu sta· 
je si~ "potworkiem. Trzeba wi~c dochodzie do samego sedna i doszukiwae si~ 
tam jakichS ubogacen. Nie jest to wcale proste , nie moze tet. bye powierz. 
ehowne. Wydaje mi si~ jednak, ze kaZda autentyezna fllozofia jest wzbogaee. 
niem . Wyklady ftIozofii i studium Zagadnienie historii jilozojii, ktore uwa· 
zam za jedn'l z waZniejszych moich ksiqzek, pozwolily mi przeprowadzic dys. 
kusj~ z najwaZniejszymi, a moze nawet z wszystkimi wspolezesnymi kierun· 
kami ftIozoficznymi, kt6re zajmujq si~ problematykq historii . Usilowalem, 
co - mam nadziej~ - zauwaZY wnikliwy czytelnik tej ksi'l~ki, dzi~ki kat· 
demu reprezentantowi odmiennej opeji zobaczye jakis element, ktory wzbe
gaca naszC! fiIozofi~ ezy metodologi~ historii. 

Zrobi~ jeszeze jedn'l mar'l confessio. Duzo impulsow otrzymywalem ad 
autorow ,,mojego -swiata", to jest staroiytnoSci i sredniowieeza, mysl~ tu 
zwlaszeza 0 sw . Augustynie, Orygenesie, sw. Bonawenturze, Mikolaju z Ku. 
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zy, ale takte od autorow epoki nowo~ytnej i wsp61czesnej, pn;ede wszystkim 

Bergsona, Jaspersa, Hartmanna, . Marrou, ktorzy w dziedzinie refleksji nad 

histori~ byli dla mnie nieslychanie watni i wzbogacaj~cy. Zagadnienie historii 

jilozojii jest ksi~zk~ jak najbardziej Tomaszow1j, nie chc~ powiedziec": tomi . 


. styczn1j, choe sw. Tomasz jest na osmiuset kilkudziesi~ciu stronach cytowany 

tylko kilka razy, natomiast inni autorzy omawiani s~ bardzo szeroko. Wedlug 

mnie jednak kontynuacja mysli sw: Tomasza nie musi polegae na ci,!glyni 

wertowaniu jego pism, jest to raczej doskonale i gl~ bokie zrozumienie samej 

koncepcji, a nast~pnie uprawianie najej gruncie wlasnej refleksji fllozoficznej . 


H. WOlNiAKOWSKl: ezy komplementarnosci nie moma traktowae bardziej 

podmiotowo, to znaczy tak; jak to widzial Elzenberg mowi~c, t.e rome filo. 

zofie s~ odmiennymi sposobami spojnego rozumienia swiata? Odpowiadalaby 

ona na pytanie, do jakich spcijnych sposobciw rozumienia swiata czlowiek jest 

zdolny. Niekoniecznie natomiast musi zachodzie komplementarnosc przed. 

miotowa i niekoniecznie musi istniee iunctim mi~dzy odmiennymi koncep. 

cjami oraz moiliwose ich wzajemnego przekladu. 


S. SWIE1AWSKI: Mialbym konkretny przyklad zasady komplementamooci. 
Uw~am, ~e b~d'lc nawet absolutnie przekonanym co do prymatu istnienia, 
rozumianego oczywiScie nie w sensie przyjmowanym przez egzystencjalistciw, 
lecz w sensie Tomaszowym, nale~y uznae rciwnoczesnie wartose fllozofii 
esencjalnych. Kat.da z nich, 0 He nie przekresla sprawy zasadniczej, to znaczy, 
o ile mo~e uznae prymat esse, nieslychanie wzbogaca nasz'! :-viedz~. Moim 

zdaniem, moma z powodzeniem uzupelnie koncepcj~ bytu sw . Tomasza 

modelarni swiata i ·rzeczywistosci, ktcire rozwija Mikolaj z Kuzy. Jest to 

wzbogacaj,!ce. 


K. TARNOWSKI: Wydaje mi si~, t.e to, 0 czym Pan Profesor mciwi jest rzecZ<l 
fundamentaln'!. Oznacza to bowiem, ~e philosophia perennis nie jest dzielem 
jednego fllozofa ani jednej tradycji mozoficznej, ale moze bye dzielem zbio. 
rowego wysHku rciinych autentycznych fllozofciw. 

S. SWIE1AWSKI: Philosophia perennis to· narastanie autentycznych pytari 
ftlozoficznych. Nawet nie odpowiedzi, ale wlaSnie pytari. Prawdopodobnie 
ci,!gie tywa jest jeszcze tradycja walk scholastycznych, tymczasem chodzi 0 

to, by d,!~ye do poszukiwania porozumienia i wzbogacenia obra,zu refleksji 
mozoficznej. Nie znaczy to jednak, ~e woIno m~tnie kojarzye ze sob,! rOtne ' 
poj~cia bytu. • 

K. TARNOWSKI: A wi~c i fenomenologia moglaby tu cos wniese . 

S. SWIE1AWSKI: Na pewno, chodzi tylko 0 to, by unikn,!c prymatu kierun· 
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ku, kt6ry przekresla rozumienie bytu jako esse. Prymat esse jest wedlug mnie 
bezpoSrednim wynikiem realistycznych wyznan. 

H. WOtNIAKOWSKI: Przedmiotem dyskusji byloby wi~c tylko to, czy me· 
toda fenomenologiczna warunkuje ontologi~. 

S. SWIEZAWSKI: Tak. 

K. TARNOWSKI: Mysl~, te jest to gl~boko TO'!laszowe, dlatego ze sw. To
masz byl umyslem syntetyzuj'lcym. W Polsce po wojnie powstalo mn6stwo 
nieporozumien co do stosunku tomizmu do filozofii wsp6lczesnej. Ich przy· 
czynll by to to, co Pan Profesor nazwa,l polemicznym zmyslem scholastycz. 
nym objawiaj'lcym si~ rzucaniem anatem, a przez kt6ry nieslychanie si" po· 
gl~bia przepasc mi~dzy mysl'l czerpi'lCli inspiracje od sw. Tomasza, a mysl'l 
wsp6lczesnll· 

S. SWIEZAWSKI: Moze bye i odwrotnie. Dlatego na przyklad denerwuje 
mnie Tischner, te przyjmuje postaw~ a priori negatywnq wobec czegos, czego 
gruntownie nie zna. Niech pisze najmocniejsze nawet krytyki, ale odniesione 
do konkretnych tekst6w. Z drugiej strony doskonale rozurniem niech"c 
Tischnera do tomizmu, poniewat w pewnym sensie sarn j'l r6wniez odczu· 
warn. Jej przyczynll jest ideologizacja tomizrnu: kaci Joanny d' Arc, kolabo
ranci - tomistarni, Action Fran~aise, Charles Maurras - tomista, Petain - to· 
mista, Lefebvre - tomizm. 

Wracaj'lc jeszcze do wczesniejszego pytania. Oczywiscie jest mi znany 
stosunek Gilsona do Bergsona i wydaje mi si~, ze rola Bergsona w odrodzeniu 
metaflzyki byla zasadnicza. Jego mozofiawplyn~la ostatecznie na intuition 
de l'~tre Maritaina, kt6ra byla impulsem danym tomizmowi. Filozofia ta po
winna bye przeciez uprawiana przede wszystkim in telektualnie, a mniej racjo. 
nalnie, to jest poprzez intuicj~, czyli kontemplacj~, a dopiero wt6rnie racjo~ 
nalnie. To jest rzecz zasadnicza, bo jest to warunek rozwoju tej metafizyki i 
to wlasnie Maritain wzi'll od Bergsona. Podobnie zupelnie podstawowa dla 
nIozofii esse jest f2lscyn2lcja konkretem, kt6ra u Bergsona przybier21 form" 
walki z poj~ciowaniem . 

Wlasnie jego fIlozofia byla dla mnie impuisem do rozr6zniania w kaidej 
fIlozofli rdzenia, kt6ry jest - w moim przekonaniu - zawsze metafizyczny: 
albo pozytywnie, alba negatywnie, alba ukrycie metafIzyczny, i aplikacji tego 
rdzenia, to jest r6znych dyscyplin fllozofIcznych: filozofii przyrody, fIlozofti 
kultury, fIlozofii czlowieka, czy fIlozofli historii. Watne jest rozr6inienie 
rni~dzy metaflzyk'l a tymi dyscyplinami filozoficznymi, poniewat filozcfia 
bytu - moim zdaniem - w og61e si~ nie starzeje i wobec tego intuicja tego 
typu Her2lklita, Descartes'a, sw. Tomasz2l, czy nasza dzisiejsza w tej dziedzinie 
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jest pozaczaeowa, natomiast inne nit metafizyka dyscypliny filolOficzne s,! 

uzaleinione od warunkow czasowO-przestrzennych. 


K. TARNOWSKI: Wydaje mi si~, it to, co Pan mowi moze skorygowac nieco 
manichejsk'! wizj~ historii mozofIi obecn,! w pewnych kr~gach tomistycz
nych, wedlug ktorej molOfia rozwijala si~ do sw. Tomasza, natomiast poz
niej, szczegolnie od Kartezjusza, mial miejsce juz tylko jej upadek. Tymcza
sem w swietle Pana wypowiedzi widac, ze by! to rowniez okres przyrostu 
prawomocnych pytari fllolOficznych, a moze nawet prob trafnych na nie 
odpowiedzi . 

S. SWIELAWSKI: Wed!ug mnie najwi~kszym zarzutem,jaki moi:na postawic 
epoce nowozytnej jest to, ze dominuj'!ce zainteresowanie podmiotowosci,! - • 
wazne i cenne sanlO w sobie - stalo si~ przyczyn,! zaniechania refleksji meta
fizycznej. Podmiotowosc jest bardzo waina, ale musi jej towarzyszyc uznanie 
nadrz~dnej bazy obiektywnego else. Metafizyk~, szu-kanie prawdy zasadni
czej i kontemplacj~ rzeczywistoSci zasU!pilo poszukiwanie oryginalnosci i 
nowosci. 

Jednym z powodow poswi~cenia dwudziestu lat zycia na napisani.£.Filo
zojii XV wieku by! zanliar opisania post~puj,!cego 'pro - su zamierania metafi

. zyki. 

K. TARNOWSKI: ezy moZliwe s,! nowe odkrycia 'w mozofIi? 

S. SWIELAWSKI: Mysl~, ze nowe odkrycia, nowe perspektywy prawdy S'! 

mozliwe we wszystkich dyscyplinach filolOficznych , w ktorych ftIolOfia 

wspo!gra z naukami szczegolowymi, natomiast 0 wiele mniej moZliwoSci 
o He w ogole S'! - istnieje w zakresie samej metafizyki. Dlatego tez inny b~


dzie historyczny rozwoj metafizyki, a inny pozostalych dziedzin filozoficz

nych. Nie mozna tego traktowac globalnie. 


K. TARNOWSKI: przedstawiciele filozofii dialogu uwataj,!, ze przyczyn~ kry

zysu , w jakim znalazla si~kuItura europejska, jest swoista koncepcja skon

. centrowanego na sobie i wyizolowanego z relacji z drugimi·podmiotu. POCZ'l
tki tcj tendencji si~gaj" mySli greckiej, ale dominuj'!c'! pozycj~ zaj~la w cza
sach nowozytnych, gdzie, jak na przyklad u Kartezjusza, mamy podmiot, 
ktory w · samotnosci, opieraj,!c si~ tylko na sobie samym, na [undamentum 
inconcussum tozsamoSci bytu i mysli snuje swe refleksje w izolacji od swiata i 
od innych podmiotow. Staj,!c si~ podmiotem monologicznym chce zapano
wac nad rzeczywistosci,! i mysl'!. Nowoiytnosc przyniosla narodziny pod
miotu egocentrycznego. 

S. SWIEZAWSKI: Potrzeba dialogu jest absolutnie konieczna, ale Slj pewne 
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jego warunki. Jest ogromnie watne, by uswiadomie sobie roznorodnose j~zy· 
kow i jeW ona rzeezywiscie wyst~puje, nalezy poszukiwae takiego, na ktory 
mozna by te wszystkie j~zyki przeloZye i nim dopiero operowae. Jest to sza· 
lenie trudne , ale konieezne. Kolejn~ watn~ rzee~ jest to, by nie traktowac 
rownorz~dnie metafizyki i innyeh dyscyplin fllozofieznyeh. 

K. TARNOWSKI: Czy egzystenejalistyezna interpretaeja tomizrnu rue nasi 
pi~tna swojego ezasu, to znaezy, ezy nre jest zwi'!zana z t'! konkretn'l sytua· 
ej~ historyezn~, z ktorq zwi,!zany byl rowniez egzystenejalizm? Zatem, ezy 
nie moma mowie 0 historyeznosei interpretaeji sw. Tomasza i w zwi'lzku z 
tym, ezy moZliwe jest postawienie takieh akeentow w mysli sw. Tomasza, 
ktore lepiej Qdpowiadaj~ na nasze pytania, takie jakie motemy postawie hic 
et nunc? 

S. SWIEZAWSKI: Nie s,!dz~ , by na powstanie egzystenejalistyeznej interpre. 
taeji filozofii sw. Tomasza wplyn~i egzystenejalizrn . Nie znamy jednak 'do
kladnie doswiadezcri osobistyeh Gilsona ezy Maritaina. Bye mote, toe aktual. 
nose problematyki egzystenejalistyeznej zwr6cila ich uwag~ i zainspirowala 
do wlasnyeh poszukiwari. Interpretaeja ta wynika jednak przede wszystkim z 
tekstow sw. Tomasza,.Trzeba pami~tae, toe wsrod bezposredrueh uczniow sw. 
Tomasza wlaSciwie tylko jeden - Tomasz Sutton - pisze 0 novum poka. 
zanym przez brata' Tomasza. Inni tego rue zauwatyli, bo byli nastawieni 
neoplatorisko·awiecnnistyeznie . Prima rerum creatarum est esse ezytali w 
Liber de Causis, ale tej nowej intuieji nikt z wyjlltkicm Suttona ezy Jana z 
Neapolu rue dojrzai. Zostala wi~czapomniana. Pocz'!tkowo przynajmniej 
niektorzy tomisci jeszcze 0 tym pami~tali, pOiniej zapomniano caikowicie. 
Dlatego tak przeiomowe byio odkrycie Gilsona. Wiasciwie nie tyle odkrycie, 
ile powrot do irodei, do samego sw. Tomasza. Jest to zrcsz4 mozliwe, Ze 
nawet sw. Tomasz nie zdawai sobie sprawy z wielkosei tego twierdzeriia 
metaflzyeznego. 

K. TARNOWSKI: Ale aby jakaS mysl mogla wpiywae na kultur~ swoich eza· 
sow, musi pozostawac w dialogu z inhymi aktualnymi wowczas kierunkami. 
Czym innym jest wi~e sprawa interpretacji tekstow, a czym innym wzajemne 
oddzialywaI).ie rotnyeh kierunkow fIlozofieznyeh. 

S. SWIELAWSKI: Nie ehcialbym odpowiadac za innyeh tornistow, odpa. 
wiem tylko za siebie' daj,!e dwa przyklady z mojej tworezosei pisarskiej. Trak· 
tat 0 czlowieku jest probq interpretaeji tekstu historyeznego. Obszeme wst~. 
py do poszczegolnyeh kwestii napisalem zgodnie z mojq owezesnll wiedz~. 
Dzisiaj zrobilbym to prawdopodobnie inaezej . Drugi przyklad to Zagadnienie 
hi:Jtorii jilozojii b~d'lee refleksj~ na temat historii prowadzon'l w duehu fila. 
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zofii sw . Tomasza. W moim przekonaniu jest to wlaSciwa fonna dialogu z 
aktualnymi pytaniami. 

Jest jednak watne, by ow dialog nie byl prowadzony kosztem falszowa. 
nia wlasnych opcji . Jezeli, powiedzmjl stojljC na gruncie esencjalizmu w dia
logu z egzystencjalistami zatraci si~ prymat esse, albo sfalszuje si~ znaczenie 
tenninow i b~dzie si~ uZywac jako rownozl1acznych okreslen 0 tym samym 
brzmieniu, mimo ze w danych kontekstach znaczlj co innego, to sens takich 
operacji b~dzie WljtpJiwy . 

K. TARNOWSKI: Oczywiscie nie rna dialogu tam, gdzie nie rna wyrainie za· 
rysowanych stanowisk. Przy czym dialog musi zaldadac moiliwo;c rewizji 
pogiljdow kaidej ze stron w konfrontacji z odmiennym punktem widzenia. 

Chcialbytn zapytac, co Panu dala praca nad monumentalnym dzielem 0 

mozofii XV wieku? Co cennego wniosla ta epoka do historii filozofti? 

S. SWIEZAWSKI: Cenne jest rzetelne rozwaianie katdego problemu mozo· 
ficznego . Wedlug mojej koncepcji dziejow mozofti nie polega ona tylko na 
kresleniu sylwetek genialnych i oryginalnych filozofow, lecz raczej na sledze· 
niu rozwoju i perypetii zagadnien fIlozoficznych. Z tego punktu widzenia 
kaida epoka i kaide srodowisko umyslowe S<! fascynujljce. Dla prawdziwego 
historyka nie rna okresow i zagadnien nieciekawych. Wszysti<o zaleiy od wni

kliwoSci i gl~bpkosci spojrzenia, od sposobu uj~cia danej problematyki. Mo
wi~ otym dlatego, ie u historykow ft!ozofii dominowal poglljd, it XV wiek 
jest okresem nieciekawym. DIa mediewistow to jUi jest dekadencja, a dla 
nowozytnik6w znaczenie moglby miee jedynie nurt renesansowy, ale w nim 
mozofia jest slabo reprezentowana. A zatem wiek XV to ani sredniowiecze, 
ani nowoiytnosc. 

Dwadziescia lat pracy nad europejsk<j fIlozofi,! XV wieku dalo mi bardzo 
wiele . przede wszystkim lepsze , gruntowniejsze poznanie korzeni nowoiyt. 
nych nurtow myslowych, bo wiasciwie wszystkie S,! jUi tam obecne. Przy tej 
okazji musialem si~ rozprawic z problem em renesansu. Jest znarnienne, ie 
nie uzywam prawie nigdy tenninu "renesans". Wynika to st,!d , ie wydaje mi 
si ~ , iz Burckhardt przesadzil w swojej koncepcji renesansu. Pisz'lC wspaniale 
dziel o 0 wloskim renesansie wplyn,!l na cale pismiennictwo dotycz'!ce tych 
czasow , w czego konsekwencji widzi si~ jeden wielki renesans, gdy w rzeczy· 
wistosci tych renesansow jest niezliczonailosc od najwczesniejszego srednio· 
wiecza po dzien dzisiejszy. Wloski renesans jest bardzo wainy, ale nie jest 
jedyny.Uwaialem zatem, ze moie bye cenne napisanie historii tego bardzo 
kon trowersyjnego okresu. 

Bardzo mi si~ tei wyostrzyla swiadomosc naszej aktualnej sytuacji histo. 
rycznej, to znaczy dziedzictwa, w ktorym tkwimy. JaSniej zarysowala mi sj~ 
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cala - t.e tak.powiem - geografia mozoficzna, ezy szerzej: ideowa i ideolo
giczna wsp61czesnooci. 

Odslonila si\! rowniet. anatomia zamierania autentycznej postawy meta· 
flZycznej w mozom. Proces ten jest-ehyba dla tego okresu najistotniejszy. 
Nominalisci stawali si\! wrogami metafizyki, poniewat. byla 011.3 coraz mniej 
realistyczna, corllZ mniej zwi'!zana z esse .Szukano kontaktu z rzeczywistoo. 
ei,!, z istnieniem realnym. Metafizyka tego nie dawala, totei: nominalizm pro
ponowal inne podejscie do rzeczywistooci, czyli do konkretu. S,!dzono, t.e 
konkret ow lepiej poznac przez nauki szczegolowe nit przez metaflZyk\!. Za. 
tern proees wspanialego rozwoju nauk szczeg610wych i zamieranie metaflZY· 
ki S,! konsekwencj,! zagubienia esse: 

W czasie studiow nad tym okresem zarysowala si\! wyrainie sprawa ideo
logizacji fLIozofti i straszliwych tegO nast\!pstw dla calej Christianitas, gdzie 
nurtem, ktory wszystko wypaczal, byl arystotelizm chrzdcijarlski. W jego 
duchu odbywal si\! Sobor Trydencki, przeciwko ktoremu nie mam nic ad 
strany dogmatycznej, al.e ktoremu moma wiele zarzucic, jesli si\! bierze pod 
uwag\! panuj'!ey na nim klimat i to, co si\! dzialo przedtem i potem. Klimat 
ten byl skutkiem arystoteHzmu chrzescijari.sk.iego, to znaczy nurtu, kt ory 
a prion' twierdzH, t.e jedynie mozofia Arystotelesa jest zgodna z wiaq. 
W konsekweneji falszowano Arystotelesa, falszowano wiar\!, falszowano sw. 
Tomasza, bo uwat.ano go za najlepszy przyklad arystotelizmu chrzescijari· 
skiego. Slowem, byla to straszliwa kl\!ska, kt6ra trwala at. po wiek XIX. 
Jeszcze Bren tano pisal, t.e wedlug Aiystotelesa dusza jest bezpoirednio stwa· 
rzana przez Boga, teza, dla kt6rej brak podstaw w pismach Arystotelesa. 

Ciekawe bylo przesuni\!cie akcent6w. Wielkie przemiany bowiem doko
nujll si\! najcz\!sciej nie przez wysuni\!cie nowyeh tez, lecz przez delikatne 
przestawianie akeent6w. Znamienna pod tym wzgl\!dem praca Markowskiego 
na temat definieji substancji u Dominika z Flandrii pokazuje, i:e autor ten, 
sprowadzony zresztll przez Lorenza de Medici do Flerencji i WY,kladaj'lcy tam 
metafizyk\! Arystotelesa, wzilll ze sw. Tomasza ealy szereg defmicji substan· 
cji, e1iminujllc wszystkie te, w kt6rych wyst\!puje problem esse. Tych defrnicji 
uwzgl\!dniajllcych istnjenie wlasciwie nie rna. 

lnna rzecz to zbanalizowany tomizm Versoriusa, ktory tram do wszys· 
tkich podr\!cznikow. Mialo to daleko si\!gajllce skutki: zanik koncepcji mot· 

. nosei i aktu na rzecz hylemorfizmu, kazuistyka w etyce i ocena nominalizmu. 
kt6ry traktowalo si\! poiniej z ideologicznego punktu widzenia jako nuct 
zdecydowanie negatywny, podczas gdy byl on probll przypomnienia zagubio. 
nego esse . Wszystko Sl! to przyklady korzysci, ktore z tych studiow wynio
slem, a jest ich oczywiScie wiele wi\!cej. 
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K. TARNOWSKI: Jest innym pytaniem, czy tak musialo bye? Mote taka, 
a nie inna interpretacja sw. Tomasza byla funkcj'l kierunku rozwoju cywiliia. 
cji europejskiej , ktory w centrum zainteresowari. stawial czlowieka i jego 
zdolnose opaIlOwywania swiata sprawiaj'lc, te kontemplacja metafizyczna 
musiala ust'lpie na plan dalszy. 

Wspomnial jut Pan co prawda 0 swej koncepcji historii fIlozofii, chcial· 
bym jednak jeszcze zapytae, w jakiej mierze historyk mozofii jest, wzgl~ie 
powinien bye; rowniet fIlozofem? Jak si~ ma postulat obiektywizmu badari. 
historyka molOfri do ,,subiektywizmu" przekonari. fIlozoficznych ? 

S. SWIElAWSKI: Powiedzialem jut, ze opowiadaru si~ za kresleniem dziejow 
plOblemow molOficznych, a nie za opisem wielkich postaci. Moim zdaniem, 
zadaniem historyka filozofii jest pisanie historii tego, co dziS nazywamy fIlo· 
zofi'l. Catkiem innym zadaniem byloby pisanie dziejow tego, co mozofi,! 
nazywano w przesztosci. Historyk musi wi~c dobrze rozumiee, jakie zagad. 
nienia porusza bad any przez niego tekst i ocenie w swietle wtasnej koncepcji 
mozom, czy te zagadnienia mozna oceniae jako fIlozoficzne . HistOIyk z'!tem 
musi bye fIlozofem . To byla teza, ktorej ks. Pawlicki poswi~cit prac~ habili· 
tacyjn'l nosz'lC'! tytul ezy historyk JilozoJii musi bye Jilozofem? W mojej 
pracy natrafilem na wiele niespodzianek. Duto tekstow uznawanych za filo· 
zoficzne w wieku XV przedstawialo mniejsz,! wartose fiIozoficzn,! , nit teksty 

o 

astrologicznc, ascetyczne, literackie czy prawnicze. Trzeba wicre bylo uwZ· 
gl~dnie wszystko co budzilo podejrzenie, te mote zawierae treSci filozofi· 
czne . Byta to z tego powodu kolosalna praea. Jak widae zatem koncepcja fi· 
10zofJ..i, a wi~c rowniet katalog zagadnien historyeznych wcillt ewoluuje, bo w 
miarcr pogl~ biania si~ refleksji ftlozoficznej sam historyk rozwija sicr jako fIlo
lOf. Jest to przyczyna, dla ktorej katdil historia fIlozofii b~dzie musiala bye 
w przyszlosci zastIpiona nowym opracowaniem. Za dwadziescia, trzydziesci 
ezy pi~edziesi'!t lat bcrdzie wi~e musiala powstae nowa historia ftlozofti XV 
wieku. Jest spraw,! sumienia uczonego, aby stawianie pytari. tekstom nie bylo 
ieh deformacj'!, leez by sl~:lyIo ujawnianiu ukrytyeh w nieh tresci. 

K. TARNOWSKI: Co najcenniejszego ma sw. Tomasz do ofiarowania wspol. 
czesnosci? Co uwata Pan za najwatniejsze dla wspotezesnej sytuacji w kuHu· 
rze, a przede wszystkim w ftlozofii? 

S. SWIEZAWSKI: Wedlug mnie Sw. Tomasz daje wszystkim czasom, a wicrc i 
naszej wspolczesnooci, koncepcj~ fUozofti jako przyrodzonej kontemplaeji 
m,!drosciowej. Jedn,! z przyczyn niechcrci czy mlwet nienawiSei do tOmizmu ° 

jest to, te bywa on, podobnie jak szkotyzm, uprawiany w sposob szkolno
·racjonalny. Wydaje mi si~, Ze jedn,! z przyczyn, dla ktorych w Polsce tak 
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trudno jest 0 autentycznll refleksjtr fllozoficznll tego typu jest brak kultury 
monastycznej. Mikolaj z Kuzy napisal De docta ignorantia jako podr~cznik 
dla nowicjuszy benedYktynsktch. My mamy awersjtr do kontemplacji, a za· 
miast tego skfonnoSc do pokuty, stld alba zakony poku tne, alba czynne. 

Bardzo pitrknll myslll podzielH sitr ze mnll przed sWll smiercill Leszek 
Kuc. Mowil, ze jego marzeniem jest zlllczenie metafIzyki sw. Tomasza z duo 
chern sw. Franciszka. Mam wratenie, te problematyka metafIzyczna bylaby 
naprawdtr przyst~pna, gdyby wysttrpowala w polllczeniu z kontemplacj~ i 
franciszkariskim stosunkiem do przyrody i swiata zamykajqcym si~ w dewizie 
Pax et gaudium. Powinna byc kontemplacjq m'ldroScioWli. A ta kontemplacja 
- moim zdaniem - pozwala wlasnie dotrzec do problemu esse, tej centralnej 
kwestii metafizyki . Trzeba sobie tet uswiadomic, t.e tomizm jest jedyn'l filo
zofill, w ktorej problem Boga jako esse subsistens rozgrywa si~ nie w sfcrze 
mot.liwych ontologii, lecz w plaszczyinie realnie istniej'lcej rzeczywistooci. 
Wszystkie inne S'l cudownymi uzupelnieniami: pogl'ld sw . Bonawentury 0 

lustrach odbijajqcych doskonalosc Bot.'l, modele geometryczno.matcmatycz· 
ne swiata Kuzanczyka - rzeczy wspaniale, ale wtorne w stosunku do tomi· 
zmu. On sam jest zresztll tym sposobem uprawiania filozom, ktory odpowia. 
da umyslom nie majllcym jeszcze okreslonej wiary ale szukajqcyr.l Boga. Poza 
tym ten typ myslenia fllozoficznego nadaje sitr doskonale do uprawiania teo
logii, ktora powinna bye czyms wi~cej nit. analiz'l przezye i doswiadczeIi. reli· 
gijnych. Wizja zawarta w tej filozofIi jest jednak nie do przyjtrcia, jeteli zosta· 
je podana bez kontemplacji i kontemplacyjnego nastawienia do swiata. 

K. TARNOWSKI: Tym co zniechtrca do tomizmu j.est - jak mysl~. - z jednej 
strony fatalna prezen tacja mysli sw. Tomasza, sprawiaj'lca wratenie oderwa· 
nia od t.ywej filozom, a z drugiej - coS bardziej fundamen talnego, a miano. 
wicie nieslychanie sHne poczucie tragizmu istnienia i wyplywajqce z tego nie· 
zwykle ostre doSwiadczenie realnosci zla, ktore kwestionuje podstawy zanu
rzonej w istnieniu i whSciwle optymistycznej kontemplacji rzeczywistooci. 
Tym motna tet. tlumaczyc zwrot ku augustynizmowi, w ktorym zlo jest 
egzystencjalnie widoczne. 

S. SWlEL:AWSKI: Mysl~, ze jest to zrozumiale, chociat. nastawienie takic 
wyiiika z pewnej powierzchownosci myslenia. Opowiadal ktoS, kto byl ostat· 
nio w Medziugorje, t.e Matka Boska na pytanie, dlaczego jest tyle katastrofna 
swiecie odpowiedzial a, ze katastrofnie rna, a jedynie brak mHosci. 

H. WOZNIAKOWSKI: Nie jest to odpowiedi dla wszystkich wystarczaj,!ca. 

K. TARNOWSKI: Zdecydowanie nie. Natarczywa wr~cz realnoSc cierpienia i 
zla jest tak silna, it wydaje sitr niektorym fllozofom, ze zlamaniem solidarno. 
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sci z t'! rzeczywistoSciq byloby pomijanie obecnoSci zla i budowanie harmo
nijnej i spokojnej syntezy mysli bior'!cej w nawias to, co czlowieka najbar
dziej boli i najbardziej obchodzi. 

S. SWIEZAWSKI: Watne jest nie to, by analizowac problem zla, ale to, jak na 
zlo nalezy reagowac. Na podstawie mojego ~ciowego doSwiadczenia mog,. 
powiedziec, ze ludzie wychowani w tym najwi,.kszym optymizmie, reaguj,! 
najwlasciwiej na zlo u innyeh i u siebie. Jest bardzo sugestywne to, co Pano
wie mowicie, ale co to znaezy? Czy nalezy 0 zlu mowic i pisac? Ale to 0 

wiele za malo. Watne jest by na zlo umiec zareagowac. A t,. umiej,.tnosc 
nabywa si,. wraz z cal,! fonnaej,!. lezy przypadkie.m ta optymistyezna wizja, 
jesli jest naprawd,. gl,.boko zakorzeniona, rue sprzyja najlepiej ksztaltowaniu 
eharakterow? 

H. WOlNIAKOWSKI: Jednak mozof, podobnie jak czyni to papiet, powinien 
reagowac na zlo rowniez slowem. W wypadku papieta to nalety do jego mi
sji. poniewaZ jego sposobem reagowania na rzeczywistoSc jest wlasnie slowo. 
Poniek'ld to sarno dotyezy filozofa. OezywiScie, te powinien si,. on spraw
dzac jako czlowiek, ale rownoczesnie oczekuje si,. od niego zaj,.eia stanowi
ska, jakie przystoi mozofowi, a wi,.e odpowiedzi mysl,! wyratonq w slowie. 

S. SWIEZAWSKI: Stosunek do ztajest spraw,! 0 wiele szersz'! njz sarna filozo
fia , to kwestia ealej kultury ezlowieka. Chodzi wi,.e 0 to, ezy fonnaej~ 
najbardziej wyezulon,!, najbardziej skionn,! do milosei, wsp6lczueia, zro
zumienia da ftIozofia ezysto podmiotow..a, ezy wlaSnie mozofia rzeczywiScie 
istniejqeego bytu. 

K. TARNOWSKI: Mysl,., ie problem zla jest zagadnieniem cen tr~nym, a ftlo
zofia powinna si,. znaleic pomi~dzy tym, co nazwal kiedys Rieoeur phi[oso
phie de la miJere qui eJt /a mise;e de [a philosophie, a pewnego rodzaju 
eskapizmem, ktory - jak mi si,. wydaje - moina znaleic w pewnym typie 
mistyki, b~d,!eej w istocie proba uniewatnienia ezy dekreaeji rzeezywistosci i 
utozsarnienia si~ z ni,! ponad dobrem i zlem. 

Wydaje mi si~, te mozofia powinna byc lojalna wobee rzeczywistosei, 
a wi~c rowniez tego, co w niej jest zle. Przy ezym nie mote zapomniec 0 

dobru istnienia . . 

S. SWIElAWSKI: Medytaeja nad tym problemem daje zupeinie inne spojrze
nie . Kiedy sw. Tomasz mowi, te diabet jako byt jest dobry i musi bye kocha
ny przez Pana I3oga, bo w innym wypadku by nie istnial, to pojawic si~ mote 
zd umi cnic , ale maim zdaniem to jest wlaSnie spojrzenie najgIybsze . 
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H. WOZNIAKOWSKI: Sprawlt zasadniczltjest - jak mnie si~ wydaje - wspol· 
ezesna reakcja na tomizm i ogolnie na metafizyk~. Ze swej natury myslerue 
metafizyezne zmierza do systemowosci, ezyli do tego, co jest bardzo obce 
wspolezesnej men talnosei. Przyczyn'l tego jest bye moze to, ~e swiat wspol· 
ezesny jest rozbity, tragie~y i skomplikowany, a wiedza systemowa zbyt 
optymistyczna. 

S. SWIEZAWSK1: Nie zgadzam si~ z pog!ltdem; ii w metafizyce istniec musi 
zawsze odniesienie do systemu. Traktuj~ mys1 metafizycznll 0 wiele bardziej 
jako owoc kontemplaeji, nit tako budowanie systemu. W tym punkcie byl. 
bym zgodny z Simone Wei!. Znamienne jestjednak, ze sw. Tomasz nigdzie rue 
dal wykladu filozom. Pisz'!c komentarze do tekstow stworzyl wspania1lt bu. 
dowl~ teologiczn'l, w ktorej zawarte s'lliezne elemen ty fIlozofiezne, ale nie 
stworzy1 systemu fIlozoficznego. Model szkolno·mozoficzny zaczyna si~ 

dopiero 'od Wolffa. . 

K. TARNOWSKI: Transcendentalia, a w szczegolnoSci tozsamosc dobra i 
bytu jest do zaakeeptowania tylko pod warunkicm przyj~cia istnierua Boga. 
Nie wystarcza czysta analiza ezy nawet kontemplaeja istnienia jako istnienia, 
a jedynie istnienia odniesionego do Boga i z nim zwi<tZanego. . 

S. SWIEZAWSKI: Nie mo~na w ogole sensowrue przyjmowae samego poj~cia 
bytu, jeSli si~ nie przyjmie istnienia Boga. JesJ bardzo pi~kna praca Kalinow. 
skiego, ktor'l zresztCj ofiarowal mi na moje siedemdziesi~cioleeie, b~dCjea po
lemikq z Pascalowskim prieciwstawieniem Boga fUozofow i Boga Biblii. Nie 
rna tegq przeciwstawienia, bo jest to ten sam Bog. 

K. TARNOWSKI: Co s'ldzi Pan 0 wadze formac ji fUozoficznej przyszlych 
ksi~Zy? Czy jest to zlo konieezne ezy przeciwnie -niezb~dny element edu· 
kacji duszpasterskiej? 

S. SWIEZAWSKI: Jestem przekonany, t.e rzetelna formaeja ftlozofiezna jest 
dla ksi~t.y absolutnie ruezb~dna. Mam jednak na mysli tak'l formacj~, 0 jakiej 
tu rozmawiamy, a od ktorej doSe odleg1e jest to, co si~ dzis okresla tym mia· 
nem. Wydaje mi si~, ~e bylaby bez porownania lepsza, gdyby zaj~cia z mozO
fii prowadzili autentyezni kontemplujltcy mnisi lub zakonniey franeiszkariscy, 
a nie nawet dobrzy seholastyczni profesorowie. Chodzi 0 to, by ksi~ia przez 
jakis ezas_obcowali z auten.tyezn'l, klasyeznl! i pozaczasow'l refleksjlt metafi· 
zyezn'l, apoza tym, aby mieli dobr'l orientacj~ w historii fIlozofri i w nur· 
tach filozofii wspolczesnej. To obeowanie z autentycznlj mysl'l filozoficzn'l 
moze si~ dokonywae tylko w wspo1pracy z ludimi. ktorzy majlj kontempla. 
eyjnlj kultur~ filozoficzn'l. 
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Dobrego przygotowaIiia ftlozofieznego nie dadz'l przyszlym ksi~~om ani 
tradyeyjne osrodki nauezariia ftlozofii klasyeznej, bo przekazujll tomizm pod
r~cznikowy i zideologizowany, ani tak zwane nowe studia teologiezne, ktore 
sl! wyl'lcznie skrypturystyezne i odrzueajq a priori mozofi~. Rzetelnej metafi
zyki sw. Tomasza nie zast'lpi ~adna, nawet najbardziej uduehowiona i teisty
czna ftlolOfia. 

Stlld ogromna waga pogl~bienia studiow fiIozoficznych w Polsce na 
wszystkieh uczelniaeh: KUL, ATK, PAT ezy OP w Krakowie. Wielka trud
nose tego zadania bierze si~ st/d, ~e wymagaloby one zmiany ogoInej kuI
-tury duchO\vej riauczaj'lcych. Pod tym wzgl~dem jest teraz nawet gorzej, ~ 
byto zaraz po wojnie w czaSaeh stalinowskieh. MysI~, ~e do obni~enia po
ziomu prtyezYJlilo si~ niewlaSciwe zrozumienie soborn. 

K. T ARNOWSK( Rozumiem, ~e mowi,!c 0 au ten tyeznyeh studiaeh molO
ficznych ma Pan na mysli kontakt z wieIkq tradyejq metafizycznll, z mysIq 
wszystkieh wielkieh mistrzow, a nie tylko sw. Tomasza. 

S. SWIEZAWSKI: Filozofia sw. Tomasza jest tak szezegolnie watna. bo jest 
jedyn,!, w ktorej jest mowa 0 esse. OczywiScie, powinna bye ukazywana na 
tic eillej wieIkiej metafizyki . 

K. TARNOWSKI: Jaka mo~e bye rola fllozofii dla przeci~tnego czlowieka, w 
szczeg6lnosci dla ehrzescijanina? Jaku jest rola ftlozofli dIa ehrzeseijaristwa? 
]esli jest ona watna, to ezy nie nale~aloby wprowadzic element6w filolOfli 
jut ria poziomie kateehezy licealnej? Odpowiadaloby to na budz'lee si~ pro
blemy mlodzie~y, jak r6wnie~ pobudzalo do odpowiedzialnego myslenia. Jak 
widzialby Pan rol~ filolOfti w obecnej sytuacji, kiedy katechizacja musi kom
petentnie odpowiadac na marksistowskie religioznawstwo? 

S. SWIEZAWSKI: Rol~ filozofti uswiadamiainy sobie w momencie, gdy trak
tuj~my jq nie instrnmentalnie, ale jako mlldrosc. Uprawianie tak rozwnianej 
fllozofii jest wlaSrlie mlldrosciow,! koncepcjll prawdy. Watne. a nie d~c pod
kreslane jest to, ze dochodzenie do umilowania prawdy stanowi, obok milo
sci, najwyisze powolanie czlowieka. M,!drosc jako poszukiwanie i kontem
plaeja prawdy jest ukoronowaniem ludzkiej natury. WI,asciwie poj~ta (l1ozo
fia chroni chrzescijan i chrzescijaristwo od zagratajllcego im fideizmu i klery
kalizmu, dwu nieslychanie groinych spaczeri. . 

Jest watne, by mlodych tak atakowanych wszelkiego rodzaju zideologi
zowanym mysleniem wprawiC do myslenia nie zideologizowanego, osobiste
go, swobodnego i krytycznego. Dlatego wydaje mi si~, ze katecheza licealna i 
uniwersytecka jest bardzo istotna. Cieszylbym si~, gdyby mogla si(! do tego 

21 



CHRZESCIJAKISTWO t FILOZOFIA I KONTEMPLACJA 

okazae przydatna moja ksiqzeczka Sw. Tomasz na nowo odczytany. S,!dz,<, 
t e przy odpowiednim przedstawieniu moglaby ona spe1nie watne zadanie. 

Rzeczq podstawow'! jest pokazanie, te istnieje naturaIna droga dojscia do 
Boga, kt6ra jest drogq przyrodzon'l . Mia1em kiedys wyk1ad na te tematy do 
Ma1ych Si6str Sw. Karola de Foucauld w Tre Fontane, gdzie bylo reprezen· 
towane dwadzieScia czy trzydziesci narodowoSci z ca1ego swiata. Kiedy 
m6wilem 0 znaczeniu mozom jako m'ldroSci, widzialem, ze jedna zazja. 
tyckich si6str sluchala mnie bardzo intensywnie. Po wyk1adzie podeszla i 
powiedzia la , i.e dla niej przyrodzona droga dochodzenia do Boga jest czyms 
fundamentalnym, co l'lczy wszystkich ludzi . Wydaje mi si,< , ze odwolywanie 
si\l do przyrodzonej drogi do Boga byloby najlepszym zabczpieczeniem przed 
dwoma groz'!cymi ateizmami: materialistycznym i gnostyckim, przejawiaj'l. 
cym si\l w r6tnego rodzaju ezoteryzmach i teozofiach. 

Nalezy tet znae inne wyznania chrzescijari.skie i inne religie . Jest bezpod· 
stawnym uprzedzeniem twierdzenie, te tomizm jest przeszkoillj w kontaktach 
z wschodnim chrzescijari.stwem. Wzi\llo si\l one chyba ze zlatynizowania tej 
mozom, kt6re sprawilo, te byia ona w pewnym okresie dla KoscioI6w 
Wschodnich symb·olem Iaciny . 

K .. T ARNOWSKl : To co Pan powiedzial 0 naturalnej drodze do Soga jest 
istotnie fundamen talne. Jeteli si\l nie potrafi odczytywae Soga w swiecie. 
grozi wtedy zwyczajny ateizm tout court, to znaczy przeswiadczenie, ze Boga 
nie rna, skoro nie ma tadnych jego Slad6w w rzeczywistoSci. Jest tylko zlo, 
wszystko jest fun~cj'l materii, a rzeczywistose pozbawiona jest sensu i trans· 
cendentnego wymiaru. Wydaje si\l wi\lc, t.e niezwykle watn'l dyscyplin'l jest 
mozofia Boga. 

S. SWIElAWSKI: Autentyczna metafizyka jest zawsze fllozofiq Soga i w 
aspekcie esse musi bye fll ozofill Boga. Bl\ldem jest separowanie teodycei od 
metafizyki. 

H. WOZNIAKOWSKI: Jakie Sl\warunki kontemplacji m'!droSciowej czy mo· 
wi,!c inaczej: kontemplacji fllozoficznej? Czym r6tni si\l ta' postawa umysiu 
od innych sposob6w dociekania? Wielkie wsp61czesne powodzenie rozmai· 
tych sekt motna chyba t1umaczye wlaSnie tym, t.e daj'! narniastk\l kontem· 
placji uczqc konkretnych technik kontemplacyjnych. 

S. SWlElAWSKI: Naleta10by tu wr6cie do klasycznej wie dzy 0 cnotach in teo 
lektualnych i przeanalizowae, czym r6tni si~ wiedza od mqdroSci. M6wi,!c 
najog6Jniej , m,!drose jest zatrzymaniem si~ nad jak'ls tresc i~ intelektu aln'l i 
wmyslaniem si\l w ni'l przy pe1nym zakorzenieniu w rzeczywistosci realnej. 
Ta postawa jest realizowana w wielkich zakonach monastycznych. Poza tym 
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jednyrn wyj~tkiem chrzescijarlstwo - jak si~ wydaje - zatracilo t~ umiej\!t
nose, podabnie zresztlj, jak wlasciwy stosunek do. zwierz~t, wC~l t.ywy w 
Indiach. 

H. WOlNIAKOWSKI: Jak Pan acenia przemiany zachadz:tce w srodawisku 
fIlazafow i w szeraka rozumianej ,kulturze fIlazoficznej? Co. zmienHa si\! w 
astatnich paru dziesi~tkach lat? Co. budzi abawy, a co. nadzieje? 

S. SWIEZAWSKI : W niektorych sradawiskach istnieje wyraine zapatrzeba
wanie na mazofi~ jaka m~drosc i na metafizyk~ bytu rzeczywistega si\!gaj~q 
do. problemu istnienia i jega astatecznega uzasadnienia. Obak tego daminuje 
papieranie i swiadamie szerzana, niech\!c do. tamizmu, ktora rna t~ dobr~ 
stron\!, i.e wyzwala ad tamizinu idealagicznega. 

Interesuj~cyrn irodiem do. studiawania dziejow tamizmu we Francji w 
astatnich stu latach jest ksi~tk:a Henri de Lubaca Les lettres de monsieur Gil
son au pere de Lubac. Bardza ciekawe s~ same listy, ciekawe jest rowniez to., 
co. na ich temat pisze sam de Lubac, ale pasjanuj~ca jest wylaniaj~ca si\! z tej 
ksi~lki histaria tomizmu. 

Mowi~c agolnie, wydaje mi si\!, :!e przelywamy zmierzc,h tamizmow, ale 
pawalny renesan~ sw . Tamasza. Pawali przygotawuje si\! grunt na przyj\!cie 
realistycznej metafizyki bytu, co. stwarzalaby zresztlj - jak to. stwierdzil pe
wien jezuita mieszkaj~cy ad lat w Indiach - jedyn~ szans~ kantaktu z mysl~ 
Dalekiega Wschodu. 

K. TARNOWSKI: W jaki spas6b przyspieszyc ow renesans? 

S. SWIEZAWSKI: Na pewna przez lektur~ tekst6w sw. Tamasza i adpawied
n~ ich interpretacj\! przedstawiaj~q t~ fllazafi\! na tie dziejow metafizyki i 
przy uwzgl~dnieniu calega tla historycznego: Sprzyjac maglyby tet. pewne 
tendencje w filazofti analitycznej. 

H. WOlNIAKOWSKl: W artykule w "Tygadniku Powszechnym" dakonal 
Pan rehabilitacji Husa. Wiemy, :!e pracuje Pan nad koncyliaryzmem. Czy jui. 
si\! rysuj~ jakies zmiany w jego razumieniu? 

S. SWIEZAWSKI: Ks~tk:a a kancyliaryzmie b\!dzie astatnim tamem dziejow 
- fIlazofii XV wieku. Dwa razdzialy tamu siodmego paswi\!conega etyce daty
cz~ etyki paristwawej i mi\!dzynaradowej. Tom osmy nasz~cy tytul: Eklezjo
logia pdinosredniowieczna na rozdroiu jest rzutowaniem problematyki · 
etycznej wielkich wspolnot na problematyk\! eklezjologiczn~ . Pracuj'lc nad 
tym tomem wiele si\! nauczylem. Zrozumialem mi\!dzy innymi, ze Vatica
num II byia koncem trudnej i bolesnej ewolucji d'lt.'lcej do znalezienia row
nawagi mi~dzy absolutystyczno-hierokratycznym a skrajnie, radykalnie 
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demokratycznym rozumieniem struktury Kosciol a. Kolegializm gloszony na 
Vatic anum IIjest wlaSnie wyrazem takiej rawnowagi. 

Wydaje mi si~ rawniez, ze konieczne jest nowe spojrzenie na Sobar w 
Konstancji, ktary byl z jednej strony bardzo watnym wydarzeniem, wielkirn 
parlamentem konczqcej si~ sredniowiecznej Ozristianitas, a z drugiej strony 
narz~dziem wykorzystanym przez Zygmunta Luksemburczyka. Nowego spoj
rzenia wymaga rawniez cale dzielo Husa i tragedia jego spalenia. Oczekiwac 
by tez naiezalo nowej oceny koncyliaryzmu, nawet tego radykalnego, ktory 
byl oczywiscie heterodoksyjny i nie magl si~ zmiescic w modelu Koo_ciola, 
ale 'ostatecznie byl wyrazem opozycji wobec narastajllcych w panstwach eu
ropejskich i samym Koociele tendencji absolutystycznych . 

Jest tytu iem ch waIy" dla Uniwersytet~ Jagiellonskiego to, ze trwal naj
dtuzej na pozycjach koncyliarystycznych. Nie byio to opainieniem, ale wy
razem oporu przeciwko absolutyzmowi i to nie tylko koocielnemu. W tej woll 
oporu upatrywalbym jednego z podstawowych iradel naszej tolerancji i ca
lego etosu politycznego realizowanego w epoce jagiellonskiej. 

Mam tez nadziej~, ze era kolegializmu to kwestia przyszlosci, a zakorze
nienie si~ tej tendencji w Kosciele maZe wytworzyc klimat dla prawdziwej 
odnowy metafizyki, a w konsekwencji dla powstania cy)Vilizacji mHoSci i 
mlldrosci. 
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WALLENROD REFORMY I WALLENROD SPISKU 

CZ. I 

Spor 0 wallenrodyzm, przebiegajqcy przez caty wiek XIX, rowniez i dzi
siaj bywa nieraz wznawiany . Norman Davies w krotkiej historii Polski, zatytu
towanej Serce Europy , wymienia eztery, najcz~sciej jego zdaniem w czasach 
nowozytnych wystf(!pujqce, postawy Polakow: I 0 j a liz m u; 0 p 0 r. u, 
ins u r e k c j i; P 0 j e\ dna w c z 0 sci (p r a c y 0 r g ani c z n e j) 
ora z em i g r a c j i . Przy czym lojalizm polski z reguty nacechowany by
wa wallenrodyzmem - ci lojalisci podejrzewani Sl1 0 kryptopatriotyzm, to 
polska "pi~ta kolumna" , ukryci wrogowie dzialajqcy wewnqtrz zaborczego 
czy dominuj,!cego paristwa itd. W tym kontekscie bardziej zrozumiale staje 
siq zamieszczone w syntezie historycznej obszeme streszczenie Konrada Wal
lenroda przez badacza brytyjskiego, ktory w ogole. uznaje literatur~ polskq za 
niezwykle w:u.ne, jakkolwiek szczegolne irodlo do dziejow Polski porozbio
rowej .l 

Tyle si~ motna dowiedziec 0 typologii polskich idci i postaw od his to
ryka·cudzoziemca, sledzqcego z sympatiq, ale i z dystansu nasze losy. Przeciez 
i jedna z istotniejszych dysJ.,:llsji ideowych ostatniego okresu rowniet wallen. 
rodyzmu dotyczyla. Adam Michnik do swej polemiki z Piotrem Wierzbickim 
o ..gnidy i anioly"w naszej teminiejszosci dopisal istotnq gIoss~ - po opubli· 
kowaniu w "Tworczosci" z 1981 roku listow z roku 1952 Czeslawa MHosza 
i Melchiora Wal1kowicza. W przyj~tej przez niego, na marginesie tej donioslcj 
publikacji, typologii postaw wystqpilo, najogolniej mowi&jc, swoiste przeci· 
wieristwo "wall e n rod y z m u" k raj u i "n i e z lorn nos c i" 
em i g r a c j i. przy czym ow naturaIny wallenrodyzm krajowy autor byl 
sklonny traktowac jako ,,nieuchronny produkt tycia w niewoli" j dodawal , 
ze ,,nic nie wskazuje . by ten stan rzeczy mial wec zmianie". Polski "umysl 
znicwolony" ciqg!e postuguje si~ wallenrodyzmem, ale trudno jest 0 jedno
znaczn'! ocen~ tego zjawiska. nalet,!cego do "praktycznych konsekwencji nie. 
zawinionego tragizmu , ktory s tal si~ udzialem Polakow". 2 

1 . . 
Par. N. DaVIes, Heart of Europe. A Slzort History ofPoland, Oxford 1987, s. 180 

i 216 . 

2 Par. A.Michnik , Korespondencja z polow)' wieku w jego ksi~tce pt. Polskie pyra
/lUI , Paryi 1987 , s. 109 i 112-113. Esej zostat napisany w listopadzie 1983 roku . 
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Przyjrzenie si~ jednej z wylaniaj'lcych si~ z przeszfosci postaci, wszech
stronnie "wallenrodycznej", moze pomoc w oswietleniu, jak mi si~ zdaje, 
n i e z w y k led ram a ty c z nyc h, a n awe t t rag jc z nyc h 
d z i e j 0 w pol s k 0 sci w czasach nowozytnych. 

Zygmunta Sierakowskiego uznawano za jednego z najwybitniejszych lu
dzi w Polsce XIX wieku. Wielu s'ldzilo, ie cechowalo go podobienstwo do 
KOSciuszki - nie tylko z wygl'ldu . Byl, jak on, wielkim czlowiekiem, a do 
tego zywil zblizony pogl,!d na Iud i na koniecznose jego udzialu w narodowej 
insurekcji oraz usilowal to przeswiadczenie wcielie VI zycie. Zdanie Grabca z 
ksiqzki wydanej w pi~edziesi~ciolecie powstania styczniowego, b~d'lcej do
mow'! bibli'l pokolcri., doskonale oddaje sens zycia Sierakowskiego, pobrzmic· 
waj'!cy gorzkq ironi,! tragicZll,! , osnuwajqcq zresztq cale powstanie 1863 roku: 
" ... zawisl na stryczku j~dcn z najszlachetniejszych ludzi swego pokolenia, co 
zycie cale poswi~cil slu~bie idei wolnosci lud6w i wyzwoleniu Ojczyzny,,3. 

Wszedl do panteonu bohaterow legelldarnych, ale nie od razu to si~ sta
fo . Wokol jego imienia oficjalna, carska ltistoriografia, stawiqca czyny jcgo 
kata .- Murawjowa, zwanego Wieszatielem, zgrom adzila niepr3wdopodobJl~ 

Iiczb~ oszczcrstw i zohydzajqcych kbmstw. Wyglqdalo 113 to, if Sierakowski 
skupil w .;obie wyj'!tkowe .cechy os~bowosci i dzialania , ktore wywolywaly 
zajadlq wsciekl osc oskartycicli. SanlO jut to zagadnienie jest niczrniemic in
tcrcsuj,!ce, tym bardziej, i.e , jak si~ wydajc, dotyczy bardzo scisle - domnie
manego ezy rzeczywistego? - "wallenrodyzmu" Sierakowskiego. Przcj~cic 
przez Przyborowskiego w III tomie DziejolV 1863 roJ..;u sqdow 0 nim z un:~· 
dowych ir6del rosyjskich sprowokowalo polemik~ I3enedykta Dybowskiego, 
ktora ujawnila istot~ sporu, a nawet walki 0 obraz bohatera w paJ11i~ci poto
mnych. 

Opis postaci Sierakowskicgo u Przyborowskiego ma bye "z gruntu fa!
szywy" . Sierakowski oczu nie spuszczal, kordialnose jego nie ·byla' pozoma, 
"twarz jego jaSniala zawszc szczerosciq", usmiech zgryiliwy nigdy na niej I}ie 
goScH . Dybowski trafnie podejrzewal, i.e fizjognomika, kladqca nacisk na 
nieszczerose wy razu, miala na celu obwinienie Sierakowskiego 0 ob!ud~ .4 
M6g1 on wowczas sluzyc jako wcielony obraz "p olskiej in trygi", jezuickiej 
hipokryzj i chytrych Polakow, knujqcych stale spisek na zgub~ Cesarstwa, 
Taki Sierakowski byl "Walienrodem", polskim Wallenrodem dzialaj,!cym w 
rosyjskiej armii. 

3 J. Grabiec,Rok 1863, Poznan 1913 , s. 371. To ,,tycie care" wyniosto 361at. 

4 B. Oybowski, IV il/1i~ prawdy. Sprostowallia fakt6w dotyczqcych biografii Zyg7nUIl. 
to SierakolVskiego, skreSlollej przez alltora "liistorii dw6clz lot", Lwow 1900, s, 34. 
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W ten spos6b znale7JiSmy si~ u pocz'ltk6w problemu, k t6ry, bez pIZesa
dy, w istotny spos6b zawaiy na stosunkach Polski i Rosji. Pawel Jasienica 
trafnie spostrzegl osobllw'l zmian~ orientacji geograficznej w okresiemi~dzy
powstaniowym: "We wszystkich dotychczasowych polskich walkach 0 wol
nosc, konspiracjach i powstaniach znaczn'l rol~ odgrywali emisariusze z Za
chodu, zwhszcza z Francji. W dobie powstania styczniowego bylo odwrot
nie. Zupelnie tak jakby na mapie Europy centralne ognisko mysli rewolucyj
nej zapton~lo w zupelnie nowym punkcie. Asy polskich Czerwonych to 
przewai:nie ludzie, ktorzy w ten czy inny spos6b zetkn~1i si~ z 6wczesn'l Ro
sjq , sluzyli w jej wojsku, studiowali na tamtejszych uniwersytetach".5 
I wsr6d tych as6w na pierwszym miejscu wymienia Sierakowskiego. Niew'lt
pliwie jego iyciorys jes t typowy dla owej zmiany - zamiast emisariusza z 
Francji pojawia si~ oficer rosyjskiego sztabu generalnego. Byla ona zreszU! 
nieucluonna i nieuchronnie tei niosh z sobll problem "wallenrodyzmu" 
w rozmaitych rozumieniach tego terminu. 

Dybowski, jak wielu piewc6w szlachetnej prawdy uczuc patriotycznych, 
nie chcial si~ z tym pogodzic. Duto wysilku wIoiyl w obron~ czystosci 
imienia bohatera. Ponicwat oficjalna historiografia carska ukazywala Siera
kowskicgo ja;<o podst~pnego obludnika, kt6ry omotywal sieci'l ;ntryg swoje 
naiwne ofiary, groinego rewolllcjonist~, a. nawet wprost niebezpiecznego 
"Wallenroda", Dybowski staral si~ udowodnic, ie temu dziabj'lcemu otwar
cie i prosto w ill1i~ milosci ewangelicznej, szczeremu i anielskiemu czIowie
kowi nie moina zarzucic ani maski, ani "uczuc wallenrodyzmu". Konse
kwentnie ukazywal go jako "Chrystusa" swoich czas6w. Wi~c "Wallenrod" 
czy "Chrystus"? Oto przedmiot dramatycznego sporu nie tylko mi~dzy rosyj. 
skimi oszczercami a polskimi obroricami, ale r6wn!ez wsr6d samych patrio
tow. 130 imi~ Wallenroda np. inny piewca Sierakowskiego, pisz'lcy pod pseu
donimem Koszczyca , uWaial za wieke zaszczytne. 

Tylko rzeczowy zarys biografii Sierakowskiego mOie stworzyc przeslan
ki d!a ewen tualnego rozwiklania kwestii. Ale zarazem b~dzie musial si~ on 
odwolywac do rozmaitych interpretacji legendowych, gdyz stanowi'l one dzis 
integralni! cz~sc biografii bohatera. Cz~sto w nich wlasnie daje si~ slyszec 
dalekie echo rzeczywistych dylematow psychologicznych i moralnych, zasty
glych w literackich symbolach. 

Zygmunt Sierakowski urodzil si~ 19 V 1827 na Wolyniu w zubozalej 
rodzinie szJacheckiej. l3iografowie uwydatniaj'l· jej tradycyjny patriotyzm. 
Ojcicc Zygmunta zginql prawdopodobniew jednej z potyczek powstania Ii
stopadowcgo na Ukrainie. Wspomina siFr babk~.patriotk~, wdow~ po kos

5 P. Jasienica,Bialy [rollt, WarszaWa 1953, s. 4142 . 
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ciuszkowskim powstancu oraz wujow, uczestnikow powstania listopadowego. 
Felicjan Koszkowski "byl jednym z bohaterow najbardziej sifi! odznaczaj'l
cych pod WoICj, gdzie siedm ran odebral i palec u prawej rfi!ki stracH".6 Drugi 
wuj, Kajetan Celermanth, rowniei walczyl w powstaniu listopadowym, a po 
jego upadku osiadtszy na Wolyniu utrzymywal stosunki z emigracjCj i prze
wozH emisariuszy? Opiekowal sifi! on wdowCj po Ignacym Sierakowskim i 
sierotarni . Do niego tez pisal Zygmun t jUi z zeslania na tzw. linifi! orenbur
skCj. Zacytujmy obszemy wyjCjtek, gdyi wart jest tego: 

"Ja nie wstydzfi! sifi! tadnej pracy, ja wiem , ie moina drwa rCjbae i wod~ 
nosic- i bye zawsze i wszfi!dzie prawdziwym, wyiszym czlowiekiem - i czue i 
myslee, jak trzeba tye i co jest iycie. Jednym slowern bye tym, co sifi! W 

jfi!zyku szkolnym nazywa bye poetCj i fllozofem. Tak, moj czcigodny przyja
cielu,poezjaw zyciu jest wyiszll , nii poezja w dowie. 
Bye poetCj tycia lepicj, nii poetCj slowa.TY,rnoj 

. drogi, kiedy przyjmujesz na kark osieroconCj rnatkfi! z malenkimi dzieemi, 
kicdy sam chodzisz w szarcj, poplamionej kapocie, a rnalym dziatkom 
sprawiasz mundurki z cienkicgo sukna z blyszczCjcymi guzikarni (mnie i 
Ignasiowi); kicdy chodzisz po wsi i rozdajesz lekarstwa chorym; kiedy kobic
cie, kicdy matce, ktor'l wszyscy tak zwani przyjacie1e 0puszCZ1j'l i potwarzc 
rzucaj'l, dajesz przytulek, opiekfi! i nakazujeszposzanowanie db niej i to 
przez lat osmnascic, - T y moj drogi pis z e s z s w 0 i m i y c i e III t <I

kip 0 c mat, z e g d Y b y g 0 k t 0 s low e m nap i s II I 
nazwaliby go geniuszem ... 

I&nas moie tego nie rozumie, ale ja rozumiem, ja to czujfi!;ja sam pra
gnCjlbym hie w Twe slady. P rag n 'II by m, z e by i Y c i e m 0 j c 
by l 0 i Y w Y III poe mat e m, zeby zycie moje bylo zawsze skierowa
nym ku jednemu swifi!tcmu celowi".8 

Wylozona tu taj koncepcja "poety iycia" l'!czy nakaz ewangelicznych 
cno't z romantycznym wywyiszeniem poezji . Tyle tylko, ie, uksztaltowana 
jUi w powstaniu listopadowym przez poetow roma.ntycznych w typie Gosz
czynskiego (ktory zreszt'l potem w towianizmie jeszcze silniej wypowiedzial 
sifi! przeciwko "ksiCjzkom") zasada opiewa wyiszose poezji 'iycia, wynosi 
"poezjfi!-czyn" nad "poezjfi!-slowo". Ale bez "poezji" i "poematu" podobne 
rozumowanie obye sifi! nie moze. ,;lywy poemat" to najpifi!kniejszy wzor ist

6 Z picrwszcj biografii Sierakowskiego, napisanej przez Bronishwa ZaJeskiego i opu
blikowanej w czasopismie .. Ojczyzna" z r. 1865. przedrukowal j~ B. Dybowski, Pamied 
Zygmunta SierakolVskiego, Lwow 1906, 5.39. . 

7 Ibidem. 

8 Cyt. za: W.,xoszczyc (W. Wotodzko), Zygmunt Sierakowski. I/aczell/y \V6dz tm:,
dzi IV r. 1863, Lwow 1891, s. 45 . Podkrdlenia aurora. - Ignacy to imi,. brata Zygmunla. 
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nienia. Nie dziwi podkrdlenie przez Ko~zczyca tych slow i zwrotow, gdyt 
zawiera si~ w nich znarnienna dla romantyzmu polskiego interpretacja orga
nicznej wi~zi mi~dzy zyciem a literatuq, in terpretacja, umoiliwiaj,!ca pisanie 
zyciem poematu, np. takiego, jak Konrad Wallenrod. Poemat pisany zyciem 

moze miee tak,! sam'!, a nawet wytsz'! wartosc nit poemat pisany slowem. 
Romantyczny jest projekt tworzenia tyciowego, etyczno-estetycznego ekwi
walentu dziela literackiego. Siera~owski w znamienny sposob uogolnil wrat.e
nia i doswiadczenia wyniesione z dziecinstwa i pozostal im wierny. 

Picrwszy szczebel nauk pokonal w gimnazjum rosyjskim w Zytomierzu. 
Zwracal uwag~ nie tylko zdolnosciarni, ale i niepodleglosci<j charakteru . Sta
niewicz relacjol1ujc, tc Zygmunt "opowiadal cz~sto 0 dyrektorze, Rosjaninie, 
nienawidz<jcym Polakow, kt6ry cz~sto, wchodZ<jc do . klasy, okropnym mo
skiewskim akcentcm i z grymasami deklarnowal: 

Cycha wszendzia, glucha wszendzia 
Co to bicndzia, co to biendzia? 
Rewo!ucija bicnc!,zie, a tiebie, skotina, 
Wisielica biendzie! - . 

Ostatni:j zwrotk~ wlasnej kompozycji zawsze kierowal do Zygmun ta". 9 

Latwa parodia jednego z najcz~sciej parodiowanych nastrojowych zwrot6w 
poezji romantycznej zyskiwala nieoczekiwan<j i jednoznaczn'! point~, ktorq 
Sicrakowski traktowal jako wyr6t.nienie, gdyz niew:jtpliwie byla szczegol
nym wyrot.nieniem - tak jak jego smiertelne wywyzszenie na szu bicnicy. 

Wielu nie moglo Si~ nadziwic, t.e z tych szk6l rosyjskich wychodzili zar
liwi patrioci polscy. Cz~sto 0 tym pisal Kraszewski, m. in. w powiesci pt. 
Szpieg czytamy: "Mimo starannego doboru nauczyciel( bojailiwychlllb obo
j~tnych, mimo nieslychanej czujnosci i nadzoru, mimo nadsybnych ksi:W 
naukowych falszuj:jcych histori~ i prawd~, mlodziez cudownie przechowab 
narodowego ducha. Nie motna tego inaczej nazwac jak cudem. W szkolach 
Litwy, Wolynia i Podola, w gl~bi Bialej RllSi studenci wychodzili nie umiej:jc 
po polsku, ale najlepszymi Polakarni".10 Ten tak slawiony przez romanty
kow i przez nich ci:jgle podniecany duch narodowy objawil si~ r6wniez z nie
zwykl:j sil</ w Zygmuncie Sierakowskim. 

W roku 1845 udal si~ do Petersburga, by wst:jpic na uniwersytet. Zapi
sal si~ na matematyk~, ale te studia nie szly mu najlepiej; bardziej intereso

9 J. Staniewicz, IVspolllllienia 0 Zyglllllllcie SierakoIVskilll, Naczeillym lVodzu Pow. 
' stallia Styczlliowcgo lIa LitIVie i tllllldzi, Kowno 1939, s. 3-4. 

10 Szpieg. Obrazek wsp61czcsny narysownny z natury przez B. Bolesfawit~, Poznan 
1864, s. 72 . 
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wala go Innnanistyka. Totez w roku 1847 porzucil studia matematyczne i 
malad si~ na pierwszym kursie wydzialu ,,nauk kameralnych", co w owczes· 
nej terminologii oznaczalo nauki spoleczno-prawne. 

Mlodziez, a ZWfaszcza mlodziei. studiuj'!ca na un iwersytetach, stanowira 

- ze wzgl~du na panuj,!ce wsrod niej przekonania b'ldi rewolucyjne, b"di rc· 
formatorskie - ogromne zagrozeme dla caratu. Benkendorf w sprawozdaniu 
III Oddzialu dla Mikolaja I za rok 1828 stwierdzal : ,,MIodziez w wieku od 
17 do 25 lat w masie swej stanowi najbardziej zgangrenowan'l cZys c impc. 
rium" .ll Proces gangreny z czase;n coraz bardziej tylko przybieral na sileo 

Nic dziwnego, i.e niektorzy urz~dnicy gotowi byli do wyniszczenia ("przy. 
wi'!zac kanlien do szyi i utopiC") calej mi odziezy , powstrzymywab ich jedy. 
nie obawa przed ustaniem r~produkcji ludnoSci. 

Studiuj'!cy na uniwcrsytetach rosyjskich Polacy tworzyli przcwainic wy. 
odr\!bnionc , zamkniytc wspolnoty, zwanc "og6Iami" , chociaz z czaSCIl1, w 
miar\! zbJii.ania si y powstania styczniowego, coraz cZy sciej i coraz Icpiej pora
zul11icwali si\! z m Iodziei,! rosyjsk". Sierakowski mial zrcsztq odegrac w tym 
proccsic istotn'l rol y. Agaton Gilh:r uwatal, tc 19niycie do sic bic Polak6w w 
obcym srodowisku mialo same dobre strony . Rz"dy zaborcze podjy ty akcj~ 
"wynarodowienia szkot naszych i zniesienia wyzszych zaklad6w naukowych 
w Polsce" . Ale niedoprowadzilo to do zrealizowania cel6w, ktorc najczdIJicy 
sobic zatolyli. "Polac), otoczcni nicrnczyzn" lub moskiewczyzn,,", dowodzil 
Gillcr, "kupiqc si~ jako rozbitki, uczyli si y najpotrzebniejszej w ich pototcnill 
solidarnosei i przechodzili - nie wicUz'lC sami 0 tym - fonnain" szkol y polio 
tyezo'!. 13.czposrcdnicgo zr6dta wypadkow z roku 1861-63 szukac nalczy nJ 

uni wcrsy tc tach rosyjskich ; uniwersy te ty zas i akadcrnie n iemicckic wicrnic im 
w ruchu, jaki stamt1d wyszcdl, sekundowaly" .12 Sierakowski znalazt sit: w 
samyl11 centrum tcgo wchu i byl wlaSciwic najwybitniejszYI11 rcprczentantcm 

owej pol ski e j "S z k 0 t y pol it Y c z n e j", kt6~a na uniwersyte. 
tach rosyJskich przygotowaia powstanie styczmowe. 

o jego pobycic w Pctersburgu pozostalo par\! ciekawych' swiadcctw pa
mi~ tnikarskich. W rMnych oswietleniach, ale zawsze nadzwyczaj \vyraziScie 
zarysowuje si y sylwetka tego niezwyklego cdowieka. Tadeusz Bobrowski. 
Jakub Gieysztor, Jan Staniewicz, Waclaw Lasocki . Wlodzimie rz Spasowicz

11 Cyt. za; T. G. Snytko, StlIdicllczeskoje dlViicllije II' nlsskiclz I/lIIiwersi rirracir I\' 

lIaczale 60 -ch godolV i lVosstallije 1863 g., w prJcy zbiorowej ; Hlossrallije 1863 g. i TIIS. 

sko·polskije riewolucq'ollflyje swiazi 60·clz godOlV. Sbomik statiej i matcriat o\\' poJ ri~· 
dakcjcj W. D. KorolinkJ,l. S. Milkra, Moskwa 1960 ., s.183 . 

12 A. Giller , IIIladyslaw Rallicz w dziele zbiorowym pI. Polska IV walce. Zbior wspo. 
mnieri i pami~tnikow z dzicjow. naszego wyjarzmicnia. Wydat A. Giller, t. II , Krakow 
1875, s. 6-7 . 
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oto nazwiska znajomych Sierakowskiego z Uniwersytetu Petersburskiego. 
Bobrowski, zwany przez kolegow "Francllzem" dia swego racjonalistycznego 
umyslu, nie dal si~ - tak jak inni - oszolomie idqcymi od Sierakowskiego 
urokami poezji i poli tyld. Zgryiliwie pisal, te "wsrod studen tow w duchu 
wielkiej poli ty ki propagowa1 Sierakowski Zygmunt". Zobowiqzany do pod
wojnej pracy, gdyz mial sobie ofiarowane stypendium kolezenskie, owszem, 
"pr:1cowa1 tez, ale zgola \V inllym kierunku, i pmcowat w dobrej wierze, ale 
nie nad naukq i po roku egzaminu nie zdal, i 'zmienit wydziat". Ogromny 
wptyw Sierakowskiego na wszys tkich studentow petersburskich miat swoje 
zrc strony, a to dlatego, l.e odwodzit od "specjalnych studiow", a utrzymy
wal' "prawie ciqgle m tode um ys l y na rozdrozach wielkiej poli tyki, przez sa
mego mistrza ,Illato znancj , sercem i domyslem zamiast glow,! i wied z:! 
traktowanej" . l3obrowski wyrzucat stale Sierakowskiemu brak specjalizacji, 
rze telnej i naukowej , Of:1Z oddawaJ1ie si~ mrzonkom, lotnym wskutek lekkoS
ci , zeby nie powiedzice - lekkomysluoki emocjonalnej. Byty to zarzuty ty
powe dIu oskarzcli kicrow3nych przeciwko romantykom wszelkicgo rodzaju. 

Dalsze wywody 13obrowskicgo ujawniajq, jak wtasn ie roman tyczne by 1y 
przcSwiadczcnia Sicrakowskicgo i jak bardzo nie podobaly siC; onc jcgo kolc
clzc z gimnazjum i zc studiow. Chodzito tu zwtaszcza 0 znamicnllc diu 
romantYZIllu przc konanic. zc kazdJ nallka IllllSi mice podstawy aksjologic7.l1c, 
inaczcj jest tyl ko szkodliwym OS7uStWCl1l rzckomego "obiektywizJ1Ju". 130
browski pisal: "Sicl'akowski grosno twierdzil a wymownie dowicse usilowa!, 
i.e nau ka pooawana bcz wiary w pcwne idealy spotecznc i polityczne jest 
zadn:j, a tak:ljcst wl asnic poda\\'anu z katcdry uniwcrsytcckiej - a wiltc i sam 
IIi:) silt nie zajmowal (notabcnc by1 llIatematykiem), i innych balamuci!". 
Poz bawioncj SYStClllll wartosci nauee uniwcrsyteckiej Sierakowski przcciw
stJwiar poezj~ romantyczlq...Zbicral »J1Jcetingi« mfodziezy - kontynuo
wa f Bobrowski - czy tal i kOll1cntowal r.liekicwicza i KrasiIi.skiego, i znowll 
bcz studiow, a wedlc natcIll1icnia".13 Cl!arakterystyczne jest przekonanic 
Bob rowskicgo, ze i po~zja romflntyczna jUz wowczas mogla bye przcdmio
tcm studiow , a nic natcl!nionych \\'zlotOw. Takq dzialalnosc Sierakowskiego 
Bobrowski uzna! za szkodliwq i nie cl!eial uczestniczyc w owych poet)'ckich 
..meetingacl! "_ a powody odmowy wylot.yl otwarcie. Odtqd stosllnki si~ 

ozi~ bity wy ra inie. az do tego stopnia. ze ,.kiedy w r. 1861 bawil w Kij owie 
ze Spasowiczem , a ten jadqc stam lqd do ITInie zaproponowat Sierakowskiemu 
odwicdzic mnie wspolnic - odlll owil " .14 Konllikt mi~dzy "romantykiem" a 

13 T. Bobrowski, Pal/lir;tll ik I/Iojego :y cia . Opracowat, wst<;!pem i przypisami opatrzyt 
S. Kicnicwicz, WarszawJ 1973,1.1, s. 409410 . 
14 . 

Ibidcm, s. 410. 
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"racjonalistq" trwa{ niezmieniony i niewygasty, at. powstanie styczniowe i 
smierc Sierakowskiego potozyty mu kres. Ale kai.dy do konca obstawat przy 
swoim. 

Wsrod po1skiej mtodziezy w Petersburgu Sierakowski stat si~ przeciez 
apostotem i prorokiem. Wydaje si~ , ie przybywal z misjll, ktorej ogolne zary
sy przeczuwal. Niech~tnie do niego nastawiony (a i c1uoniqcy wlasnq skor~) 
Wtadystaw Kossowski zeznawat: "Nerwowy i tatwo zapaJajqcy si~, zdolny i 
obdarowany dobq pami~ciq, naczytawszy , si~ zagranicznych odezw, Siera
kowski poczul w sobie obecnosc sity , ale nie zmierzyl jej z rozszarpanym 
sercem i rozpalonq glowq ( .. .)" .15 Tell charakterologiczny szkic przerasta w 
moraJll'l krytyk~ czlowicka niezrownowatonego i swojq nerwowosc rzutu
jqccgo na hasta ideologiczne. Inlli tak tego nie traktowaJi - widzieli w Siera
kowskim pewnego siebic, niekwcstionowanego przywodc~, ktory catemu sro
dowisku przyniost ozywienie ideatow . Spasowicz podkreslat: "Sierakowski 
wywolat w 1864 r. . ogromny ruch ll1i~dzy mtodziczq uniwersyteckq, do 
ktorcgo i ja zostatcl11 wci'lgni~ty, ruch mocno patriotyczny, ale tet reJigijny 
i nawct mistyczny".16 

Rok 1~64 : Spasowicz przypisywa t wiadom oSciom 0 ,;rzczi galicyjskiej" 
przctoillowe znaczcnic w utrwalaniu si~ postawy spolccznej Sicrakowskic
go i skupioncj wokol nicgo III toJziczy. Gdy brakuje wyznan samcgo Sierako
wskicgo, postuzymy si~ Spasowiczcm . . 

Wc wspoillniciliu 0 jednym z wybitnicjszych przyjaci61 mlodosci, Joze
facie Ohryzcc, w taki sposob rekonstruowa! on obraz minionych d¥ell: 
"Rok szkolny 1845/ 1846 przcp~dzi1ismy w odosobnieniu. By! to okres CZ3

su p:uni~tny, obfi ty w s" ..1.1 tki. rok rzezi gaJicyjskiej szlachty przez chtopow, 
za podnietq-rzqdu austriackiego. Jesieni'l 1846 r. rozpoczq! si~ pomi~dzy stu
dent:uni uniwersytetu, Polakami, ruch wielki umyslowy, religijno-patriotycz
ny, ktoiego apostolem byl Zygmunt Sierakowski ( ... ) . Uwidoczniala si~ nam 
oczywista bezskutecznosc powstan polskich. dopoki nie ustanie poddaristwo 
ludu . By pracowac skutecznie nad wielkim dzictem emancypacji wloscian, 

15 W. A. Djakow, Zamietki IIIladyslawa Kossowskogo 0 pietierburgsom podpo/ie i 
polskoj emigracji lIaka/lllllie IVosstanija 1863 g., w pracy zbiorowej pI. Riewolucjonnaja 
Rossija i rielVolucjolmaja Polsza (wtoraja polowino XIX IV.) . Sbornikstatiej pod riedakc
jej W. A. Djakowa , 1. S. MilJera, N.P. Mitinoj, Moskwa 1967, s. 398. Zacytowany frag
men t z r~kopisu zeznan przytacza F. Nowinski, Polacy lIa UniIVersytecie Petersburskilll 
IV latach 1832·1884, Wroctaw-Gdarisk 1986, s. 90-91. 

16 W. Spasowicz, lI'iadolllosc ° BobrolVskilll w: T. Bobrowski, Pallliftllik... , t. I, s. 33. 
M6willc 0 "mist)'cyzmie" . autor ma na mySii przcde wszystkim romantyczn~ ..rcljgi~ pa
triotyzmu", do czcgo jcszczc powr6cy . 
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naIezalo sk,!pac si" w jedynej idei polsko-chrzeScijariskiej, skupic si .. i pobra
tac o C•..) ChodzHo gl6wnie 0 odrodzenie si~ moraine , w ton piesni wiclkich 
naszych wieszcz6w romantyk6w, pomi"dzy kt6rymi, na pierwszym miejscu, 
stawiaIismyZygmunta Krasiriskiego. C.. . ) ZbieraliSmY si~ po kilkadziesi'!t 
os6b. Nasze entuzjazmowanie si~ dochodzilo do mistycznych zachwyt6w . 
Zapal pocz,!l wyczerpywac si~ w 1847 r. z braku dalszeJ praktycznej robo
ty" .17 

Wyznania Spasowicza odtwarzajq rowniet bieg poglqd6w Sierakowskiego 
i Ul1l0lliwiaj,! zrozumienie pewnych pol,!czeri, ktore wyst~puj,! w jego biogra
fii i pomyslach , a wydaj" sit< czasem troch~ zaskakujqoe. Idzie tu przede 
wszystkichol11ieszanin~ "romantyzmu" i !,reformizmu", 
ito w s z y s t k 0 pod z 11 a k i e m Z y g m u n t a K r a s iris k i e
go. Powstajqca na uniwersytetach rosyjskich "szkola polityczna" , jak jq na
zwal Giller, ufonnowana zostala przez literatur~ romantyczl1'! . Sierakowski 
byl wprost fenomenalnym okazem tego rodzaju edukcji. Zachowa!o si<; wiele 
inforlllacji na ten temat. , 

Z pewnoki" lubil i umiat deklamowac Mickiewicza. Waclaw Lasocki 
op0wiada. jak, b~dqc juz studentem Uniwersytetu Petersburskiego. Sicrakow
ski . podczas wakacji zapewne, przebywal w Zytomierzu i uczyl panny Jwa
nowskie historii Polski. "Potrafil wywolac w swych sluchaczkach zachwyt 
twierdzqc, j i. pochodz,! od znakomitego Zyndrama Maszkowskicgo spoll 
Grunwaldu. a przeplataj'lc wyklady dziej6w Polski , wspani:li q lIeklamacjq 
poezji Mickiewicza, zastosowan:j do okolicznosci, wprawial panicnki w patrio. 
tyczne unicsienia" .18 Upodobanie do deklamowania Mic kiewicza nie opus?· 
czalo go. Pal11i~tnikarka rosyjska, Awdotia Panajewa, 10na wydawcy demo
kratycznego czasopisma petersburskiego "Sowriemiennik", opO\viada. jak 
jesieni,! 1861 r. . Sierakowski przyni6sl do redakcji thmlaczellie ' na ros)'jski ' 
utwOru Mickiewiczai odczytal przeklad. WtedY .NiekrasO\v. "poprosil ' Siera
kowskiego, aby przeczytat wiersz w orYginaln'ym brzmieniu. Mow"iqc wiersz 
po polsku. Sierakowski zmienil sit< nie do pozran1a: oczy mu rozb!ysly. gto's 
drial ze wzruszenia. Skoriczywszyrecytacj~ powiedzial: »J~zy k rosyjski jest 
zbyt ubogi , by oddac cal" moe Mickiewiczowskiej poezji «. a potem dodal 
wymownym tonem: »Narod, ktory potrafi! wydac takich poctow jak Mic
kiewicz , jest narodem pOt~i.nYlll! Nikt nie jest w stanic go pokona': : di,\vignic 

17 W. Spa'sowicz, II'spO/llII;ell;a lIIoje 0 Jdzefacie Ohryzce w tegoi: PislIla, t. IX, W:u. 
szawa 1908, s. 32-33.· 

18 W. Lasocki , Wspo/lllliellia z lIIojego tycil1. Pnrgotowali do druku :\1. hnik i F. 
Kopera, t. I: 1\1 Krajll. Krakow 1933, s. 66 . - Matka siostr Iwanowskich brb ~(aszkow
ska z dOlllu. 
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silt zahartowany cierpieniem, wspanialszy i potltzniejszy nit. przedtenl«" .19 

Panajewa potwierdza relacje innych, mowiqcych 0 tym, jakie zmiany psy
chologiczne i fizjologiczne wystltPowaly w Sierakowskim pog wplywcm wra
zen poetyckich i patriotycznych. Mierzenie wielkosci narodu polskiego miarq 
wielkosci poezji Mickiewicza bylo wowczas bardzo rozpowszechnionym za
bicgiem - w poszukiwanill fi;kojllli zmartwychwstania Polski pokonanej, a 
jednak potlti.nej i niepokonanej - swq poezjq . 

Spasowicz pozostawil swiadcctwo szczegolnej pOPlllarnosci Konrada 
Wallenroda \V srodowisku mtodziei.y pctersburskiej w piqtym dziesiltciolccill 
XIX wickll.20 Lcktllrt; Wallenroda porownar do szczepienia ospy jJ<Jtriotycz
nei -- Sierakowski zostat ni~1 zaszczcpiony raz na zawszc. Sposrod cecil 
Konrada Wallcnroda najbliisza 11111 byta, podobnic jak catCl1lll telllu srodo
wisku, d u c h 0 \II 0 S c be z g ran i c z neg 0 p 0 s wilt c e n i a d I a 
oj c z y z n y. OkrcSlalo ono w sposob decyduj,!cy cali! tt; fonnacj~ . Wy(bjc 
silt, zc ta wtasciwosc skl-onila Aleksandra Hcrcena do stynncgo sfonnulowa
nia w nckrologiczilym wspomnicniu w "Kotokolc" 0 Sierakow.skilll: ,,I'vli styk 
jak wi~kszosc Polakow. tak, ll1istyk i z natury swojej, fanatyc zncj i ncrwo
wej . .. ,,_l W istocic Sierakowski byt "lll is t y k i c rn d I a Pol ski" i 
"rn i sty k i e III P ~ z c z Pol skit". 0 tym decydowala wl<lsni" poc/ja 
roman tyczna, w k torcj zawierala silt jcgo religia Polski. 

Byta ju t. mowa 0 ogromnej popularnosci poezji Krasillskiego wsniu ml a
dziczy stu dcnckicj w Pctersburgll, z ktorcj rckru towali silt przyszli tworcy i 
uczestnicy powstania styczlliowcgo. Wi~kszosc wspominaj'lcych te czasy 
uIllicszcza go na pierwszYill micjscu wsrod ulubionych wicszczow rOillantycz
!lych, zwtaS'lcza po roku 1846. Jakub Gieysztor pisat 0 sobic, i.e byt "lVy

chowany rowniei. Gak i Sierakowski) na poezji Adama, a jeszcze bardzicj Zyg
mUllta Krasiriskiego" i i.e ,Jud byl dla nas celem, ale przez podniesic!lie jego. 
a nie przez niszczcnie tradycji : »jeden tylko jedell cud, z szlachL1 polskq pol
ski luu« powtarzal Zygmunt Sierakowski. jak i synowic najrnozniejszycll ro
uzin",22 W tym scnsic "czerwony" Sierakowski. zdaniern Gi'cysz tora . nic 

19 A. Panajcwa (Go!owaczowa), J\IsPOl7l11iCllia. Przeklad; A. SarachaJl0WJ. W st~p i 
przypisy ; J. Szymak-Reifcrowa, Krakow 1977, 5.255. 

20 Por. W. Spasowicz , Dwa odezyt)' 0 MiekiewieZll i jego tworczosei poet),ckicj,Pisllla. 
t. VIII, s. 29 oraz JI! obrollie w/asllej, Pisllla, t. IX, s . 192-193. 

21 A. Hcrcen , ZyglllUllt Sierako wski, IV jcgo ksi~ice; f) pOlVstaniu styczllio\\"YI1l . 11')'_ 
bor pismo OpracolVali, wstft'pem opatrzyli 1. Bazylow, M_ Wierzchowski , M. Tanty. prze
!oiyli 1. Bazylow, M. WierzcholVski, Warszawa 1962, S. 2~6. 

22 J . Gicyszt! r, Palllietlliki z lot 1857-65. Poprzedzone 1V~;pomnicnia'mi pra f. T. Ko

rzon~ oral opatrzonc przcd.molV~ i przypisam i. T. I, Wilno 1913, S. 18 . 
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roznil si~ od innych patriotow, z pewnosciq nie tak "czeIWonych': , jak on.23 

Charakteryzujqc dzialania Sierakowskicgo podczas powstania styczniowego, 
Gieysztor, zaJiczajqcy si~ do stronnictwa umiarkowanych czy "bialych", 
rownicz akceptowal jego post~powanie: "glownym zadaniem Zygmunta by
10 to wlasnie, aby w jednym lal1cuchu wspolnych poswi~cen, na wieki spoic 
Iud ze szlaeh tl". 24 Byla to takte misja poniekqd mistyczna, unia i komunia 
szlaehty i, ludu. 

Zreszt" w takiln sposobie pojmowano zadziwiaj'lCli rol~ poezji Kr<!siri
skiego w wydarzeniach lat 1861-1863. Mamy wiele swiadectw, ale tutaj opr~ 
si~ na relacjach tak rzeczowcgo i dokladnego lozcfa Kajetana lanowskicgo z 
jcgo wyezcrpujqcych pallli~tnikow 0 powstaniu styezniowym. OtM wynika z 
nidi, zc nas~plljqce po sobie lal1cuehowo reakeje, ktore .zakollezyty si~ 
wrcszcie powstaniem styezniowym, zacz~ly si~ od wiadol1losci 0 smierei w 
P;'lfYZU w dniu 23 II 1859 Zygmllnta J<rasiliskicgo. Oto okolieznosci: "Smierc 
tao na mlod.zicz z natury samej zywq,ezujqcq, wywarta silne wraienie:Uprzy
tOlllni:JIIo sobie, ze Zygllllln t jest juz ostatnim z wielkiej trojey wicszezcSw na
mUll. i zG wszyscy trzej zmarli na obecj ziemi. bo pobyt w ojezyinie byl im 
zakazally .25 LC dwolll z nieh nil' oddallo po smierei naleznej czei nawet przez 
lIaboiclistwo za iell dusze, bo i to bylo niemot.liwc. Na zebranill k61 ka naszc
go (... ) rZllCOIIO mysl odprawienia nabozellstwa zalobllego za wszystkich 
trzedt wicsZet.ow razcm·'. Idea zostala jednomysln ic przyjq tao "Nic chodzil 0 
11:1'111 bynajJlllliej 0 odbycie jakicjs mallifestacji. ale 0 zadowolenic n3szych 
lICZlIt: dllchowyell i patriotyeznyeh, bez wielkicgo rozgloslI".26 Wladze. oba
wiaj:!c sit; jedJlak wszclkiej niezalcznej inicjatywy, odprawienia tego nabozeri
stwa z3kaz31y - i od tego momentu potoczy.Jy si~ dJIsze, "buntownicze" 
wypadki. 27 W pewnym, banlzo istotnym momcJlcie roku 186 I przybraty 

23 Kicnicwiez podkrcSla, i.e ..ezcrwoni" taili si~ zc swym radykalizmcm antyszlachec
kim i zaledwie w formic aluzji osmielali siC napomykac 0 rozcrwaniu zwi~zku mi~dzy 
"szlachq polsk~" a "polskim ludem" . "Iak gl,<boko wrazil si~ w swiadomosc pokolenia 
rok lS.f6 - ito w intcrpretacji Z),gmunta Krasiriskiego" (PolVs(allic styczlliolVC, Warsza
\\'3 1983. S. 644). Nic w)' uajc si~ jcdnak. teb}' to byt przypadek Sierakowskicgo. Nic wi
dac u niego w tym przynajmniej zakrcsie ani skrytych mysli, ani .,podwojncj moralno-
Sci". . 

2.f J G' p. .,.. II 14. l~ysztor, a/ll/l;OI/i\/, t. ,S. _ . 

25 ' ZakJz t.:n nie dotyezyl whsnie Krasiriskiego. 

26 J. K. Janowskiego, b. ezlonkn i s~krctarza Rz~uu Narodowcgo w powstaniu 1863
-1864 , Pa/llig{l/iki 0 pOIVS(allill S(yCZlliOIVYIIJ, t. III. Czasy pi'zcdpolVs(allioll'c; 185.f
-1862. Warszawa 1931, S. 147-148. 

27 I' Iior. ana ZQ I d .tye 1 wy arzen II S K' . . P ' . . . . lenlCWlcza, oWSla1llc styc:mowc, S. 61 61-_. 
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one "kierunek moralno.religijny" pod patronatem wieszczow. "Zdawaio si~, 
ze caly narod jakby pnej~ty poezjll Mickiewicza i Krasiris\dego w gotowosci 
do ofiary i poswi~cenia, zamienia w czyn najwznioslejsze marzenia poet6w, 
ze spiewem na ustach gotowy isc na smierc,211 pis~l trzeiwy sk,!dinlld J.K. 
Janowski . Sierakowski zatem w swym kulcie Mickiewicza i Krasiriskiego, w 
swych ideaeh i w swym post'rpowaniu pozostawal w zgodzie ze swoim poko
leniem. 

Uzbrojony w takie przeswiadczenia nasluchiwal ech zmian w Europic. 
Spasowiez podkrdlal wszak, ze zapaf "ogOtu" studenckiego w 1847 roku 
zaczlli si~ wyczerpywac ,;t braku dalszej praktyeznej roboty. Kiedy nastljpHa 
oczekiwana przez nas lutowa rewolucja 1848 r., id'lca od Paryt.a,byla ona 
niby sygnalem dIa riajgor~tszych spomi~dzy nas do wynoszenia si~ za granic~ 
Rosji, ktoraJedna wobec zawichrzonego Zachodu byta wowczas jak martwa 
bryla,o ktor'l rozbijaly si~ fale rewolucyjnego ruchu". 29 Sierakowski, naIc· 
illey do ,,najgor'rtszych", posta.nowil ruszyc ku granicy austriackiej. W jakim 
celu? Zdania na ten temat sll pocizielone. Wstrzemi'riliwy wohec niego 
Bobrowski u trzymywal, i.e gdy doszl,a wiatiomoso 0 wypadkach lutowych, 
"nie mogl si'r uspokoic Sierakowski i propagowal zdanie, t.e wobec tego, co 
zaszlo, »kaztiy dobry Polak wihien porzucic wszystko i <ijt.yc tam, gdzie 
obowi'lzek wol a«". Dla Bobrowskiego by 1 to frazes, ktory w koricu nie nie 
zn~czy l, a oslanial pomysl "srodze nierozwat.ny", "szalony": oczekiwania 
l1a prowineji dalszego biegu wypadkow i zapewne - powstania. Sierakowski 
"podfermen towal" kolegow, ale na szcz'rScie uda 10 si'r ich zatrzyrnac i 
namowic do zdawania egzanlinow na uniwersytecie.30 

lnni jednak twierdzili, i.e zamiar Sierakowskiego byl dut.o bardziej spre· 
cyzowany. Pragn'll on dowiedziec si~ po przekroczeniu gra.nicy na Illicjscu. 
czy w istocie w Galicji tworzy si'r gwardia narodowa. Inni II trzymywaIi. ic 
chcial si'r przedostac na W'rgry.31 

Zatrzymany w Poczajowie w ostatniej dekadzie kwiet.ni~ 1848 roku. 
oskari.ony zostal 0 zamiar przekroczenia graniey, czego mu jednak nie 
udowoclniono. Mirno to spadla na niefo bardzo surowa kara - "za podozrie· 
nije w namierienii biezat' za granieu", 2 w celu odstraszenia innych od podo. 

28 J. K. Janowski,Pall/i~fIliki, t. m. s. 260 . 


29 W. Spasowicz, Wspomnienia 0 Ohryzce, s. 33. 


30 T. Borowski . Pami~tnik. t. I. s. 410411. 


31 Wer* tc rozwai.a Z. Marciniak. Zygmllllt Sierakowski. Bojowllik 0 spralViedlill'osc 

spoleczl/q i wyzwolel/ie narodo\\,e. Warszawa 1956. s. 33-35. 


32 Por. J . Stanicwicz. Wspoll/l/icl/ia.. .. s. 11. 
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bnych przedsirrwzirrc. Wiosna Ludow nie miala wstrrpu na teren Cesarstwa
i w istocie nie przemknrrla sirr. Rosjrr czekaly inne wstrz'!sy, pozniej. Mikoiaj 
1 zaostrzjl wyrok, piszqc na prZedstawionym mu wniosku: "W Orienburskij 
korpus", 3 ' 

Wczesniej", podczas rozmow sledczych z obludnymi urzrrdnikami 1II 
Oddzialu, gdy padla propozycja, ieby Sierakowski - z powodu slabej budo
wy fizycznej - zdecydowal sirr na sluz~ cywiln'l, odpowiedzial, ze chce 
slu:l:by wojskowej, "polagajas' na silu ducha". 34 Co mia I na mysli? Zoba· 
czymy. 20 V 1848 roku z iandarmem ruszyl do Orenburga. 

Maria Janion 

Fragment ztoionej IV Parjsn~owym Instytucic Wydawniczym ksill:!:ki pI. tycie po. 
slIIiertlle KOllrada lJ'allellroda. Pnypisy skroconc pnez redakejrr ,,lnaku", )) cz~sc escju 
lime sirr IV numene 404, styezerj 1989. 

33 Por. W. A. DjakolV . Materiafy k biografii SigisII/unda SierakolVskogo w praey zbio
rowej pl . ltIosstallije 1863 g. .. • s. 69-71. W przypisie na 5. 69 autor zwraca ulVag~, Ie IV 

nicktorych biogiafiach k:ua byll niedoktadnie okcdlona - jako IVcielenic do cot are· 
sztanckich lub z:;ytka. 

34 Ib idem. s. 69 . 
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BYt.O, MINI;t.O, NIE WROCI 

WSPOMNIENIE M6wIONE 
CZI;~C II 

Siedlce to bylo miasto" wowczas licz'!ce chyba 40 tysi~cy, zupelnie bez 
przemyslu, otoczone bogatymi wsiami. Zamozne ch lopstwo naletalo do pra
wicowych zwi,!zkow chlopskich: popieralo WitoS3_ Byl to okres, talc jak dzi
siaj sobie przypominam, dosyc pouczajqcy. Moina by wyci:Jgn,!c wniosek, ie 
spoleczeristwo rozwija si~ najlepiej, najbujniej wow<;zas, jak zostawia si~ mu 
zupelnq swobod~. Panstwo, w pocz'!tkowym okresie swego istnienia, odda
walo ludziom inicjatyw~ i oni organizowali si~ momentalnie sami. Znakomi
cie pami~ta.ll1 rozbrajanie Niemcow, to stalo si~ tak, jakby dzialal jakis ta
jcmniezy nakaz. Nie wiadomo dlaezego, ukrywaj:Jcy si~ do tej pory legioniSci, 
byli iol nierze z r6znych armii, glownie z rosyjskiej, wyehodzili nagle na u1ie~ 
i za chwil~ zjawiali si~ z broni,!, niesli trzy, eztery karabiny. Spokojnie, z uS
miechelll zabierali je Niemcolll. Odbywalo si~ to bez jednego wystrzal u, bez 
iadnej obrony. Niemiec oddawaf karabin, sciskal rrklt i pyta!. gdzie jest 
stacja kolejowa. 

Miasto bylo glownic endcckie. Duto bylo zwolenl1ikow Narodowej D~
mokracji, bqdi prawicowcgo odlamu partii ludowej. Ale byli rowniez bied
niejsi ch I opi, czy tet bardzicj oswieccni, k torzy zapisywaJi si~ do lewicowych 
partii chlopskich. Zaez~ly si~ natyehmiast bardzo ladnic rozwijac Wici. Pro
wadzily alceje oswiatowe, ehlopi ruszyli do szkol. Siedlcc byly jedynym 
obok Bialcj Podlaskiej osrodkiem szkolnietwa n'a Podlasiu. Posiadaly wow
ezas, od razu od 1918 r.,dwa gimnazja panstwowe,.m~skie im. hetrnana lol

. kiewskiego (matematyezno-przyrodnieze), do ktorego zdalem 1 drugie hllma
nistyezne im. Prusa oraz gimnazjum prywatne prowadzonc przez dyrektora. 
ktory nazywal silt Szwec (my nazywalismy je szwedzkie), gdzie wykladal la
einlt, otoczony groinym mirem, ojciee lacka Woszczerowicza. stary Woszeze
rowicz. Byly jeszeze dwie pensje teriskie, paristwowa i prywa,tria, a takt.c 
zawodowa szkola rolnieza. ladncgo przemyslu, troch~ handlll w rltkach 2.)'
dowskich i szkolnietwo - to byly Siedlee. Dlatego calc zyeie kOllecntrowaio 
si~ przy szkole, ktora miala znakomitych wykladowcow. Dzisiaj z rozrzew
nieniem wspominam kulturlt, takt i mqdrosc tyeh ludzi. Moim dyrektorem 
byl Mieczyslaw Aslanowicz, z pochodzenia Om1ianin. Przyrodnik, czlo\\iek 

niezmiernej dobroei, m,!drosci i stanowczoSci jednoczesnie. W laSciwie to 011 
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nas wyehowywal. Szkola wypelniona byla dzieemi chlopskimi: w klasie, do 
ktorej wstqpilem, na 40 os6b, tylko 5 czy 6 bylo pochodzenia inteligenekie.' 
go. Nauezyciele, przewatnie lewicujqey, liberalni, toezyli, choe dosyc nie· 
smiaio, walkt< z kIerem. Przypomnt< tu historit<, kt6ra wplynt<fa na m6j st~· 
sunek do Koseiola. Szedlem do spowiedzi - nasz szkolny opiekun koscielny 
powiedzial: sluehaj, przyniesiesz mi kartkt<. 1akq kartkt<? Przyniesiesz kartkt< 
dIa mnie, ze byles u spowiedzi. Powiedzialem : 1ak to? Przeeiet. idt< do spo· 
wicc\zi dobrowoinie, tylko taka spowiedi, 0 ile wiem, rna wartose. - Tak, ale 
wiesz, ze ze wzglt<dll na to, ze by byl jakis porz'ldek to n,llei.y przyniesc kart· 
k~. A wit<e co zamierzasz? - Nie p6jdt< 'do spowiedzi i nigdy ksit<dzu zadnej 
kartki nie przyniost<. Tak tez zrobi lem. Ksi~za to zrozumieli. M oj prefekt 
zwrocil si~ do' bardzo 'mqdrego ksi~dza, poprzcdniego prefekta, wiekowego 
ju t. ks . Kobylillskiego, ktory byl jednoczcsnie proboszczem w starym kosciele 
w SicdIcach. 011 poprosil mnie do siebie na rozmow\?; usifowal mnie przeko. 
nac, 't.ebym zmicnll zdanie. Powiedzialcm: Ten znrnach na mojq woIneSe w 
stoslinkach z Bogiem jest tak straszliwic kizywdzqey, i.e nigdy odL.1d do 
kosciola nie p6j dt<. . 

. Kler byr wowczas bardzo silny i bardzo prawicowy. Pam it< tam, co dzialo 

sit< pu srnierci Narutowicza, kicdy ksiitza wzywali do udzialu w ei:)gle odpra. 
wianyeh nabot.enstwach za Niewiadol11skiego. My nie chcielismy z tego 
wzgl \? dll chodzic do kOSciofa i robilisrny to tylko illatego, i.eby nie llsunii?to 
Aslanowicza. To byly bardzo dziwne ezasy dla Polski. Szczegolnie w malych 
miastach rzqdzily stronnictwa prawicowe, dosyc natarczywe, wojownicze, 
kierowane przcz ludzi nicgdys lewicuj:)cych, Takim by! Stanislaw Grabski, 
brat W radysrawa, ktorego pamit< tam z pieJWszych szkolnych la t. Dzisiaj 
patrzq z pewnym podziwcm na to, jak ta mlodziez, glownie pochodzenia 
wiejskiego, kierowana przez Jiberalnyeh nauezyeieli, opicpla sit< wprywom 
rcakeyjncgo, niezlonmcgo klerll. Biskupem podlaskim byl wowezas hrabia 
Przeidzieeki, ktory na przymusowyeh rannych mszach dla mtodziezy szko. 
Inej zawsze wital nas z ambony slowami: ,,Mlodziei.y chrzescijans.ka, ka· 
tolicka i narodowa". Wobee tego staralismy sit< nie bye tq m rodziczq narO
dow'l , co doprowadzalo do dosyc ostrych zatarg6w. Sam wszedlem w 
taki konf1ikt, gdyi. bardzo szybko zostalem, moze dlatego, i.e bylem starszy, 
oficjalnym mowcq szkoinym. 1ednoczesnie bylem zagorzalym przyrodni. 
kicni i ehyba w klasie 6 wpadrem na pomysl, i.e by w tym srodowiskll gl~bO
ko rcligijnym mowic 0 Darwinie i pochoc\zenill gatunkow. Sala byla wypel. 
niona .nie tylko m lodziet.'! szkolnq, ale i doroslymi. Zaczt< lo si~ od manifes· 
tl cji. gdyi. po k.ilku zdaniach nasz prefekt szkolny wstal, rzekl "w irnienill 
nlllki, prawdy i Boga protestlljf' i wyszedr . Temperatura na sali bardzo sit< 
podniosla i w atmosferze triumfu konczylem sw6j wyklad 0 Darwinie, nie 
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zdajllc sobie zupetnie sprawy z tego, CO moze naStljpie. Wkrotce potem przy· 
jechal a inspekcja z Warszawy, zjawil si~ sam minister wyznan religijnych i 
oswiecenia publicznego - Stanislaw Grabski. Tak jak wczesniej byl zacie· 
klym radykalem (wspolzal0zycieI PPS - przyp. R. Z.), tak teraz byl zacie· 
klym endekiem. Nalezllcy rowniei do stronnictwa prawicowego jego brat 
Wladyslaw Grabski byl bez por6wnania spokojniejszy. Tu miejsce na moje 
wspomnienie, petne czulosci i uwielbienia, 0 dyrektorze Aslanowiczu, kt6ry 
uczyl mnie ... czlowieczenstwa. Gdy dowiedzialem si~, ze przyjedzie sam 
minister, i ze prawdopodobnie dyrektor b~dzie zdj~ty z powodu tego odczy
tu, wtedy wlasnie Asla~owicz zwrocil si~ do mnie po ktorejs Iekcji: "Boh
dan, przyjdi do mnie". Poszedlem . Kustykal, nie mial nogi . Usiadl koio 
mnie, przyjainie tak i powiedzial; "Sluchaj no, chcialem prosie ci~ 0 dccy. 
zj~, przyjedzie tu minister, ktory przeprowadza sledztwo w sprawie twojcgo 
odczytu i zqda , zebys by!. Ja na ciebie nie nakladam i.adnych obowi,1zk6w, 
decyduj sanl : chcesz czy nie chcesz stan'lc przed nim". Powiedzialem , i.e 
oczywiscie jest to moj obowiqzek, przeciei ja ponosz~ odpowiedzialnosc za 
to, co robilem. Ucieszylo go to. Minister krotko bardzo mn'ie przyjql , przy
jrzal mi si~, zapytat. chcial dowiedziec si~ kim jestem, jakiego pochodzcnia. 
kim s'l rodzice. Widocznie zadowolil si~ tym, gdyt wkrotce wyjechal, a Asia
nowicz zostal i znowu poprosil mnic do siebie. P'owiedzial : zapadla dccyzja, 
zeby odbyl si" jakby kontrodezyt. Musimy to zrobic, to jest rozkaz z gory . 
Za dwa tygodnie przyjedzie znakomity ksiqdz kanonik, ktory b~dzie mowit 0 

teorii Darwina i znaczeniu teorli Darwina dla Kosciota, jak Kosciot na to 
patrzy. I zarzqdzono abys byl, ale absolutnie na ciebie iadnego nacisku nie 
wywieram, znowu zadecyduj sam, chcesz bye c:z.y nie, · bo dla ciebie moze 
byc. to nieprzyjernnc. Panie Dyrektorze, ch~tnie poslucham - taki zadziorny 
bylem wowczas. No i odbyl si~ ten odczyt. Przyjechal jakis poczciwina. ally 

, m6Wi~ prZy pustej sali 0 lym, jik si~ wszystko ·w naturze koclla, jak jeleli 
kladzi~ glow~ na szyjlani. Celowo siadlemw jedflym z pierwszych rz~dow, 
zeby widzial, ie jestem. Ksilldz od razu dostrzegl, i.e slucham', natomiast ko
ledzy byli zadziwiajqco karni , nie zjawil si~ nikt z mlodzieiy szkolllej , byro 
kilka dewotek i ja. Tak si~ zakonczyla ta sprawa, ale pokazuje ona.jaka by la 
ta kadra nauczycieJska, 0 bardzo wysokim poziomie i 0 wielkich zdolnoSciach 
pedagogicznych. 

Chc~ przypomniec jeszcze jednq histori~. W roku 1920 wielu moich ko
Iegow (przewainie mlodziez chlopska), ktorzy byli nmiej wi~cej w moim 
wieku (tei spoinieni), przerwali szkor~ i tak jak wszystko, co zylo, poszli do 
wojska . Nawct mnie przyj~to , pi~tnastolatka, ale zachorowalem akurat na 
tyfus i przebylem 20 rok w Siedlcach, pod opiekq matki . ktora bohatersko ze 
mnq zostala. Bano si~ strasznie tej zarazy, ale JakeS z niej wyszedlem. Po tym 
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tyfusie nie moglem pojs c do wojska, bo komisja mnie odrzucHa, ale zosta· 
lem goncem w magistracie , takim na potrzeby obrony miasta, nalezalem do 
Komite tu Obywatelskiego Ochrony Miasta i na wejscie bolszewikow nosHem 
biato.czerwon'l6pask~ na rarnieniu. Parni~tarn wkroczenie wojsk radzieckich: 
w pewnej chwili amlia polska znikn~la, moi koledzy znikn~Ii, zostalo troch~ 
starszych panow i ja. Wszyscy nalozyIi te opaski bialo-czerwone. Natych. 
miast po zaj~ciu miasta zjawH si~ komisarz radziecki i zasiadl w magistracie 
(przy dzielit sobie tIZy pokoje). Nami si~ wcale nie poslugiwal. A przez Siedl· 
ce przechodzity oddziaty, jak dzis parni~tarn, szty takie obdarte, marnie 
umundurowane : n. Warszawu , na Warszawu. Odbywalo si~ to spokojnie, by. 
rem -wowczas jedynym opiekunem, bo ojciec pojechal do W~growa, gdZie 
zoslat bunnistrzem, bronH Illiastcczka przed przechodzqcYllli wojskami, bo 
tak bardzo karne to one-nie by ty. 

Gdy jesicniq skoIiezyla si~ wojna, moi koledzy, cz~sto z odznaezeniami, 
zaez~li wraeac do szkoty , mozna sobie wyobrazic, jak niezmiernie trudno 
by to iell opanowac. Ktoregos dnia, w~gla do szkoly nie dowieili, a wiedzie· 
lismy, ze jeieli b~dzie ponizej pewnej temperatury to lckejc si~ nie odb~dq. 
Wobec tego otworzylismy szeroko okna, wyzi~ bilislllY gruntowllie sal~ . Na 
ezym polegat niezwykty taI<t pedagogiezny dyrektora? Nauezyeielowi, ktory
przyszedr na swojq lekej~, oswiadczylismy, 'l.e w takich warunkaeh uezye si~ 
nie b~dziemy. Powktadalisll1Y palta, 'l.eby pokazae jak jest smiertclnie zimno. 
Wtedy nauczyeiel wyszedt i zjawil si~ kustykajqc dyrektor, Inial na sobie 
wspaniate futro z wielkill1 kolnierzem, wszedl l1a katedr~, powiedzial, zc 
zast:Jpi kolcg~, 'l.c b~ dzicmy m icli lekej~ przyrody . Po ezym kazat nam wszy· 
stkilll zdj 'le z siebie palta, siqse normalnie i sam w cieplym futrze prowadzH 
przez.45 minut, niellblaganie, lekej~ , bardzo interesllj:)C:j. My szcz~kaj:)e z.~. 
bami siuehalisll1Y. Powiedzial: "Widzicie, w ten sposob nie uzyskllje si~ ze 
mn:J zadnych ust~pstw" . Blldzil rue tylko gl~ boki szacunek, ale i gl~ bokie 
przywi,!zanie przez to, i e traktowal nas zawsze jak partnerow. Mtodziez byla 
wczesnie dojrzala. wszyscy midi za sob,! wielkie doSwiadczenia, np. ilose 
obrazow, ktore miatem w gtowie po powrocie ze Zwiqzku Radzieckiego byla 
ogromna. Trzeba to bylo jakos porz:Jdkowae. Aslanowicz uczyl, ze mozna 
porz~dkowac na zasadzie dobrowolnego ludzkiego poezueia bdu, gl~ bokiego 
poczucia tadllludzkiego. 

Gdy zaczt;! ly pojawiac si~ pierwsze odruchy antysemityzmu, a bYfa taka 
grupa mlodziezy insp irowana przez endecjt;! , ktora drllkowala ulotki antyse· 
miekie i przylepiala do skIepow - "skIep i ydowski", to bardzo szybko Asia· 
nowicz si~ 0 tym dowiedzial. poprosil do siebie sprawcow i wygtosil bardzo 
buny wykl-ad 0 antysemityzmie , 0 prawacll obywatelskicll, z ktory-ch mog'l 
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korzystac wszyscy ludzie mieszkaj~cy w Polsce, 0 tym, ze zaden obywatel nie 
rna prawa umniejszac komukolwiek jego praw. I kilka taldch jego przemo· 
wien sprawi fO, ze paru sposrad tych m fodziencaw skrajnie prawicowych tra· 
fH'b do PPS. Tak, ze metody wychowawcze Aslanowicza byly zupelnie 
wyWkowe. 

Najwi~ksz~ sympati~ w szkole cieszyl si~ PPS, choc mimo sklonnosci 
lewicowych zdecydowana wi~kszoscnauczycieli nie naleiala do tej partiL 
Rawniei pHsudczycy zacz~li szukac drag o?dzialywania na mlodziez. Wro· 
cono do idei gloszonych przed uzyskaniem niepod)eglosci, mianowicie zacz~. 
to organizowac grupy tajne, co strasznie mlodziei poci~galo . Czyms takim 
byl Pet, przypuszczam, ie inspirowany przez mJsoneri~, a zarazem zwiqzany 
z pilsudczykanli. To byly grupy typowo samoksztalceniowe, tyle ic tajne. 
Organizacja bardzo sciSle przestrzegala sekretu, niemal jak w lozy masonskiej, 
nie moma bylo nikomu zdradzic, ze si~ nalezy do niej. Nikt z rodziny, ani 
nikt w szkole nie wiedzial 0 tym. Z 'petu przechodzHo si~ do Zetu, ktory 
dzialal na Uniwersytecie. Pami\!tanl, ze naletalem do takiej grllpy, to byl 
1922, moze 23 rok. Dzialalnosc polegala na posiedzeniach samoksztalccnio
wych. Doskonalilismy si~ w llIyslenill swieckim, nie religijnym, zajmowalismy 
si~ np. filozofi'l Oswiecenia. Nasze k61ko w Siedlcach, ktoremu przcwodni. 
czylem, skladalo sic< chyba z 5 osob. Wybierano najzdolnicjszych, aby two· 
rzye takic grllpy przywodcze. DorosJi nie uczestniczyli w pracach kol ka. te· 
maty wybieralismy sami, tylko ogolnie wskazywano nam, ie naleiy rozwija~. 
w najszerszym rozumieniu slowa, wyksztalcenie humanistyczne. Mam wraze· 
nie, ze masoneria rozciqgala nad naSZq dzialalnosciq opiek~, nie uiywano, co 
prawda, iadnych tenninow masonskich, moie zeby nikogo nie zratae, ale 
mialo to. charakter zdecydowanie swiecki, niezaleiny. My~my np. poduczali 
si~, w tej naszej grupie, nielllieckiego, teby moc poznae samodzielnie Marksa 
i Kanta. Kanta znam , wi~c w oryginale jeszcze z czasow szkolnych, niestety 
przy Kapitale musialem poslugiwac si~ przektadelll, bo tego ani rusz zrozu· 
miec nie moglem. Alesmy si~ rwali do tego, a bylismy wowczas uczniami 6 
czy 7 klasy gimnazjalnej,jeszcze przed maturq. I to nam bardzo duio dalo. te 
samodzielne zebrania, choc czasem nawet nie bardzo umielismy wymowic 
nazwiska tych fIlozofow, ktorymi si~ zajmowalismy. Studiowalismy np. Roz
prawf! 0 metodzie, a ie nie bylo przekladu, ktoS z nas tlumaczyt na pottze· 
by takiego zebrania. Niestety, prawie \ycale nie moglislllY czytac filozofow 

, angielskich, gdyz wtedy znajomoSc angielskiego byla niezmiemie rzadko 
spotykana. Nallka byla bardzo intensywna. Tu -si~ czasu nie marnowalo. 
kazde zebranie bylo poSwi~cone jakiemus konkretnemu. wyznaczoncmu 
przez nas zagadnieniu. Tajnosc traktowalem jako rzecz naturaln:j, tyle if: 
budzila we mnie pewnq dtun~, ie naJet~ do czegos, co jest przed innymi 

42 



BYt.O, MINE,t.O, NIE WROCI - CZ. 2 

ukryte. Mysmy nie wiedzieli do czego to rna sluzyc, poza wfasnyni poczu
ciem, ie umie si~wi~cej nii inni i i.e samodzielnie si~ wybiera, ale nie dawalo 
n am to t adnej przewagi nad nikim. Co pewien czas przyjezdial na zebranie 
Petll ktos z Zetu, z Uniwersytetu, rowniei. siedlczanin, tylko starszy od nas. 
To bylo wydarzenie. PaI,l1i~tam,jak przyjechal z Zetu Zapasiewicz (to chyba · 
ojciec Zbigniewa Zapasiewicza). Odbylo si~ spotkariie - i.eby nie marnowac 
czasu - polqczone z odczytem z dziedziny, jetor'! zajmowal si~ nasz gosc . 
Tak, to byla inicjatywa wyrainie samoksztalceniowa, w dobrym rozumieniu 
slowa. Mysl~, ze tak si~ wi~iniowie lICZq, zachlannie, samodzielnie, z bl~da
mi myslenia. Ale mysmy starali si~ myslec bardzo poprawnie. nauczyc si~ dy
skutowac tak, zeby szanowac zdanie innego czlowieka, bardzo pilnowalismy 
si~ wzajemnie~ ieby wyrazac si~ w sposob jasny, kaidy mial prawo powie
dziec "powtorz to, tego nie rozumiem, powiedz to tak, zebym ja.zrozumial". 

Takie nasze dyskllsje byly czyms niezwykle pozy tecznym dla nas sa
lilych . A dzialo si~ to w swiecie ciqglych przemian, organizowania si~ spole
CZcIlstwa. Wlasnie wtych latach, jeden z naszych nauczycieli, slabiutki zre
szt" (wykladal w mlodszych klasach), zostal nagle w pierwszych czy drugich 
wyborach do sejmu kandydatem na posla. Pami~tam wiece z jcgo udzialcm, 
wybrano go i pOiniej zrobil olbrzymiq karicr~ przy Witosie, byl sekretarzem 
Witosa, Nicdbalski si~ nazywal. PrzypoIllinam sobie rowniei. humorystyczne 
sytllacje z czasaw wyboraw sejmowych. Chodzilismy grupal1li, mlodzici 
szkolna. na wiece. Glosny byl kandydat prawicy, wlaSciciel sklepu, ktory 
posiadat niezwyklq zdolnosc myslenia i mowienia w sPGsab arcykomiczny. 
Zaczynal zwykle ad zawolania: Rodacy, my ktarzy jednym scrcem oddy. 
chamy ... , po czym narzekal na zle powietrze w Sied1cach, wilgoc i mowil 0 

tym jak te mikroskopy latajq wokal nas. Nazywal si~ chyba Oskierko, mial 
bardzo dUiy sklep techniczny, na ktorym bylo napisane, i.e prowadzi go 
inzynicr ginekolog, widocznie podobalo mu si~ takie tajemnicz.e slowo, a nie 
dowiedzial si~, co ono moze znaczyc. To bylo dosyc charakterystyczne dla 
tych czasaw. zupelnie prosty czlowick magt zostac postern, on nie prze
sledl do sejmu , przeszedl Niedbalski z PSL, 0 czym wczesniej wspominalem. 
To blljne zycie polityczne ogarnialo wszystkich, wies byla bardzo upolitycz. 
Ilion;) i bardzo swiadoma tego co robi. dzialala w swoim interesie. nie tylko 
klasowym. Zmiany zachodzily niewiarygodnie szybko. Mam w oczach takie 
obrazy sprzed I wojny,jak przychodzili interesanci ze wsi do ojca , to z reguly 
cal owali go w r~k~ - dorosli m~zczyini , chlopi, zginali si~ nisko i calowali 
w r ~k 9 . To w lataeh 20. wyglqdaloby na absolutne barbarzynstwo, ten chrop 
byl juz swiadomym obywatelem, bardzo pewnym, krzykliwym nawet, zqda. 
j'!cym swoich praw, nadmiemie niezdyscyplinowanym i tak ta Polska roz\vi
jala si~ ... ' 
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Dzisiaj patrzy z pdnym zdumieniem na to, CO w ei,!gu nieealyeh dwu. 
dziestu lat stalo siy -z tym panstwem, kt6re zaezynalo od rozbicia dzielnieo
wego, od eiemnoty, od r6Znyeh, ezasem strasznyeh,jak w zaborze rosy j skim , 

"doowiadezen, kt6re odcisJ1yfY swe piytno w pamiyci zbiorowej. I gdyby nie 
wojna, jakby si y to panstwo mogto swietnie rozwijac, jakie Polaey okazywaJi 
zdolnoSci Qrganizaeyjne . Jak buehnyla tw6rczosc ze wszystkieh stron, mato 
krypowana przez kogokolwiek. Wlasciwie zostawiono pern,! iniejatywy oby. 
watelom. To moze sktaniac ludzi do myslenia anarehistyeznego: jak J1ajmniej 

paristwa, najmniej rozkaz6w.. Najpetniej rozwija siy wszystko wtedy, gdy lu· 
dzie sanli zaezn'! organizowac sobie tyeie. Te dwadzieseia lat jest dla mnie 
naukq eztowieezenstwa i wskaz6wk,!, jak motna swiat wtaseiwie urzqdzic. 
Polaey musieli to robie, gdy dostali troehy swobody. 

Szokiem by to zab6jstwo Narutowieza, kt6re przezywatem w Siedlcach. 

Uezueia zwi'!zane z tym wydarzeniem trudne S'l do wypowiedzenia. Ludzie 
ehodzili jak oblCjkani. Nagle zostata naruszona jakas Walna prawda, i.e Polaey 
nie Si! kr610b6jeami, ze nigdy nie zabijali swoieh wlade6w, Dzia to si9 to w 
atrnosferze, mot.na powiedziec, prawie zwierzyeego triumfu prawiey. W Siedl
each r6wniet. , bo pr6bowano bic z radosei w dzwony. Nie wiem, ezy to mto
dzi ksiyta nakazali . Kosei6t w okresie miydzywojennym odgrywal bardzo 
zlq roly, dal upust tej endeckosei, kt6ra odzywa siy i dzisiaj od cZaStl do cza· 
su, nagle pojawiaj~ si9 rcsztki takiej zaeicklej nienawisci, braku tolcrancji . 

W Siedlcach wychodzita wlaseiwie tylko jedna, miejscowa gazeta. gal eta 
szkolna - nazywata siy "Ku swiatlu" . To byt miesiyeznik, bardzo reguiarnic 
ukazuj~ey si~, redaktorem bytem ja. Nauezylem si y sktadu, drukowalisll1Y 
prywatnie, bez tadnej cenzury, naktad kolo 1000 egz., rozehodzH siy W 

Siedlcaeh i w Biatej (mY8my zawsze w przyjaini dziatali) . "Ku swiattu" bylo 
sprzedawane nornlalnie, a takte rozprowadzane po wszystkieh szkolaeh.
Cenzura byl a dobrowolna. Prosilismy polonisty : Pan Profesor doradzi, zoba· 

ezy ezy to jest w porzqdku. I on bardzo ostrotnie, delikatnie, rue zakazu
j'lC niezego spetniat naszq prosb~ . Tak, te nauezyeiele ehytnie to ezytali, eza
sem nawet na lekejaeh m6wili 0 tym, dyskutowali z pewnymi tezamL kt6re 
mY8my tam wyglaszaU. Poruszalismy w naszym miesiyezniku bardzo og6lne 
sprawy, sprawy polskie. To, powiedzmy, by to takie pismo Uberalne , IV zna· 
czeniu tym najistotniejszym, tzn. broni:jee wszelkich swob6d ludzkich. I ten 

okres miydzywojenny zostal mi w pamiyci g16wnie jako ok res wfasnej inicja. 
tywy. Obserwowalem rozwijarue si y ludzi w niezwyklym zupel rue tempie. 
Duio moieh koleg6w ze szkoty poszlo do seminari6w duchownych , docho· 
dzili do wysokieh stanowisk. Wielu zostalo flzykami, inzynierami. Istnia 10 
Kolo Siedlczan, kt6re skladalo siy gl6wnie z warszawiak6w (dawniej rniesz· 
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kmlcow Siedlec), ludzi na bardzo wysokich stanowiskach, ministrow, profeso
row Politechniki i Uniwersytetu . Parni<etarn , kiedy bylem w 8 klasie , przed 
matuq, zjechaJi si<e dawni .sie'dlczanie. ASfan owicz prosil mnie, ze bym ich 
przywital w imienill mlodziezy szkolnej. Mialem dobre wyczucie, nie ucieka
tem si <e do zadnych komllnalow powitalnych, tylko prosilem ich, zeby po
czuli siy uczniami, zeby przypomnieJi sobie jak chodD! ulic,! Warszawsk'!, llsi
Illj qC zajrzec w oczy swoim kolezankom, jak si y, m<ecz,!, zeby siy przedstawic, 
i ze by zaprosic na spacer po Palku OgillSkich, ktory rozci'lgal si<e przed nasz'! 
szkot'l , zeby wrocili do tych swoich lat mlodycIl. To ich tak rozczuIilo, ze 

wi uzial em jak ministrowie rzewnie placzq, i potem, kiedy przyjechalem do 
Warszawy, to zapraszali mnie do siebie , pomagali. Siedlcz allie byli bardzo 

zwiqzani ze soQ'!. 

* 
Ogromne mot Iiwosci stawaly wowczas przed Polakami, okres ten cecho

wah spontanicznosc procesow spolecznych, swoboda rozwoju jednostek, 
Wczmy proces emigracji. Nikomu z nas wyjczdzaj,!cemu za granicy nie prze
szlo p rzcz mysl, ie mozna by tam zostac, ze motna by si y urz'!uziC w innym 
kraju. Jako tcrcn wielkieh niespodzianck. wiclkich szans - ci'lgn~la Polska . 
13aru;:o dziwna. Co ja rnial cm szukac we Franeji,jak moglcm Zllaleic w Pol
sce rzcezy niczwyklc. Kicdys ehyba w 1935 ezy 36 roku wybralisrny si ~ z 
kolcgami 113 Polcsic. Z PiIiska pojeehalismy na te niezmiernie rozlegre obsza
ry, w tcn cudowny, zupetnic nie do opisania kraj szuwarow, w ktore trtcba 
by to si~ wedrzec w,!skq touk,!, zeby wyplynqc na wody Prypcci, ezy ktorc
gos z doplywow i jcehac w nieznane, od jedncj wysepki piaszezystcj do dru
gicj. Szuwary otaczaty ma Ie wyspy porosniyte sosnami, z clldownymi pla
z:tJni z tohoztotym piaskiem. Pamiytam, ze kiedys zabt'lkalismy siy i jeidzi
lisIllY wkolo, at w jakid sliezne stoneezne poilldnie zajcchalismy na duz,! 
wyspy, przylqdck , czy moze potwysep, trlldno nanl si~ bylo w tym zoriento
wac. gdzie ujrzelismy dziwny obraz : jak w jakims obeym kraju staty, Iadnym 
pot kolem zarysowane, sliczne drewniane domki , kryte trzeinq i zywej duszy 
nie bylo przy nich. Wysiecllismy, zostawilismy lodzie. poszlismy i znaleili
smy wiosk~ oddalonq 0 'pary kilometrow od tyeh domkow . Zapytalismy co 
to j est? A to, powiedzieli, stawiamy na rozkaz pana starosty z Piriska. A dla
czego') A my nie wiemy dlaczego. Kazali tylko, zeby domkow by to tyle, ile 

j est rouzin i kazda rodzina taki domek sobie wybudowala. Okazalo siy po 
dluzszej rozmowie , ze chodzi 0 rozkaz Sktadkowskiego budowy na wsiach 

domkow "llzytecznosci publicznej" ("slawojek"). Kazali wybudowac domki 
i PoleSZlIcy, ze swoim poczuciem tadu, piyknie to zrobili. Domki byly bez _ 
piccow, bo in1 powiedziano, ze piecow stawiac w nich nie trzeba. To byt kraj 
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wielkich niespodzianek. Przypomina mi si~ jeszcze jedna historia. Bohatcrem 
jej jest angielski major, ktory zakochal si~ w Polesiu. Mysl~, zc byl jednym z 
wielkich wywiadowcow. Przypuszczam, i.e zajmowal si~ Zwi~zkiem Radzie· 
ckim i dlatego interesowal si~ Polesiem, ale jednoczesnie byt oszalaly z mi· 
loki do tych stron i tymi wrasnie rzeczkanli, wyc1naj'lc sobie drog~ w sito· 
wiu, jeidzil po calym Polesiu i w roku, chyba 1932, trafir na tak,! tajemniczll 
wysp~. Kiedy wysiadl z lodzi, podszedl do mego autentyczny policjant roo 
syjski, z szaszk,!, ze srog,! min,! i pierwszym groinym slowem powiedziat: Do, 
wy dawajtie wasz pasport. Dobrze uzbrojony, ale nie si~gn~1 po bron, chcial 
si~ tylko dowiedziee. Okazalo si~, ie jest to zamozna, duza wieS, ktora nie 
wie, ze znajdu je si~ w innym panstwie, ze byla wojna. Tylko ow policjant, 
ktory razu pewnego pojechat do Piriska, wiedzial co si~ zdarzyro, ale wracH, 
nic nie powiedziat, zbierat podatki, rz'!dzit t'l wsi'l od 1917 do 1932 roku. 
Zyli w spokoju Poleszucy i w swi~tej zgodzie, nie wiedz,!c zupetnie, ze nalcz'l 
do inncgo panstwa, ze ~'1 w Polsce. 

Byt to kraj wielkich moiliwosci, pr~tncgo rozwoju ckoJlomiczncgo, 
oczywiscic bylo mnostwo biedoty chtopskicj, nadmiar ludzi bez pracy itd. 
Ale jednoczesJlie, jak si~ uswiadomi w jakinl tempie wyrosla Gdynia, to 
wszystko wlasnyrni oczanli ogI'ldatern, to puste wybrzetc rnorskie, gdzic po

. tem cudern, zupelnie jakby we snic, wyrosro wielkie miasto z nowoczesnym 
portcm. Jak si~ patrzylo na powstaw:Jnie COP·u, gdyby chociat jeszcze 5 Jat 
spokoju by to przcd nami, gdyby to wszystko nie zostaro znisz.czone ... Oczy. 
wiScie, panstwo musiatoby uporzqdkowae spraw~ swoich mniejszosci, roz· 
wi"zanie tej kwestii nie mogtoby bye oparte na tej prawicowej, endcckiej 
ch~ci pochtonirrcia innych nacji. Nic w p01skich silach Ictalo spolonizowanie 
Ukraincow, Niemcow. Zydow. Trzeba by to wyrnyslie inny spos6b, kiedy juz 
idea powrotu do unii Pilsudskiego zawalila si~, a zawalila si~ z bardzo pros· 
tej przyczyny - przej,! r j,! narod, panstwo, bez porownania siJnicjsze od 
naszego - Zwi'!zek Radziecki. 

Ta Polska byra autentyczna. Okazaro si~, te potrafirny si~ organizowac, 
pod warunkiem ze rna to charakter improwizacji, ze to robi narod sam. kiero· 
wany jedynie. przcz l11,!drych Illdzi. W Polsce nic nie udaje si~ rozwiqzac na 
drodze przyrnusu. Mysl~, ze ta idea do niczego nie doprowadzi, moze dopro. 
wadzic tylko do upadku .lego narodu i poczqtki tego jut widac, np. niclIlot· 
nose wydobycia si~ z tzw. kryzysu . Wydaje rni si~, zc pown)t do ~O·Jecia 
mi~dzywojennego, ktorego jedynie wypaczony obraz widzimy, magrby 
nauczyc wszystkich wiele, tego chociatby, ze nalezy zostawic PolakoI11 swo
bod~ organizowania si~ i wtcdy zrobi<j to swietnie. Natomiast nie zrobi;! 
niczego co jest ruskie, pruskie - nie ma nic prawdziwszego od przystowia: 
Musi to na Rusi. a w Polszcze jak kto chce . \V tym "jak kto chce" nie 0 anar

46 



BYt.O . MINE;t.O. NIE WROCI - CZ. 2 

chi~ chodzi. Bo mozna dobrze chciec, bo moze miec sens budowanie wlasne
go paristwa bardzo rzljdnego, chociat za sob,! mamy wiele dowod6w nierz,!.du . 

Bohdan Korzeniewsld 
Notowat i opracowd 

Rafa t Zakrzewsld 

Trzeci odcinek wspomnicn Bohdana Korzeniewskiego ,opublikttjcmy w nastrrpnym nu
merze. 
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JAKUBA BOHME SPOTKANIE Z BOGIEM 

Zaczn\! te rozwatania od trywialnego paradoksu przypisywanego Wolte· 
rowi: Bog jest wszechmocny, Bogjest dobry. Bog stwol2yl swiat, swiat dobl)' 
nie jest. Albo Bog mogl stworzye swiat dobry, lecz nie chcial; w takim razie 
nie jest dobl)'. Alb0 chciaJ, ale rue mogl; w takim razie nie jest wszeclmlO· 
cny. Albo nie mogl i nie chcial; w takim razie nie jest ani wszechmocny ani 
dobl)'. A1bo chcial i i110g1; no to czemu tego nie zrobil? 

Plaskose tego rozumowania, opartego na kwadracie logicznym, polega, 
mowi,!c j\!zykiem rcJigijnym - dla unikni\!eia nieporozumicr\ ehcialbym zas 
od razu zilznaczye, t.e, w potocznym pl2ynajmniej sensie stowa religijny nic 
jestcm - na "pysze rozllmu". Wymogi rozumu uznaje si\! tu bowiem za in· 
stancj\! nadrzcrdn'l, ktorej sam Bog musi bye posluszny. Myslenic takie 1110

glo lIchodzje za rzecz oczywis!<i w czasaeh Woltera. Dzis, po wykazaniu scisle 
naukowym, t.c logika dwuwartosciowa jest tylko szczegolnym przypadkicl11 
logiki wielowarto~kiowej i jcj wainose jest scisle ograniczona; po pr~c~ch 
Brcn tany i Sellelcra na temat logiki uczue odmienncj od logiki in telcktu: po 
fIiozofii form symbolicznych Cassirera, wykazujqcej autonolllicr trzech sfcr 
myslcnia; po pracach Lcvi·Straussa i Mircci Eliadcgo tropi'leych logik\! mitu. 
odmicnn'l zgola od logiki myslenia naukowcgo, ale wealc nic mnicj rygory· 
styezn~; wreszcic po logice odkl)'cia naukowego Poppera i kontynuacji badaJi 
nad logik,! przcmian paradygmatow nauki, paradoks woltcrialisJ<i osobliwie 
st\!piat, nawct dla czlowicka niewierzljeego. 

Nic znaczy to jednak, te nie istrueje problem. Pytanie 0 iroMo zla jest 
jednym z tyeh, 0 ktol)'ch pisal Kant, it rozum ludzki ich "nic mot.e ueflylic . 


. albowiem zadaje mu je wlasna jego natura, ale na ktore nie ' motq rowniet 

odpowiedziee, albowiem pl2cwyiszajlj one wszelklj jego motnoSc" (Krytyka 

czystego ruzumu, A.VII). Rozum nie moze bowiem przystac na totaln~' 


nietad, a tylko totalny nietad czyni pytanie 0 irodlo zta bczprzedmio. 

towym. Nawet Schopenhauer, jedyny na dobr" spraw\! przedstawiciel pes~' · 


mizl11u metafizyeznego. szuka1 koniec k0I1cem zasady, ktora pozwolitaby mu 

wytl umaezye z10 i znalaz I j'! w indywidualizaeji woli. Tym bardzicj z pro· 

blel11cm zla uporac sicr musi kaidy, kto pl2yjmuje lad moraJny swiat:]. 


Motliwe najkrOcej chcialbym tu zarysowae kierunki poszukiwar\ roz\\'i~. 
zania owego problemll. Jedno polega na stwierdzeniu niedostcrpnosci boskich 
zamyslow dla 11Idzkicgo rozumowania. Pytanie zostaje wowczas uchylone 
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jako nierozwi,!zalne a priori. Ale wraz z nim zostaje tez uchylona wszelka ety
ka, pretenduj,!ca do rozumowego uzasadnieni \l i pozostaje tylko alba wiara w 
autorytet alba wiara w nieomyinosc sumienia. 

- W ucieczce przed takim zanegowaniem wartosci rozumu poszukiwarua 
posz1y w zasadzie trzema drogami. Pierwsz'! wskaza1 Augustyn: zlu nie przy
sluguje status bytu, jest ezystym brakiem dobra. Tylko dobru przypisac 
mozna byt, zlo ma Ii tylko charakter negatywny, nie jest bytem, lecz jego 
zaprzeczeniem, niebytem. Lad moralny ma charakter absolutny, tyle tylko, 
i.e niekiedy ulega zawieszeniu i na tej motliwosci zawieszenia ladu zasadza si y 
wolnosc wolL 

Przeciwstawia siy temu ujyciu koncepcja manichejska. W jej mysl dobro i 
zlo nie rozni:j ,siy w swym statusie ontycznym. Pozytywnemu dobru przeciw
stawia siy rownie pozytywne zio, a swiat jest terenem ich walki. Stara to 
koncepcja, odnalezc j,! mozna chocby w micie Ozyrysa i Seta, na dobr:j spra
we; cale myslcnie mityczne i magiczne na niej siy opiera. Przeniesiona na 
grunt chrzescijaristwa przybiera jednak we wezesnosredniowieeznyeh sektaeh, 
tei zreszt:j sladem wierzell starszyeh, postac now'!: postac rozdwojollego 
Boga - zlego Stworzyeiela i dobrego Odkupiciela. 

Tt;piona przcz zwyeiyski Koseiol koneepeja ta przetrwa1a w tajemnyeh 
wicrzcniaeh chiliastow. Ist01:j chiliazmu jest bowicm wiara w ParakIeta. czyli 
w ponownc zst,!pienie Boga na ziemiy. Przemialla swiata z lego w dobry wy
maga ofiary i na ty ofiary przeznacza dobry Bog sam siebie, zstypuj:jc na zie
lIIi~ i wydajqc siy na pastwy zlu. lto bynajmniej nie zostaje przez to usuniy
teo ale znajdujc dla siebie we w1asncj domenic, tj. na swiecie, przeciwwagy. 
Tym samym nie jest juz wyl,!cznym panem stworzenia. Zaczyna siy walka 
lIIi~dzy wyznawcami zla i dobra, w ktcirej zlo ma wprawdzie przcwagy, nie 
tak" jednak, by zdo1alo dobro do cna wyt~pic. Zwyciystwo dobra wymaga 
jednak ponownego zstqpicnia Boga na ziemi~ , tym razem w charakterze zwy
c i~zcy i sydziego. ezy obiecane tysiqcletnie krcilestwo poprzedza nadejscie 
ParakIeta, rciwnoznaczne wciwczas z koricem swiata, czy tez nast~puje po nim 
jako powtcirzenie cry rajskiej , to jut sprawa szczegcilowych wyobrateri, W 

ktore tu nie bydziemy wnikali. 
Wreszcie koncepcja trzecia. znana pod nazwq teodycei. W niej tei: zlo ma 

charakter pozytywny. podobnie jak dobro . Ale w przeciwieristwie do koneep
cji manichejskicj dobro i zlo nie Sq rciwnoprawne. Zrciwnanc w statusie on
tycznym, zlo gra zarazein roly podrzydnq• co wi~eej, sluzebn,!. Jest narz y
dziem dobra, przy ezym znowu abstrahowac bydziemy od pytania, ezy jest 
narz~dziem koniecznym i jedynym. czy tel pelni sw'l funkejy tylko akeyden
talnic . 

Otwiera siy tu droga dla nowej. juz nie ontologicznej, lecz epistemolo
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gicznej interpretacji zla. Z boskiego punktu widz,enia zlo jest nan~dziem, a z 
ludzkiego? Pozorem, ale pozorem reajnym, dost~pnym w dalwiadczeniu . 
Instrumentalny charakter zla dostrzec mote z g6xy tylko istota, 'ktora jed· 
nym spojrzeniem ogamia zarowno przeszlooc,jak przyszlosc'- absolut, 80g. 

,Ex post jednalde dOjrzec j'l potrafi talde czlowiek - na tym zasadzii si~ 
Heglowska nauka 0 chytrosci rozumu i sowie Minerwy. 

Od poprzednich rozwi'lzan teodycea r6mi si~ wi~c tym, ze przybierac 
moze postac zarowno religijn'l, jak swieck'l. Demiufgiem, ktoxy dla sobie 
tylko wiadomych celow posluguje si~ zlem, moze byc nie tylko BOg, lecz 
tak1e wolnosc i post~p. Optymistyczna w swym zalozeniu' teza 0 najlepszym 

. z mozliwych swiatow, w ktorym wsze1kie zlo sluzy "w ostatniej instancji" 
by posluZyc si~ znanymi slowami Engeisa - dobru, dopiero w mySleniu 
histoxycznym ujawnUa caly zawarty w nitij ladunek. 

Powyzsze trzy rozwi'lzania problemu zla nalez'l do elementarnej wiedzy 
kazdego adepta filozofii. Inaczej jest z rozwi'lzaniem czwartym, ktorego st<> 
sunkowa nieznajomosc chyba z tego tylko wynika, ze jest, w naszym mnie. 
maniu, najsmielsze, a zarazem najdalsze od myslenia potocznego, a zarazem 
stawia czlowiekowi, i to nie ludzkosci, lecz jednostce, kaidemu indywiduum, 
nieludzkie niemal wymagania. Zadnej wiary w automatyzm, w sily, kt6re 
tocZ'l walk~ poza czlowiekiem lub w najlepszym razie jego wprawdzie r~ka. 
mi, ale korzystaj'lc z jego nieswiadomosci. Bog transcendentny i immancntny 
rownoczesnie, Stworca, a zarazem twor ludzki. Koncepcja najsmielsza z mi 

, znanych. przejdimy do niej. 

.* 

Jakub Bohme zyl w latach 1575·1624. Pochodzil z chlopow, wyksztal. 
cenia nie mial; umial czytac i pisac, reszt~ dopelnH sarnouctwem. Nie znal 
iadnego j~zyka procz rodzimej niemczyzny, w niej wszystk~ napisal. Calc 
zycie sp~dzil w tUZycach, nie dotarl nigdy dalej nu do Pragi i Drezna. Nie 
byl lekarzem.obieZyswiatem, jak Paracelsus, wtrdrownym fIlozofem, jak 
Giordano Bruno, astrologiem jak Tyho Brahe i Kepler ani alchemikiem. Nie 
byl tei prorokiem jak Nostradamus ani znawq magii jak Agxyppa z Nettes· 
heim, ani malomiasteczkowym kaznodziej'l, jak jego poprzednik Valentin 
Weigel i tworca legendy rozokrzyzowcow, Johann Valentin Andreae, ktar"'! 
~art zreszt'l jako biskup, ani poet'l, jak Aniol Sl'lzak. Byl szewcem, ktare· 
mu do korica Zycia powtarzano "pilnuj kopyta". 

Hagiografia skrztrtnie zanotowala wszystkie "cudowne" zdarzenia zjego 
zycia, jedno opisal sam, "Olsnienie" to warte jest wzmianki tylko dlatego. te 
tak malo w nim cudu w potocznym sensie tego slowa: Btihme ujrzal odblask 
swiaHa w cynowym nacz-yniu i w tej chwili wszystkie tajemnice swiata stan~. 
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ly przed nim otworem . A ilut ludzi nie widzialo takiego odblasku? I co 
wspolnego ma odblask swiatla w wypolerowanej powierzchni metalowego 
dzbana z problemem zla? 

Bolune byl luteraninem . Czy prawowiernym, to osobne pytanie, jest na 
ten temat cala literatura, podobnie jak nie zakonczony jest spor, czy byl w 
ogole prawowiemym chrzescijaninem. Do wyznania nie Przywillzywal wagi, 
chrzescijanstwo w rozmaitych odmianach nazywal nieraz kamiennym kaScie
fem . Ale jedno z luteranizmu zaczerpnlll niewlltpliwie: cod,zienne obcowanie 
z Biblill, i nie tylko z Nowym,lecz takie, a mote nawet glownie ze Starym 
Iestamentem, przedc wszystkim z Ksi,.gll Rodzaju. 

Od pocZlltku dr,.czyla go sprawa stworzenia swiata, i wfasnie w kon
tekscie zb. Wspomina w 19 rozdziale Aurory w jalq melancholi,. pogrlltyl go 
widok nieprawoSci rozwielmotnionej, tryumfujllcej i jak nagle, za b02ym 
zrzqdzenicm, wszystko dla niego stalo si,. jasne. Sprobujmy to wylotyc 
mozliwie zwi,.ile. 

Biblia zaczyna sitr od stworzenia swiata. W ciqgu kolejnych pitrciu dni 
Bog dOkonuje kolejriych rozdzialow: rozroinia niebo i zicmitr, swiaUo i 
ciemnosci , hId i wody, a wl~c dokonuje najpierw podstawowych pocizlalow 
dychotomicznych, po czym przcchodzi do rozrOtllien bardzicj szczegolO
wych : tworzy ciala Iliebieskie, rosliny i zwierz\!ta, w dlliu szostym , jako uke
ronowanie stworzcllia, tworzy czlowieka. Kazdego dnia ogl"da swe dziclo i 
stwierdza z zadowolcniem, zc jest dobre, a sioomego w 'poczuciu spelnioncj 
pracy spoczywa. . 

Ieraz zaczyna sitr historia Adama w raju, z poczqtku siclankowa. Adam 
rozmawia zBogiem, nle doznajc tadnych potrzcb, a Bog przyprowadza przed 
nicgo zwicrz~ta , aby je nazwal, czyJi poznal ich istottr , bo nazwa nie jest tu 
tylko diwi~kiem, lecz sygnaturq rzeczy, ich znaczeniem. Czy przywiodl 
przedlliego i Wtrta. 0 tym Pismo nie mowi. 

I nagle pojawia sitr pierwszy zgrzyt: Bog stwierdza , te niedobrze czlo
wickowi byc samemu. Adam zasypia, a po obudzeniu stoi kolo niego kobie
ta:jcdnosc ulegla rozdwojeniu . . 

Odtqd wszystko posuwa si~ po rowni pochylej w tym swiecie , ktory Bog 
uznal za dobry. Najpierw nast,.puje zakaz spotywania owocu z drzewa wia
domosci, zakaz wlasciwie niezTozumialy; potem nie wiadomo slG}d pojawia 
sitr WllZ-kusiciel, Ewa zrywa jabl ko, daje Adamowi, obojgu luski spadajll nie
jako z oczu: dostrzegaj'l, te Sll nadzy, zjawia si\! dziwny gaSc - wstyd, na glos 
Boga kryjll sitr w krzaki, cillg dalszy wiadomy. 

W prawdziwosc opowiesci bibtijnej Bolmle nie wlitpH nigdy, ale tet 
nigdy nie mia! w:ttpHwoSci, te mamy tu do czynienia z tekstem zaszyfrowa
Ilym. Ale skoro szyfrem jest opowidc 0 stworzeniu , to moie ... mote szy. 
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frem jest caly swiat? Moze nie swiat nalezy ttumaczye przez Pismo, lecz 
Pismo przez swiat? 

Bolune nie byl pierwszym, ktory wszedl na t,< drog,<. Szedl po niej 
Agryppa i Paracelsus, i Weigel. Bodica dodatkowego dostarczyla mana Boo
memu teoria Kopernika. Bo jeSli Bog stracil siedzib~ poza ziemi'llub raczej 
nigdy jej tam nie mial, to szukae go trzeba tu, na ziemi. 

Ale rozwi'lzanie Bohmego nie pojdzie po linti deus.sive natura. Nie moze 
po niej pojse, bo jesli Bog jest tozsamy z przyrod'l, w takim razie trzeba mu 
tez przypisac wszelkie zlo w naturze ooecne. Wielki dylemat, jaki stoi przed 
Bohmem brzmi : jak umae Boga za Stworc,< swiata , w ktorym pelno zla, bez 
obcil!1ania go odpowiedzialnosci'l za to zlo. Rozwi'lzanie manichejskie, to 
zanegowanieGo jako Stw6rcy, rozwi'lzanieaugustianskie, to zanegowanie 
istnienia zla, wbrew wszelkiej oczywistosci, oczywiScie zlajako bytu, a nie 
jako fenomenu. Teodycea wreszcie, za czasow Bohmego nie istniej'lca zresz~ 
jcszcze w postaci dojrzalej, to wykr,<t - niegodny Boga, a na dodatek otwo
rzenie furty dla doktryny predestynacji i pozbawienie czlowieka jakiejkol
wiek busoli moralnej: bo skoro wszystko s,luZy dobnj, to jaka wlaSciwie jest 

. roznica mi,<dzy Chrystusem i Pilatem, ofiar'l i katem? Przeciez bez PHata, 
bez Kaifasza , bez Judasza i krzyzujqcych Chrystusa oprawcow dzielo zbawie
nia nie zostaloby dokonane i Boga jednego winic mozna 0 to, ze na ich dro
dze postawil Jezusa. 

Bohme wie 0 niemozliwosci teodycei na dlugo przed napisaniem przez 
Kanta slynnej rozprawy, ba, na dlugo przed sfonnulowaniem samej nauki 
przez Leibniza. Musi bye inne wyjscie. Jakie? 

Wroemy do punktu wyjscia: Biblia zaczyna si~ od stworzenia swiata. Jej 
pierwsze wersety SCj nader niejasne, sprawiaj'l klopot calej biblistyce, ktora 
zresztq zupelnie nie mieSci si~ w moich kompetencjach. Jedno jest pewne: w 
wersecie drugim wyst~puje dla okreslenia ziemi slowo tohu-wa-bohu, prze
rMnie tlumaczone: jako pustka, chaos, bezksztalt (King James Bible) lub 
m~t i zam~t (Sandauer), a po nim nast,<puj'l slowa, ze duch oozy unosil si~ 
nad wodaIJli, ktorych wszak jeszcze nie bylo, j ako :te dopiero potem Bog od
dzielil l'ld od wody, lub otchlani'l. Ten werset, odpowiednio zinterpretowa. 
ny , stanowi podstaw,< calej koncepcji Bolunego. 

Przedmiotem pytania jest arche: pocZlltek, ale nie w sensie czasowym, 
lecz idealnym. Jest to ,pytanie 0 to, skqd wzi'll si~ byt. Nie natura, poj,<taja
ko bytstworzony, dla ktorej wytlumaczenia moma odwolae si,< do Stworcy, 
lecz byt, cos, 0 czym mozna orzekae jakiekolwiek predykaty. Czy jest do po
myslenia cokolwiek, co poprzedza logicznie wszelkie ustanowienie? 

Pytanie to stoi juz w neopiatonizmie. Byt cechuje w nim zroznicowanie, 
tym, co go poprzedza jest Jedno, absolutne niezroznicowanie . Ale zr6znico
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waniem jest ju:t podzial na Stw6rc~ i stworzenie, co wi~cej, nie mo:tna 
mowic 0 Stworcy bez stworzenia. Jako Stworca Bog objawia si~ dopiero, gdy 
tworzy swiat, nie do pomyslenia jest Stworca, kt6ry nic nie tworzy. A zatem 
przed pytaniem 0 stworzenie swiata musi paSc pytanie, sk'ld si~ wzi'll jego 
Stworca. 

Czy jednak stawiaj'lc takie pytanie malna unikn'lc heglowskiej zlej nie
skorlCzonosci, czy nie grozi regressus ad infillitum? Gdzies przecie:t trze ba za: 
CZ'lc . 

BoJune jest tego niebezpieczenstwa w petni swiadomy. Co wi~cej, wie,:te 
jest skazany" na j~zyk przystosowany do stworzenia, w ktorym nie tylko roz
wi'lzania, ale takze same problemy daj'l si~ wyrazic tylko metaforycznie. St'ld, 
a nie tylko z braku nawyku do systematycznego myslenia, braku porz'ldrlCj 
szkoly, operowanie przerMnymi nazwami na okreslenie tej samej rzeczy. Al
bowiem trzeba nazwac cos, co si~ wymyka wszelkim okresleniorn. 

Mistrz Eckhart odrotnial Boga i boskosc, ZW'lC je "wiekuiste Nic" _ Bos
kose jest niczym w stosunku do wszystkiego, co jest; bo nie stosu j'l si~ do 
niej :tadne okreSlenia bytu : BohiTIe przejmie t~ nazw~ i b~dzie poslugiwal si~ 
ni:j do konca, ale zamiennie z innymi, z ktorych najwatniejszyrn jest bezden 
(Ungrulld). Bezden - to cos, co nie rna dna, czyJi podstawy i dlatego jest 
absolu tnic pierwotna w stosunku do wszystkiego, co podstaw~ posiada, lecz 
takie cos absolutnie niezroznicowanego. KJuczowym pytaniem jest, w jaki 
spos6b byt wylania si~ z bezdeni, czyli w jaki sposob dokonalo si~ zrMnico
wanie pierwotnej jednoSci. . 

Tu taj pojawia si~ zasadnicze novum w stosunku do koncepcji neoplaton
skiej i Eckharta: bezden Bolunego jest z y w a. Nie zna czasu ani przestrzeni, 
nie zna wi~c takte ruchu w sensie przemieszczen,ia, jest wszechogarniaj'lC'l ot
chlanilj, poza ktorlj nie rna nic. Ale w niej samej jest zycie, czyli ruch wewn~
trzny , bezwiedny, bo wiedza wszelka zaktada juz rozdwojenie na tego, kto 
poznaje, i to, co poznawane. Okreslenie: bezden tyje, jest oczywiScie, zastosO
waniem jedynie nam dost~pnego j~zyka do czegos, co le:ty poza jego zasi~
giem. Skazani jestesmy na omowienia. Takim omowieniem tei b~dzie, jeW 
:tycie bezdeni nazwiemy pulsowaniem lub falowaniem. 

Chodzi 0 oddanie sprawy najwatniejszej: owo tycie bezdeni ma charakter 
automotoryczny. Zadnego zewn~trznego impulsu byc tu nie mo:te. Ale skoro 
tak, to jej ruch musi bye jej wlasciwoscilj immaneritnlj, a tym samym jedy
nym sposobem okreslenia, czym jest bezden, bez ' odwolywariia si~ do jakiej
kolwiek relacji zewn~trznej, jest nazwanie jej wollj, bo tylko ona dziala lpon
te sua. Filozofia, w ktorej kategori'l riaczeln'l jest bezden, okazuje si~ - jak 
slusznie zauwatyl Bierdiajew - filozofi'l wolnosci. 

M6wi'lc kzykiem heglowskim nie jest to ·jednak wolnoSc 0 d czegos, 
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Iccz wolnosc d 0 czegos. Wol~ pojmowae tu trzeba jako slepe, calkowicie 
nie ukierunkowane d,!zenie, nie ukierunkowane, bo kierunek zaktada juz ja. 
kies relacjc przestrzenno.czasowe. Wolnose woli polega na tym, i.e szuka cze· 
gos, w czym mogla by si~ zamanifestowae. Ale niczego zewn~trznego wobec 
nicj nic rna, wobec tego zamanifestowae moze si~ tylko w sobie samej, moze 
w siebie sam,!, mowi,!c j~zykiem Bolull'cgo, wnikn,!c, zaplodnic si~ sarna. 

Ale to j uz jest pierwszy momen t jej rozpadu : nie przcstaj'lc bye wol~ , sta· 
je si~ zarazcm poi.qdanicm (Sue/a). Nicposkromione d,!ienie zderza si~ z pra· 
gnieniem siebie samej, ekspansji towarzyszy koncentracja i w rezultacie pow. 
stajc napi~cie, ktore musi si~ wytadowac w wyplywie na zewn'ltrz. 

Caly ten proces ma charakter teogoniczny . Wola, Bog·Ojciec, rozmilo. 
wuje si~ w sobie, czyJi skupia w swym sercu , Bogu·Synu, a ich stosunckwza· 
jCllll1Y znajduje wyraz w Bogu·Duchu. Ta Trojca, to juz Bog, byt bez reszty 
jeszczc duchowy. Ten moment uchwycita pierwsza ksi~ga MOjzeszowa pisZllC, 
i.c duch boi.y unosil si~ nad otchlani'l. 

Dopicro teraz pojawia si~ u Bolunego wlltek Som, czyli Mlldrosci Bozej, 
niepokalanej dziewicy, ktorej ziell1skim odpowiednikiem b~dzie Matka Bola. 
Sprawa polega na tym, te ekspansja woli, jej dlli.enie, by 7. Nic przeksztalcic 
si<; w Cos, przemienia si~ teraz w ekspallSj~ ducha. czyli jego d;itenie do uci~. 
Idnienia. Ale Ouch. w ktorym cab Trojea wyrata swe dqtenie na zewn~trz. 
wci:jz jeszcze znajduje sir; w sytuacji. w jakim byla przcd nim bezdcli : na zew· 
n:jtrz nic ma nic; jcdyne, co IIlU pozostaje, to powrot do sicbic s:uncgo. 

I w tY111 powrocie wlasnie miesci si~ moiliwoSc jcgo uciclesnienia ; bar· 
dzo zrcszt~ szczcgolncgo rodzaju. Ouch wraca do sicbic przez to, i.e sir; poz. 
najc. w tym celu jcdnak musi niejako stan:J,c przed zwierciadlem , rozdwoic 
siC; na siebie i wiasny obraz. Zwierciad lem. w ktorym si~ przegl:J,da, jest 
M;,drosc Boza. kst ona kompletnie dziewicza.jalowa. w tym sensie. i.e sama 
z siebie nie tworzy absolu tnie nic. Niemniej zostaje zaplodniona przez wol~ 
w postaci d ucha. ktory w niej ogl,!da wtasny obraz. A obraz to juz cialo, jak. 
kolwiek tylko ciato duchowe, idealne. 

A Hie zapominajmy, ze ow dueh jest syntez,! woli i milosci , ich zjed. 
noczeniem. a zarazem wybuchem. Zesrodkow3!ly w milosci wolll bynajmniej 
bye nie przestaL jej tresci" zas bylo.jak widzieliSmy. d,!zenie do przeksztal. 
ccnia z Nic w Cos. Tego d,!zenia nie moze zaspokoic obraz, cielesnoSc ideal· 
na. Przeciwnic, wlasnie w obrazie wlasnym duch uswiadamia sobie swoje pra· 
gnienie bycia czyms. · Innymi slowy w tym obrazie nast~puje prefiguracja 
stworzcnia i trzeba juz tylko kolejnego aktu woli , by cia 10 duchowe, zawarte 
w Mqdrosci Bozej. czyli boskim umysie. przybralo postac swiata. 

Cielesnosc jest zawarta jut w· samym akcie woli. ktory ow swiat powatu. 
je do i)·cia. dokonuje si~ bowiem za pomoq slowa. Ouch rzekl: stan si~, i 
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swiat si~ star. Obraz bYf ciafem, lecz ciafem biemym; SfOWO jest cialem zy
wym, dlatego moze tez powolae natur~ do zycia. 

Tutaj jednak koncepcja, dot~d wzgl~dnie przejrzysta, zaczyna si~ kom
plikowae. Jak widzielismy, ' caly czas nakladaj~ si~ tu niejako na si~bie po
dzialy dychotomiczny i trychotomiczny. Z jednej strony niejako dwie ten
dencje, odsrodkowa i dosrodkowa, z drugiej zas Trojca. W dychotomii wyra
zone jest przeciwicnstwo, w trychotomii jego. pojednanie. Innymi slowy w 
Bogu jest harmonia, ale tak'Ze walka momentow przeciwstawnych. Milose 
skupiona w boskim sercu przynosi ukojenie, ale wola nie wyzbywa si~ przez 
to swego p~du, przeciwnie, tym bardziej wymaga uzewn~trznienia. 

Kiedy boskie fiat tworzy swiat, jelt to wprawdzie swiat harmonijny, ale 
jut. zrOinicowany. Wyraza si~ to zroi.nicowanie w trzech krolestwach trzech 
archaniolow, w trzech odr~ bnych sferach, ktorych hannonia ma glosie chwa
l~ Boz~. 

Jednym z tycll archaniofow jest Lucyfer, jak sama nazwa wskazuje. ten, 
kt6ry niesie swiatlo. Swietlisty. Jest najpi~ kniejszy ze wszystkich i to wfasnie 
go gubi. 

CM oznaeza bowiem manifcstaeja Boga w stworzenill? WyJew:ljqc si~ na 
zewnqtrz Zyeie boskie nie mote utraci6 swej podstawowcj wlaseiwosei: wol
nosei. /-Iannoni:l chwaly Botej nie bylaby boskim przejawem. guyby nie by
la Clobrowolna: Bog przymusowi nie podlega, a wi~c i jego dzielo tez nie. 

Lecz wolnose woli to mozliwose wybrania jej kierunku . ·Ograniczenie 
mot.liwosei dzialania jest dopiero wynikiem upadl..-u, zanim on nastqpi jest 
nicograniczona niczym mozliwose eheenia - Sehopenhauer wyrazil to poi
niej sfowami, ii. wolnose tkwi nie w operari, lecz w esse. Lucyfcr mial mozli
wose ukierunkowania swej woli zgodnie z wol~ boi.~, a zatem na Ii arm o
n i~. Upojony wlasnym pi~knem, wlasn~ mocl!, kierujc j'l na w y l 'I c z
nos e (Selbfteit). Chee wywytszye si~ ponad Boga. mjlose wlasn., stawia 
pbnad milose boz~, przeciwstawia si~ tej ostatniej. 

Buntu aniolow nie ma w Biblii, ten mit jest obeej proweniencji. :lIe zos
tat zaakceptowany przez ehrzescijanstwo. OsobliwoSe koncepcji Bollmego na 
tym jednak polega, it ow bunt ma charakter tworezy. Nie w sensie maniehej
skim jednak, jakoby zly dueh stworzyl swiat. lecz w tym sensie, le napotka
ny opor pobudza wol~ bOl~ do dalszego dzi:ltania. Dot~d mllsiala kontcnto
wae si~ sob". wszelkie podziafY dokonywaly si~ w jej obr~ bie i nie zakloC3
l y harmonii. Teraz. kiedy Lucyfer sprzeciwil si~ woli bOlej. dokonuje si~ 

pierwszy podzial zasadniezy: trzy krolestwa zamieniaj" si~ w trzy pryneypia. 
trzy ~hviaty , z ktorych pienvszy jest swia tern gniewu, ciemnosci, drugi swia
tern mitosei. swiatla: do trzeei(;go przej dziemy poiniej. 

Moi.na rzee . ze Lucyfer niejako budzi wol~ bOi:) ze stanll blogosci. 
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Boiune wyrata to stowami, t.e jego bunt rozpalit gniew bozy. A zatem w 
pierwszym pryncypium Bog objawia si~ jako Bog gniewny, Bog msciwy, Bog, 
ktory mowi w Starym Testamencie ,,Moja jest pomsta".5wiat, w ktorym 5i~ 
w tym charakterze objawia,jest piektem, dziedzinll ognia, ktory pall i potera, 
lecz nie swieci. Z kolei w d'fUgim pryncypium Bog objawia si~ jako Bog h · 
godny, mitujllCY, mi losierny; jest to zatem swia t ognia, dobroczynnego, swia. 
tla. Jest to wcillt. jeden i ten sam Bog, lecz widziany od innej strony, inaczej 
si~ przejawiaj!jcy. I dopiero zderzenie tych dwoch boskich przejawow powo· 
luje do iycia>pryncypium trzecie - swiat doczesny, w ktorym oba pierwias. 
tki s,! zawarte i tocz'! nieustann4 walk~ . Innymi stowy istnienie nieba i piekla 
sfuiy u Bblunego do wyjasniania swiata widzialnego. Nic sll to dwa miejsca 
odr~bne ; przedzielone przepascill, lecz dwa pierwiastki wsz~dzie abecne w 
rzeczywistosci nam, ludziom, dost~pnej. Jesli m owimy: Bog kroluje w niebie, 
diabet w piekle, sll ' to metafory, koniecznoSci narzucone nam przcz nasz 
j~zyk, dostosowany do swiata stworzonego. 

Trzy pryncypia to trzy modi bytu. Dwa pierwsze majq charakter idealny, 
zatem wiekuisty: w trzccim wiecznosc i doczesnosc s!j ze sob,! spl" tane. Nie 
motna rzec, t.c jest to swiat tylko doczesny, bo poprzez dwa pierwsze pryncy· 
pia, w nim stale obecne, wiecznosc w nim przeSwituje. Doczesny jest przez 
ich walk~, ktorcj fonn,! najogolnicjsz,!jest t.ycie. 

W ten sposob B6hme dochodzi do tezy w systemie swym kJuczowej: 
wszelkie t.ycie jest walk", "Na Tak i Nie polegajll wszystkie rzeczy"* Wola 
bez woli przeciwstawnej (Widenville) jest jatowa, martwa. Wola tworeza wy. 
maga oporu. 

M amy .:zatem U B6lunego swaistq on tologi~ wartosci, ktora odrzuca 
zarowno monizm, jak dualizm. lto nie jest tylko nie-bytem, brakiem dobra, 
ma charakter pozytywny. Ale ehoeiat. przeeiwiellstwo dobra i zta jest jak naj. 
bardziej realne w swiecie nanl dost~pnym, to rownoczesnie nie jest to prze. 
ciwienstwo absolutne w sfene zmystom i rozumowi niedost~pnej. W Bogu 
jest dobro i zto, leez S'! w nirn zawarte potencjalnie. Zaktualiiowac je mote 
dopiero cos, eo si~ woli bot.ej przeciwstawi. Dlatego t~ wol~ nazwac moina 
tylko dobrq, Bog pragnie harmonii,jest harmoni!j sam w sobie, ale manifestu· 
je si~ w walce dobra ze ztem. Natura, czyli t.ycie, sqtch nierozerwalnym zwi~· 
zkiem, w ktorym harmonia i dysharmonia stale nawzajem w siebie przecho. 
dzq. MOina by rzee, ii dobra i zto majll charakter absolutny w sensie ontyez· 
nym i relatywny w sensie ontologicznym. Leez on tologia wykracza jut. poza 
motliwosci nie tylko zmyslow, ale takie rozumu. Dotarcie do niej wymaga 
najpierw szczegolnej inspiracji. potem zas dlugotrwalego mocowania si~ z so· 

* Bctraclltllllg Gottlicller Offenbanmg 1.2. Samtliche Schriften t. 9, Stuttgart 1956 . 
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bq, przezwyciyzania naturalnego d'lzenia do osobowosci, wYfllcznosci, dqze.' 
nia spowodowariego upadkiem aniolow, i przywrocenia mocll wlasnego 
wysilku lllcznosci z absolutem , zerwanej wprawdzi,t, ale wciqz potencjalnie 
motliwej, .wci,!z nie zerwanej nieodwracalnie. 

Albowiem na tym polega druga osobliwoSc koncepcji Bohmego, te 
l'lcznosc natury z Bogiem nigdy nie zostala bez reszty zerwana. Z perspekty
wy boskiej wszystkie przeciwienstwa majq charakter wzglydny, a wicrc takie 
przeciwieristwo ducha i ciala. Wbrew niezmiernie rozpowszechnioncmu - w 
protestantyzmie zwlaszcza - mniemaniu, i.e natura jest siedliskiem zepsucia; 
wbrew Schwenckfeldowi, ktory SiJdzil, i.e sarno bycie istotq stworzon,! jest 
juz skazeniem nieodwolaJnym i dlatego kwestionowal ludzkq natury Jezusa , 
bo Syn Bozy l11usi byc w ogole poza stworzeniem, a regeneracjy.czto\vieka 
upatrywal w jego odrodzeniu w postaci pozanaturalnej, BO/llne traktuje lIa
turalnc zycic jako zycie jedynic m ozliwc i w nil11 sal11ylll postuluje zwyciy
stwo dobra nad zlcl11. 

Obl~ dna. w naszYI11 I11niemaniu, wiclkosc t~ koncepcji polcga na zakwe
stionowaniu bczwzgl~dnosci wszelkiego dychotomicznego podzialu. Bbhme 
oczywiScic nie mowi, le odrzuca dwuwartosciow'l logik,< , ale faktycznie to 
cz)'ni. Na jcj odrzllceniu zasadza sit; tei. zakwestionowanie przez niego rozu
mu jako najwyzszej wladzy poznawczej. Czyni to prLy tym nie tylko faktycz
nie , lecz laUe swiadolllie, oczywiscic bez poslugiwania si~ wspolczcsnq. a na
wet owczesn'l tenninologiq filozoficZl1'1 : 

MOl e najdobitniej owo odrz-ucenie podzialow dychotOllliczn),ch przeja
wia si~ w dyskutowanym po dzis dzieli problemie panteizmu !3bhmego_ Chy
ba najog6lniejszym okresleniem panteizmu bydzie przeciwstawienie boskiej 
transcendcncji - boskiej immanencji. Czy zas transcenuencj<; ty pojmuje sicr 
na sposob teistyczny, czy deistyczny, wydaje mi si~ sprawl! drugorz~dn,!, 
podobnie jaknieistotne jest z tego punktu widzcnia. jak Bog istnieje w swie
cic . U Bohmego zas swiat jest boskim przejawem wtasnie dlatego, t.e jest 
boskim tworem. Dla uzmys!owienia, 0 co chodzi , postutmy siy przykladem 
wlllg:rrnYI11: cala sztllka szewca objawia siy w bucie , but wyrat.a go wlaSnie 
jako szewca , ale przeciet but nie jest szewcem. Stworczosc jest zasadnicz~. 
dost~pn,! nam wlasciwosci'l Soga, ta stworczosc przejawia sit; w stworzeniu i 
inaczej niz poprzez stworzenie dotrzec do Boga ni~ jestesmy w stanie , niem
nicj czynnosc, a nie jej rezultat jest istot'! Boga, rezultat jest tylko - mowi~c 

j~ zykiem Jaspersa - szyfrem transcendencji utrwaJonym w egzystencji. Wit;c 
nie dellJ sive natura, lecz Bog zarazem poza natur,! i w niej. 

Doszlismy tlltaj do sprawy w moim przekonaniu najistotniejszej. Tym , co 
intercsuje Bo/uncgo , nie jest stan zastany, lecz proces. To przeciw ienstwo ma 
jednak znowu charakter wzgl<;dny, podyktowany naszym ograniczcniem do 
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j\!zyka dostosowanego do swiata stworzonego. Prawda, te i ten j\!zyk, obli. 
czony w zasadzie na opis stanow lub procesow skonczonych, ktore do stan6w 
prowadz'!, daje si~ naginac: przeciwienstwo mi~dzy wyratalnym i niewyrat al· 
nym jest rownie wzgl\!dne z wyiszego punktu widzenia jak kaide inne przeci. 
wienstwo. Bohme wyczynia tet z j\!zykiem rzeczy zupelnie nieprawdopodob. 
ne , przy ktorych stowotworstwo Heideggera jest wtakiwie dziecinn'l zabawq. 
Jego fonnuty sq mniej sztuczne, a si\!gaj'l moim zdaniem gt\!biej nii ostawio. 
ne das Nichts nichtet czy das Wesen west. 0 j\!zyku tym motna pisac rozpra· 
wy, i czyniono to rzeczywiscie , tylko tytutem przyktadu powotam si~ tu 

. nil zacytowane jut zdariic, w ktorym Tak i Nie wyst~puj'l jako nazwy, co 
Bblune podkrcsla piszqc je z dutej litery. To tet , wbrew pozornie tcmu, co 
powiedzielismy powytej, czy raczej je uSciSlaj'lc, chodzi nie tyle 0 stan i pro. 
ces, He 0 dzieto i tworczosc, czyli 0 osobliwe sprz~tenie zwrotne , w ktorym 
rezultat nie tylko wyrata proces, lecz sam z kolei go wywotujc . 

Co to znaczy, widac w petni dopiero w nauce 0 cztowieku. Bolunego 
'przedstawia si~ cz~sto jako postrenesansowego filozofa przyrody, kt6rcgo 
mysli wi'lz'l si~ z odkryciami przyrodniczymi, alchemi'l, astrologi:j. Ni..: kwc· 
stionujemy tycli zwi'lzk6w, mamy najwytcj w'ltpliwoSci, czy aby do 100.n·,i · 

nicnia przyrodoznawstwa i humanistyki nic przykladamy mia ry ;]ll:Icliroll io .. 
ncj, czy mimowiednic nie ulcgamy tu tendcncjom, ktore wyrosl y 11 ;1 podJ ol.H 

scjentyzmu i neokantyzmu przejawiaj,!c si~ m.in. w postulaclc J'iJ oi.o f'i i ja/-;o 
exacte WissensclzaJi. Zaliczajqc Bohmego do filozofti przyrody Il ic \'/ uill o za· 
pominac, te znaczyta ona w jego czasach zupetnie co innego nit dzi:;. 

Tak czy owak, kwintesencj'! jego nauki jest koncepcja cztowicka, jut 
chocby ze wzgl~du na to, te naprawd~ dr~czy go problem zta, ktory motna 
wprawdzie postawic taktc na gruncie przyrodniczym - Schopcnh;]uer to 
uczynit - aie ktory zawsze b~d2.ie ekstrapolacj'l problematyki bytu ludzkie· 
go . 

Cztowiek nie jest bynajmniej istot'l wydan,! na pastw~ dwoch niezalet. 
nych od niego sit: nieba, ktorcmu podlega dusza, i piekta, ktore panuje nad 
ciatem. Nie b~dziemy tu przedslawiali interpretacji stworzenia cztowieka ije. 
go upadku u BoJunego, podkreslmy jednak, te jego wi~z z Bogiem nigdy nie 
zostata definitywnie zerwana. Jut po upadku Bog wzywa go przed swoje obU· 
cze i wezwanie to oznacza nie tylko zapowiedi kary , ale true odkupienia. 
Potwierdzenie znajduje potem la wi~i w kolejnych przymierzach Boga z 
IZraelem, by wreszcie wyrazic si~ najpelniej w zeslaniu Syna Botcgo w ludz· 
kiej postaci. Chrystus nie jest tylko nauczycielem i przeblagan,! ofiar,!, Chrys. 
tus jest - w tej sprawie Bolune powtarza w'!tek cz~sty w hete!odoksji chrze· 
Scijanskiej, takte renesansowej - prototypem czlowieka nowego, drugim 
Adamem, ktory naprawia blqd pierwszego. Nie w tyro sensie jednak, w jakim 
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roztuniar to Lu ter, nie w tym, i.e tylko przez zastug~ Chrystusa c;ztowiek 
mote dost'lpic zbawienia,jego wtasny zaS udziar sprowadza si~ w zasadzie do 
wiary w ow'l zastug~ . Chrystus nie jest tylko ueieezk'l grzesznyeh, tareZ4 
przed botym gniewem i pokusami szatana, leez wzorem do nasladowania 
tei w'ltek weale nie rzadki zwtaszeza w mistyee, zarowno protestanckiej, jak 
katoliekiej . Nie stowami jedynie, leez wtasnym przyktadem Bog wskazuje 

drog~ do Boga. 
Ale tylko od. eztowieka zalci.y, ezy na niq wkroezy, wkroezenie z~ na 

ni'l zaktada jej uprzednie zroztunienie . Jest znowu osobliwoSci'l mysJi boh

miariskiej i jednym z podstawowyeh jej wyromikow, te stawia ezlowiekowi 
niezwykle wysokie wymagania intelektualne, niezalei.nie od tego, u nie trak: 
tuje dyskursywnego rozumujako najwyi.szej wradzy poznawezej. Emocjonal
ne zaangatowanie Bolunego doehodzi wprawdzie ezasem do glosu, gtownie 
zreszt'l w wyjseiowej Aurorze, ale nie na uezuciowej drodze nast~puje zasa
dnicze zblitenie do Boga. 

Istot:! sprawy jest z[Qzumienie, i.e dla cztowieka, podobnie jak niegdys 
dlaLucyfera, a potel1l dla . Adama zgubna jest wyt'lcznoSc, koncen traeja woli 
l1a sobie samym . Zbaweze zatem b~dzie wyrzeezenie si~ wyl:jcznoSci, ezyli 
podd :tIl i(; wllii botej. Nie ehodzi tu bynajmniej 0 postaw~ fatalistyeznq , 
j C';i~ c/ C: 1l!i1 ic j 0 zgod~ na predestynacj~. Chodzi 0 takie ukierunkowanie wlas
11(;,i 'Nol i, przy klorYIli jej zgodnosc z wolq bozq posiaua priorytet absolutny, 
i l' rul\' :i,;?i do wygJszenia wszclkich d'!teri wyosobnionyeh. ZdJfzaj:j si~ przy 

ty l ll stl ){illu lo wania wr~cz szokuj,!ce, kiedy mysliciel, zwalezaj~cy nami~tnie 
dok try ll ~ prcdestynaeji , powiada, it ezlowiek powinien posun:jc swe podda
nie si~ woli bozej tak daleko, by gotow byl przyj:jc nawet wiekuiste pot~pie
nie, gdyby Bog tego ehcial. Nie dajmy si~ zwieSc: jest to postawa des d's ab, 
bo Bog nie moze chciec potr;pienia grzesznika, ten zaS, p rzyjmuj'lc wspomnia
n'l tu postaw~, wykazuje jedynie Bogu, te jego poddanie si~ woli botej jest 
dobrowolne, zatem czynne, a nie bieme . 

W tym czynnym poddaniu woli botej odwraca si~ niejako stosunek wza
jemny Stworcy i stworzenia. B'og stworzyl czlowieka na ziemi, eztowiek 
tworzy Boga w sereu swoim . Wr~cz bluznierczo dla kogos, k~o nie wniknie w 
mysl Bolunego, zabrzmiq slowa, te czlowiek staje si~ tym , kim byc chee: 
cltce bye diablcm, b~dzie diabrem, ehce bye aniolem, b~dzie aniorem, 
pieklo i niebo nie s'l poza nami, lecz w nas. 

Cz lowiek nie mote stac si~ Bogiem, ale Bog mote, w nim zamieszkac. 
Wbrew woli botej na pewno si~ to nie stanie, tylko te Bog, 0 ezym swiadezy 
zeslanie na ziemi~ wtasnego Syna, sanl tego pragnie . Chodzi wi~c 0 to tylko, 
by ludzkie pragnienie zbieglo si~ z boskim, by ezlowiek pragn,!f zbawienia 
rownie gorqco, jak Bog pragnie zbawie czlowieka. W O\vym odwroceniu rol 
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nie rna wi~c tadnego pomniejszenia Boga. Lucyfer ehcial Bogu dorownae, ba, 
przewy:tszyc go; Chrystus chcial si~ tylko z Bogiem zjednoczye, poddae mu 
si~ bez reszty. Czlowiek rna wolny wybor mi~dzy drog,! Lucyfera i Jezusa. 

Ale to jeszcze nie koniec mys!i boluniallskiej, ktorll oczywiScie szkicuje
my tu tylko w najogolniejszych zarysach. Mo:tna by bowiem pom:yslee, ie 
chodzi tu 0 wybor jednorazowy, po ktorego dokonaniu czlowiek jest jUi od
rodlOny, nie na~atony na tadne niebezpieczellstwa. Nic bl~dniejszego. Cale 
zycic ludzkie jest jednym nieustaj'lcym pasmcm dokonywanych wyborow 
mi~ dzy wspomrtianymi drogami. Chwila zapomnienia 0 tym oddaje nas jui 
we wladz~ wylllcznosci, czyliszatana. B6lUlle n,lysli wyl,!cznie kategoriami 
procesu : procesem jest kreacja, procesem grzcch, proccsem zbawicnie. tycie 
jest zawsze procesem, stanem jest tylko smiere. A proces to Tak i Nie sple
cione nierozerwalnie, dopiero sm iere oddziela je definitywnie, dopiero wtedy 
niebo i pieklo zawarte w ezlowieku ulegajq ponowncmu wyabsolutnicniu i 
jcdno z nidI dusz~ ludzkq pochlania. 

Opozycja ezasu i wiecznosci, Skoliczonego i nieskoliczonego jest rownie 
wzgl~UIl<l jak wszystkie innc . Wiecznose przeiywamy codzicnnic, chodzi 0 to, 
by zdac sobic z tego sprawtr. Wiecznosc istnieje od zawszc - jcsli slowa te w 
ogoIc cos znaez'l - a zarazem zaezyna si~ z kaidym z nas na nowo. Czaso
wose kOllCZY si~ ze smierei'l, a rownoczeSnie trwa ualej, utrwalona w wiecz
nosci. Szcz~sny ten, kto sobie to zdolal lIswiadomic: przed nun bramy raju 
na pcwno stanq otworcm. 

Proccsualna, a zarazem nie historyezna koncepcja, konecpcja na wskroS 
metafizyczna, bel. tadncgo odwolania do dzicjow i ieh posttrPU, a rownoczcs
nie gltrboko zakorzeniona w obscrwacji rzcczywistego swiata. Koncepcja cal
kowitej zaleznosci lud~\<.icgo losu od samego czlowieka, p~j~tego jako jcdnos
tka, gl~boko optymistyczna w ezasach wyj'ltkowo czarnych, uznaj'lca nie
uchronnosc zla .po to, by stawie mu clOla nie przez odwolarue do niepo
jtrtych zamyslow boskich, lecz przez wydobycie na jaw ukrytej, ontologiez
nej struktury swiata, sprtrtyn jego powstania i istnienia . Konc'cpcja nieskon
clOnej autorealizacji I30ga w swiecie, kreatywnosci bez granic, w ktorej party
cypacja od czlowieka tylko zaleiy. Znalazla oodiwitrk i odiywala parokrot
nie, ale nigdy wlasciwie nie lOstala nale:tycie doceniona w historii mozofii. 
Jak to mozliwe, na to znajdujemy tylko jcdn'l odpowiedi: wyprzedzala nie 
tylko swoj, ale i nasz czas. 

Jan Garewicz 
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KOSCIOt. - PANSTWO - SPOt.ECZENSTWO 

Czym jest dia chrzescijanina sumienie? Sumienie to zarazem s~dzia na
szych czyn6w i swiatlosc naszego zycia. Sw. Pawel l,!czy je z milosci,! i wia
r,!. Wlasnie milose winna pobudzac chrzescijan do delikatnoki wobec sum ie
nia "siabych", bez uzycia gwaltu pod pretekstem, t.e majq bl~dne przekona
nia, czy pod pozorem zwalczania relikt6w dawnych wierzen (I Kor 8,1-13). 
Sumienie jcdnak rna przj'st~p do wiary tylko w warunkach woInoSci. Chrys
tus nikogo nie chce przymuszac. Glosi, naucza, zaprasza, Iecz pozostawia 
woInym: ,)esli chcesz ... " (Mt 19,21.22). 

Religi~ ChrystusoW'l - obok wagi,jakq przypisuje ona sumieniu - cechu
je r6wnict. fakt, :t.e nic jest zwi'lzana z jakims okreSionym narodem. Jake uni
wersalna, autonomiczna w swym duchowym porzqdku, glosi 0 sobie ze -jak 
powtarza cz~sto sw. Pawet - jest rcligiq woInoSci. Chrzescijanin czuje si~ 

woIny wobec wi~z6w prawa t.ydowskicgo (Gal 4, 1-5, 13) jak r6wniez wobec . 
panstwa rzymskiego. Owszem przestrzega praw, placi podatki, Iecz jak powia. 
da Chrystus, jeSii "winien oddac cesarskie cesarzowi", wie takte, :t.e winien 
"oddac Boskie Bogu" (Mt 22,21). Sw. Piotr i Apostolowie powt6rz'! znow: 
"Trzeba bardziej sluchae Boga ni:t.Iudzi" (Dz 4,19; 5,29). 

Zauwazmy, :t.e problem stosunku Boskiego (KoSciola, religii) do cesar· 
skiego (swiata) zrodzil si~ dopiero z nastaniem chrzescijanstwa. Swiat starO
zytny nie znal separacji sfery politycznej od reIigijnej, byly one ze sob,! tak 
SciSie .7.IQczone, ze lakub Maritain okresia staro:t.ytn'l polis jako "hieropolity. 
czn:!". Chrystianizm od pocz'!tku staje w opozycji do takiego monizmu . Nas
tawiony eschatologicznie i akcen tuj'lcy wartose sumienia odkrywa, i.e respekt 
dia nicgo wymaga odroznienia sfery religijnej od poli tycznej. Po raz pierwszy 
w historii pojawia si~ dualizm porz'ldku swieckiego i religijnego, ksi~gi swi~te 
chrzescijan nie stanowi'! nadrz~dnych kodeksow prawnych, kierujqcy gmin,! 
nie mieszaj'l si~ do spraw pallstwowych, a chrzescijanie chq bye iarazem wy
znawcami swojej wiary i obywatelami panstwa. 

KOSciol staral si~ z roznym skutkiem realizowae zasadti! dualizmu po
rzqdku religijnego i doczesnego. Wsrod uwarunkowan realizacji tej zasady de· 
cydujqcQ roI~ odgrywa aktualne rozumienie swiata. Zasadnicze znaczenie w 
tej mierze mad orobek ostatniego Sob{)ru, k tory rozpoczyna nowy e tap, re f
lcksji nad stosunkiem Kosciola do swiata. Dotychczasowe zainteresowanie 
tym problemem zamykalo si~ bowiem prawie wyl'lcznie w kwestii Kosciol 
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a panstwo. Ceeh,! nowego spojrzenia jest odkrycie autonomii porz,!dku do. 
ezesnego: "rzeezy stworzone i spotecznosci ludzkie ciesz,! si~ wtasnymi pra
wami i wartoseiami, ktore czl~wiek stopniowo rna poznawac, przyjmowac i 
porz'!dkowac" (KDK 3'6). Podstaw'! tej alitonomiii jestfakt, te sprawy do
czesne "posiadaj'l tei wlasn,!, .wszc~epion,! im przez Boga wartoSc, czy to 
wzi~te same w sobie, czy jako cz~sci calego porz'ldku doczesnego" (DA 7). 
Autonomia ta nie jest jednak absolutna. Przymiotniki "sluszna" (KDK 41) 
oraz "ptawowita" (DA 11; KDK 59) dowodz,!, te Sobor widzi autonomi~ po· 
rz'!dhl doczesnego w ramach jakiegos ladu n~drz~dnego. Jest nim porz'ldek 
stworzenia. "Wszystkie rzeczy bowiem z samego faktu, te s,! stworzone, maj~ 
wtasn'l trwalosc, prawdziwoS c, dobroc i rownoczesnie wlasne prawa i porzq. 
dek", (KDK 36) . 

Wspolczesny sposob realizaeji poslannictwa Koseiola w swieeie, oparty 
na zasadzie au tonomii porz'!dku doczesnego, okreslany bywa jako esehatolo. 
giezny. Odcina si~ on od systemaw teokratycznyeh, gdyi uznaje, respektujc 
i ksztaltuje wlasnie ten swiat jako swiat. Sredniowieezn'l wizj~ chrzekijan. 
stwa wcielonego w swiat i wr~ez pokrywaj'lcego si~ z nim wypiera idea auto· 
nomii i pelneso nadziei patrzenia na swiat poprzez Krzyz. W takim spojrzc. 
niu dochodzi w pelni do gtosu aspekt eschatologiczny; bowiem "Krolcstwo 
Chrystusowe nie jest z tego swiata" i dlatego "Kosciol , ezyli Lud Boiy, wpro· 
wadzaj!Jc to Krolestwo. nie przynosi iadnego uszczerbku dobru doczcsncmu 
jakicgokolwiek narodu, lecz przeeiwnie, wspiera i przy,swaja sobie uzdolnicnia 
i zasady narodow, 0 ile s'l dobre, a przyjmujqc oczyszcza je, umacnia i podno. 
si" (KK 13), W ten sposob skutecznie i ustawicznie dqzy do zespolenia z po· 
wrotem calcj ludzkosci, wraz ze wszystkimi jej dobrami, z Chrystusem - Cta
W:J w jedno:ici Jego Ducha (tamt.e). Jest to wi~c perspektywa pelni, do ktorej 
KOSci6! zmierza, przcpajaj:Jc swiat duchem ewangelicznym i doskonal'lc go 
(KK 48; por. DA 5). 

Ci~le istotnym elementem stosunku Koscio! a do swiata jest relacja KoS· 

cia! - panstwo. Paristwo Jest pewn'l formlj organizacji 5wiata, b~d:jc<! na tyle ' 
mocno zakorZeilion'l w rzeczywistosci spolecznej , ze w kontakcie ze swiatem 
nie sposob jej omin'lc . Z kolei miejsce , jakie w funkejonowaniu panstwa zaj
l11uje w!adza, powoduje , it styk Kosciola ze swiatem ogniskuje si~ w spe· 
cjalny sposob w jego zetkni~ciu z wladzlj paristwowlj . Z problemem tym kon· 
frontowano jut. Jezusa, gdy Go pytano, czy wolno ptacic podatki paristwowe 
(MT 22, 15-21), a przede wszystkirn , gdy wtadza panstwowa skazala Co na 
smierc. Istota relaeji paristwo - Kosei6t polegataby wi~c na jego obecnoSci i 
wypelnianiu wlaseiwej mu misji w swieeie', w tym wypadku na obszarze obj~. 
tym granicami paris twa. 

Wspo!czesny Kosci6t nie poklada nadziei w przywiJejach ofiarowltnych 
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mu przez wladz~ panstwow'l, "winien miee jednak zawsze i wszedzie praw
dziw'l swobod~ w gloszeniu wiary" oraz w poslugiwaniu si~ "rzeezami de
ezesnymi w stopniu, w jakim wymaga ieh wlaseiwe poslalU1ietwo" (KDK 76) 
Zrozumiale wi~e, :l.e z punktu widzenia KoSciola pierwszym i podstawowym 
postulatem, niezb~dnym dla wlaseiwego ulotenia stosunk6w z panstwem, 
jest wolnosc, pozwalaj'lea mu nieskr~powanie wypelniae swoje poslannie
two. "Wolnose Kosciola jest podstawow'l zasadq w stosunkaeh pomi~dzy 
Kosciolem i wladzami publieznymi oraz ealyrn porz,}dkiem eywilnym" 
(DWR 13). Wielce eharakterystyezne jest tet powi<}zanie w nauce soborowej 
wolnosei , 0 jakiej mowi si~ w kontekscie problemu Kosci61 - panstwo, z 
wolnosei<! religijnll pOjmowan'ljako prawo obywatelskie. 

Zagadnienie prawdziwosei lub falszywosei sumienia wi'}te si~ zatem z 
prawno-spoleeznym problemem wolnosci religijnej . Niezaleznie od tego, w ja
kim aspekcie rozpatrujemy stosunek mi~dzy ezlowiekiem a prawdll (ezy jako 
stosunek mi~dzy ezlowiekiem a prawdll jako wartosci'l duehowll; ezy mi~dzy . 

ezlowickiem a samll istot'} prawdy, ktorll jest prawdziwy Bog; albo mi~dzy 
czlowickiem a Prawdll objawionq w Chrystusie, Slowie Botym, ktore stalo 
si~ ezlowieki~m).r Deklaraeja Dignitatishumanae zawsze doehodzi do tego sa
mego wniosku, te ludzie nie mOgl} ksztaltowac i przetywae tego stosunku w 
sposob odpowiadajqcy jego naturze i godnosci osoby ludzkiej (tj. swiadomie, 
dobrowolnie i z odpowiedzialnoseiq),jeSJi nie korzystajll w sto~unkaeh spotc
cznyeh z prawa do wolnosci w sprawaeh religijnyeh . Oznaeza to niekompe
tenej~ panstwa do stosowania przymusu w sprawaeh wiary i je j wyznawania. 
Nie ma bowiem realnej i stalej wolnosci religijnej bez poszanowania ludzi i 
ieh sumien, bez autonomii Koseiola i paristwa, bez woli wladz publieznyeh 
nieutywania nigdy swej swieekiej mocy do narzueania lub zwalezania jakiejs 
reJigii. 

W swietle Deklaracji 0 wolnosci religijnej okazuje si~, te zarowno wol
nose postulowana dla KoSciota, jak ita, ktor'l deklaruje si~ jako niezbywalne 
prawo ezlowieka, to jedna i ta sarna, niel'JOdzielna woineSe. Zabezpieezenie 
tej wolnosei wymaga odpowiedniego uksztaltowania panstwa, przede wszyst
kim jego dekonfesjonalizaeji. Dokument ryslije obraz paristwa, ktore mozna 
nazwae laiekim w tym znaezeniu , :l.e panstwo to bc:dqc niekompetentnc do 
wydawania sqdow 0 wartoseiaeh duehowyeh, a tym bardzicj 0 tresei wewn~
trznych przekonari religijnych , rna jednak obowillzck uznae i respektowac te 
wartosei i zc wzgl~du na to rna zadanie starac si~ , aby obywatelom nie brake
wato srodkow do ieh kultywowania i przyswajania. Jest to wi~e wyrainy 
zwrot ku Iiberainemu mysleniu 0 panstwie, w ktorym zadaniem paristwajest 
zabezpieczenie zewn~trznych warunkow wolnosci swoich obywateli, bez 
okreslenia natomiast ieh wyborow duehowych. 
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Na swoj sposob Deklaracja Dignitatis humarzae jest wydarzeniem w diu
gim procesie, ktory dzis okreslamy jako consecratio mundi. Dokument stawia 
wyrainie spraw~, t.e status wolnosci religijnej jako prawa obywatelskiego wy
niaga w rzeczywistosci pewnego samoograniczenia ze strony paristwa. Wladza 
swiecka m usi zrezygnowae z prawa ingerowania w dziedzin~ swobodnego pra
ktykowania religii, VI przeciwnym bowiem razie powstaje konflikt na skutek 
naruszenia przez panstwo porZljdku publicznego (wymaga on, aieby pans two 
dzialalo w zakresie tylko porz:tdku swieckiego, a nie wewn:ttrz porzqdku re
ligijnego). Z drugiej strony przyj~cie Deklaracji przez Vatic anum II oznacza 
rowniet. wyrainie samoograniczenie ze strony Kosciola, gdyz rezygnuje on w 
ten sposob z dlugo akcentowanego w historii prawa do auxilium brachii sae
cularis~ Rami~ swieckie jest po prostu swieckie i nie nadaje s j ~ do tego, by 
r~prezentowae wtasciwe d~zenia Ludu Bot.ego. Mowj~c dokladniej , KOSciol 
nie posiada :iadnego ramienia swieckiego. Przez uznanie zasady wolnosci re
ligijnej Kosci61 przyjmuje na siebie peiny ci~zar odpowiedzialnoSci za wol
nose , kt6ra jest jeszcze jednym jego roszczeniem, jakie on slusznie mole po. 
stawie wladzy doczesnej . 

Pans two laickie w nauczaniu soborowym nie jest wi~c rownoznaczne z L:! 
postaci'l sekularyzacji, ktora dl!ly do wszechwladzy panstwa: jest jej wprost 
przeciwstawne. Wychodzi si~ tu z zalot.enia, it rola panstwajest stosunkowo 
w'lska i ograniczona. To religia , a nie paristwo ma odpowiadae na podstawo. 
we pytania egzystencjalne czlowieka, to religia nie panstwo daje sens zycia. 
Uproszczenie sobie przez panstwo prawa do odpowiedzi na pytania, na ktore 
nie jest one w stanie odpowiedziee, postulat, aby pans two wypeinialo obo
wi¥ki, ktore nie let.:t w zakresie jego kompetencji, prowadzi nieuchronnie do 
pomieszania poj~e i rol mi~dzy sferll doczesn:t i wieczn:t. W rezultacie wlas
nie powstajll owe swieckie eschatologie progresizmu, owe ideologie politycz. 
ne, kt6re s'l niczyrn innym, jak przebran:t teologi:t w'!tpliwego autoramentu. 

Wlasciwie rozumiany rozdzial Ko~iola · od paristwa jest niew:ttpliwie 
warunkiem rozwoju samego Kosciola. Rozdzial ten polegae musi przede 
wszystkim na oddzieleniu Kosciola od bezposredniego uczestnictwa w 
mechanizmie wladzy, nie ZaS na oddzieleniu go od spoleczenstwa i ograni
czaniu Kosciola wyl'lcznie do spraw kultu, izolowaniu wiemych od udzialu 
w sprawach istotnych dla zbiorowoSci, likwidowaniu zwi'lzk6w Kosc iola z 
kulturq kraju. Tak traktowany rozdzial KOSciola od paristwa oznacza za
przeczenie Kosciolowi statusu suwerennej spolecznoSci religijnej, obdarzonej 
duchow'l wladz'l rZ'ldzenia swymi wiemymi w zakresie zycia religijnego. Taki 
rozdzial jest okaleczeniem spoleczenstwa i same spoleczenstwo nie powinno 
si~ nan zgodzic . Inaczej m6wi'lc , Kosci6l nie powinien sprawowae fZ'Id6w, 
dyktowae iycia politycznego. Musi miee prawo do wypowiadania si~ 0 zyciu 
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spo recznyrn, 0 etycznych fundamentach , 0 ich roli w politycznej codzienno;- . 
ci. Kiedy KosciM jes t za blisko wtadzy paristwowej , wowczas degeneruje si~. 
Kiedy jest za daleko, kiedy rozdziar Kosciola od panstwa rozumiany jest jako 
ograniczenie spolecw ej roli religii (a cz~sto nawet jako walka z religiq), wow
czas degeneruje si ~ panstwo. . 

Z punktu widzenia wlasciwie poj~tego rozdziai'u Koscida od panstwa, 
postulat panstwa konfesyjnego uznac nalet y za zwyktq pomyrk~. Poznanie 
za pomocq wiary jest czyms osobistym. To osobowe poznanie nie mote si~ 
urzeezywistnic w insty tuejaeh, ktore czyniq zen przedmiot zbiorowego posia
dania i zobowiqzujq do jego przyj ~cia wszysthch jedynie z racji przynalete
nia do tej zbiorowosci. Gdy Kosciol, wspolnota wiemyeh, a zatem i sarna 
wiara zamykajq si~ w instytucjach i uzaletniaj'! si~ tym samym od struktur 
doczesnych , sila oddzia rywania chrzeScijanstwa zostaje bardzo ograniczona. 
Jak w takiej sytuacji odr6tnic to, co Bore, od tego, co cesarskie; blqd od bIq
dzqcych ; prawd~ od tyeh, co j'l uznajq w sumieniu. ·Gdzie jest zatem trans
cendencja Kosciola, duchowa natura wiary, cierpliwoSe przepowiadania 
Chrystusa, brak przemocy Kosciora, nadzieja zwyci~stwa na wzor Cluystusa. 
Bardziej odpowiednk od panstwa konfesyjnego jest panstwo neutralnc, ktore 
zabezpiecza wolnose religijnq . Kosci6r rtie powinien domagac si~ od paristwa 
tadnych ' przywilej6w ze wzgl~du na groszonq przez siebie prawd~, ale posza
nowania dla religii, wyznawanej w r6tny sposob przez obywateli. Uznawanie 
herezji za przest~pstwo przeciwko panstwu jest bowiem r6wnie niewfa.sciwe, 
jak ustanowienie ateizmu za pomocq prawa panstwowego. 

Panstwo i Kosci6r majq odr~bne natury: inne Sq ich zadania. metody i 
sfery dziabinia. Panstwo jest wyrazcm suwercnnej autodeterminacji IUdu ina
rodu. stanowi instrumen t realizacji porz'ldku sporeeznego, z czego wyrtika je
go autorytet. Panstwo di!Zy wi~c do realizacji okrdlonych e~16w doczesnych 
(dobra wsp6lnego) za pomocq wtasciwych mu srodk6w ekonomicznych. poll
tycznych i ideologicznych . KoSci6t. jakkolwiek rowniez d¥y do realizacji 
dobra wsp61nego, to jednak odnosi je 00 swego zasadniczego celu nadprzyro
dzonego i dziara wfaSciwymi mu srodkami. Kosciot nie jest instytucjq polity
cznq i nie rna bezposrednich kompetcncji w sprawach ekoncmieznych i poll
tycznych. Zc wzgl~du na uniwersalnose swej misji KoScicil nie jest zwi~any 
z zadnym okreslonym systemem politycznym, ekonomicznym ezy sporecz
nym , ale - wlasnie ze wzgl~du na uniwersalizm - mote d'lia be w kazdej rze
czywistosci sporeeznej i politycznej . W katdej bowiem pozost.aje wiemy swej 
misji duehowej - moralnej i religijnej - SfutqC czrowiekowi przez popieranie 
jego wysiIk6w w budowie ,,miasta ziemskiego" , ale wysitki Ie popierarrzez: 
wychowanic. gloszenic idei wolnosei i sprawiedliwo;ci. rozw6j kultury. dzia
b lnose opickunczq i dobroc zynnq, trosk~ 0 ludzi slabych i biednych. Kos~ 
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ciOt nie identyfIkuje si~ jednak z zadnij silij politycznij, a kaplani nie s,! - i 
nie mogij byc - dzialaczami politycznymi. 

KosciOt odr6iniaj,!c sfer~ wlasnego dzialania od sfery dzialania pa,n· 
stwa, uznaje jego suwerennosc i autorytet oraz deklaruje zawsze wol~ lojalnej 
wsp61pracy dla realizacji dobra wspalnego. Uznanie zasady rozdzialu pan. 
stwa od Kosciola oznacza , jak wspominalem, rezygnacj\! z POlityczilych me· 
tod "wspierania" wiary. Koscial nie dijzy do identyflkacji wspalnoty polity. 
czncj ze wspaJnotq rcligijn~, gdyz uznajqc wolnoSc sumienia i wyznania 
uznaje prawo do istnienia raznych wyznan,jak rawniez, prawo do niewyzna. 

' wania zadnej reJigii. Uznanie zasady rozdzialu oznacza tez, ze pans two nie 
moze bye in,strumentem dzialania KoSciola. 

Wspolpraca Koscio!a z P;lIlstwem nic polega na tym, t.e Kosci61 dostar· 
CZJ gotoWych rozwi'lzari zlozonych problemaw: ekonomicznych, spolecz. 
nych, politycznych; lecz nJ tym, t.e ujawniaj'lc prawdziwij naturt; czlowieka i 

jej potrzeby dostarcza panstwu prawdziwego systemu wartosci. W rezultacie 
pomaga panstwu wracjonaJnym kierowaniu rozwojem spolecznym. Kosciol 
pomaga tez panstwu ukazujijc nie tylko prawa, ale rowniez obowi,!zki obywa. 
teli. Slowel11, Kosci6t dzia!a na rzecz dobra wspolnego, zmieniaj,!c swiat "od 

. wewn'ltrz" , czyli wychowujqc nowych ludzi. Ptzedluienicm tej dzialalnosci 
sq rat.norodne poczynania laikatu, ktary post~pujqc zgodnie ze swq wiarq, po· 
winien nasycJc duchem Ewangelii wszystkie dzicdziny zycia spolccznego. 

Chizcscijariska koncepcja rozdzia!u paristwa i Kosciola bybby zakon· 
czenicm dtugicgo procesu przechodzcnia od sakralncgo ujmowania spo!e. 
czeristwa i parlstwa do ujt;cia swieckiego. Podcjscie sakralne bylo dziedzic· 
twcm chrzeScijariskiego srcdniowiecza i w pewnej bardzo w'ltpliwej postaci 
spuscizn'l ancien regime 'u. Sakralnose spoleczeristwa i panstwa przestaje bye 
obecnie spraw'l aktualn'l. Panstwo nie posiada statusu defensor fidei. Nie 'naJe· 

zy juz do jego obowiqzkow i praw bezposre,.dniJ troska 0 religit; i jednosc 
Koscioia w ramach chrlcscijanstwa lub paristwa narodowego. Uj!i!ciu, ie pall. 
stwo jest .sprawq swicckq odpowiada poglqd. ze i spoleczenstwo ma charak. 
ter swiecki. Ze wzgl~du na swe pochodzenie i swoj eel. jest on~ roine od Kos· 
cioia i '!utonomiczne co do swych struktur i metod. Zasady strukturJlnc i dy. 
namiczne spoleczeristwa odpowiadJj,! jego istocie i porzqdkowi swieckiemu: 
sprawiedliwose naleina cziowiekowi, milosc. ktora kszta!tuje w/asciw,! wi~i 
mit:dzy osobami , woJnosc. jaka stanowi postaw~. istotnq CZ!i!SC skI adowq i 
wymog ludzkiej godnosci. 

Rzeczywiscie. jest to prawdziwie chrzescijallska konccp cja spoieczeristwa 
i paristwa. Ze zgrozq potwierdza to sam K'\!'Oi Marks. " Nie tak zwane paristwo 
c h r z esc i j a ri ski e - piszc on w Zur ]uden/rage (1843) - kta re uznajc 
chrzescijaristwo za swq podstaw t; . za reljgi~ panstwow'! ( .. . ) jes t w petru 
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uksztal towanym paristwem ehrzeseijariskim; jest nim raczej paris two a t e
is t y e z n e, paristwo de m 0 k J a t y c z n e, paristwo, ktore stawia religi~ 
w jednym rz~dzie z innymi elementami spoleczeristwa obywatelskiego". Z 
czym jak z ezym, ale z tym pogIqdem autora Kapitalu winnismy si~ zgodzie. 
WoIny KOSciol w wolnym spo leczeristwie - to nawr6t do tradycyjnej zasady 
przewodniej "woIny czlowiek pod rzqdem 0 ograniezony~ kompetencjaeh" . 
A w dobrze zorganizowanym spo teczeristwie sama woIn OSC religijna jest 
picrwsz,! z wszysrkich wolnosci i bez niej iadna inna ludzka i obywatelska 
wolnose nie ma dostatecznych gwarancji . 

Lech Maiewski 

EWANGELlZACJA A ZYC IE SPO-lECZNE 

W nawiqz(1niu do arty kulu Lecha Maiewskiego, omawiajqceg'J stosunki po
mirdzy Kosciolem, panstwem i spoleczenstwem w oparciu 0 nauczariie II So
born Watykaliskiego, publikujemy wybdr fragmen tdw dokumentdw Koscio
la, ktore kOIl tyl1lwwaly i uZLIpelnialy to nauczanie, okreslajqc bldej zwiqzek 
ewangelizacyjnej misji Kosciola z tyciem spolecznym, a w szczegdlnosci za
dania katolikow swieckich. 

Ewangclizacja 65. Tak wi~c realizujllc sw6j wlasny cel Kosci6l rzuca swiatlo 
i rzeczywistOSci Ewangelii na rzeczywistosci doczesne, w ten spos6b by osoba 
doczesne ludzka zostala uzdrowiona ze swoich niedoli i podnicsiona w swej 
godnosci. Dzi~ki tcmu rozwija si~ i wnacnia integracja spoleczeristwa zgodna ze spra
wiedliwoScill i pokojem.92 KOSci6l jest takze wiemy swemu poslannictwu, kiedy 
pi~tnujc nadutycia, znicwolenia i ucisk , kt6rych ofiarami staj" si~ ludzic . 

Jest wiem)' swej misji. kiedy przeciwstawia si~ pr6bom wprowadzenia takiej formy 
i.ycia spolecznego, w k t6rcj Bog jest nieobecny, b"di to wskutek swiadomej negacji, 
b~di wskutek zawinionego zaniedbania.93 . ' 

Wreszcic jest wiemy swej misji, kiedy dokonuje oceny ruchow politycznych zamie
rzaj 'lcych walczyc z n~dz" i uciskiem. kieruj~cych si~ teoriami i metodarni sprzeczny
mi z Ewangeli" i przeciwstawiajllcych si~ sallle!JIli <;zlowt.!towi,94 

92 Par. Konst. duszpast. Gaudium et spes, ·n. 40, § 3. 

93 Por. Jan Pa wd II, Adhort. Apost. Reconciliatio et PoenitentUz, n. 14: AAS 77 
(1985),2 11 -212. 

94 Por. Instrukcja Libertatis Nun (ius, XI, 10: AAS 76 (I 984), 901. 
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Zapewne wraz z mocami laski, moralnosc ewangeliczna daje czlowiekowi nowe 
perspektywy i stawia nowe wymagania. Ale aoskonali ona i uszlachetIiia wymiar moral
ny nalet'lcy jui do natury ludzkiej, ktorym Kosci61 zajmuje si y, wiedz'lc ie ma tu do 
czynienia z dziedzictwcm wspolnym dla wszystkicb ludz.i jako takich. 

o fI;dzie. 72. Nauczanie spoteczne KOSciob zrodzHo siy ze spotkania or~. 
~~an~ehczne dzia ewangcliczncgo i jego wymogow, wyrazonych zwitrile w naj-
I zycle spoleczne . ' k . ., .. B . bl" . wyz szym przy azamu m110SCI oga 1 lzmego oraz sprawicd li

. wosci 106 z problemami wynikaj'!cymi z iycia spoleczcristwa. Uformowato si~ one jako 
nauka korzystaj'lca z zasobow m,!drosci i nauk humanistycznych, dotyczy strony etycz
nej tego iycia i uwzg!trdnia aspekty techniczne pro\';;cmow, ale zawsze pod k'ltem ich 
o ccny moralnej. 

Zasadniczo ukierunkowane na dzialania, nau,zanie to rozwija siy w miar~ zmienia
j'!cych si~ okolieznosci historycznych. Dlatego obok zasad zawsze obowi'lZuj'lcych la

wiera takie oeeny okolicznoSciowe. Dalckie od tworzenia systemu zamkni~tego, pOZO· 
staje stale otwarte na nowe zagadnienia, ktore nie przestaj,! si~ wylaniac; wymaga wkla
du wszystkich charyzmatow, doswiadczen i kompetencji. 
. KOSciol b~d'lc ekspcrtem w sprawach ludzkosci daje przcz sw'! nauk~ spoleczn,! 
catosc zasad ref/eksii i kryteri6w ocen.1()7 a takte dyrektyw dzlaiania. lOB aby gl~bokie 
zmiany, jakich domagaj,! si~ sytuacje n~dzy j niesprawicdliwosci, zostaly przeprowadzo. 
ne, i to w sposob stutqcy prawdz.iwemu dobru ludz.i. 

Zasady podstawowe 73. Najwyzsze przykazanie milosci prowadzi do petnego uznania 
godnosci kaidcgo czfowicka. stworzoncgo na obraz Boty. Z tej 
godnosci wywodzl\ si~ prawa cztowicka i obowi~zki naturalnc. W 

swictlc obrazu Boicgo, wolnosc - zasadniczc uprawnienic osoby ludzkiej - jawi si~ IV 

calej swej gl~bi. Osoby S'I czY,Inymi i odpowicdz.ialnymi podmiotami tycia spotcczne
go.1 09 

Z podstaw'l ktor'ljest godnosc osoby, kisle s'l zwiqzane zasada solidarnalci i zasada 
pom oc 11icz osci. 

Z tytulu pierwszej. cztowiek winicn pl2yczyniac si,< wraz ze swymi bliinimi do 
dobra wspolncgospoleczcristwa. na wszystkich jego poziomach.1 10 Dzi,<ki nicj nauka 
Kosciota sprzeciwia si~ wszystkim formom indywidualizm u spolccznege lub polityczne. 
go. 

Z tytutu drugiej, ani paristwo ani inna spotecznosc nie mog,! nigdy zast,<powac w 
inicjatywie i w odpowiedzialnosci osob i wspolnot posrednich. na poziomie na ktorym 

106 
Par. Mt 22, 37-40; Rz 13, B-10. 

107 Por. PAwn. VI. List Apos!. Octogesinu;Adveniells. n. 4: AAS 63 (1971),403
404; ' JAN PAWEl.. II. Przemowienie inauguracyjlle w Pueb/a. III, 7: AAS 71 (1979), 
203. . , 

108 Por.JAN XXIIl, Ene. Mater etMagistra, n. 235: AAS53 (1961),461. 

109 Por. Konst . duszpast. Gaudium et spes, n. 25. 

110 Por. JAN XXllI,Enc. Marer et Magistra. nn . 132-133: AAS 53 (1961),437. 
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m og~ one dzialac; ani niszczyc przestrzeni koniecznej dla ich wolnoSci. lll Dzi«ki niej 
nauka sp oleczna Kosciola sprzeciwia si« wszelkim Connom kolek tywizm u. 

Kryteria oeeny 74. Te zasady tworz'l podstow{I dokonywollia oceny sytuacji, 
struktur i system6w -spoiecznych. 
St'ld Kosciol nie waha si~ pi~tnowac 'warunkow iycia uwta

ezaj'lcych godnosci i .wolnosci cztowieka. 
Powyisze kryteria pozwalaj'l takie ocenic wartosc strnktur. Te ostatnie s'l zbiorem 

ins ty tucji i praktyk, ktore ludzie jui zastaj'llub jetworz'l, na plaszczyinie I)arodowej i 
mi~ dzynarodowcj, a ktore nadaj'l kierunek lub organizuh iycie ekonomiezne. spoteczne 
i polityezne. Same w sobie konieczne. CZf(lsto wykazuj'l skfonnosc do skostnienia i 
usztywnienia w postaci mechanizmow stosunkowo niezaleinych od woli ludzkiej, para
liiuj:jc tym samym lub wypaczaj'lc rozwoj spofeczny i rodz'lC niesprawiedliwoSc. Niem
niej zawsze wywodz'l si~ one z odpowiedzialnosei ezlowieka, kt6ry moze je modyfika
wac , a nie z rzekomego detenninizmu historii. . 

Instytucje i prawa, kiedy S'l zgodne z prawem natur'lnym i ukierunkowane ku dob
ru wspolnemu, S'I gwarantami wolnosci osob ijej promocji. Nie moina potf(lpiac wszyst
kieh przymuszaj'leych cech prawa, ani stabilnosei paristwa zasfuguj'lecgo na to imi~ .. 
Moina wi~c mowic 0 strukturze naznaez6nej gneehem, ale nie motna potf(lpiac struktur 
jako takich. 

Kryteria occny dotYCZII takie system6w ekonomieznyeh, spoteeznych i politycz
nyeh. Nauka spotcczna Koscioh nie proponuje iadnego partykularnego systemu, ale w 
swietle swych zasad podstawowych pozwala przcdc wszystkim dostrzce, w jakiej mierzc 
syst~my istniej'lee S'I zgodne lub nie z wymogami godnosci ludzkicj. 

Prymat osob 75. OezywiScie KokiOt jest swiadom ztoionoSci problcmow 
nad strukturami stoj'lcych. przed spoteczeristwami i tC'JdnoSci, by znaleie ich 

adckwatue rozwilllanie. lcdnak s'ldzi on, ie trzcba najpierw 
odwotac sif(l do motliwoSci duchowych i moralnych osoby i do potrzeby statego na
wrocenia wewnf(llrZncgo, jesli sif(l pragnie doprowadzic do zmidn ekonomieznych i 
spotecznych,. ktore bytyby rzeczywiScie na sluibie cztowieka. 

Prymat przyznawany strukturom i organizaeji technicznej przed osob'l i wymogami 
jej godnosci. jest wyrazem antropologii materialistycznej , sprzecznej z budowanicm spra· 
wiedliwego porz'ldku spol:ecznego.1 12 . 

lednak uznany priorytct woln05ci i n'awroeenia serea bynajmniej nie eliminuje ka
niecfnosci zmiany struktur nicsprawiedliwyeh. Jest ~iye rzeez'! w petni prawomocn'l by 
ci. ktorzy cierpi'l ueisk ze strony dysponentow bogaetw lub whdzy polityezncj, dziatali 
poprzez srodki moraInie dozwolone, by utworzye struktury i instytueje. w ktoryth ieh 
prawa bytyby prawdziwie poszanowane. 

W kaidym razie pozostaje faktem, te same struktury powotane dla dobra osob nie 
s'l zdolne go stworzye i zabezpieczyc. Dowodem tego jest korupcja. ogarniaj'lea w nie· 

III Por. PIUS XI, Ene. Quadragesimo Anl/o, nn . 79-80: AAS 23 (1931). 203; JAN 
XX 1lI. Enc. Mater et Magistro. n. 138: AAS 53 (1961), 439; Ene. Pacem in Terris. n. 74: 
AAS 55 (1963), 294-295. 
112 . 

Por. PA WEI:. VI. Adhort. Apost. Eval/gelii NUI/fiandi, n . 18: AAS 68 (1976), 
17-18: Instrukcja Libertatis Nuntius, Xl. 9 : AAS 76 (1984),901. 
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ktorych krajach rz~dz~cych i adrninistracj.,: paristwow~ i niszcz'lc<! wseelkie uczciwe ty. 
de spoteczne. Prawosc obyczajow jest warunkiern zdrowia spotecznego. Trzeba wi~c 
dziahc rownoczdnie na necz nawrocenia serc i ulepszenia struktur, gdyt gnech bydi\CY 
pocz'ltkiern sytuacji niesprawiedJiwych, w znaczeniu wtasciwyrn i pierwszyrn,jest aktem 
dobrowolnym, maj~cym swe irodto w wolnosci osoby. Tylko w znaczeniu pochodnym 
i wtornym, w odniesi~niu do struktur, moina mowic 0 Jgrzechu spotecznymc. 113 

Ponadto w procesie wyzwolcnia nie moina abstrahowac od sytuacji historycznej 
narodu, ani naruszac toisamosci kulturowej ludu. W konsekwencji nie moina blemie 
akccptowac , ani tyrn bardziej aktywnie popierac grup, ktore przy uiyciu sity lub 
manipulacji opini~ pubJiczn'l , zagarniaj~ aparat panstwowy i nieprawnie nanuCJj~ 

spotecznosci idcologi.,: importowan'l, sprzeczn'l z prawdziwymi wartoki arni kulturo. 
wymi ludu. 1l4 W tym wzgl.,:dzie tneba pnypomniec wielk~ odpowiedzialnosc m orain" 
i poJityczn~ intelektualistow. 

Kongregacja Nauki Wiary" Instrukcja 
woln osci i.wyiwo/eniu 

0 chrzeScijatiskiej 

Ewangelizacja 
rozwoj -
wyzwoienie 

- 31. Pomi\!dzy ewangclizacj'l i prom!Jcj<\ ludzk'l, czyJi rozwojem i 
wyzwoleniem zachodzll wcwn~trzne wi~zy t'lcznosci: wi~zy na· 
tury antropoiogicznej, jako tc czto\yiek cwangclizowany nie jest 

by tern abstrakcyjnym. ale osobll uwiktan'l w sprawy spotcczne i gospodarcze; takte 
wi~zy natury teologicznej. gdyi planu stwoIZenia nic motna oddziclic od planu odku. 
pienia. ktore sit;ga at do bardzo konkrctnych sytuacji, zwalczania knywdy i zaprowa· 
dzenia sprawicdJiwosci; S'l takte wi~zy natury najbardzicj ewangcliczncj. mianowicie 
porz'ldek mitoSci: bo jak motna glosic nowe przykazanie Bote bez popierania razem ze 
sprawicdliwosci~ i pokojcm prawdziwcgo i bratcrskicgo po,t~pu cztowieka? To cllcie· 
lismy powicdzicc. gdysmy upominali. i.e jest rzl'CZ~ nicdopuszczaln~, aby w cwangeJi· 
zacji ..moina byto lub nalctato lekccwaiyc najwytsz~ wag~ ... owych problemaw lak 
dzis nabrzmiatych. ktorc dotycz~ sprawiedJiwosci. wyzwolenia, postr;pu i pokoju w 
swiccie. Bo gdyby sir; tak dzialo. to zapomni sir; takic nauky Ewangclii 0 rniloSci 
wzgl.,:dcm bliiniego. cierpi~cego i potrzcbuj'lcego..61 . 

Pawet VI Adhor. Apost. Evangelii Nuntiandi 

ZADANIA BISKUPOW 

Episkopat Polski. jak · kaidy na swiecie biskup i Episkopat. powohny jest nade 
wszystko do gtoszcnia Ewangelii - wci~t tej samej i wei'!! na 110WO. Ewangclia jest Bo· 
iym Stowem prawdy 0 zbawieniu kaidego cztowieka. 0 jego radykalnym wyzwoleniu. 
jak to przypomnialy w ostatnicll czasach dwie Instrukcje ogtoszone pnez Kongregacj~ 
Nauki Wiary. 

113 Por. JAN PAWEl.. 11. Adhort . Apost. Reconciliatio er Poellitentia. n. 16: AAS 77 
(1985).213-217. 

114 Por. Pawet VI. List. Apos!. Ocrogesima Adyeniens. n. 25: AAS 63 (1971). 419-420 

61 Pauli Pp. V!. 'Sermo Izabirus ineunte tertia Synodo Episcoporum (27 Septembris 
1974): AAS 66 (1974). p . 562 . 
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W tym ewangelicznym swietle nabieraj'l takte wfaSciwego wyrazu poszczeg61ne 
pr:lwdy porz'!dku spoleczno-etycznego; prawdy 0 czlowieku i jego prawach. Prawdy 0 

iyciu spotecznym, 0 prawach narodu. 
Na ponowne przemyslenie zastuguje to wszystko, co sk!ada si~ na tak zwan'l spo

teczn,! nallk~ Kosciofa. "udzisiejszone" w kontekscie naszego stulecia pn.ez 'szereg cncy
klik. a zWfaszcza przez Sob6r - Konstytucja Galldillm et spes, a w szczeg61noSci druga 
cz~ se - rozdzialy poSwi~cone marienstwu i rodzinie. kulturze. iyciu spotcczno-gospo
darczemu, tyciu wsp61noty politycznej - i wreszcie potrzebie pokoju i wsp6lnocie 
miordzynarodowej. 

Z· racji swej misji ewangeliczncj i pasterskiej Kosci6f nie mote przestae bye slug,! 
takich zadan. jak podmiotowosc spoteczeristwa zwi'!zana z przestrzegarucm pra\v osoby 
ludzkicj. Z tym t'lezy si,< scisje zasada uczestnic(wa w stanowieniu 0 sprawach wlasnego 
spoteczenstwa. rownici w zakresie poli tycznym. z wykluczeniem wszelkich dyskrymina
cji: Suwercnnosc panstwowa tylko wowczas odpowiada wymogom porz'!dku etycznego. 
gdy jest wyrazeni suwerennosci narodu w tymic panstwic : '>dy spotcczcnstwo jest w rum 
autentycznym gospodarzem i tworc'! wspolnego dobra_ 

Wszystkie te sprawy. ktore ·tutaj raczcj szkicuj~. a rut eli analizuj~ do konca, nie mo
g'! schodzie z pola uwagi Kosciofa. a w szczegolnosci jego Pasterzy. Tak jest w r6inych 
krajach swiata. 'tak jest na przyklad w wielu krajach Amcryki Lacinskiej - w Polsce rue 
mote bye inaczcj . Mamy zrcszt:j co do tego rodzime dobre tradycje i wtasne doswiadcze
nia , rowniet na tym ostatnim etapie dziej6w. . 

Jan Pawd n. Wobec wyzwania ideologii dialektycznego 
malerializmll. Spotkanic z Konferencj,! Epi~kopatu Polski. 
Warszawa 14 .Y1.l987. 

ROLA SWIECKICH 

80. Nie nalety do pastcrzy Kosciota bezposrednia in terw en cj a w struktur~ polityczn'l i 
w organizacj~ tycia spotecznego. To zadanie nalcty do powotania swieckich, dziaiaj'l
cych z ich wfasncj inicjatywy. razclll z innymi wspOtobywatelamL120 Winni je spetniac 
w przckonaniu, tc ~Iem Kosciofa jest szcEzenie Krolestwa Chrystusa, tak by wszyscy 
ludzic zostali zbawieni i by przez nich swiat zostat faktycznie poddany ChrystusowL121 

Dziefo 'zbawicnia jawi si~ w ten sposob jako nicrozerwalnie pOf~czone z zadaniem 
ulepszania i uszlachetniania warunkow tycia ludzkicgo na swiecic. 

Rozrciinicnic mi~dzy porz:jdkicm nadprzyrodzonym zbawierua i porz~dkicm do
czcsnym tycia ludzkicgo winno bye ujmowane w ramach jedynego planu Boiego rekapi
tulJcji catcgo swiata w CllIystusic. Dlatego IV jedncj i drugicj dziedzinic czfowiek swiec
ki. j ako czfowick wierz'lcy i obywatel , winien si~ stale kierowac SWOinl chrzdcijariskim 
sum icnicm .1 22 

Kongrcgacja Nauki Wiary , Inslrukcja 0 chrzescijaliskiej 
wolno~'ci i wyzwolenill 

P O G d'- Por. Konst. duszpast. alJ Ill/II el_spes, n. 76. § 3; Dekret 0 Apostolstwie Swiec
ki<: h Apostolicam ACtl/osita(em. n . i . 
121 Por. Dz.cyl., n.20. 
1~2 Por. Dz~ cyt.. n . 5 . 
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70. Ludzie swieccy, ktorzy ze wzgl~du na sw6j stan tyj 'l w swiecie i speh tiaj'l rMne 
funkcj e doczesne , winni wobec tego wykonywac swoisty rodzaj cwangelizacji. 

Ich pierwszorz~dnym i bezposrednim zadaniem nie jest zakl:adanie czy rozwq; 
wspolnot koscielnych, bo to rola whSciwa Pasterzom, ale peine uaktywrtienie wszyst
kich chrzeScijariskich i ewangclicznych sil. i moey, ukrytych , ale jut obecnych i ezyn
nych w tym swiecie. Polem wtaSciwym dla ich ewangelizacyjnej aktywnoScijest szeloka 
i bardzo zfoiona dziedzina polityki, tycia spofecznego, gospodarki , dalcj dziedzina kul
tury, nauki i sztuki, stosunkow mirydzynarodow)'cI1, srodkow przekazu spotecznego ; do 
tego dochodz'l niektore dziedziny szczeg6lnic otwarte na ewangelizacj~, jak mit osc, ro
dzina, wychowanie drieci i mtodzieiy , praca zawodowa, cierpicni" ludzkie. 1m wil'ccj 
b~dzie ludzi swieckich owianych duchem ewangelicznym, odpowiedzialnych za te spra
wy oraz wyrainie irn oddanych, i im kompetentniej zdotaj~ je wspierac oraz swiadomi 
b~d'l obowi<\Zku zaangaiowania wszystkich swoich sif ch~eScij ariskich - ktore cz,sto 
zostaj'l ukryte - tym wi~cej wszystkie te sprawy bryd'l stuiyc budowaniu Krolestwa Bo
iego i przynoszeniu zbawienia w Jezusie Chrystusie; nie trac'lc czegokolwiek ani nie 
uszczuplaj'lc efek tywnosci humanistycznej, owszem, otwieraj'lc siry czrysto na pewne 
dziedziny wytszego rz~du . · . . 

Pawet VI, Evange/ii nuntiandi 

~ 
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FRAGMENT LlSTU Z WIEDNIA 

.. , i pytasz tet 0 stan duszy austriackiej. Pytaj1jC tak, ujawniasz niejedno. 
Naj pierw: wiart< - chyba przesadn1j - w to , ie zajmujt< punkt widzenia dosta
tecznie dogodny,by na to pytanie odpowiedziee. Prawda - od kilku tygodni 
mieszkam w Wiedniu, dla Scislosci, ktora ze wzglt<du na tutejsz'! topografit; · 
kul turaln,! i spol eezn,! rue jest weale zb~dna, dodam, te w IX Rezirku, 0 

part<set metrow od Burgthcater i uniwersytetu. A wit;c mogtbym podezas nie
zliezonyeh spotkan, dyskusji publieznyeh; prelekcji, sympozjow, wieezorow 
autorskich, jakie odbywaj1j sit; zwlaszeza w uniwersyteeie, aletei np. w 
teatraeh po niektorych przedstawieniach, uzyskae wiele wiadomosci,ktore z 
pewnoSci'l bardzo by Cit< zajt< l y .. Byle miee czas.. . Jednak, jak wiesz , cale dni 
wypelniaj'l mi inne zajt<cia. Pytaj,!c mnie , a nie fachowych ,,'. ~ ~iozn ~ "'
cow" ryzykujesz wit<c, ie poslyszysz opinie nie calkiem W)'\V aL l ,;; . nie do 
konca udokumentowane. Widac godzisz sit< nCj. to ryzy ko. 

Wqtpi~ przy tym, czy takie sktadanie ze sobq roinyeh wiadom osci dalo
by w rezultaeie calose, ktora by Cit< zadowolih. Naprawdt: i 'ldasz przcciei 
zdetiniowania "austri ackosci" samcj w jej obecnym ksztalcie. Jestem tu dos
tatecznie dlugo, by znae i cenie opinit: Wittgensteina , ktoq przypomnt: ku 
przestrodze - bys cum grana 'Jl1lis przyjmowal nie tylko moje wywody 0 

Austrii i Austriakach. "S,!dzt< - m6wil Wittgenstein - ie dobr'l austriaci<..ooc 
szczegolnie trudno zrozumiee, te w pewnym sensie jest subtelniejsza nii 
wszystko inne, ie jej prawda nie znajduje si t: nigdy po stronie prawdopodO
bie llstwa" . 

. Moie dlatego wlasnie nie brak ci,!gle ponawianych prob jej uchwycenia. 
Skoro mowisz 0 "duszy austrilickiej" , znasz zapewne jednl! i nich - ksillik.. 
Erwina Ringla zatytulowanll wiasnie •.Die oste"eichische Seele". Ringeljest 
psychologiem, dokladniej: wywodzllcym sit: z psychoanalizy psychoterapeu1l\ 
i jako zawodowy weredyk ma Austriakom do powiedzenia wiele rzeczy gorz· 
kich i pewnie trudnych do pl'Zyj~cia . Jakos je trawill, a on sam, profesor Uni· 
we rsyte tu Wiederlskiego, cieszy si~ estymll jednego z czolowych mtele
ktualistowaustriackich. 

Czytaj'lc ksi'ltk~ Ringla , zwlaszcza jej pierwszy rozdzial pt. ,,Nowa mo
wa 0 Austtii". trzeba miee w pamit:ci , ,M ow~ 0 Austrii" Antona Wildgansa. 
Autor zamie rZ'al j,! wyglosie w _roku 1929 w Sztokholmie. Nie dojechawszy 
do Szwecji, opublikowal jll najpierw w kilku dzieqnikach szwedzkich, potem 
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odczytat w radiu austriackim, wreszcie ogtosi t jako osobny druk, · wielekroe 
wznawiany i banizo CZ\!sto cytowany . Juz sarno zestawienie tych dw6ch tek
stow dostarcza potwierdzenia jednej z tez Ringla - tej 0 arnbiwalenl.j' zna
mionuj'lcej zycie psychiczne Austriakow; tu ujawnia si\! arnbiwalencja ich sto
sunku do sarnych siebie. Mowa Wildgansa, zapewne w zwi'lzku z okolicznoS
ciarni jej powstania, byta bowiem nie tylko probl! wyodr~bnienja cech specy
ficznie austriackich, ale przede wszystkim ich pochwatl!. Motna si ~ wi\!c od 
Wildgansa dowiedziee np., t.e historycznie wyksztalcon,! natur\! Austriaka 
wspoHworzy mjn . zdolnose poznawania i pojmowania cudzych nami\!tnosci , 
cudzej ~ra:tliwosci, cudzych oczekiwari i i,!dari. Zdolnooe ta rna bye rewlta
tern wielowiekowego przestawania z tak rotnymi i licznymi narodami dawnej 
monarchii. Temu darowi wczuwania si~ towarzyszyc rna tei zdolnosc do 
powstrzymywania wtasnych reakcji, do ujmowania wlasnych opinii w slowa, 
ktore nie ranilj (czyt nie jest t~ uprzejma definicja ;;l!ustriackiego gadania"), 
wyrozumiatose i taktownoSe, gotowosc do przyjmowania rozwi~ari korn· 
promisowych. Slowem - powiada Wildgans - Austriak jest czesto dobryrn 
znawq innych narodow, znawq ludzi, znawq dusz , czyli psychologiem . ,,A 
psychologia - to wszystko" - dodaje. Twierdzi tet, t.e element niemieckoS
ci przejawia si\! w charakterze Austriakow mniej jednoznacznie nit u samych 
Niemcow, te jest zlagodzony, te przyjmuje postae bardziej .,pojednawcz'l" , 
,,swiatowlj" i "europejskq" . Pracuj'lc np., Austriak rna, w pewnej rnierze przy
najmnicj, pozostawac artystq, tak te jego metoda pracy jest raczej metodOj 
tworczej improwizacji. ltd . 

"Now,! mow~ 0 Austrii" rozpoczyna Ringel od zakwestionowania "Mo
wy" starej. Nie mogla bye prawdziwa - twierdzi - gdyt od raw zostaia 
pomyslana jako karta wizytowa okrojonego kraju , a wi~c nie znalazlo si~ w 
niej dose slow krytycznych, takich, jakich Ringel nie szcz.\!dzi swym roda· 
kom. Jui pierwsza z tez, w ktore Ringel ujmuje sw'! diagnoz~, gtosi krytycz
nie: Austria jest siedliskiem nerwic. Nerwice spotyka si~ oczywiScie wsz~dzie, 
nigdzie jednak ni e ,,kwitnq" tak , jak tutaj - twierdzi Ringel. Lrodlern tego 
stanu rzeczy maj'l bye pewne wzory i metody wychowawcze - nacisk na 
ksztalcenie takich cech jak posluszeristwo, oszcz~dnose , uprzejmose , a tet 
posuni\!ta cz~sto at. po?,.a granice prawem dopuszczalne - surowoSc wycho
wania. Druga teza Ringla brzmi: rodzl!ca si~ wskutek neurotyzacji stosunk6w 
rodzice - dzieci nienawisc nie znajduje ujscia, jes; Humiona, spychana poza 
obr~b swiadomoSci. Wyrabia si~ w ten spos6b postawa sktaniaj'lca do prze
milczania wszystkiego , co nieprzyjemne, do zapominania 0 tyrn. \V s lUib~ za
pomnienia wchl8ni\!ty jest j~zyk , ogr6dkowy, rzadko udt! rzaj~cy w seeino. 
Ringel z uznaniem cytuje Helmuta Eisendle'a: "Austria to jej j ~ zyk" . DaJej 
twierdzi Ringel, i e nicnawise obraca si\! przeciwko ty m. kt6rzy osmieJajq si~ 
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kwestionowac, naruszac 6w stan 'neurotycznego stlumienia. Dlatego tak wie
Iu pisarzy, kompozytor6w, filozof6w austriackich uznanie -swej wielkosci 
zawdzi~ cza nie ojczyinie, a obcym. Z tym willie si~ owa ambiwalencja, kt6r,! 
nacechowany jest stosunek i do samego siebie, i do innych ludzi. Ringel m6
wi, i.e przestrzen duchowa wielu Austriak6w sklada si~ jakby z dw6ch r6z
nych pomieszczen, z kt6rych jedno jest jasne i uporz'!dkowane, drugie zaS 
demne i pogrqione w chaosie . Neurotyzacja przejawia si~ i w ten spos6b, te 
tak wielu ludzi przesladuje poczucie winy , z kt6rego rodzi si~ tendencja do 
szkodzenia samemu ' sobie , do samozniszczenia. To nie przypadek, twierdzi 
Ringel, i.e powiedzenie : "Najwainiejsze zadanie polega na tym, by czlowieka 
chronic przed nim . samym" , pochodzi od Austriaka - FranzaTheodora 
Csokora. To I! ie przypadek , i.e wl,asnie w Atistrii tak stosunkowo wysokajest 
liczba sarnob6js tw , Nie bylby wi~c Austriak szczegolnie wybitnym znaWCq 
dusz, urodzonym psychologiem , przeciwnie : raczej ofiarq niedostatku roze
znania psychologicznego, przede wszystkim niedostatku psychologicznej 
samowiedzy . 

Ksiqzka Ringla jest tylko jedn,! z wielu publikacji poddaj'lcych analizie 
rMne aspekty indywidualnej i spolecznej swiadomosci Austriak6w. Poslu
chaj, jak brzmiq niektore tytuly ksiqiek, do jakich w chwilach wolnych od 
z;j~c wlaSciwych zagl"dam: Von der Kunst Oste"eicher zu sein (,,0 sztu
ce bycia Austriakiem") Hansa J. Thalberga , Der Kampf um die oste"eichi
selle Identitlit ("Walka 0 austriackq totsamosc") Friedricha Hcera, Oster
reich - Land der begrenzten Unmoglichkeiten ("Austria - kraj o gran iczo
nych nicmOi.liwosci") Karla Pisy , Windstille - Klagen fiber Oste" eich 
(,,Pogoda bezwietrzna - skargi na Austrif') Antona Pclinki . Ksiqtki uzupet
niane sq przez artykuty w najroiniejszych czasopismach, przedstawienia 
tcatralne, wspomniane odczyty, publiczne wykiady i dysku* , sympozja. Ty
tul jednego z takich sympozjow warto odnotowac: Oste"eich - Land olme 
Eigemchaften (,,Austria - kraj bez wlasciwosci"). 

Moina by na podstawie tak licznych przejawow zainteresowania Austria
k6w samymi sob q uznac, ie do znanych swych specjalnoScL do kawiami wie
denskich i wa1c6w, do balu w operze i festiwali mozartowskich dod ali - m.in. 
pour e;xzter Ie! touristes - jeszcze jedn,! - niekonczqce si~ rozwaiania nad 
austriackosci,! sam,,: moi na by ) gdyby sif,! nie dostrzegalo. jak rzetelny jest 
CZf,!sto wysilek umyslowy tych , ktorzy te rozwaiania podejmuj,! ijak Waine 
Sq one d Ja samoswiadomosci hie tylko austriackiej, ale i europejsklej. Ten 
ostatni wzgl'ld sprawia, i e sledz"c je nie m ialem poczucia, i.e dopuszczam si~ 
niedyskrecji: sprawy Austriak6w sq tei sprawami Czech6w, W~gr6w , Niem· 
c6w , iyd6w, Polak6w .. . 

Domyslasz si~ j ut oczywiscie', t e po to mnoif,! zastrzet.en ia, poworujf,! i 
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zderzarn ze sob'l autorytety, bys uznal powody, dla ktorych nie chc~ wprost 
, zaj'lc si~ Twoim pytaniem. lakimi sposobem moglbym np. zwatyc, w czym i 

na ile przesadzaj'! Wildgans i Ringel, kiedy S'l bliscy prawdy, a kiedy j'l wypo. 
wiadajq. Pozwol mi zrobic rzecz znacznie skromniejsz'!: spoorod wielu moty. 
wow, kt6re na tyle silriie wsp61graj'l '" duszy austriackiej, i.e przebijajq si~ na 
pow ierzchni~ tycia pu blicznego, przedstawi~ Ci trzy. 

Pierwszym z tych motywow jest poczucie ciqgloscr. Mirno wszystko cillo 
giosci. U Polgara moiesz przeczytac: ;,Wieden zostaj~ Wiedniem 'i to jest to 
najgorsze, co motna powiedziec 0 tym miescie". Nie wiem, czy rzeczywiScie 

' jest to najgorsze, ale na p.ewno tak jest i na pewno jest to zdumiewaj'lce 
jakby Wieden nie tkwH w oku cyklonu dwudziestowiecznych wojen, prze. 
wrotow i rewolucji. lresztq nie tylko Wiederi pozoslaje Wiedniem. Zeby tak 
bylo, prawdziwe muSl'l byc niezliczone twierdzenia Slczeg61owe: niezmie. 
nione od calych dziesi~cioleci, ba! wiekow ,jest przeznaczenie bydynkow, ich 
wyposatenie, ich umeblowanie: swoj charakter zachowuj'l ulice, place, 
dzielnice - losefstadt jest nadal dzielnic'l drobnomieszczansk'l, Favoriten 
robotnicz'l, a Dobling - dzielnicq zamoinych rezydencji: mniej wi~cej tym 
samym co dawniej jest bal w operze, Heuriger, wiederiska kawiamia (dla 
podkreslenia w Cafe Central przy stoliku u wejkia urriieszczono nawet !lie· 
dawno figur~ najwainiejszego ze stalych bywalcow - Petera Altenberga); 
mniej wi~cej tak sarno francuszczyzn'! przetykajl! swl! mow~ wytwome, 
starsze damy, ktore si~ widzi w teatrach czy w operze. Dzi~ki temu wszys· 
tkicmu Wieden pozwala odbywac irnaginacyjne podraie w czasie, jest olbrzy; 
mil! time machine. Urodzony jut po wojnie Peter Sichrovsky wyobraia sobie, 
te w niektorych dzielnicach Wiednia ocalalo cos z atmosfery dawnych miast 
galicyjskich, Lwowa na przyklad . 

Rownie zdumiewaj,!ce przejawy tej ci'!glosci odnaleic moina w tyciu 
pubJicznym. Obecna Austria jest - jak Hugo Portisch zatytulowal swoj histo· 
ryczny serial telewizyjny - Osterreich II, drug'! republik'l austriackll. l w tej 
drugiej republice austriackiej jest jeszcze bardzo duto z dawnej frHimarchii. la· 
pewne na najwytsze wladze Republiki wplyw wywiera genius loci: prezydent 
Republiki zajmuje ten trakt Hofburgu, w ktorym rezy dowala niegdyS Maria 
Teresa, siedziba kanclerza znajduje si~ po 'drugiej stronie Ballhausplatz, w 
dawnej HoC·und Staatskanzlei Metternicha, ministerstwo nauki i badan 
naukowych zajmuje Palais Starhemberg, ministerstwo spraw wewn~trznych 
znajduje si~ w Modenapalais, ministerstwo fmansow - w patacu zimowym 
ksi~cia Eugeniusza , a ministerstwQ sprawiedliwoki - w Palais Trautson, itd. 
Niektore \Iroczystosci panstwowe odbywaj'l si~ w zamku Schonbrunn. Repu. 
blika przeJ~ta po monarchii nie tylko martwe budowle - bo rowniet np. 
schemat hierarchii. slutbowej l1IZ~dnikow panstwowych: a nawet tytuly: 

76 

http:CZESt.AW


LIST Z WIEDNIA 

sposr6d 19 tytul6w wymienionyeh w kalendarzu urz~dowym na rok 1910 do 
dzis uiywa si~ 15 tytutow, w tym tytulu hofrata. I-atwo wi~cmo1.na sobie 
wyobrazic dzisiejszego Wiedericzyka, ktory udaje si~ w jakiejs sprawie do te
go samego budynku, do ktorego w podobnej sprawie udalby si~ jego pradziad 
i tet zostaje przyj~ty przez hofrata. 

Nie slabnie tet popularnoSc ostatniego wielkiego reprezentanta monar
chii. eesarza Franciszka lozefa. Przez wielu lubiany a nawet 'uwielbiany, przez 
innyeh ostro krytykowany, jest Franciszek Jozef jednym z watnyeh tu taj 
punktow odniesienia. Nie mDie si~ chyba zdarzyc dyskusja publiezna, by 
jego postac nie zostala przynajmniej wymieniona. 1ak mowi~, jedni krytyku
jll go, czasem at zaeiekle. Erwin Ringel widzi w nim ucielesnienie austriaekiej 
neurotycznosei. Pisze : "W tej Austrii istniala postac (slowa osoba unikam 
swiadomie), w ktorej eala ta sklonnosc do szkodzenia sam emu sobie, do nisz
ezenia samego siebie, ujawnHa si~ w sposob szczegolnie wyrainy . Cztowiek 
ten jut w dzieciristwie zostal unicestwiony przez matk~ i wyehowanie, rzll
dzil potem 681at i w ci'lgu tego przedlugiego czasu nie mial jednej konstruk
tywnej idei, jednej jedynej!" I nieeo dalej: "remu czlowiekowi wszystko, 
czego si~ tkn'll, musialo si~ nie udac". Inni broni'l Franciszka 1ozefa. W 
1984 roku tclewizja austriaeka urz'ldzila slynnq dyskusj~, podezas ktorej 
Franeiszka lozefa wziql w obron~ mjn. Bruno Kreisky, twierdzqe, 1.e w po
rownaniu z krolowq Wiktoriq ezy Wilhelm em n Franeiszek lozef nie byt 
wladq a1. tal< ztym, i.e poza tym w ogole ,,nie jest weale latwo byc monar
ehll" . Uezestniezqcy w tej dyskusji Karl Habsburg-I,.othringen (Kreisky zwra· 
cal si~ do niego per Panie Chorllzy) uZyl zas takiego argumentu: w 1984 mija 
68 Iat od smierei Francisika 1ozefa, ktory panowal dokladnie 68 Iat. Wy
obraimy sobie, i.e usuwamy z Wiednia to wszystko, co zbudowano za jego 
panowania - co zostanie? Znaeznie latwiej motna sobie wyobrazic, t"e usu
wamy to, co zbudowano w cillgu 681at, ktore min~lo odjego smicrei. Oczy
wiScie chc~ Ci jedynie zwr6cic uwag~ na to, te takie dyskusje si~ toczII, 1.e 
Austriak6w Franeiszek 10zef ehyba tywiej oochodzi nit krolowa Wiktoria 
Anglikowe2y Wilhelm II - Niemcow. 

Zdumiewajqce jest tei. to, i.e glowne sHy polityczne wspotezesnej Austrii 
sq kontynuaejq wielkieh obozow polityeznych, ktore uksztaHowalysi~ jesz
eze za ezasow monarchii: spa jest oezywiseie kontynuaejll dawnej soejalde
mokraeji, bvp jest przedlui.eniem tradyeji konserwatywnej, w FPO znajdujll 
ujscie tendeneje wielkoniemieekie . . OczywiSeie same te sHy, a tet ieh wzajem
ne stosunki ulegly powatnym zmianom. Przede wszystkim - wbrew oba
worn , ktore mogl wywOfaC sukces wyborezy uzyskany przez Verband der 
Unabhangigen w 1949 roku (kiedy ugrupowanie to, skupiajqee bylyeh 
nazist6w dopuszczonyeh wtedy po raz pierwszy do glosowania, zgromadzito 
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489 273 gtOSY) nie doszlo do ponownego wykszta!cenia silniejszego obozu 
wielkoniemieck iego. spa i bvp uzyskujq od tej pory lqcznie co najmniej 
90% gtosow VIoyborcow. Inna zmiana polega na nieznanej , dawruej "polity
zacji" spoleczenstwa austriackiego. Dose powiedziee, ze choe liczba upra
wnionych do glosowania Austriak6w stanowi tylko 1/8liczby uprawnionych 
do giosowania w RFN, to avp i spa liezq niemal tyle sarno cz1onkow co 
ich zachodnioniemieckie odpowiedniczki - CDU i .sPD. Gdy jednak mowi 
si~ tu 0 politycznej "Organisationsdich te", rna si~ na mysli nie tylko ten 
wysoki stopien "upartyjnienia" Austriakow. Obie wielkie partie wyksztalcHy 
bowiem ca1y szereg organizacji, ktore staraj<j si~ objqc swym zasi~giem kat<4 
dziedzin~ :tycia austriackiego. Prawie wszystko moze wi~c bye "rot" ("czer
wone" czyli zwiqzane z Spa) alba ,,schwarz" ("czarne" czyli zwiqzane z 
GVP) - przedszkole, zwiqzek miloSnikow przyrody, klub automobilowy, 
zwiqzek pracowrukow akademiCkich itd. Jeszeze inna wa:tna zmiana poJega na 
gotowosci do wsp.~lpracy, ktor<j obie glowne partie okazu jq od 1945 roku . 
Dzi~ki temu mo:tliwe by1y w przesztosci - i sq obecnie - rzqdy "wielkiej 
koalicji" . Dzi~ki temu wiele spraw trudnych zalatwia si~ stosujqC utarte 
rozwi<jzania kOllwromisowe - tak jest np . przy obsadzie stanowisk panstwo
'wych, gdzie przestrzega si~ skomplikowanych zasad proporcjonalnoSci. 
Dzi~ki temu wreszcie funkejonuje jedno z najbardziej austriackich rozwiqzan 
- tzw. Sozialpartnerschaft - na wpM tylko formalny meehanizm uzgadnia. 
nia stanowisk praeod'awcow i pracobioreow, od lat skutecznie chroni~cy 
Austri~ przed gwaltowniejszymi konfliktami, strajkami, in flaejq, skutkami 
wallan swiatowej koniunktury. 

Drugi z tyeh trzeeh motywow, ktore ehcia1bym Ci przedstawie , stanowi 
osobliwa mieszanina poczucia winy, zawstydzenia i jakiegoS - sk taniaj~cego 
do jTIilczenia , albo przynajmniej przemilczania - zazenowania. T~ mieszani· 
n~ uczue wywoluje m.in., odzywajqea ciqgle wsrod Austriakow swiadomoSc 
ruewykorzysta nia przez Austri~ wielu szans, ktore przed niq postawila histo
ria. Najwi~ksz<j z rueh byla szansa stworzenia w cen trum Europy federalnego 
panstwa. ezegos w rodzaju Stan ow Zjednoczonyeh Europy Srodkowej . Tego 
zdania j est wielu Austriakow, wsr6d nich Bruno Kreisky , k tory twierdzi tel, 
i.e socj aldem okracja austriacka vi por~ t~ szans~ dostrzegla i przy tacza na do. 
wod uchwaly zjazdu socjaldemokrat6w z roku 1899. Kreisky przyp0!:l1ina tei 
wczesnq prac~ Karla Rennera z roku 1902, w ktorej proponowat on prze· 
ksztaleenie monarchii w paristwo federalne. 

Rok 1938, anszlus i to , co p o nim nastqpiio - entuzj azm tlumow wita· 
jqcych Hitlera i ~,wyzwolicielskie" wojska, . tzw, Arisierungen domow i skle. 
pow t ydowskich , publiczne zn~canje si~ nad .tydami, nieproporcjonalnie 
duzy wklad Aust riakow w "ostateezne rozwiqzanie" kwcstii tydowskiej, roz· 
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ne fonny wykonywania ,,swych obowi'lzkow" - wszystko to rna oczywiscie 
najwi~kszy udzial w .tym zmieszaniu poczueia winy, wstydu i ch~ci przemil
czenia . Histo rycy wci'lZ nie S'! zgodni co do tego, jak wypadloby referendum 
w sprawie anszlusu , gdyby do niego doszlo. Inaczej mowi'lC, wei'lZ brak obie
ktywnych ustalen na temat tego, jak duta byla owa ,,milcz'lca" Austria. Brak 
tez opracowari innych tematow. Badania historyczne poswi~cone tamtym 
czasom napotykaj'l na bariery nie tylko psychologiczne: podczas konferencji 
poSwi~conej tak licznej emigracji uczonych austriackich przed i po anszlusie 
glowny organizator konferencji infonnowal sluchaczy, ~e mlodzi" historycy 
nie maj'l dost~pu do niektorych archiwow , m jn. do archiwum Uniwersytetu 
Wiedenskiego. W tej sytuacji prawdy trzeba szukac w pan1i~ tnikach, w litera
turze pi~knej, . w rozmowach ze swiadkami tamtego czasu. Wlasnie ukazal si~ 
w wydawnictwie Jugend und Yolk tom pt. "c)ster eichs Fall", w ktorym ze
brano kilkadziesi'lt fragmentow z pism r6inych autorow austriackich na te
mat anszlusu. Czytam wi~c opowieSci 0 tym, z jakim trudem emigTOwano, ale 
i 0 tym, z jak'l radosci'l spieszono, by witae wojska Hitlera, czytam 0 wraze
niu, jakie pozostawila ostatnia mowa Schuschnigga, i 0 tym, jak zmienily si~ 
ulice Wicdnia po wkroczeniu wojsk nicmieckich , czytam bardzo austriacklj 
opowiesc Ericha Frieda 0 tym, jak Hitlcrjunge Papanck, ktorego oboje TO
dzicc okazali si~ Zydami. zostal przed wyemigrowanicm zaopatrzony w pie
ni'ldze zebranc przez "rasowo czystych" kolcgow i przcz tych kolegow uro
czyscic pozegnany. 

Czytam tez w Von der Kunst dsterreicher zu sein - pami"tnikach 
Hansa J . Thalberga - ktory byl bliskim wspolpracownikiem Kreisky'ego, am~ 
basadorem Austrii w Meksyku, Chinach i Szwajcarii - zapis historii jego rO
dziny, wymordowanej przez hitlerowcow i zapis jego wraien po jJowrocie 
do Wiednia z wojeonej emigracji. ,.Mias to, w ktorym si~ urodzilem, tak. Moje 
miasto rodzinne? Za gl~boki row, ktory mnie oddzielal od ludzi. Najwyrai
niej odczuwalem to, gdy ze starymi i nowymi znajomymi rozmawialem 0 

niedawnej przeszlosci. Gdy mowili 0 ,,katastrofie:', mieli oa mysli 1945. Dla 
mnie katastrofa nast,!pila w 1938 C... ) .. . zupetny brak zrozumienia, z jakim 
Austriacy - rowniei dzis jeszcze - identyfikuj'! si~ z losem Wehnnachtu w 
czasie wojny, mrozi mi krew w iylach . Jest zupetnie widoczne, ze w Austrii 
nigdy na serio rue poj~to, co rzeczywiscie zdarzylo si~ w latach wojny, jak 
przepastnie gt~ boka jest nienawise i pogarda, ktor'l swiat odczuwa do Nie
miec Hitlera i wszystkiego, co si~ z nimi wi,!zato. Do dziS dnia, gdy mowa 0 

tych czasach, latwiej mi znaleie wspolny grunt z Holendrcm, Norwegiem, Ju- . 
gosfowianinem rut z moimi rodakam i". 

Bye moie za jakis czas zdanie ll1alberga przestanie bye prawd'l - wiele 
wskazllje bowiem na to, ! e .,sprawa Waldheima" przyczyni si~ w ostatecznym 
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rachunku do oczyszczenia wewn~trznej atmosfery w Austrii, usunie "zupe!. 
ny brak zrozumienia". Coraz wyrairuej slychac glos tych, ktorzy,jak Erich 
Fried, przekonani sl!, ie r6wniei Austriakom rue woIno ,,zapomniec", nie 
wolno "stlurrUc" przeszlosci. Na pewno z rMnych gazet znasz szczeg61y to· 
cZl!cych si~ dyskusji. Wi~c tylko dla przykladu: czytam w jednym z tygodni· 
k6w, w artykule profesora Maxa J. Halhubera (byl jako iolnierz Wehrmachtu 
w Polsce) fragment zatytulowany "Waldheirn w nas". Autor pyta: "Czy moja 
generacja nie byla w Austrii tak uwiklana w histori~ wsp6iczesnl!, ie prezy. 
dent wydaje si~ naszym reprezentantem ( ... ) czy nie doszta on~ do pewnego 
mistrzostwa w zapominaniu , w odwracaniu wzroku , w wypelnianiu obowi!!Z
k6w whrew woli?" A oto inny przyklad, kt6ry pewnie Ci~ zajmie przez 
swojl! osobliwosc skl aniaj!!C!! do zapytania, czy jeclnak Wildgans nie mial ra
cji, gdy przypisywal Austriakom szczeg6ln'l predylekcj~ do psychologii . Oto 
pewnego dnia dostalem przy wejsciu do uniwersytetu wraz z wieloma innymi 
ulotkami, prospektami i gazetanli, ktore si~ wtyka wchodz!!cym, takZe pros
pekt zapowiadaj!!cy, te w maju 1988 roku odb~dzie si~ w Alp bach 22 mi~dzy
narodowe seminarium treningowe z zakresu dynamiki grupowej i ie hasiem 
tego seminarium b~dzie ,,Anschluss und Widcrstand" tzn. "anszlus i opor", 
ale tei "wl!!czenie si~ i opor" . Uczestrukom proponuje si~ udzial w psycho
dramach, w kt6rych technikami terapii grup owej rozpracowywac si~ b~dzie 
ow ,,Anschluss" i opor zarowno w historycznym , jak i psychologicznym sen· 
sie. W prospekcie tyrn motna przeczytac : " Dla starszych, poczl!wszy ad pier
wszej wojny swiatowej, nast~powaly po sobie: kl~ska, wewn~trzn e rozdarcie, 
wojna domowa, wieJIrJ brat, FUhrer, ratunek, Sieg Heil, pot~ga, ekspansja, 
wojna, kl~ska ... Polityczny dramat, ale tet z pewnosci!! psychodrama, dra
mat wewn~trzny, w kt6rego tradycji nadal tkwinly sku tkiem mi~dzypokole

niowego dziedziczenia i przekazu, dramat, kt6ry. kaidego deia uzyskuje wIas
ne rysy. Gdybysmy Sit; mieli w Alpbach spotkac w tej sarnej grupie, rozdzie. 
lilibysmy role w tej grze, rol~ sprawcy, ofiary, widza, bojownika ruchu 
oporu ... 8yl oby dobrze, gdyby sobie Panstwo przypornnieli historie rodzinne 
tamtych lat... " 

Nie ,\,mUczy" tei teate. Jednym z najiywiej dyskutowanych przedstawieri 
jest Mein Kampf George'a Tabori 'ego wystawiony w Akademietheater w 
reiy.sern autora . Akcja sztuki nawil!zuje do wiederiskich !at w biografti Hitle. 
fa. Obok HitJera glown'l postaci'l jest Schiomo Herzl . Tabori podczas jednego 
ze spotkari z publicznoScil! wyjaSnia charakter sztuki: zagmatwarue stosunkow 
austriacko.tydowskich wyrnagalo na scenie srodkow niezwyklych - dlatego 
sztuka jest fa rSCI. 

W teatrze Tabori'ego "Der Kreis" do korica listopada grana natorniast 
rzecz wedtug tekstu Petera Sichrovsky'ego pt. Schuldiggeboren ("Urodzeni 
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z win,!"). Przedstawienie oparte bylo na ksi'!zce pod tym samym tytuIem, a 
. zawieraj,!cej wywiady z dzieemi nazistow. Sam Sichrovsky, czterdziestoletni 
pisarz wywpdz'!cy si~ z jednej z najznamienitszych rodzin zydowskich Wied
nia , po kilku la tach pobytu za granic,! mieszka znow w Wiedniu. 0 swym po
wrocie pisze w artykule Musiee rye z Eichmannem i Mozartem opublika

wanym przez ,,Der Spiegel" w jednym z numero~ paidzierniko.,rych: "Od 
roku jestem znow w miescie, w ktorym si~ urodzHem i w ktorym moja rodzi
na Zyje od stuleci. Przed poltora wiekiem jeden z moich przodkow zbudowal 
wesp61 z Rothschildami pierwsz,! kolej w Austrii. Cesarz nagrodzil go tytu
lem "rycerza", i jeszcze dzis jego popiersie znajduje si~ w Muzeum Technicz
nym w Wiedniu. Sto lat pOiniej moj'l rodzin~ wyp~dzono i - poza kilkoma 
kre\vnymi - wymordowano. I jedno; i drugie nalety do historii Wiednia, do 
mojej historii w tym miescie. Po siedmiu latach za graniq powrocilem do te
go miasta, pelen w'!tpliwosci, zwlaszcza w tym momencie. WrOcilem jednak 
do miasta, ktore przyj~lo mnie uprzejmie, rowniez jako lyda, z tym jedy
nym w swoim rodzaju pol,!czeniem odtr'lcenia i zblizenia, sympatii i pogardy, 
pomieszaniem nienawiSci do lydow i tolerancji, ktore w tym mieScie jest 
wlasnie mozliwe". ~ 

Na koniec chcia!bym odnotowae motyw trzeci - jest nim z jednej stro
ny utrzymuj'!ce si ~ ci,!gle jak gdyby zdumienie spowodowane tym, ze Austrii 
przypadl po wojnie los tak stosunkowo dobry ,'a z drugiej strony wdzi~cz- . 
nos e wobec tego losu. 

To zdumienie sprawia zapewne, ze utrzymuje si~ zain teresowanie histori,! 
lac 1945·1955 i okolicznosciami zawarcia Staatsvertrag, b\!d'lcego podstaw'! 
niezawis!osci Austrii . Rekordy powodzenia bit serial telewizyjny paiwi~ca
ny temu okresowi - dokumentalne dzielo Hugo Portischa. Z pewnaici'l je. 
dnym ze irode! trwaj,!cej popularnosci Bruno Kreisky'ego jest to, ze by! 
uczestnikiem rokowari., ktore doprowadzily do zawarcia ukladu paristwowe
go. 

Ta wdzi\!cznose przejawia si~ na rozne sposoby - gotowaici'l do riiesie
nia pomocy tym, ktorzy w jej poszukiwaniu przybywaj'l do Austrii z krajow 
blizszych i dalszych - w Wiedniu widzi si\! emigrantow ze wszystkich stron 
swiata ; szczegolnym zainteresowaniem peryp!!tiami krajow s'lsiednich - pod
kresla si\! tu ch~tnie wi~zy kulturowe l'lcz'lce kraje Mitteleuropy: udzialem 
w licznych akcjach podejmowanych np·. przez organizacje kaicie!ne, a maj'l
cych na celu ulzenie tym, ktorych polozenie jest najgorsze - jednej z takich 
akcji patronuje byly prezydent Austi'ii, Rudolf Kirchschlager, ktorego IIpe
Ie 0 pomoc dla g!oduj'lcych nadaje niemal codzieIUlie radio austriackie. 

Austria · felix? Jak widzisz, niezupelnie. Pod spokojn'l i dostatnill po. 
wierzchni,! codziennosci nie bral< problemow - na pewno np. nie jest latwo 
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,,musiee tye z Eiciunannem i Mozartem". Wielu Austriakow tywijednak na
dziej\!, ze Austria mote bye szcz\!sliwsza - dlatego z takim uporem i z tak~ 
otwartoScili stawiajll czoJa swym problemom, dlatego tak wiele dzieje si\! na 
forumdrugiej republiki, forum, 1ct6rego cZllStkll obok miejsc, gdzie uprawia 
si\! wielkll polityk\! jest tez uniwersytet, Burgtheater czy teatr Tabori'ego, la
my tylu czasopism, a czasem po prostu podziemne pasaze i stacje metra. 

Tyle zamiast odpowiedzi na Twoje pytanie. 
Pytasz tet ... 

Czestaw Po~bsld 

Wieden, grudzien 1987 

'. 
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TEMATY I REFLEKSJE 

HERBERT OLESCHKO 

CIERPIENIE JAKO TRANSCENDENCJA 

Nie rna cierpienia absolutnego. Cod7jenna praktyka wskazuje, te najbole
sniejsze jest to, kt6rego doznaj~rny wlasnie teraz; nakreslenie ostatecznej 
" gran icy rozpaczy" przecasta IUdzkie rnoiliwosci. Czlowiek nie posiada na
wet pelnej i jednoznacznej prawcty 0 cierpieniu, zar6wno wlasnyrn jak i cu
dzyrn. 'W przypadku pierwszyrn dr~cz~ce zlo sprawia, te doznane katusze 
przybieraj'l dla nas postac ciernnej i wrogiej si ly. 

Kiedy cierpimy, problernern staje si~ nie sam fenornen cierpieriia, lecz 
wywolane przezeri skutki - i wszelkie wysilki koncentruj'l si~ na wzbudze
niu ir6del tyciowej aktywnosci zdolnych do przerwania bolesnego uwikla
nia. Nierzadko cierpienie bywa na tyle silne, t.e paraliiuje on c: urnysl, a 
df\!CZqCy strumien zla uniernoZliwia jakiekolwiek konstruktywnc: dziaianie, 
nawet na poziornie psychomotorycznyrn. W takim przypadku istnienie 
utozsanlia si~ z biemym pochlanianiem zia - istniec znaczy cierpiec. Cal~ 
rzeczywistose przepuszczona rrzez filtry zia alba jawi si\! cierpiqcemu jako 
falsz, alba tet. nie dochodzi don w ogole; utyka gdziespo drodze w g~stej 
wacie bolu i zlepia si~ w nieprzyswajaln<l przez umysl magm~. , Opisae cicr
pienie wlasne znaczy wi~c przywolac pami~e 0 cierpieniu kt6re rnin~ Io 
przed chwil'l, kt6re ust<lpilo na krotki czas. Doprawdy, zadziwiajqce wprost 
jak bardzo r6mi si~ cierpicnie aktualne od tego, ktore jest jut. tylko wspom
nienicm - to drugie nie zawiera jut. pierwotnej grozy. Bol i cierpienie przy
wolane we. wspornnieniach Iagodniej<l i choc potrafi'l wyrainie wyryc si~ w 
pami~ci, S'l jut jednak czyrns zasadniczo innym. Pozostaje gorzki smak 
minionej bolesci, ale dochodzi cos jeszcie: niepoj~ta sila, niezwykie "pi~k
no" nieodczuwalne w chwili bezposredniego cierpienia, bo tet ten metafi-

I 

zyczny komponen t zwykl objawiac si~ poiniej. 
Bye mot.e przyrownanie cierpienia do zlego sn).! nie b~dzie zbyt fortun

ne , niemniej wiele I'!czy te dwa stany. Jest w cierpieniu cos z mrok6w, ktore 
przechodz'lc w sfer~ dnia rozpIywaj'l si~, zabierajqc swe tajemnice. OdchO
dz'lC , pozostawiaj'l czIowickowi ulg~ podobnq tej, jakq zwykio si~ odczuwa¢ 
w chwili konstatacji - tut po przebudzeniu ' -:- nierealnoSci koszmaru, sennej 
zjawy. Ogrom minionych cierpiell roztapia si~ c6wnie szybko. I czyt nie tu 
nalety szukac zasadniczej przyczyny niewiedzy 0 cierpieniu cudzym? 

Zla doznaj'l wszyscy i aczk olwiek rozk ladu proporcji i nat~tenia tego 
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doswiadczenia rue nazwalibysmy rownomiernym, to istnieje przeciei w kai. 
dym indywidualne wyobrazenie cierpienia . Dawne, a cz~sto i do konca nieza. 
goj~ne bl\zny teoretyczrue tworz'! jakis wspolny j~zyk . Czy zawsze jednak 
jest on dostatccznq plaszczyzn'l porozumienia, kiedy przychodzi stanliC 
wobec pot~gi cierpienia d~ugiego czlowieka? lakZe cz~sto odczucie zagubie. 
nia i wlasnej bezradn ooci zadaje temu klarn i bez skrupu tow obnai.a skrywa. 
n,! prawd~ 0 ludzkiej sarnotnoSci w cierpieniu. Mozna jak najgl~biej bye za· 

'angai.owanym w cudze troski , a mimo to rdzen, sarno jqdro cierpienia pOlO. 
~taje ciem noscill , tak jak nigdy do konca nie przejrzan,! tajemnicll pozostaje 

. drugi czlowiek. Mozna ulty e komus w cierpieniu, mozna bardlO wiele uczy· 
nic ella cierpiqcegp bliiniego, a jednak w koncu pozostaje tylko wyobrainia, 
by dotrzec do otchlani cudzego piekta. Tylko wyobrainia , jut potencjalnie 
niosllca w sobie motliwosc bl~dnej oceny. • 

Cierpienie jest rowne czlowiekowi, potrafi bowiem dotkn'lc go wsz~dzie 
tarn , gdzie mozliwe jest jakiekolwiek elementarne doznanie, odczucie. Czyha 
w katdym miejscu , do ktorego istota ludzka potrafi dotrzec. Gl~bia i ostrose 
cierpienia bylyby witrc graniq ludzkich doznari w ogale. Bylyby graniq per· 
cepcji i kresem mysli . Ale czy tylko tyle? Sq przeciei obszary cicrpieri nie
przyswajalnych przez natur~' ludzk,!, ciemnoSci tak intensywne, ze istota z 
krwi i kosci wspohstniee z nimi nie potrafi, i to niezaleinie od roznic windy. 
widualnej odpomoSci na ten -sam zesp61 bodicow. 

Istnieje witrc jeszcze cierpienie gdzies poza czlowiekiem : takie, ktore zda
je si~ przerastac go, ktore jest wezwaniem do transcenden"cji . I slyszymy to 
wolanie obcuj,!c z cudzym bolem. Moze szczegolnie wtedy, bo gdi cierpimy 
sami , umysl nasz nie jest zwykle zdolny do refleksji - odurzony jest bolem. 
Spotykaj'lc cierpi,!cego obcujemy jednoczesnie z czyms, co w gruncie fzeczy 
jest nieracjonalne i co opisac moina jedynie z gruba ciosanym slowem. 

lest w cierpieruu cos demonicznego i bezrozumnego, nie potrafi tego za· 
symilowac do korica umysl i bun tuje sitr serce. lezeli naiwnie pojmowac 
mowa trwarue czlowieka jako swoistego rodzaju gr~ z losem ' - a wyobrai.e: 
nie takie jest przeciez w petni ludzkie - to nalezy oczekiwac od losu konse. 
kwencji i elementamej uczciwosci, zgodnej z regulami i poczuciem sprawie
cJliwoscL wtasciwym ludzkiemu sercu. Tymczasem swiadomoSe krzywdy , 

. brak rownego rachunku, triumf zla i sit ciemnoSci, przerost ohydy i wyst~p· 
ku , cynizmu i wulgarnego klarnstwa, nosz'!cych sift dziS tak nonszalancko i 


. bezkarnie , poniienie dobra i pitrkna - wszystko to wypala znamitr ruepew

nosci na ludzkim trwaniu i zdaje si~ szyderczo gmatwac i tak juz posklejane 

karty ,)udzkiej komedii" . Przygniecione clt;cpieniem czlowieczenstwo nie 

jest w stanie przenikn,!c zarnyslow Opatrznosci, urriysl i serce wydumaczye 

tego nie potrafi,!. 
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Doznanie cudzego cierplema wywoluje wspotczucie, oznak\! naszej 
solidarnosci, smutku, szacunku wreszcie, proby zrozurnienia i gotowoSci po
rnocy. RownoczeSnie doznajerny I\!ku plyn~cego z odczucia pot~gi cudzej ta
jemrIicy - i tu nasza refleksja ootyka transcendencji. PeIne zrozumienie cier
pienia wymaga przekroczenia (transcendere) wlasnego umyslu, zanurzenia 
si~ w czyms nieznanym i napawaj~cym rnetafizycznym I\!kiem, wejscia w 
kan towsk~ ,,rzecz sam~ w sobie". Zagl\! biajqc si\! w drugim czlowieku - a za
tern i w jego wszystkich troskach - pokonujemy t\! niewidzialn~, ale jakie 
wyrainie odczuwan~ warstw\! ,Jnnosci", czujerny wzrastaj~ce oniesmielenie 
i jednoczesnie wzmagaj~cll si\! pokus\! OdwfOtu. Trzeba wysokiej etyki i szla
chetnego serca , by swiadomie i konsekwentnie brn~c w pieklo cudzego cier
pienia. Tu rodzi si~ pytanie, co wlaSciwie kaie nam to czynie? Wedlug lana 
Pawla II jest to wewn~trzna potrzeba ludzkiego serca wzmocniomi imperaty
wem autentycznie gl\!bokiej wiary . Wlasnie diatego (mimo ii cierpienie jest 
do korica niewyraialne, a cierpillcy w istocie pozostaje tajemnic~ nawet dla 
samego siebie), istnieje cos, co pcha ludzq mysl ku pragnicniu rozwiklania 
tajemnicy, odnaIezienia chociaiby wysepki zagubionej wSrod bezkresu nie· 
wiedzy. 

Cierpienie jest czyms elementarnym i pierwotnym, jest 0 wiele bliisze 
kondycji ludzkiej nii boli choroba. Dotyka bowicm calego czlowieka, pod
czas gdy bol obezwtadnia jego cielesn~ natur~. Powszechnie zwyklo si~ od
rOiniae katusze fizyczne od cierpieri moralnych. lest to normalne, zwaiyw
szy ie u korzeni zachodniego umyslu (niezaleinie od swiadomosci jednoSci) 
leiy swiadomose dychotomii pierwiastka cielesnego i duchowego. 8agaz tego 
dziedzictwa nieprzyjemnie uwiera wowczas, gdy natrafiamy na cos, co nie jest 
jednoznacznje cielesne ani jednoznacznie duchowe, na cos, co bytuj~c w swie
cie materialnym pozostajejednoczesnie psychoidem. 

I takim wrasnie psychoidem wydaje Si\! bye cierpienie. W chwili jego doz
nania odczucie fizycznosci jest nad wyraz silne i zmyslowe, z kolei refleksja 
sytuuje cierpienia po duchowej stronie istnienia, tam gdzie nie obowillZuj~ 

czasoprzestrzenne ograniczniki bytow cielesnych. Cierpienie jest czyms du
cho.....ym, stalym, wiecznym i pozaprzestrzennym, a jednoczesnie w ekwili· 
brystyczny sposob zdolnym do wynurzenia si~ (a wlasciwie do pemamentnc
go wynurzania si~) w czasoprzestrzeni 'data. Moze tu znajduje si\! sedno spra
wy: cierpiee to istniee na styku dwu zasadniczych komponent' czlowieczeri
stwa. Tu uwidacznia si\! zasadnicza roinia rni~dzy cierpieniem a·bolem. '801 
to coS zdecydowanie fizycznego, to mechanizm klucz~cy po sciezkach ukra· 
du nerwowego, pami\!e neuron ow, a okreslenie "bol duszy" jest ledwo talos· 
nl! metafor~, klisz'l, gdyi bol nie rna wst\!PU na tercny duchowe. Tanl samot· 
nie gOSci tylko cierpienie i snuj~c sw~ paj\!cz~ siee omotuje ludzkie jestestwo. 
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W wielu kierunkaeh filozofli greekiej i Dalekiego Wsehodu cierpienie 
utoi.samiano z tyeiem do tego stopnia, te istnialo si~ jedynie po to by cier
piee, logiezne wi~e, it za najwi~ksze szcz~scie uznano wyzwolenie si~ ze 
swiata i cielesnych okow. Skoro cierpienie poJmowano jako zlo przynalezne 
swiatu, nie mogio posiadae w sobie tadnych wartosci konstruktywnyeh dla 
duszy. Plotyno~ np. czIowiek jawil si~ jako zanieezyszezona cialem dusza, 
udoskonalie j'! znaezylo oderwae si~ od ciata, umrzee. 

W swiadomosci europejskiej, nierozerwalnie zwi,!zanej z chrzeiicijanskimi 
korzeniami, nast'tpito subtelne (ale 0 powatnych konsekwencjaeh) przesuni~
cie: poganskie "istniej~ po to by cierpiee" zostalo zast,!pione przez ehrzesci
janskie "cierpi~ aby istniee". Zrazu nie dostrzegamy r6:inicy - w obydwu 
przypadkach cieFpienie jest czyms nierozerwalnie zwi'lzanym z iyciem, i: kon· 
dycj'l ludzk,!. Po chwili jednak refleksji , po ehwili intensywnego myslenia roo 
zumiemy ogrom roinicy: opary wschodlliego fatalizmu stawiaj,!cego eziowie. 
ka w roli skazanca i tranScendentainy sens cierpienia w kulturze zachodniej. 
Chrzeiicijanin cierpi by zaistniee trwale t jego bol jest wezwaniem, jest buda
waniem, bosk'! petni,! i podobnie jak krzyz - najgl~bszy zachodni symbol 
cierpienia - I'!czy niebo z ziemil!. Chrzdcijariski sens cierpienia ma natlir~ 
optymistyezn'l, to zaproszenie do wyjscia ku istnieniu, istnieniu trwatemu. 

Nie zmieni Io to stosunku czIowieka do cierpienia. Boimy si~ go tak sa· 
mo jak przed wiekami, weale tei nie zmniejszyia si\! doza cierpieri , jakq przyj
mujq kolcjno odchodz,!ee pokolenia, mote nawct jest przeciwnie. Jeieli dzis 
odczuwamy nasilenie cierpienia, wi'lze si~ to mote z rozszerzeniem skali swia· 
domosci pozwalaj'lcej doiiwiadczye tych obszarow cierpien, ktore wczesniej 
db ludzkiego umysiu byly niewidoczne. Zblitac si~ ku absolu to wi oznacza 
doznae caIoksztaltu iawartego w czIowieczenstwie cierpienia. Znaczy to 
zauwatmy - ie czIowiekjest przeznaczony do absolutu . 

Cierpienie odbieramy jako zlo; jest one dla czIowieka przezyciem bole. 
snym, cierpi si~ przeciei doznaj,!c zla - oboj~tnie jakiego zla. Jest wiele 
wspolnego mi~dzy zlem a cierpieniem, ·Sl! sfery wspoldzmlartia ; glownie tam, 
gdzie lei'lce na zewn'!trz czlowieka zlo spoleczne dotyka jego "prywatnoSci", 
niemniej rOinica mi~dzy cierpieniem a zlem jest oczywista; pierwsze jest dro· 
g,!, drugie jej zdradzieck.imi meandrami. 

Powyisze uwagi nie wyczerpuj,! problematyki cierpienia, zamysl taki 
bylby naiwny . Poruszajl!c ten tern at stoimy na brzegu rzeki, z ut~sknieniem 
wypatruj'!c dna wsrod fal 0 zagadkowo ciemnym, niemal atramentowym za
barwieniu. Jezeli wzrok i umysl grz~znl! gdzies po drodze, pozostaje intuicja, 
majl!ca zreszt'l wi~cej wspolnego z wiar,! niz podejrzewamy. 

Herbert Olesch ko 
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OBECNOSC JEZUSA W H ISTOR" CYWI LlZACJI 

!stota i cel tej ksillZk/ - wyjasnia autor 'we wst~pie - nie polega ani na 
przedstawieniu iycia Jezusa, ani historii chrzeScijanstwa, ani nawet historii 
teologicznych doktryn na temat Jezusa. Chodzi w niej 0 to, by pokazac wie
loraki wplyw wywierany przez Niego w roznych epokach na ksztait mysli i 
iycia tych spoleczenstw, ktore zetkn~ly si~ z Jego postacill; przez dominuj/J- ' 
ce w danej ep.oce odczytanie tradycji' 0 Nim, przez najbardziej rozpowszech
niony w danej epoce obraz Tego, ktory sam jes~ obrazem Niewidzialnego: 
Dobra, Prawdy, Pi~ kna. 

Jaroslav Pelikan, historyk kultury, ktory znacznll cz~sc swojego nauko
wego zycia poswi~cil badaniu tego, co w dziejach cywilizacji moina najogol
niej okreslic jako "tradycj~ chrzeScijansk'l", wykorzystuje okazj~ stworzonll 
przez cykl wykladow na jednym z amerykanskich uniwersytetow, przezna
czony dla sluchaczy reprezentuj'lcych najrozmaitsze tradycje kulturowe i wy
znaniowe , by ukazac szeroq panoram~ procesow dziejowych rzutujllcych mi 
przeszloSc i terainiejszosc naszego swiat a w ich zaieinoSci od miejsca , jakie 
w umyslach i sercach ich tworcow zajmowal i zajmuje Jezus z Nazaretu zwa
ny Chrystusem. Ta wlasnie niekonwencjonalna szerokoSc spojrzenia na dzieje 
nie tylko teologii czy sztuki, leez rowniei poli tyki i mySii spolecznej w ieh 
powil!zaniu z Chrystusem stanowi podstawowll wartosc ksi,!zki. Autorwyrai
nie ~tai-a si~ objllc ohiektywem jak najrozleglejszll przestrzen: nie tracic z pola 
widzenia iadnej epoki, iadnego nurtu w podzielonym chrzeScijanstwie ani re
cepcji Jezusa Chrystusa w swiecie pozachrzescijanskim, a takie iadnej z glOw
nych dziedzin kultury . 

Kto zna deformacyjne wlasciwosci szerokoqtnych obiektywow czy 
trudnosci zwiqzane z przedstawieniem caJego globu na jednej map ie, przyst~
puje do lektury z niemalym zainteresowaniem: jak tei autor wybrnie z talc 
sz~roko zakrojonego przedsi~wzi~cia i, jesli jest rozS<jdny, z gory go rozgrze
sza z kon lecznoSci uproszczen i dokonywania zawsze w mniejszym lub wi~k
szym stopniu arbitralnych selekcji ogromnego materidu. Rozwi'lzanie zapro
ponowane : przez Pelikana bardziej przypomina atlas zloiony z osiemnastu 
niezaleinych map, aniieli jedn'l, cillglll map~; osiemnaScie rozdzialow ksi'lzki 
to osiemnaScie roinych spojrzeri na Jezusa wraz z wynikaj'lcymi z nich kon
sekwencjami dla kultury. Rabbi Jezus - nauczycieI' i prorok zakorzeniony w 
judaizmie pierwszego wieku, z ktorego wyrasta Nowy Testament; Jezus 
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i wrotny punkt dziejow organizujClcy, poprzez chrzescijan pierwSlych dwoch 
wiekow, eschatologicznie zorientowanll etyk~ a takte historlografi~ i hagio
grafi~ ; Jezus - Swiatlosc Narodow i ukazanie metod zakorzeniania Ewangelii 

w swiecie grecko-rzymskim przez apologetow wyszukujClcych poganskie anty
cypacje prawdy objawionej; Krol Krolow i stosunek chrzescijan do wladcow 
- przed i po Konstan tynie; Chrystus - Logos Wcielony i sens wszechswiata w 
schrystianizowanym platonizmie epoki Ojcow Kosciola ; Syn Czl owieczy i 
chrzescijanska psychologia i antropologia sw. Augustyna; Chrystus - prawdzi. 
wy ·obraz Boga jako wspolne irodlo postaw obrazoburezyeh i sztuki bizan
tynskiej ; Chrystus ukrzyzowany - moc i mCldros c Boga u Poczlltkow'teologii 
sredniowiecznej; Chrystus - Reguia Zycia i wplyw mnichow na ksztah sred

~niowiecznego Kosciola Wschodu i Zachodu oraz na pocz'!tki spoleczenstwa 
zachodniego; Oblubieniec Duszy - sacrum i pro/anum w alegoriach literatu ry
mistycznej i sztuk pi~ knych; J ezus - wzor Boski i ludzki VI tyciu sw. Fran
ciszka i wplyw franciszkanizmu na wzrost dllzen do radykalnej refonny Kos
ciola i spoleczenstwa u schylku Sredniowieeza; Chrystus - uniwersalny 
Cztowiek u irodcl odrodzenia filologii biblijnej i "fIlozofia Chrystusa" hu
manistow; Chrystus - Zwierciadto odwieczncj Prawdy, Pi~kna i Dobra w 
luteranskiej Biblii w j,\!zykach narodowyeh , ' poezji sw. Jana od Krzyza, 
organizacji spolecznej grain kalwinskich ; Jezus - Ksi'lz,\! pokoju i stosunek 
chrzc:icijan do wojny - od idei krucjaty przez teon,\! wojny sprawiedliwej po 
pacyfizm kwakrow ; Jews jako nauczyciel zdrowego rozslldku i szukanic w 
Ewangelii powszechnie waznej motalno§Ci w dobie OSwiecenia; Jezus jako 
piewca Dueha w literaturze i sztuce romantycznej; Jezus - Wyzwoliciel u 
podstaw moralno-spoleeznego radykalizmu Totstoja, Gandhiego, Kinga; 
Jcws - jako czlowiek nalezllcy do calego swiata w wyniku dzida misyjnego 
ostatnich dwu stuleci . 

Nihil amori Christi praeponere, pisze Pelikan w dedykacji swej ksillzki, i 
rzeczywiscie, przez wszystkie wywody, zestawienia tematow ,. ukazywanie po
wiClzan czasem dobrze znanych, czasem zaskakujClcych przewija si~ delikatnie 

'	 zdumienie i podziw autora dla niezwyklej mocy oddzialywania Jezusa Chrys
tusa na dzieje ludzkosci. Podobne zdurnienie pragnie chyba obudzic w czytel 
niku - przy catej trosee 0 mozliwie obiektywnll prezentacj~ histo rii faktow i 
doktryn. 19odnie z przewidywaniem, autor musi dokonywac wyborow nie 
zaWSle idllcych po linii oczekiwan czytelnika zainspirowanego przez lektur,\! 
do tego, by widziec dalsze powillzania mi~dzy Chrystusem i Jego Ewangelil! 

_a roi.nymi aspektami kultury . Zwlaszcza w miar~ zblizania si~ ku koncowi 
ksiClZki czytelnik z naszego kClta starej Europy jest nieco zaskoczony widzllC, 
jak po Ireneuszu , Augustynie, Franciszku z Asyzu , Dantem, Lutrze na pierw
szy plan wsrod typowyeh dla kolejnych epok interpretatorow postaci Jezusa 
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zaczynaj'! smial:o wyst~powac Jefferson, Emerson (?);Lincoln, Martin Lu ther 
King ... Nie zawsze tet czytelnik jest w rownej mierze usatysfak cjonowany 
realizacj,! pods taw owego zalotenia ksi'ltki: czasem Oak w rozdziale pierw
szym) przewaZa sarno studium "portretu" Jezusa charakteI)'stycznego dla 
epoki nad wynikaj,!c)rmi st,!d konsekwencjarn i dla kultuI)', czasem znow Oak 
w rozdziale poswi ~conym epoce humanizmu) zwi~ek dokonujqcych si~ w 
kulturze przemian nie jest calkiem przekonywuj,!co zwi,!zany z obraze~ 
Chrystusa. Podobnie dobor reprodukcji "bo kaidy rozdzia l: ilustrowany jest 
wybran,! przez autora i komentowan,! w tekscie reprodukcj,! obrazu lub rzei
by zwi~anej z jego tematem - nie zawsze zadowala. Wszystko to jednak nie 
prze stania zasadniczego zarnyslu i wymowy ksilltki , i zasadniczy wniosek 
k0l1COWY aut?ra wynika jak' najbardziej konsekwentnie z calei logiki zapre
zentowanych osiemnastu obrazow Jezusa: "wi~cej jest w Nim (w Jezusie - L. 
K.) , nit si~ wysnilo flIozofii i chI)'stologii teologow". "Wewnlltrz Kosciola, 
lecz takte daleko poza jego murarni, Jego osoba i naukas'l - wedlug slow 
Augustyna - »)pi~knoscill zawsze star,!, zawsze now'! «, a obecnie· naleiy On 
do calego swiata" (s. 232 n.). 

Widac w tych stwierdzeniach pewnll nut~ przekoI)' pod adrosem KosciO
la, zwtaszcza wtedy , gdy autor idzie jeszcze dalej : "ostatnie rozdzlaly tej 
ksiqzki pokazuj'!, ie w miar~ jak uznanie dla zorganizowanego Kosciolamala
lo, czesc dla Jezusa rasta" (s. 232). Zanim przyjdzie nam si~ oburzyc na tego 
rodzaju stawianie sprawy, wartb moze przytoczyc niektore fragmenty ency
kliki Redemptor homini!, ktore w jakiejs mierze wsp61brzmi,! z tymi wnios
kami Pelikana: ;,Kosci61 nie przestaje sluchac J ego (Chrystusa - LK.) slow, 
odczytuje je wci'lt na nowo, katdy szczeg61 Jego iycia odtwarza z najwi~k
szym pietyzmem. Ale przecict tych stow sfuchaj'l rue tylko <:;hrzcScijailie . To 
zycie przemawia rownoczesnie do tylu ludzi, ktorzy nie potrafi'l na razie po
wiedziec wraz z Piotrem »Ty jestes Mesjasz, Syn Boga zywego«" (RH 7). "Na 
tie narastaj,!cych w dziejach procesow, ktore w naszej epoce w szczegolny 
sposob zdaj'l si~ owocowac, w obr~bie rotnych systemow, swiatopogi'ldow, 
ustrojow, Jezus ChI)'stus staje si~ jak gdyby na nowo obecny - wbrew 
wszystkim pozorom Jego nieobecnosci, wbrew wszystkim ograniczeruom in
stytucjonalnej obecnosci i dzialalnoSci Kosciola - Jezus ChI)'stus staje si~ 
obecny moc,! tej prawdy i milosci, k tora w Nim wyrazila si~ w jedynej i nie
powtarzalnej pelni, chociat J ego iycie na ziemi bylo krotkie, a dzialalnosc 
publiczna jeszcze 0 wiele krotsza" (RH 13). Wspolne jest podkreslenie zaska
kuj'!cej niewspolmiernosci mi~ dzy zasi~giem powszechnego oddzialywania a 
samym ziemskim Zyciem Jezusa ; podkreslenie, ie to oddzialywanie przekra
cza granice instytucjonalnego Kosciola, przy czym () ile Jan Paw,el: II rna na 
mysli przede wszystkim sytuacje, w ktorych obecnoSc i dzialalnosc Kosciola 
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zostala ograniczona z ZeWllqtrz, slowa Pelikana dotyczq raczej rosnqcej w ciq. 
gu wiekow nieufnooci do skloconych ze sobq i niezgodnych w tyciu z wyzna· 
wanq prawdq chrzescijanskich wspolnot koscielnych. 

Zostawiajqc autorowi ksiqtki prawo do wlasnego komentowania dziej6w 
i zostaWiajqc tez na boku niezwykle trudnq do obiektywnej oceny spraw~ teo 
go, co we wsp61czesnoki istotne , a co rue, sqdz~, ze wolno zglosie pod adre· 
sem "atla5O'; historycznych obrazow Jezusa jedno powaine zastrzezenie. 
Chodzi wlasrue 0 brak obrazu Chrystusa jako Glowy Ciala·Kosciola (KoII, 
18). 0 ile we wszystkich innych przypadkach mozna si~ zgodzic z dowolnoS· 
ciq doboru takiego czy innego aspektu, 0 tyle tu chodzi 0 fundamentalne doS· 
wiadczenie nowego kontaktu j wi~zi z Jezusem jako Mesjaszem i Zmartwych. 
wstalym Panem, ktore stoi u podstawy calego Nowego Testamentu, w szcze· 
golnosci List6w Pawl owych i Dziejow Apostolskich. Mi~ dzy rozdziatem pier. 
wszym a drugim, mi~dzy Rabbim z Nazaretu a pierwszymi patrystycznymi 
probami opisu miejsca Chrystusa w dziejach brak w ksiqzce Pelikana tego ko. 
niecznego pomostu, jakim by to doswiadczenie pierwotnego Kosciola: doS· 
wiadczenie siebie sam ego jako swi~tego, Botego zwolania, zgromadzenia ludu 
w Pauu 1ezusie Ch rystusie(por. 1 Tes 1,1; 2,14); zgromadzenie to "trwaj'lc w 
nauce Apostotow i we wspolnocie, w lamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2, 
42) przezywa prawd~ obecnosci Tego, ktory obiecal bye tam, gdzie 5'1 "dwaj 
lub trzej zebrani w lego imi~" (Mt 18,20) i w ktorym "zespalana cata budo. 
wla rosnie na swi~tq w Panu swiqtyni~" (Ef 2,21). W koncu ruezaleznie od 
tego, co si~ mysli 0 (niezb~dnej moim skromnym, katolickim zdaniem) "koS· 
cielnpsci" pelnego spotkania z Chrystusem dzis, to wtaSnie dzi~ki owemu 
eklezjalnemu i eklezjotworczemu doswiadczeniu zywej wj~zi z Chrystusem 
ZmartWY,chwstalym (Glowq Ciata) wiese 0 lezusie, lego Ewangelia, wI wie· 
ku w ogole wyruszyla w-swiat. . 

To tak na koniec, bo chcialoby si~, zeby taka ksiqika oddawala w pelni 
sprawiedliwose drogom oddzialywania nil Swiat Tego, nad milose ktorego nie 
chce nihil praeponere . ' 

Ks. f..ukasz Kamykowski 

* Jaroslav Pelikan, Jesus through tI,e Centuries. His Place in the History of Culture. 
New Haven - London (Yale University Press) 1985. ss. 270. Polska edycja tej ksil\zki 
przygotowywanajest przez Wydawnictwo Znak. 
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PAI\JSTWO: "MACHINA UCISKU", 

PRZEDSII;BIORSTWO CZY "OR'GANIZACJA SOLIDARNEJ 


WSPOt.PRACY"7 

Spor 0 istot~ pans twa nalezy do podstawowych problem6w ludzkosci. 
I nie moze bye inaczej, skoro panstwo jest powszechnll form'l ~rganizacji spo· 
teczenstw zyj'lcych na naszym globie. Odpowiedzi Sll rMne, co rue jest bez 
znaczenia, okreslona bowiem defmicja paristwa rna doruosle konsekwencje 
praktyczne tak w zyciu rz'ldzonych (determinuje stosunek obywateli do real. 
nego panstwa), jak rz'ldz'lcych (wyznacza sposob sprawowania· wladZy). 

Przyzwyczajeni zostalismy do pojmowania pans twa w kategoriach apa· 
ratu przemocy i ucisku. Klasowa koncepcja panstwa, bo 0 niej mowa, niewllt· 
pliwie ujmuje istotny aspekt zagadnienia, a mianowicie sfet~ interes6w grupe
wych i koniecznose stosowania przez samozwancz'l wladz~ przymusu w celu 
utrzymania uprzywilejowan~j pozycji. Represyjna funkcja pans twa znajduje 
dobitny wyraz w znanej definicji Leruna: ,,Paris two jest specjaln'l o rganizacjll 
sity, organizacj'l przcmocy w celu dlawienia jaklejs klasy". Trudno doprawdy 
dziwie sil.! XlX·wiecznym anarchistom i bezparistwowcom, gdy obawiali sil.! 
"despotycznych rz'ld6w mniejszosci" (Bakunin) czy "socjalizmu paristwowe. 
go" (Abramowski). Postulat natychmiastowego zniesienia paris twa byl w zgo· 
dzie z logik'l i sumieniem , choe trudno nie przyznae racji oskarteniom 0 brak 
realizmu i utopijnose wysuwanym przez Marksa, Engelsa i Lenina. Dwudzie. 
stowieczne doswiadczenia z lagodzily w dutym stopniu ten surowy oS,!d. Pari· 
stwo bowiem moze bye nie tylko organizacj'l klasy panuj'lcej ekonornicznie, 
ale takte srodkiem realizacji interes6w ludzi z aparatu paristwowego - admi· 
nistracji, wojska, policji itp : Na mot.liwose alienacji wladzy panstwowej zwra· 
cal uwagl.! Marks i Engels. Zjawisko to mialo jednak pojawiae si~ wyl'lcznie 
w 'warunkach rownowagi klas antagonistycznych. Wladza panstwowa zyski. 
wah wtedy pewn'! samodzielnose, np. monarchia absoh.itna w XVII i XVIII 
wieku, pierwsze i drugie cesarstwo we Francji, rz'ldy Bismarcka w Rzeszy i 
Kiereriskiego w Rosji. Doswiadczenie uczy, te aparat panstwowy uruezaleznia 
sil; true w sytuacji braku tradycyjnych k1as antagonistycznych, gdy uzysku.
je kontrol\! nad srodkami przemocy, a zwlaszcza gdy opanuje podstawowe 
srodki produkcji , np. na drodze etatyzacji gospodarki. Kontrola nad "srodka. 
mi pracy, procesem pracy i produktem pracy", zgodnie z twierdzeniem Mark· 
sa, jest podstaw'l panowania nie tylko ekonomicznego, ale takt.e ideologiczne· 
go i poli tyczne go, czyli klasowego. I nie wymaga wcale prywatnej formy 
wlasnosci, wystarczy w zupelnosci panstwowa. W systemie wladzy wyalieno. 
wanej ponownie mamy do czynienia z podziatem zbiorowosci na dwie an tao 
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gonistyczne grupy. Z jednej strony elita rzqdz 'lca,(a wi~ c ludzie utotsamiaj 'lcy 
si~ z panstwem) mniema, te najlepiej wyraZa racj~ stanu i in re res panstwa. W 
praktyce polega to na· obronie wladzy politycznej i korzystnej pozycji ekono. 
micznej . Po drugiej stronie pozostajq ludzie nie tylko spod znaku odmiennych 
form wlasnos~i , lecz wszyscy \vy razaj'lcy inne swiatopogi'ldy, idealy , wartos
ci. 

Kolo si~ zatem zamyka, a przepowiednie anarchistow uzyskuj'l spekta
kularny dowod slusznoSc i. Dopoki istnieje wladza (a wladza publiczna 
wed lug k lasykow marksizmu by la, jest i b~dzie, przemija tylko paristwowa 
forma wladzy publicznej), dopoty wysttr pujq wszelkie zwiqzane z nil\ nega
tywne zjawiska, jak np . hlerarchiczna struk tura spqleczna. Wladza rodzi wla
dz~, tak jak pieni'ldz rodzi pieni'ldz, i wszelkie systemy, w ktorych wyst~puje 
monopol wladzy, wystawione Sq na pokustr mak!;ymalizacji przywilejow dla 
rZ'ldzqcych. St'ld juz ty lko krok do budowy ,,machiny ucisku" i stosowania 
przymusu wobec niezadowolonych. Taktyktr ttr wyrazil dobitnie Engels, gdy 
pisal, :te poslugiwanie sitr panstwem nie lezy w interesie wolnosci , lecz sluzy 
wy l'lcznie do dlawienia przeciwnikow. Formula klasowa panstwa antagoni
zuje witrc zbiorowoSc i praktycznic zamyka drogtr porozumienia, iinplikujqc 
konfronta_cj~. . 

Z powytszego mot na by wysun'lc wniosek , ze zadania panstwa S'l tylko 
natury politycznej. Jesli w swiadomosci spolecznej utrwali sitr stereotyp pari
stwa jako aparatu przymusu , stopien identyfikacji z paristwem jest niewielki, 
a w konsekwencji brak motywacji do jego obrony w chwili zagrozenia . Tym 
tlumaczyc motna zaskakuj'lco szybki upadek systemow politycznych pod 
ciosami nielicznych niekiedy .przeciwnikow tak zewntrtrznych (np. podb6j 
paristwa Aztekow przez Cortesa), jak wewntrtrznych (np . obalenie rZl\dow 
Batisty na Kubie przez Fidela Castro). 

Motyw walki i represyj nosci, akcentowany w klasowej koncepcji panstwa, 
nie wyczerpuje oczywiscie wszystkich aspektow dzialania tej zlotonej orga
nizacji. Wizja paristwa usytuowanego na wyiynach "nadbudowy" zapoznaje 
jego mozliwosci na poziomie "bazy". Panstwo mote byc rowniei. instytucjq 
dochodowl\, gwarantujl\c'l 'niemale zyski, czemu daje wyraz schemat panstwa 
jako przeds~trbiorstwa. Na t~n . aspekt zagadnienia zwrocil uwagtr jut 
Tocqucville, kt6ry w swoich Wspomnieniach przyrownuje monarchitr Lud\\oi 
ka Filipa do "towarzystwa przemyslowego", "fabryki rZ'ldowej", "dzieria
wy" itp. Podobnym tropem idzie amerykariski badacz F.e. Lane, ktory wy
korzystuj'lC zalozenia neoklasycznej teorii ekonomii , traktuje paris two jako 
przedsitr biorstwo sprzedaj'lce oslontr mieszkallcom i d'lzqce do uzyskania mo
nopolu tak gospodarczego,jak Jegalnego stosowania przemocy. Model ten wy
korzystal ostatnio Antoni M'Iczak w prelcy Rzqdzqcy i rzqdzeni (Warszawa 
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1986, PIW) do analizy sysJemow paristwowych Europy wczesnonow02ytnej 
(XVI - XVIII w.). 

Na fundamentalne pytanie: k to decyduje 0 najwatniejszych sprawach , w 
czy im in teresie tak lub inaczej funkcjonuje paristwo, kto jest wi~c jego wIaS· 
cicielem, isiniej~ wedlug M~czaka dwie ro2ne odpowiedzi. Pierwsza, nawi~. 
zuj ~c do klasowej koncepcji paristwa, wi~2e posiadanie paristwa z wlasnaici~ 
srodkow produkcji. "Skoro w Europie laciriskiej (w przeciwieristwie tak do 
Turcji Osmariskiej , jak i do Panstwa Moskiewskiego przed Piotrem, a zwlasz· 
cza za Iwana Groinego) - pisze autor - podstawow~ funkcj~ paristwa byla 
oslona systemu wfasnosci, za wlaSciciell paristwa moina uznae cal~ klas~ 
wfascicieli srodk6w produkcji" . Odpowiedi ta pomija calkowicie r6i:ny 
udzial poszczegolnych grup wedlug wielkosci mai~tku' i typow wladania 
w korzYSciach plyn~cych z funkcjonowania parist,· a. S~ to glownie ,,( ...) ka
rZYSci plyn~ce z bezpoSredniego funkcjonowania imtytucji wszystkich szcze· 
bli" . Odpowiedi dmga zaw~ia kr~g wlascicieli paristwa do "c...) grupy w~z. 
szej, bezposrednio eksploatuj~cej spoleczenstwo poprzez aparat paristwowy, 
czasem stanowi'lcej prawa w swym "Y'lskim interesie, czasem sci'lgaj'lcej try. 

. but poprzez osobisty udzial w zyskach z funkcjonowania paristwa.przedsi~. 
biorstwa" . Mozna wi~c mowiC 0 tendencji 0 starej metryce, bo dostrze20nej 
jut przez Arystotelesa - 0 oligarchii, zwyrodnialej formie fZ4dow arysto. 
kratycznych. Tendencja oligarchiczna w Europie wczesnonow02ytnej ozna· 
czata, zdaniem M~czaka, eksploatacj~ publicznych organow panstwa przez 
niewielk'l grup~ ludzi i przybierala ro2ne formy m .in. "przedsi~ biorstwa woo 
jennego". W niektorych miastach szwajcarskich i wloskich gmpa patrycjuszy 
sprzedawaia potencjal militarny i sH~ robocz'l mieszkaricow miasta jako 
zorganizowanych 20lnier:zy - monarchom, dziel'lc si~ uzyskanym zyskiem. 
Najcz~sciej dominowaia eksploatacja maj~tku miasta poprzez dogodne 
waruflki dzier2awy urz~dzen i posiadioscr-miejskich. 

Tendencja oligarchiczna zawsze miah konkurencj~ w skrajnej centraliza· 
cji. Now02ytne paristwo absolutne, aby mogio si~ rozwijac i funkcjonowac, 
musialo przeksztalcic lub zniszczye system zaleznosci oparty na wil,!zach len· 
nych i ukr6cic swobody wasali, np. sprzedaz urzl,!dow czy kompcjl,!, czyli 
sprzedaZ przywilejow i korzysci przez osoby uczestnicz~ce we wladzy. Pro· 
blem ewolucji nowozytnego paristwa - ' dowodzi Antoni M'lczak - jest pro· 
blemem stanu urz~dniczego , ktoremu przypada rola organizatora a zarazem 
gI6wnego ' beneficjariusza systemu . Jest to jednak wars twa bardzo kosztowna, 
S4d i panstwo biurokratyczne nie jest tanie, ,,( ... ) bo w jego cenie (kosztach 
funkcjonowania) miesci si~ zysk plzedsi~bicirstwa, SciSlej: dywidendy uzyski
wane przez czIonkow rZ'ldz'lcej ekipy". 

Doskonaly absolutyzm oznaczalby skrajn'l centralizacjl,!, calkowity rna
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nopol wladzy. Bylo to moiliwe wyl'lcznie w systemach despotycznych, np. 
w Paristwie Moskiewskim ely Imperium Ottomariskim, gdzie wladca miat 
peln'l wladz~ nad zyciem i maj'ltkiem poddanych. Natomiast w Europie Za· 
chodniej - podkresla M'Iczjlka - absolutyzm nigdy nie uzyskal tej peIni, gdyi 
byl ograniczony .uznaniem praw wlasnosci. Rozpatrywana na tyill tie Rzecz· 
pospolita szlachecka jawi si~ jako swoista enklawa Mrod absolutyzmow ides· 
potyzmow. Jej szczegolny system wladzy polega na silnych instytucjach 
samorz'ldowych i stabn'lcej wtadzy centralnej. M'Iczak przyrownuje Rzecz· 
pospolit'l do swoi~tego przedsi~biorstwa akcyjnego, w ktorym udzialy spo· 
czywaj'l w r~kach szlachty. W zaleinosci od koniunktury gor~ bierze b"di 
og61 akcjonariuszy (demokracja szlachecka), b'ldi dysponenci pakietow kon· 
trolnych (oligarchia magnacka). 

Przestanie teorii Lane'a - zto wynika z monopolu wtadzy - zwraca 
uwag~ na kwesti~ relacji panstwa i spoteczeristwa. ezy w swietle tendencji do 
traktowania paristwa jako aparatu przymusu lub irodla zyskow moiliwe jest 
w ogole wykorzystanie paristwa do realizacji zadari wytyczonych przez spote· 
czenstwo? Aby odpowiedziec na to pytanie, trzeba podkreSlic fakt, ie obie 
przedstawione powyzej koncepcje bazuj'l na poj~ciu in teresu. W uj~ciu mark· 
sistowskim wtadza panstwowa stuzy tylko interesom klasy panuj'lccj ekonO
micznie, w modelu paristwa·przcdsi~biorstwa akcent pot atony jest na party· 
kularnych in teresach ludzi z eIity wladzY . Z JaYtyk'! interesu jednostkowego 
i kolektywnego jako celu paristwa wystlPH przed laty polski uczony prof. 
Wadaw Makowski. Podstawow'! rol~ w panstwie odgrywa nie in teres jednos. 
tki czy grupy, ale soJidarna wsp6tpraca obywateli. ,,Paristwo - pisze Makow. 
ski w Teorii paristwa (Warszawa 1939) - to organizacja solidarnej wspotpracy 
zrzeszenia obywatelskiego na rzecz powszechnego dobra". Polega one ,,( ...) 
z jednej strony ( ... ) na czynnym uczestnictwie obywateli, czynnym zespole. 
niu obywatelskim w solidarnej wsp6tpnlcy w zakresie zadari paristwa - z dru. 
giej zas umoi.liwia ono to wsp6tdzialanie obywatelskie, stanowi'lc organiza. 
cj~ opart'l na zasadach podziatu pracy i pot'lczon,! organizacyjnym kierowni· 
ctwem" .. Teoria "panstwa spolecznego", jak okresla j,! Makowski, akcentuje 
nie walk~ czy zysk, lecz wspotprac~. Jest to bardzo wai:ny aspekt dziahnia 
panstwa. Aby istniec na dhJtsz'l met~, musi dawac wyraz interesom og6lnO
spotecznym, ~ tfie tylko jednej klasy czy grupy. 

Teoria "f!aristw~ spotecznego" miesci si~ w nurcie spolecznego naucza· 
nia Kosciola i podnoszonej przezen idei dobra wspolnego. Konstytucja dusz· 
pasterska Gaudium et spes okresla dobro wsp6Jne jako ,,( ... ) sum~ warunk6w 
zycia spotecznego, jakie b,!di zrzeszeniom, b,!di poszczegolnym czlonkom 
spoteczenstwa, pbzwalaj'! osi,!gac petniej i latwiej wlasn" doskonatosc". Za· 
daniem paristwa jest stworzenie· takich warunk6w, albowiem ,,( ... ) wsp6lne 
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dobro ogolu jest jedyn'l raej'l istnienia wladz paristowwych" (Jan XXIII, en
cyklika Pacem in terril). Wainym elementem dzialalnaici paristwajest zatem 
sluzba spoleczna. Organy paristwowe s'l wyrazem podzialu praey i specjaliza
cji zaj,<c ; 'zostaly powolane przez spoleczeristwo do pelnienia okreslonych 
funkcji i zaspokajania r6znyeh potrzeb danej zbiorowosci ludzkiej. 

Na gruncie kon<!epcji paristwa sluZby spolecznej mozna odrzucic ironicz
ne zarzuty podw6jnej moralnosci, wysuwane wobec os6b pozostaj'lcyeh w 
konfli kcie z grup'l rz'ldz'lcq, a mimo to korzystaj'lcych z instytucji paristwo
wych , np. pracuj'lcych w paristwowych zakladaeh pracy, drukuj'lcych ksi'lzki 
w panstwowych drukanliach, ucz,<szczaj'lcych do paristwowych teatr6w, mu
ze6w itp . ,,sam podstawowy sens istnienia paristwaj ako wsp61noty politycz
nej ~ przypo.mina Jan Pawel II w encyklice Redemptor hominis - polega na 
tym, ze cale spoleczenstwo, kt6re je tworzy, ( .. . ': staje si,< niejako panem i 
wtadcq swoieh wlasnych los6w". Uslugowe traktowanie instytucji paristwo
"Nych jest przejawem swiadomoSci swoich niezbywaInych praw . Wszelkie ZaS 
kr~powanie aktywnoSci obywatelsIdej, Humienie krytyki, zwaIczanie plurali
zmu itp ., S'l widom'l oznak'l wypowiedzenia sluzby spolecznej przez grup~ 
sprawuj'lq. wfadz~ w paristwie . 

Wypowiedzenie sluzby spoleeznej l'lczy si,< zazwyczaj z zafalszowaniem 
dobra wsp61nego panstwa. Sw. Augustyn twierdzil , :t.e paristwo, kt6re w swej 
dzialalnosc i nie kieruje si~ zasad'l sprawiedliwosci, czyJi ktore nie dba 0 pra
wa i dobro wszystkich obywateli, stanowi unum magnum latrocinium . Owo 
,,!otrostwo" upozorowane na paristwo, jak wskazuje ks. J6zef Majka w,Filo
zofii spolecznej (Warszawa 1982), przybiera w dziejach ludzkoSci r6:t.ne for
my, m.in . paris twa stanowego, paristwa klasowego ezy paristwa-absolutu . 00
poki wi~c paristwo istnieje , rzecz'l slusznq jest rozgraniezenie struktur pari
stwowych od konkretnych ludzi (grupy ezy klasy) sprawujllcych wladz~. Ra. 
cj'l istnienia organizacji paristwowej, przypomnijmy raz jeszcze, jest sluzba 
spoleezna i realizacja dobra wspcilnego. Jesli wladza sprzeniewierza si~ tym 
celom, p~zeksztalcaj'lc paristwo w machin~ ucisku lub zyskowne (dla siebie!) 
przedsi~biorstwo, to usuwa si~ poza nawias spoleczeristwa, prowokuj'lc kon
frontacj~. I wczesniej czy pOiniej padnie pod naciskiern rewolucji lub stani~ 
si~ lupem zaborczych Sllsiadciw. 

Jeay Gaul 
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CZY PIt.SUDCZYCY MfELI SWOJ4 PARTI!;? 

Celem eksperymentu, jakim stalo si~ stworzenie na ptzelomie 1927 i 
1928 roku Bezpartyjnego Bloku Wspolpracy z Rzlldem Marszalka Pilsudskie
go, byla proba odpowiedzi na pytan ie, czy paristwem motna rzlldzic bez 
udziaru i poparcia tradycyjnych partii politycznych. BBWR-owi nie tylko nie 
powierzono roli jeszcze jednego stronnictwa, ale prretiwnie , tworzono go ja
ko odtrutk~ na mankamenty dotychczasowego systemu sprawowania wla
dzy, Napisano 0 tym w pierwszej deklaracji programowej bloku : 

"Sejmy nasze obalaly raz po raz z lekkomyslnll ' pochopnoSciq gabinety, 
nie zdajqc sobie sprawy, co dalej b~dzie, Tolerowaly te tylko gabine ty, ktore 
ptacily partiom kosztem Paristwa haracze w postaci takich czy innych konce
sji, lrodlem ,tego zla bylo rozszalale partyjnictwo, ( ... ) 

Przez chorobliwll zawisc do Tego, ktory stal na czele Paristwa i diwigal 
brzemi~ odpowiedzialnoSci, do Naczelnego Wodza, partie niszczyly wiar~ Na
rodu w jego wlasne sHy, obcym wmawialy zaslugi, cudzym bogom bUy bal
wochwalcze poklony, przeciw wtasnemu Paristwu intrygowaly, 

Wskutek stronniczych animozyj lekcewatono sobie przez dtugic lata za
gadnienie obrony mlodego Paristwa, Wreszcie szat partyjny doprowadzi f do 
hariby gloryfikowania zbrodni zabojstwa Pierwszego Prezyden ta Rzeczypos
poli tej", 

Czy eksperyment si~ udal i czy w ciqgu 8-1etniej dzialalnosci BBWR 
spelni 1 oczekiwania jego tworcow? W dotychczasowych badaniach historycz
nych dzieje ugrupowari rzqdowych i prorzlldowych po maju 1926 roku, trak
towane byly najcz~sciej jako tio przy opisywaniu tych czy innych wysf4pieri 
antysanacyjnej opozycji . Na kierowane przez pilsudczykow paristwo patrzo
no wi~c oczami przywodcow Centrolewu, brzeskich wi~iniow i emigrantow, 
dzialaczy legalnych i nielegalnych organizacji skrajnej lewicy , inicjatorow 
Frontu M orges, niezadowolonych dziennikarzy i literatow, Chociaz, prace Ta
deusza J~druszczaka , Andrzeja Ajnenkiela, An drzcja Micewskie go czy 
Andrzeja Garlickiego nieco wypelnily tendencyjnie splaszczony obraz tam
tych lat, ale sytuacja wewnqtrz obozu rzqdowego pozostawala wcilli na mar
ginesie zain teresowari historyk·ow, Dopiero w ostatnich' latach pojawicnie si~ 

kilku nowych ksiqzek (m.in_ Wladystawa Kuleszy 0 koncepcjach ideowo-poli
tycznych pilsudczykow, Edwarda Dlugajczyka 0 sanacji na Sl,!sku) i artyku
low, a takte coraz lepsza recepcja opracowari i ~spomnieri wydawanych na 
emigracji, przyczynily si~ do uzupelnienia naszej wiedzy, Natomiast pierwsz,! 
monografiq poswi~con,! w calosc i problemom organizacyjnym zwolennikow 
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m arszalka Pilsudskiego jest ksi,!zka Andrzeja Chojnowskiego , Pilsudczycy u 
wladzy.l 

BBWR powstal w trakcie organizowania pierwszej pomajowej kampanii 
wyborczej . Pilsudski POCZ'ltkowo przeznaczal mu skromn,! rol~: lista "bez
partyjna" miala zaakcentowac roinic~,jaka dokonala si~ w metodac h polity
cznego dzialania, odgorne i arbitraIne powolywanie kandydatow na poslow, 
reprezen tuj'lcych rMne srodowiska poJityczne, dezo~ganizowato opozycj~ i 
utrudniato jej skompletowanie wlasnych list wyborczych, wreszcie w rezulta
cie wyborow w sejmie i Senacie powinni byli znaleic si~ poslowie gotowi 
wsp6ldzialac w kompromitowaniu samej instytucji parlamentu. Tymczasem 
jednak sila przyzwyczajeri., dotychczasowe wzory, rutyna dzialaInosci organi
zacyjnej - wszystko to sprawilo, ze w ci'lgu miesi~cy nast~puj'lcych po wy
borach, blokowi zagrozilo upodobnienie si~ do Idasycznego modelu partii, a 
jego dzialaczom trudno bylo oprzec si~ pokusie, by nie poczuc si~ czlonka- . 
mi sprawuj'lcego wladz~stronnictwa. 

Andrzej Chojnowskizgromadzil bogaty material dokumentuj'lcy wew
nytrzne sprzecznosci BBWR, a takZe jego ewolucj~, w wyniku ktorej blok 
traci!- swoj charakter konfederacji rozni'!cych si~ miydzy_sob,! grup i srodO
wisk prosanacyjnych, by pod koniec swego istnienia przeksztalcic si~ w orga
nizacjy scisle zwi'lzan'l z kombatanck'l eJit'llegionowo;p~owiack<j. Wnikliwy i 
szczegorowy zapis powstania , rozwoju i poczynari. bloku, niewprawionemu 
czytelnikowi moze nawet wydac siy nuz'!cy, ale jest to Cena, ktor'l musi za
ptacic autor kai.dej pionierskiej pracy historycznej: jego zadaniem jest przed
stawienie chronologii najwatniejszych wydarzen, bowicm bez tej podstawO
wcj faktografii nie s'l mot.liwe ani daIsze badania szczeg61owe, aI}i prace bar
dziej popularne czy pUblicystyczne. W tej sytuacji tym bardziej cieszy zapO
wiedi autora, t.e przygotowuje nastypn'l pubJikacjy, omawiaj'lcq dzialalnosc 

BBWR oa szczeblu lokalnym. 
Najciekawsze wydaj'l si~ partie ksi'!zki mowi,!ce 0 koncepcjach progra

mowych , ktcirych elementem bylo stworzenie BBWR-u i sformulowanie jego 
zasad ideowych, oraz te, w ktorych przedstawiono uklady persooalne wew
n'ltrz w'lskiej grupy, decyduj'lcej 0 polityce wewo~trznej pans twa. W zawikta
nej grze, cz~sto oiezauwazalnej dla zwyklego czytelnika gazet, uczestniczyJi 
ludzie , ktcirzy wspotdecydowaIi 0 politycznym ksztatcie Rzeczypospolitej na 
przelomie lat 20-tych i 30-tych: Aleksander Prystor, Kazimierz Switalski. 
Bogusta'w Miedzinski, Kazimierz Bartel, Ignacy Matuszewski, Stanislaw Car. 
Adam Skwarczynski. Szkoda. t.e autor oie wykorzystat okazji, by bIii.ej seha
rakteryzowac postac WaIerego Stawka, jednego z najbJiZszych wsp61pracO

1 A. ChoJnowski, Pilsudc::ycy II wladzy. Dzieje Be.zpartyjnego Bloku Wspolpracy z 
Rzqdem, Wrodaw 1986, Zaklad Narodowy im. OssoJinskich, s. 294,400 zl. 
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wnikow PHsudskiego, nie tylko kierownika prac BBWR, ale rowniez 3utora 
jego programu. Janusz J~drzejewicz napisal w poswi~conym Slawkowi roz· 
dziale swoich wspomnien : 

"Sllludzie , tak zadziwiajllco z jednej bryly wykuci, tak w swej konstruk. 
cji duchowej zwarci i jednolici, ie gdy si~ mysli 0 nich, mysli si~ jak 0 iy. 
wych posllga<;h, w monumentalnym spiiu odlanych. Gdy si~ z nimi obcuje, a 
tym bardzief, gdy si~ jest z nimi w stosunkach serdecznych lub przyjaciel. 
skich, to mimo najwi~ksze poczucie bliskooci ma si~ zawsze wra1enie troch~ 
niesamowit~, troch~ oniesmielajllce , zawsze gl~bokie i istotne tej posligowoS· 
ci postaci, pewnego bardzo czcigodnego dystansu mi~dzy czlowiekiem a oto· 
czcniem. Tego czegos, co jest naturalnll wyzszoSci'l czlowieka, a co wymaga 
pewnego wzniesienia glowy, gdy si~ nan patrzy. C .. . ) 

Poza Komendantem Pilsudskim ~nalem zaledwie kilku ludzi 0 tej pos'!· 
gowooci zarysu duchowego. Z nich wszY,stkich cech~ t~ w stopniu najwyi.. 
szym posiadal WaleI)' Slawek,,2 . 

Po smierci PHsudskiego Slawek nadal rozwijal swoj'l koncepcj~ przezwy· 
ci~i.enia zasad zycia poJitycznego, opartego na syslemie partyjnym, tworz'lC 
projekt Powszechnej Organizacji Spolecznej. Nie chciallegalnych partii zwal. 
czae metodami policyjnymi, liczyl natomiast, i.e wok61 p.OS skupi'l si~ lu· 
dzie uczciwi i rzetelni, gotowi do poswi~cen, ktorym obce b~dzie partykular. 
ne doktrynerstwo. Usitowal reaJizowac swoj pomysl , mimo ze wSrod os6b 
kieruj'lcych panstwem znaleili si~ ludzie, z ktorymi nie widzial mo:iliwoSci 
wspotpracy (dotyczylo to Moscickiego, Koscialkowskiego, a zwtaszcza 
Kwiatkowskiego) ; 0 ostatecznym upadku jego planow, a w rezultacie 0 polio 
tycznym unicestwieniu , zadecydowal kategoryczny sprzeciw Rydza.Smigte. 
go. Bardzo dobrze , ie w aneksie ksi'liki Chojnowskiego znalazlo si~ miejsce 
dla trzech przemowien Slawka z 1933 i 1935 roku. 

Wsr6d kwestii, co do ktorych moina z autorem polerpizowae, jest tez 
par~ sposr6d formulowarrych przez niego ocen program ow {rozwi'lzari. orga· 

. nizacyjnych sanacji. 0 ile rzeczywiScie Deklaracja BBWR miaia charakter 
ogolnikowy , to jednak niekoniecznie zdania 0 nadrz~dnosci in teresow pari.. 
stwa uznawane musialy bye za slogany, szczeg61nie 'gdy weimie si~ pod uwa· 
g~ kontekst zewn~trznych i wewn~trznych zagroi.en niepodleglosci oraz po
wai.nie potraktuje wezwanie do m oralnej odnowy i.ycia poll tycznego. Zreszt'l 
kto wie, czy w tej pierwszej Oeklaracji rownie istotna jak jej treSe, nie byta 
lista 373 zamieszczonych pod nil! podpisow - szkoda, i.e tych nazwisk nie za· 
mieszezono pod cytowanym w aneksie dokumeritem. 

Pewnym niedopatrzeniem Chojnowski"ego jest ogolnikowe potraktowanie 
problemu stosunku Kosciola katolickiego i Episkopatu do dzialalnosci 

2 1. l~drzejewicz. W slutbie idei, Londyn 1972. s. 241. 
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BBWR. Natomiast slusznie zauwa1a au tor ogolne prawidlowooci zycia p~lity
cznego, obserwowane na przykladzie bloku, jak chocby ta, 1e lekcewa1:enie 
okazywane jego dzialaczom przez administracj~ panstwowll bylo pochodnll 
faktu, iz to ad!ninistracja brala udzial w dobieraniu tych dzialaczy i obdarza
niu ich funkcjami w strukturach BBWR. Rownie1 rZlld nie kr~powal si~, sta
wiajllc popierajllCl! go organizacj~ przed faktami dokonanymi, czasem nielat
wymi do zaakceptowania. 

W pracy Andrzeja Chojnowskiego znallzlo si~ tei miejsce na omowienie 
udzialu w Bezpartyjnym Bloku grup, deklaruj'lcych poparcie dla pilsudczy
kow. Nalezeli do nich konserwatysci, ktorzy czuli si~ liczebnie zbyt stabi, by 
tworzyc wlasne stronnictwo, a ktorzy uwuaJi, ze wewnlltrz bloku zdotajll . 
odegrac kierGlwniczll rol~. Z rZlldzllcym zespotem "pulkownikow" l,!czyla 
ich wspolna niech~c do demokratycznych instytucji, wyrostych z systemu 
partyjnego. W 1930 roku Jan Bobrzynski tak charakteryzowal postaw~ swo
jego srodowiska: 

"Konserwatysta idzie naprzod po stopniach m urowanych, moze 1wolna, 
ale tak, aby kaidy postawiony krok byl istotnie krokiem naprzod, maj,!cym 
silnlj podstaw~ i nie grozqcym cofaniem si~ wstecz raz po raz wskutek nie· 
pcwnoSci schodow - podczasgdy demokrata pnie ' si~ lekkomyslnie po 
chwiejnej, trzeszczqcej drabinie, ktora wprawdzie w teorii lub w razie szcz~
sliwego zbiegu warunkow pr~dzej go na pi~tro wiedzic, ale blldi co bqdi 
grozi katdej ehwili zaiamaniem si~ i upadkiem. . 

Dlatcgo post~p zachowawezy jest zawsze powolny, ale za to trwary, 
zdrowy i pewny, podezas gdy post~p demokratyezny jest z reguly lekkomys
Iny, zawadiacki, nieraz nawet absurdalnie nielogiezny idlatego tak ez~stym 
ulega zalamaniom" cofaniu si~ wstecz i tak wielkie (a earkiem zbyteczne) 
przynosi ze sob'l ez~sto zniszczenie moralne i materialne, tak wielk,! krzywd~ 
wyrzlldza nawet tYIll warstwom spoteczenstwa, na rzecz ktorych wywiesza 
swoje hasta.,,3 

D1a "putkownikow" konscrwatysci .byli atrakeyjni z powodu ieh znacze
nia intelektualnego, wyra1:ajllcego si~ w poparciu wielu przedstawicieli swiata 
nauki, a takie z racji dysponowania znacznymi funduszami, ktoiymi wspierali 
oboz rzqdzqcy. Inna rzecz, ie konserwatysci sklonni byli przeceniac swoj 
wptyw na rozwoj wydarzen politycznych w Polsce, 

Chociaz BBWR nie zdotat w pelni zrealizowac swoich zadail i tylko w 
cz~sCi pozyskar poparcie spoieczenstwa dla idei pracy na rzecz pans twa, do
brze si~ state, ze praca nad jego historill zostata zapoczlltkowana tak udan'l 
ksillZkq. 

Ryszard Terlecki 

3 J. Bobrzyriski , Z ideologii konserwatyzmu, ,,Nasza PrzyszloSc", t. Ill, Warszawa 
1930, s.8-9 , 
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HISTORIA UCZY POLITYKI.. . 


Richard E . Neustadt wspolnie z Emestcrn R. Mayern postanowili ni mniej 
ni wi\!cej tylfw nauczy e amerykanskiego czytelnika, do ktorego jednoznacz· 
. . . 
nie adresuj~ swojq ksiqtk~ , prawirltowego korzystania w bietqcej - zwlasz
cza politycznej - dzial alnosci z doswiadczen historycznych. Mow i 0 tyrn juz 
tytul, daj,!cy si\! tlurnaczye jako MyS/enie zawczasu. Potytki z historii dla 
decydentow. Obiccujq to rowniez wprost we wst~pie autorzy, pisz'lc m.in.: 
,,Poniewat decydenci zawsze korzystaj'l z wczesruejszych doswiadczeri, czy Slj 

tego swiadorni czy nie , ( ... ) nasz kurs rna eel zblizo.ny do wychowania seksuaI
. nego w szkole. Uczniowie nasi poiniej lub wczesniej b\!dlj robili to, 0 czym 

mowimy, powinni wi\!c skorzystae, dowiedziawszy si\! co nieco zawczasu. 
Odrobina wiedzy z pewnosci'l nie zaszkodzi, podnoszliC rue tylko bezpie
czenstwo, ale i przyjcmnoSe". . 

Neustadt z Mayem zdaj'l si~ bye kompetentni w przedmiocie, jaki sobie 
do nauczania wybraIi. Profesorowie z ustaIon'l w akadernickim swiecie pozy
cjll - pierwszy jest politologiem, drugi rustorykiem najnowszych (amerykan
skich) dziejow. Obaj w rotnych okresachslutyIi jako eksperci kilku kolejnym 
administracjorn, sledzllC od wewn'ltrz wydarzenia polityczne, zanim staly si\! 
one rustori'l; swoje obserwacje rnogli teraz wykorzystae. Katdy z nich rna w 
dorobku po kilka licz'lcych si\! prac , lista publikacji E·.R. Maya wyglllda szcze
golnie imponujllco - wsrod innych pozycji znalazl si\! na niej takte to.m wy
dany w r. 1973 i zatytulowany Lekcje z przeszlosCi. Utycie i nadutycie his
torii w amerykariskiej polityce zagranicznej. Pocz'!wszy od lat 70-tych prowa
dzili wspolnie kurs pod nazw'l "Zastosowania historii", na ktory UCZ\!szczaIi 
glownie ludzie b~dljcy w trakcie robicnia kariery i pragnllcy podnies e swe 
kwalifikacje. ZnajdowaIi si\! wsrod nich prawodawcy, szefowie rMnych insty
tucji, generalowie, ambasadorzy. Ksi'lzka stanowi w zasadzie podsumowanie 

·doswiadczeri zwi'lzanych z owymi kursami. Mamy wi~c rzadkq sposobnoSe, 
by nauki dawane wysokim oficjelorn staly si~ r6wniet naszym, prostych zja
daczy chleba udzialem . 

Polskiego czytelnika rzecz powinna zain teresowae z kilku powodow. J ak 
. bodaj zadna inna nacja, przy lada okazji odwolujemy si~ do historii. Jesli zaS 
prawdq jest, ze ,,mqdry Polak po szkodzie", nauka ,,myslenia zawczasu" rnia
laby dla nas wartose nieocenion'l. KsillZka Neustadta i Maya, bogato ilustro
wana przykladami z dziejow najnowszych, przewainie z ostatnich dziesi\!cio
leci, pozwaIa przy tym zapoznae si\! z wydarzeniami ksztaltuj'lcyrni cz~sto 
bieg historii, a u nas malo znanymi. Przyklady owe, dotycZllce wai:kich dla 
Amerykanow sytuacji kryzysowych , prezentowane S'l w dodatku niejako od 
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kulis, ukazuj~c z bliska dzialanie mechanizmciw poli tycznych jednego z super
mocarstw. Dla laika, ktciremu zaszczepiono uwzni oSlony stereotyp polityka, 
b~dzie to lektura tyle! pouczaj'!ca ile szokuj~ca . Rychlo moie zacz'!c zada
wac sobie pytanie: jakim cudem pomimo niekompetencji, przypadkowych 
decyzji, raZqcych'Pomylek itp., wszystko to jeszcze trzyma si~ kupy? 

lednak nie spodziewajmy si~ nazbyt wiele. Neustadt i May nie nauczq 
nas bezbl~dnego poslugiwania si~ historiq dla realizacji bieiljcych celciw. Ra
czej przeciwnie: ostrzegajq oni - i slusznie - przed zbytnim poleganiem na 
historycznych analogiach, cytujqc nawet w pewnym miejscu zdanie Marksa, 
tak znane ze at banalne, 0 historii ktcira owszem, powtarza si~, tyle ie za 
pie rwszym razem jest tragediq, za drugim - farslj. DlategoMySlelliezawczasu 
przede ;vszyst/< im zaleca, by, zaleinie od sytuacji, ,,zaprzestac, opciiniac alba 
rozszerzyc poslugiwanie si~ analogiami, najczti!sts·.ym zastosowaniem histo- . 
rii". Dalej tet nie znajdziemy rewelacji, co zreszt" au torzy kilkakrotnie lojal
nie przyznajlj, piszljc np. w podsumowaniu: "Teoretycy rciinego typu od dzie
si ti!cioleci pracujq nad metodologiami przez dute M ( ... ) My staralismy siti! 'I' 
niniejszej ksiqtce nadac nieco bardziej uporzljdkowanq postac temu, co zwyk
Ie wrzuca siti! do jednego worka. nazywajljc »doswiadczeniem«, »zdrowym ro
zumem« lub »rozsqdkicm«. W polljczeniu z formalnymi metodologiami oraz 
wiedzq ekspertciw - nie zamiast nich - nasze mini-metody, jak nam siti! zdaje, 
bodaj w niewielkim stopniu dopomoglj decydentom". Tyle, ie owe "w nie
wielkim stoimili" w praktyce mote oznaczac bardzo wiele, jak slusznie za
uwatajq Neustadt i May. 

Pora mote przedstawic pokrcitce owe mini-metody zalecane przez dwu 
harvardzkich profesorciw. Ich zdaniem zawsze nalety rozpoczqC od odpowie
dzi na pytanie; co whsciwie siti! dzieje? Nastti!pnie, jeteli jest w ogcile jakis 
problem do rozwiqzallia (albo zignorowania), trzeba sobie zadac pytanie : jaki 
jest ten problem i czyj on jest. Z kolei w celu dokladnego rozpoznania sy
tuac/nalezy wyrainie rozgraniczyc to co .,,znan~", od tego co ,,niewiadome" 
oraz tego co "przypuszczalne". "Znane", "niewiadome" i "przypuszczalne" 
wypisujemy osobno w. slupkach, chocby prowizorycznie, ot gdzies na ser
we'tce . Aby natomiast pozbyc si~ blti!dnych historycznychanalogii i pomcic 
sobie w blizszym okresleniu "trosk", dobrze jest wypisac zasadnicze "podo
bieristwa" i ,,rotnice" miti!dzy obecnym stanem rzeczy a podobnymi sytuacja
mi w przeszlosci. 

Czwarty etap prowadzi do wyznaczenia celciw .. tj. zarysowania sytuacji 
pozljdanej lub satysfakcjonujqcej, w miejsce aktualnej, ktcirajest nie do przy
jti!cia.- Sluzy temu studiowanie ,,historii zagadnienia", a konkretnie trzy tech
niki. Najpierw nalety w miar~ dokladnie przesledzic rozwcij sytuacji od po
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cZ'ltku do chwili. biei'lcej. Potem moina przejsc do ustalenia chronologii naj. 
wainiejszych wydarzen, zwlaszcza co znaczniejszych zmian w sytuacji. Trze· 
cia teclmika polega na udzieleniu odpowiedzi na klasyczny zestaw pytan 
dziennikarskich: kiedy? gdzie? co? kto? jak? dlaczego? (w tej wlaSnie kolej. 
nosci), co pomaga okreSJic cele tudziei poznac ograniczenia oraz rzuca swiat· 
Io na nast~pny logiczny krok - wybor opcji przed przyst'lpieniem do dziala· 
nia. 

Wybor opcji ulatwia "testowanie przypuszczen". Robi sit: to dwojako. 
Nafpierw wypada ro?watyc dokladnie wszystko, co przemawia za i przeciw 
naszym domniemaniom. Nast~pnie trzeba sobie zadac "pytanie A1eksandra": 
ja'kie n-~w-e dane. rnog'l zmienic dotychczasowe przypuszczenia. Wreszcie, 
zarowno przed wyborem opcji, jak i po nim, a takie bezustannie w trakcie 
wprowadzania ich w tycie, trzeba kontynuowac tzw. "placement". Rzecz 
sprowadza si~ do sprawdzania wlasnych przypuszczen na temat osob i organi. 
zacji, od ktorych aktywnej pomocy zaleiy sukces naszych poczynari; innymi 
slowy chodzi 0 korekt~ pOCZ'ltkowych stereotypow i maksymalne przybliic· 
ilie ich do fzeciywistosci. • 

Ksi'lika rna budow~ przejrzyst'l, co jednak nie uchronilo jej od pewnego 
chaosu. przedmiotem uwagi staj'l si~ kolejno roznej miary amerykariskie kry. 
zysy: kryzys kubanski z r. 1962 i reforma opieki spolecznej z r. 1983 jako 
przyklady wzgl~dnego sukcesu, daJej wojna koreariska, sprawa frachtowca 
,,Mayaguez", pakiet poronionych inicjatyw Jimmy Cartera i jegO' ,,miodowe. 
go miesi'lca" w Bialym Domu, wojna wietnamska, sprawa radzieckiej brygady 
na Ku bie z r. 1979, inicjatywa rozbrojeniowa Cartera z m arca 1977, kroki dla 
zapobiet.enia epidcmii ,,swiriskiej grypy" w 1966, inwazja w Zatoce SWiri, 
konilikt mi~dzy dwiema kobietami w administracji F.D. Roosevelta oraz 
mi~dzy prezydentem Carterem i kanclerzem Schmidtem, nieporozumienia z 
Brytyjczykami na temat rakiet "Skybolt", rywalizacja wewn'ltrz CIA. Oma· 
wiaj'lc "kryzysy" w tym porz'ldku, z podresleniem interesuj'lcych ichw'!tk6w 
i raz po raz powracaj'lc do wypadkow jut. omowionych, auto17.Y rozwijaj'l 
przed czytelnikiem swoje mini.metody, demonstruj'lc je r6wnocZeSnie w 
praktyce. M oina wr~cz m6wiC 0 narracji, iywej i in teresuj<jcej, choc interpre
tacja zdarzen budzi nieraz w'ltpliwosci, co rna zapewne zw4zek z "Uiytko
wym" charakterem przytoczonych przyktadow. 

Bardziej popl,!tane od samego materialu wydaj<j si~ zafot.enia metodolo· 
giczne . Historia w uj~ciu Neustadta i Maya raz jest TzeczywiScie histori'l, 
innym razem osobistym doswiadczeniem uczestnikow wydarzen. Ich ,,mini . 
.metody" zrazu odwoluj<j si~ - przynajmniej pozornie - do analogicznych 
wydarzen z przesztosci, by nast~pnie skoncen trowac si~ na anaJizie problemu 
z niktymi tylko odniesieniami do historii. W sumie, jak s'ldz~, amerykariski 
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politolog i historyk mylnie okreslaj,! przeslanie swojej ksi'liki jako zastosowa
nie historii w procesie podejmowania decyzji, bowiem historia stanowi tu je
dynie punkt wyjscia i pomoc w pierwszym etapie procedury, sprowadzaj'!cej 
si~ zasadniczo do jeszcze jednego algorytmu. W niczym to oczywiScie nie 
umniejsza wartosci proponowanej przez Neustadta i Maya drogipost~powa
nia. Mysl~, ze w wielu sytuacjach krytycznych, nie tylko w polityce, mote 
ona okazae si~ pomocna, warto j'! zatem poznae, bye moze rowruez przeewi
czyc i niekiedy stosowae w praktyce . Jej glown,! zaletll zdaje si~ zas bye 
prostota, a takZe ito, te znakomicie wydluza podejmowanie waikich decyzji. 
A nic tak nie sprzyja trafnemu rozstrzyganiu problem6w jak zwloka, kt6ra 
pozwala ochlon lle z emocji, powstrzymae pierwszy odruch, uruknllc pochop
nych krok6w. ;. 

Marek Strzab 

* Richard E. Neustadt, Ernest R. May: Thinking in Time - The Uses ofHisto
ry for Decision Makers. The Free Press - New York, Collier Macmillan Publi
shers - London 1986. 

CZt.OWIEK ISTOT~ trEKS - CENTRYCZN~" 

Sposr6d trzcch tw6rc6w antropologii filozo flcznej polskiemu czytelniko
wi znany byl do tej pory jedynie Max Scheler. W dalszym ci'lgu prawie ruc 
nie wiemy 0 Arnoldzie Gehlenie. Natomiast dzi~ki Panstwowemu Instytutowi 
Wyda~niczemu, kt6ry wydal ostatnio w zaslutonej Bibliotece Mysli Wsp6/
czesnej Pytanie 0 conditio humana, stan~lismy przed szanSll iapoznania si~ 
z mysl'l antropologicznll Helmutha Plessnera •. . 

Aczkolwiek u schyl ku swego dlugiego zycia Plessner wyznal, it pytanie: 
"Kim jest czlowiek?" nie jest pytaniem najbardziej istotnym, rozwataniu te
go .pytania poswi~cil cale swoje zycie. Glowne jego dzielo Die Stufen des 
Organischen und der Mensch jest - obok Stanowiska, czlowieka w kosmosie 
Schelera - powszechnie uwaiane za fundament nowoczesnej antropologii fl
lozoflcznej. 

Pytanie 0 conditio Izumana jest skomponowane z cztemastu szkicow, do
tYCZllcych takich kwe~tii, jak istota mozofii, idea antropologii ftlozoflcznej, a 
przede wszystkim koncepcja czlowieka, problem intersubiektywnosci i eks-" 
presji, zagadnierue zla, pogarrly i wladzy. Wyb6r pism Plessnera poprzedza 
bardzo staranny wst~p Zdzislawa Krasnod~bskiegos redaktora ksilliki, w kto
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ryrn ornawia on sytuacj~ wspolczesnej antropologii fllozoficznej, w szczegoI· 
nosci teorie Schelera i Gehlena, i na jej tIe koncepcj~ czlowieka w uj~ciu PIes

• snera oraz jej konsekwencje w fIlozofii politycznej . . 
W tekScie zatytulowanym Pytanie 0 istot? filozofii ukazuje Plessner filo· 

zofi~ jako t~ dziedzin~ kultury, w ktorej obecny jest pewien paradoks: wglljd 
filozofii we wlasnll istot~ i niem02noSc uzgocinienia, co jest jej istotl! . " Dlate. 
go fIlozofia nie znalazla nigdy w swej wlasnej istocie punktu oparcia dosc 
solidnego, by rozwiI1llc jakis jeden glowny wl!tek, to znaczy posuwac si~ w 
swojej pracy metodycznie naprzod" ts. 309). Zdaniem Piessnera paradoks ten 
staje si~ zrozumialy w swietle fakru, ii: istniejl! cztery nieredukowalne do sie· 
bie i nie m08ltce tworzyc syn tezy sposoby urzeczywistniania fllozofii: bada
nie jakiejs dziedziny przedmiotow (tu post~p jest rnoZliwy), rozwini~cie pier. 
wotnie zamkni~tej caroSci w absoIutny system (np. Hegel), myslenie zgodne i 
modelem obranego kierunku fllozofowania i wreszcie dzialaJnoSc myslowa 
nie wykraczaj,!ca poza dzielo jednej osoby lub zalot.onej przez nil! szkoty. 
Wl'!c;zenie si~ do jednej z tych danych poprzez tradycj~ mot.liwoSci fIlozofo· 
wania i rezygnacja z innych nie rna charakteru · arbitralnego, l~cz rna za sobll 
jakieS racje. 

Czy antropologia filozoficzna jest jeszcze potrzebna? - pyta Plessner w 
szkicu zamykajqcym wybor. Odpowiadajl!c na to pytanie, sledzi g16wne eta· 
py postSredniowiecmej emancypacji czlowieka jako podrniotu i w konkluzji 
stwierdza. i.e nawet fenomenologii egzystencjalnej nie udaro si~ stworzyc no
woczesnej antropologii filozoficznej jako dziedziny, w ktorej filozofia przeci

• na si~ z antropologi,! biologiczn'!. Plessner: zajmuje pozycj~ poSredni,! mi~dzy 
Schelerem a GehJenem: 0 ile wedlug Schelera zadaniem antropologii fIlozofi
cznej jest - w przeciwienstwie do nauk szczeg610wych - dostarczenie pozna· 
nia istotnoSciowego, a zdaniem Gehlena dyscyplina ta jest empiryczn,! nauk'! 
o czlowieku, Plessner stworzyl antropologi~ filozoficzn,! bior~c pod uwag~ 
obydwa aspekty bytu ludzkiego: organizm i wymiar Specyficznie ludzki. 

W miejsce dawnego dualizmu ciata i duszy Scheler wprciwadzil nowy: 
dualizm oi.ywionego ciala i - b~d,!cego czyms innym nit 2ycie - ducha. D,!
z'!C do przezwyci~:tenia tego duaJizmu, Gehlen uczynil grown,! kategori,! s~ej 
antropologii filozoficznej dzialanie jako jednolity proces, w ktorym nie mot· 
na wyodr~bnic dwoch pierwiastkow: cielesnego i duchowego. Plessnerowskie 
uj~cie czlowieka, choc w pewnyc!1 punktach pokrewne koncepcji Schelera i 
Gehiena, stanowi jakosc swois1'!. W prezentowanym wyborze prac uj~cie to 
jest zawarte przede wszystkim w obszernej pracy Pytanie 0 conditio humana 
oraz w szkicu Jak porownywac zachowania ludzkie i zwierz?ce. Do ciala nie· 
organicznego - twierdzil Plessner - nie nale4 jego granice, (bo srodowisko 
nie ma wplywu na jego istot~) natomiast ciah organiczne oddzielone S'! od 
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swego otoczenia i zarazem ustosunkowuj'l si\l do swych wlasnych granic. Ow 
spos6b odnoszenia si\l do swych wlasnych granic (pozycjonaln 00 e) zalety od 
szczebla organizacji istot tywych: roslina jest dynamicznie odniesiona do oto
czenia, ale nie ustosunkowuje si\l do swej Pozycjonalnosci, jest fonn,! otwar· 
t'l ; zwierz\l je'st fonn,! zamkni\lt'l, centryczn'l, jest wprawdzie oc!niesione do 
swego srodka, ale nie przetywa siebie jako srodka; zachowuj'lc cechy zwie. 
rz\lcia, czlowiek zarazem przetywa siebie jako centrum i jest isiotq ekscen· 
tryczn'l, zachowuj'lc'I w stosunku do siebie dystans, co wyrata si~ w doowiad. 
czeniu ciala: z jednej strony przetywam swe cialo "od wewn'ltrjl:", z drugiej 
- potrafi\l na siebie spojrzee z zewn'ltrz. 

Plessnerowska koncepcja czlowieka, ktora - jak s'ldz~ - zasluguje na 
naukowe studium porownawcze z antropologi'l filozoficzn'l Karola Wojtyly, 
stawia w calkowicie nowym swietle m-in . takie problemy ,jak relacja: cialo
dusza, zagadnienie cielesnoSci, kwestia j~zyka, problem uprzedmiotowienia , " 
rzcczywistoSci itp. Lektura pism Plessnera prowadzi do cennego odkrycia: te 
rozpowszechnionemu dziS m.in. pod wplywem Heideggera, egzystencjalis. 
tow i Levinasa stanowisku,. wedlug ktorego uprzedmiotowienie rzeczywistoo. 
ci jest tOisame z instrumentalnym i wtadczym jej truktowaniem, motna i 
trzeba przeciwstawie pogl'ld glosz'lcy, it zdolnose do uprzedmiotowienia to 
w istocie specyflcznie ludzka cecha - umiej\ltnoSe obiektywizacji rzeczywi. 
stosci, a nie dominuj,!ca jedynie w naszej kulturze negatywna sklonnooe i 
postawa zakorzeniona w woti mocy, postawa poznawczego i praktycznego za·' 
wladni~cia rzeczywistoSci'l. . 

Ekscentrycznose czlowieka, otwartose przed sob" i swiatem, zdolnose 
zdobywania dystansu w stosunku do samego siebie nie wyklucza, lecz impli. 
kuje fukt, it czlowiek zna granice sw~ej otwartoSci i dlatego wie, te jest 
ukryty, niezgl\lbialny - twierdzi Plessner w szkicu Homo absconditus. 
"Ukrycie czlowieka przed samym sob" i " prz.ed swoimi bliinimi - homo 
absconditus - stanowi ciemn" stron\! jego otwarcia na swiat" (5. 114). Dlate· 
go marksistowsq romantyk\! wyobcowania czlowieka i powrotu do samego 
siebie naleiy uznae za iluzj\l. Uzewn\ltrzniaj'lc siebie, rowniet w procesie pra. 
cy, nie musi czlowiek siebie zatr~cac. 

Kolejn'l gruP\l tekstow stanowi'l szkice skoncentrowane na problematyce 
intersubiektywnoSci i ekspresji. Otwieraje najobszerniejszy sposrod nich szkic 
pt. Interpretacja ekspresji mimicznej. Pr:yczynek do teorii swiadomosci inne. 
go la, w ktorym Plessner do pewnego stopnia kontynuuje pogl'ldy Schelera. 
Dopelnieniem i wzbogaceniem powytszej pracy s'l trzy eseje: 0 aspolecznej 
towarzyskosci (Aspoieczna towanyskosc. Uwagi do pewnego poj~cia Kanta), 
o odgrywaniu innego istnienia (Przyczynek do antropo!ogii aktora), 0 naSla. 
dowaniu (Akt imitowania) oraz 0 usmiechu (USmiech). 
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Zwiqzanej z ekscen trycZfloScil\ zdolnoSci uprzedmiotowiania (i urzeczo· 
wiania) odpowiada - twierdzi Plessner w eseju Kategoryczny koniunktyw. 
Esej 0 nami~tnoSci - umiej~tnoSc przeciwna: wzruszenie si~ rzeczami, pa* i 
nami~tnoSci. Plessner rozwija szerzej tez~ 0 pokrewieristwie mi~dzy nami~. 
tnosciq a fan tazjq. 

Trzy ostatnie teksty ze zbioru Pytanie 0 co"nditio humana majq charakter 
aksjologiczno-etyczno·praktyczny. W eSeju 0 tym, co ludzkie inieludzkie 
rozrotnia Plessner dwa rodzaje zlych czynow: majqce zakorzenienie w fakcie, 
1e czlowiek jest czlowiekiem (zawisc, zazdrosc, chciwoSc, okrucieristwo, 
perfidia, nami~tnosc i nieobliczalnoSc) oraz polegajqce na woll niszczenia 
istot slabych i bezbronnych. Plessner przeciwstawia dzikusowi, u kt6rego 
uczucia panujl\ nad jego zasadami, i barbarzyric~, ktorego zasady niszcz<j jego 
uczucia, czlowieka kuIturalnego cechujqcego si~ sitq rycerskoSci w stosunku 
do slabych, moeq przebaczenia itp. 

Problem wladzy, b~dqcy produktem myslenia, kt6re utracilo naturalne 
zaufanie do paristwowosci, rozwata Plessner w pracy Emancypacja wladzy. 
Analizuje zar6wno procesy ze sfery praktyki, ktore doprowadzily do tej sy. 
tuacji, jak rowniet powillzane z nimi teorie wtadzy. 

Jednym z najciekawszych tekst6w Plessnera jest artykul 0 pogardzaniu 
ludimi. Praca ta stanowi analiz~ zjawiskil b~d'lcego rowniet jedn<j z najbar. 
dziej dotkliwych bolllczek tycia wPolsce. Trafnie dostrzcgaj<jc i r6dlo mizan. 
tropil w poezuciu nie dajllcego si~zneutralizowac napi~cia mi~ dzy wolncici'! 
a bezsil<j, apatiq· i zgorzknieniem, Plessner ukazuje jej istot~ i mechanizm jej 
dziarania, a przede wszystkim wskazuje czynniki jej popularnoScii podniesie
nia jej do rangi ideologii: proces umasowienia, rozrost organizacji i biurokra· 
cji, unaukowienie. tycia, szerzenie si~ niewiary oraz poczucie frustracji f nie· 
zadowolenia . 

Wynotowane z Pytgnia 0 conditio humana problemy i niektore ich roz· 
wi,!zania, a takte momen ty dyskusyjne (np. kwestia staloSci i hjstorycZfloSci 
natury ludzkiej, problem sanlOpanowania) wskazuj'!, it warto t~ ksiqtk~ wni· 
kliwie przestudiowac i si~gae do niej przy rMnych okazjach . I to pomimo 
dose trudnego sposobu prezentacji swych przemysleri przez Plessnera. 

Krakow, 31 sierpnia 1988 Jan Galarowicz 

* Helmuth Plessner, Pytanie 0 conditio humana. Wybdr pism o Wybral, opra
cowal i wst~pem opatrzyt Zdzislaw Krasnod~bski , przerozyll: Margorzata 
Lukasiewicz, Zdzislaw Krasnod~bski , Andrzej Zaruska, Paristwowy lnstytut 
Wydawniczy , Warszawa 1988, Biblioteka ilfysli Wspdlczesnej , stron 336. 
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PRZEGLJ\D FILOZOFICZNY 

HEIDEGGER I JEGO KRYTYCY 

Dyskusja, jaka rozgorzata ostatnio wokol ksi~i Victora Fariasa Heide
gger et Ie nazisme, nie' jest bynajmniej powrotem do tematu zapomnianego. 
Kwestia politycznej postawy autora Sein und Zeit w latach 30-tych i-co 
wazniejsze - zwi:gkow mi~dzy filozofi,! Heideggera a dokonanymi przezeri. 
wyborami od potwiecza nurtuje bezustannie filozofow i krytykow spolecz
nych. Wiele bowiem wskazuje, iZ za cat'! spraw,! kryje si~ coo wi~cej, niZ tyl
ko osobista ~ieodpowiedzialnoSc i slepota wielkiego mysliciela na jaskrawy 
przejaw tkwi'lcych w cztowieku potencji Zfa. Wsrod nowych faktow pomoc
nych W in terpretacji' casusu Heideggera zwraca szczegoln,! uwag~ opu blikowa
ny po raz pierwszy w 1985 roku tekst, w ktorym byty rektor uniwersytetu 
we Fryburgu wyjasnia motywy decyzji obj~cia owej funkcji. Tekst ten docze
kat si~ jut w Poiscekomentarzy, przypomnijmy jednak: gtownym motywem 
zaj~cia stanowiska po usuni~tym ze wzgl~dow politycznych kolc dze byt za· 
miar Heideggera, by przywrocic i na nowo ksztattowac istot~ uniwersytetu 
- ref1eksj~ nad etosem, ktory winien kierowac dllZeniem do wiedzy, i nad 
istotq prawdy zagubionq w procesie specjalizacji nauk... Tak oto elementarna 
powinnosc moralna przestoni~ta zostata przez abstrakcyjne wytwory czyste

, go umystu. Cate wynurzenia Heideggera obfituj,! w pretensje pod adresem 
tych profesorow, ktorzy nie rozumiej'!c jego intencji tworzyli wokol jego 
osoby atmosfcr~ podejrzen i bojkotu . Odnosi si~ wratenie, jakby to wta.snie 
Heidegger, a nie jego oponenci, byt ofiar,! represji, jakby najzagorzalsi wrogo
wie - urz~dnicy wszechwtadnc:j partii i intelektualistyczni opozycjonisci -
tqczyli si~ w tym jedynie celu, by go atakowac i uniemoZliwic spetnienie 
podj~tej misji... Jesli Heidegger byt w ogoJe ofiar'l, to nie ofiarll spisku,lecz 
raczej ofiar,! zemsty,jak'l wywarta rzeczywistosc wdzieraj'lc si~ w zamkni~ty 
swiat jego umystowosci i burz,!c pi~knc a zwodnicze konstrukcje jego mozo
m. Wyjasnienia Heideggera naleiatoby przet!umaczyc i opublikowac, gdyt 
stanowi'l ztowrogo karykaturalne zwienczenie wielkiego nurtu kultury nie
mieckiej, ktorego rozwoj streszczony zostat przez jej znawc~ w formule: od 
idealizmu do nihilizrnu. 

Dla wyrobienia sobie' wtasnego stanowiska wobec ftIozofli i, "sprawy" 
Heideggera warto zapoznac si~ z pogl'ldami na nie innych wybitnych mySli
cieli. Aitykuty, ktore chc~ omowic, przedstawiaj'! 6cen~ dorobku Heideggera 
~okonan,! przez Leo Straussa i Karla Jaspersa. ') 

• 
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Krytyk~ Heideggera przeprowadzon<} przez Straussa i skupionych wok6l 
niego uczni6w zarysowuje - cz~sciowo zreszt'l z poIemiczn'l intencj'l - ja
ponski fiIozor Hwa Yol Jung ("Idealistic Studies", wrzesien 1987). PoIemika 
z autorem Sein und Zeit jest czt;!Sci<} szerszej batalii toczonej przez Straussa 
przeciw dwom wsp6lczesnyrn szkolom myslenia - pozytywizmowi i history
zmowi. Pierwszy z nich zastosowany do polityki przybiera postac swoistego 
behawioraIizmu: glosi aksjologiczn'l neutralnosc wiedzy 0 polityce, domagaj'lc 
sit;! rozdzieIenia fiiozofii Gako normatywnej) od nauki Gako czysto opisowej). 
6w aksjoIogiczny neutraIizrn jest dla Straussa powt6rzeniem gestu Pilata, 
uchyleniem sit;! przez inteIektualistow od odpow iedzialnosci za kszta it swia tao 
Druga ze zgubnych tendencji politycznego behawioraIizmu to poslugiwanie 
sit;! przy opisie rzeczywistoSci sztucznie skonstruowanym, technicznym jt;!zy
kiem, daIeko odbiegaj,!c)'ITI od naturaInego jt;!zyka obywateli czy zbiorowoS
ci politycznych . Ignoruje sit;! tym samym podstawowy fakt, i~ wiedza poli
tyczna ufundowana jest i . wywiedziona ze zdroworozs<}dkowego sposobu 
rozurnienia swiata. Heidcggerowsk'l hermeneutykt;! Dasein sytuuje z koIei 
Strauss w nurcie historystycznego egzystencjalizmu, ktory rozmywa pod
stawowe kategoric fllozoficzne - l,!cznie z kategori'l rozumu - uzaIetniajqc 
watnosc prawdy czy prawomocnosc fiIozoficznych ustalen od zmienny~h 
okolicznosci historycznych . .Jdli przyj'lc za Nietzschem,te_nie ma prawdy, Sq 
tylko interpretacjc, to nieuchronn,! konsekwencj'l okaie sit;! reIatywizm 
aksjologiczny i jego wlaSnie ucieIcSnieniemjest fllozofia Heideggera. Przy
chyIaj'lc _si~ przeto do przekonania mySIicieIa niemieckiego 0 prymacie 
ontoIogii Had epistemoIogi<}, Strauss calkowicie odrzucal, jako historystycz
n'l, kategorit;! "egzystencji" posluguj'lc sit;! w zamian wywiedzionyrn z kIa
sycznej filozofii greckiej poj~ciern ,,natury Iudzkiej". Jak dowodzH jeden z 
jego uczniow, Heidegger doglt;!bnie wypaczyl zachodni'l metafizycznq 
tradycjt;! bytu, zbIiiaj'!c sit;! nie do greckiej physis, lecz do chinskiego Tao. DIa 
szkoly Straussa bankructwo moraine fllozofLi Heideggera i jeg<;> zblitenie do 
narodowego socjaIizrnu nie bylo ani zaskakuj,!ce-, ani przypadkowe. Z naziz
mem l'lczyl go jut sam projekt oddzieIenia au ten tycznej egzystencji od 
anonimowoSci potocznego tycia. Koncepcje autora Sein und Zeit przyczy-
niaj'l sit;! do utrwalenia 1 i b era 1 i sty c z n eg 0 (w sensie wyzwolenia od 
wszelkich trwalych norm i barier) ducha wsp61czesnosci, przeksztaicaj,! sit;! 
w ,,moralny tolerancjonizm", a ich wulga"ryzacja na utytek totalitamyc~ 
ideologii jest mo:tliwoSci" ci"gie otwart'!. 

* 
Karl Jaspers to fiIozof, ktorego postawa moralna w okresie proby stano

wila przeciwienstwo wyborow Heideggera. Jednak pogl<}dy fllozoficzne obu 
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myslicieli bywaj'l cz~sto l'lczone. Czy zasadnie?)ak na t~ spraw~ zapatrywal 
sil;! sam Jaspers? Na te pytania prcibuje udzielic odpowiedz.i Raymond E. 
Gogel w artykule Jaspersa krytyka Heiaeggera: Arogancja mysli ("Internatio
nal Philosophical Quarterly", czerwiec 1987). Filozofia Heideggera poci'lgala 
Jaspersa i odpychala zarazem; byla obiektem jego dlugotrwalych zmagan 
duchowych, ktcirych swiadectwem s'l odnalezione po smierci autora notatki, 
pisane nieprzerwanie przez prawie 40 lat. Zawarta w nich krytyka skupia sil;! 
nie na analizie poszczegcilnych elemen tciw rnysli Heideggera, lecz na ogcilnym 
pro j e k c i e filozo fli, na heideggerowskim rozumieniu jej zadari i misji. 
Dla Jaspersa 'podjl;!cie zasadniczej konfrontacji odrniennych punktciw widze
nia bylo problemem mo:Wwosci komunikacji, motliwoSci dialogu mi~dzy 
rciini'lcymi sil;! horyzontami, ktciry doprowadzilby do przezwyci~tenia ogra
niczen tkwi'lcych w obu perspektywach. Katdy m j Sliciel przyst~puje do ba
dan z rnniej IUb bardziej sprecyzowanym rozumieniem roli mozom, stanowi'l
cym zasadnicze i nieweryfikowalne zalotenie naszej refleksji. Zdaniem Jas
persa rozumienie owo nie jest wynikiern racjonalnego wgl'ldu czy kry tycznej 
analizy; ostatecznie jest one okreslone przez horyzont przetywanego przez 
nas swiata , przez konkretn:j sytuacj~, w ktcir'l zostaIismy wrzuceni. Mamy tu 
do czynienia z now'! wersj'l kola hermeneutycznego: powodzenia naszych 
dociekan nie motna traktowac jako usprawiedliwienia przyj~tej koncepcji 
mozofii. gdyt to ona wtasnie wyznacza z gciry kryteria sukcesu i niepowodze
nia. Pod znakiem zapytania staje tedy sarna mo:t1iwoSc krytyki filozoficznej. 
Musiataby ona polegac albo na redukowaniu obcego horyzontu poznawczego 
do wlasnych presupozycji , albo tel na podporz'!dkowaniu ich rozwatanemu 
punktowi widzenia przez wnikni~cie w wewn~trzny "ruch" cudzej rnysli . 
Oba rozwi,!z;mia naratone s,! na oczywiste zarzu ty, totet tak Jaspers jak 
Heidegger podj~li wysilek sformulowania nowych odpowiedzi na pytanie 0 

zadanie filozofii. 
Rozpatruj'lc heideggerowski projekt fllozofti uznal go Jaspers nie tylko 

za nieadckwatny, lecz sklonny byl si~ w nim dopatrywac swoistego "demo
nizrnu". pil;! tna "nihilistycznej hybris" i przenikajqcej go na wskros fendencji 
do samoizolacji, do solipsyzmu zwaIniaj'lcego jednostk~ z odpowiedzialnosci 
wobec wspcilnoty : W "pozbawionej rniloki" mysli fryburskiego mozofa 
wiara w motliwosc komunikacji wyparta zostala przez swiadomoSc totaInej 
sarnotnoSci i przeswiadczenie 0 upadku i kresie ludzkiej historii. Dostrzegal w 
niej Jaspers ujawniaj,!ce brak szacunku dla .ludzkiego istnienia odwolanie si~ 
do prymitywnych potencji. Ogrornn,! wag~ przyw~zywal rowniet do specyfi
cznej formy wypowjedzi Heideggera. Sw,!- zwodniczosci,! wykluczala ona 
wszelk,! rnoiliwoSc dialogu, kornunikacji horyzontow stanowi'!cej cwo poszu
kiwane przez Jaspersa wieczne i niezbywalne zadanie fllozofii. Co wi~cej, w 
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mle]SCe d<Itenia do oswietleriia egzystencji oraz praktyki osobistego zaanga
towania i samotransformacji zaproponowal Heidegger. ,,telaznil konstrukcjtr" 
zamknitrtego systemu . 

Najbardziej jednak niepokoil Jaspersa fakt, it za systemem tym kryje si~ 
pewien typ mozofli, nazwany przezen "filozofiil gnostycznil". Rosci· sobie 
ona pretensje do roli depozytariusza absolutnej, niepodwatalnej prawdy. Nie

... zwykle krytycznie odnosil sit;! Jaspers do slynnej metafory mowi,!cej 0 fIlo
zofie jako 0 "pasterzu Bytu" , ktory w przelomowych momentach dziejO
wych powolany zostaje do przezwycitrtenia tradycyjnych sposobow pojmo. 
wania Bytu, tak aby nowym miarom - jako nowyro motliwoSciom samego 
Bytu - dac sposobnosc do manifestacji. Przeswiadczenie, it osobistym doS· 
wiadczeniem i aktami autentycznej transcendencji jest sit;! w stanie zainaugu
rowac now'! epokt;! Bytu, traktowal Jaspers jako przejaw in telektualnej 
aberracji i fundamen talnej arogancji myslenia . W samym cen trum systemu 
Heideggera tkwiil "autorytarne uroszczenie i dyktatorska forma" wyrazajilce 
sitr w z,!daniu, by partykularnemu rotumieniu misji filozofli przypisac abso
lutn'! watnosc. Niczym innym jak arogancj" myslenia bylo i proklamowanie 
konca filozofli . ,,Przypisuje on sobie - pisal 0 swym oponencic Jaspers - coS 
zupelnie nowego i gnostycznie postrzega historyczny proccs Bytu, podczas 
gdy ja opowiadam sit;! za philosophia perennis i nie przywiil~ujt;! wagi do od; 
nowy.. . Heidegger wyrzeka sit( utartych intuicji i postawy (filozofii), ale ja 
pragn~ zaehowac i odrodzic ich znaczenie jako rzecz wainil ... Heideggera 
zniewala cos, czego doswiadcza, ja zas zyj tr posrodtradycyjnych tresci" . 
Widziane z tej perspektywy zwiilZki Heideggera z narodowym socjalizmem ja
wi" si~ jako tkwiilCC w samej istocie jego mysli niebezpieczenstwo. "Heideg
ger przedstawia sicbie j ako stwiajilcego czolo epoce samotnika, ale w gruncie 
rzeczy jest on echem , reprezentantem nastrojow, moey i ruchow naszych cza
sow". 

• * 
Dorobek filozoficzny oceniac naleiy z dwojakiego punktu widzenia. 

Uwzglydniac trzeba szerokosc horyzontow, odkrywczosc stawianych pytari, 
nowatorstwo odpowiedzi . Pod tym wzgl~dem refleksja Heideggera nalet.y za
pewne do najoryginalniejszych osi,!gniy c XX-wiecznej fIlozofii . Pytac tet jed
nak nalezy 0 uczciwosc i odpowiedzialnosc myslenia , 0 zdolnosc do krytycz
nej oceny wlasnych zaloien i zdolnosc do opisu konkretnej rzeczywistosci; 
fllozofia , ktora temu obowi"zkowi nie sprosta, jest duchowym przeniewier
stwem. J eSli spojrzec na dzielo autora Sein und Zeit pod tym k"tem, uznac 
go przyjdzie za jednego z najwiykszych zwodzicieli, jakiQ! wydala filozofia, 
przecieraj,!cego slady przed nihilistycznym szalbierstwem naszej epoki . 

Jarostaw Gowin 
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~ N AS TAW I E C Z 0 REM... 


TOMASZ A KEMPIS, 

POCHWAt.A POKORY 

KTORA JEST FUNDAMENTEM WSZELKIEJ SWII;TOSCI 


(Recommendatiqhumilitatis, quae est fundamentum omnis sanctitatis) 

"Uczcie si~ ode mnie, ktory jestem cichy i p Jkornego serca" mowi Pan 
(M tIl ,29). 2 Nasz najwyzszy nauczyciel i prawodawca Jezus Chrystus przy
kazuje nam, abysmy si~ uczyli pokory; kto bowiein jll zachowuje, pr~dko 
osillgnie doskonalosc: bez niej wszelka nauka nie sluty zbawieniu; bowiem w 
pr6?ni pracuje: kto bez pokory pragnie cokolwiek poznac. 3 Pierwsza zaS 
nauka Chrystusa: pokora serca to fundamen t wszelkiej cnoty i konieczny wa
runek osillgni~cia zbawienia wiecznego. 4 Kio wi~c pragnie pozyskac teraz 
lask~, a w przyszlosci :tycie wieczne, powinien ze czciq rozwa:tac t~ swi~tq 
nauk~ . 5 · Kto szczcrze prawdziwq pokor~ odrzuca,cokolwiek czyni i'pomy
:Hi: wszystko niszczy i traci. 6 Nauczaniu wi~c Chrystusa winni przysluchi
wac si~ wszyscy chrzeScijanie; wszyscy wierzllcy , wszyscy duchowni, wszyscy 
przeloieni i podwladni, cala szlachta i pospolstwo, wszyscy zarowno uczeni 
jak i nieuczeni: bowiem Chrystus naucza nie pychy ale pokory, nie prMnoSci 

. lecz potyteczilOsci , nie falszu lecz prawdy, nie rzeczy swieckich lecz niebies
kieh. 7 Pr~dko wi~c stanie si~ m'ldry i blogoslawiony , kto b~dzie Chrystusa 
pokornie nasladowal . 8 Jest bowiem pokora szczegoln'l sil 'l Chrystusa: przc
ciwn'l diabtu i znienawidzonq od swiata. 9 Kto j'l zachowujew sercu i dzia
laniu , podoba si~ Bogu i aniolom: bezpieeznie opusci doczesnoSc jak przy
obiecal Chrystus. 10 Blogoslawieni ubodzy w duchu , albowiem ieh jest 
Krolestwo Niebieskic. 11 Dlatego bez pokory nie rna zbawienia: ani m~stwo, 
ani dzialanic nie spodobajq si~ Bogu. 12 Wsze.lka praca. czy to wielka czy 
dl ugotrwala, bez niej d;u-cmna. 13 Bowiem gl~ boka pokor.a jest twierdZlj 
enot i tryumfuje zawsze nad nieprzyjaciolmi. 14 Raduje si~ z laski Chrystu
sa . ktora jest udziclana .jak wiememu przyjacielowi; poniewa:t pokora sarno
rzutnie poddaje si~ Stworcy. calc dobro Jemu przypisujqe: siebie zaS saml! we 
wszystkim pomlliejszajqc. 

15 Bez prawdziwej pokory na prDtno czci si~ imi~ swi~tosei; na nic zew
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n~trzna czesc: jesli we wn~trzu zbraknie pokory . 16 Z pokor~ osi~ga si~ naj· 
wyzszc dobro: bez niej upada si~ w otchlanie. 17 Swiadcz~ 0 tym: pokorny 

celnik i pyszny faryzeusz (Lk 18,10). 18 Wspomnij Lucyfera spadaj~eego z 
niebios; spojrz na pokornie lez~cego Lazarza: przez spiewaj~cych aniolow 
wyniesionego na lono Abrahama (Lk 16,20). 19 St'ld pokorna matka Jezusa 
powiada w swym kantyku : wynioslych zlotyl z tronu, wywyzszyl ZaS po
kornyeh . 20 Uczne s<j'przyklady w Pismie Swi~tym: i codziennie poj~wia sit< 
zagrotenie dla tych, ktorzy chelpi<j si~ swymi zaslugami. 22 K to bowiem za· 
biega 0 to, aby si~ ludziom przypodobac i uchodzic za wielkiego, ten przed 
Bogiem jest niczym i jak dym si~ rozwieje. 23 Wszelki py~alek jest przed 

. Bogiem nieczysty; nie zna samego siebie: nie przewiduje swego upadku. 24 
Kto si~ w zarozumialoSci wynosi : tego sprawiedliwy wyrok Bozy str<jca w za· 
ffi"~t mysli. 25 Kto si~ wynosi ponad innych i wysoko 0 sobie mniema: ten 
upada z wysoka, pokorny pozo~taje w miejscu: 26 Ukryta pycha gorsza od 
zarazy: na zewn<jtrz slodka, wewn'ltrz zgorikniala; w powodzeniu radosna, w 
przeciwnoSciach upada. 27 Kto bliiniego probuje zawstydzie a siebie same
go usprawiedliwic: ten siebie samego zawstydza i okazuje sw<j pych~. 28 Py
ch<j jest miee upodobanie w samym sobie i bardziej sobie jak innym zawie· 
rzac : uczynki innych pr~dko pot~piae, prostot~ zaS wyszydzac. 29 Pysza
lek sklania si~ ku wszelkiemu zlu . 30 Falszywie orzeka ten mianowicie, 
kto wielkoS e 'sobie przypisuje : a u innych wyszukuje wady . 31 Pychy nigdy 
si~ latwo nie zwyci~zy: tylko przez cz~ste ewiczenia w pracach ponitaj,!
cych, w znoszeniu nagan , w zajmowaniu miejsc najniZszych. 

32 Komu ei~tko jest podporz<jdkowae si~ i bye poslusznym wobec 
przelozonych: ten daleko pozostaje od prawdziwej pokory . 33 Pokora ko
rzeniem cnot; wytwarza doskonale owoce posluszenstwa: w milosci zapro
wadza doskonalosc. 34 CzIowiek prawdziwie pokorny rozwaZa wlasne bIt<
dy; sameg~ siebie oS:jdza: w dzien i w nocy oplakuje wlasne wyst~pki. 35 
Pokorny brat nie oS'ldza przelozonego swego, by nie ublityc Bogu.~dzie. 

mu: bliiniego nie zasmuca, czci starszego; niedoskonalych znosi, modli si~ 
za kuszonych, potrzebuj<jcym spieszy z pomoc<j. 36 Dwaj pokorni dobrze 
si~ ,godz<j : dwu pyszalkow sprzecza si~ talde 0 drobnostki. 37 Prawdziwie 
pokornego mozna bezpiecznie chwalie; poniewaZ w prawdzie rozpoznaje swe 
niedoskonaloSci: l~ka si~ wi~c ostrego wzroku Boga we wszystkich swych u
czynkach i myslaeh. 38. Wiele pomaga w osi:jgni~ciu pokory l~kac si~ taje
mniczych wyrokow Boga: i 0 godzinie ostatniej rozmyslac. 39 Prawdziwie 
pokorny jest, kogo nie porusza pochwala ludzka. 40 I kto d4iy ku chwale 
niebieskiej: temu daremne wydaj<j si~ wszystkie doczesne zaszczyty. 41 Kto 
zaS szuka swojej chwaIy, ten nie pozostaje w prawdzie: nie kocha Boga dos
konale, ponad wszystko. 
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42 Pokorny przeiotony mity jest Bogu i godzien wszelkich zaszczytow. 

43 Pokorny podwladny wielk,! nagrod,! zostanie uwienczony w niebiesiech. 
44 POwSci,!gliwy i skromny: towarzyszem aniolow i ozdoblj rodzaju ludzkie
go. 45 Kto ucieka od zamtrtu swiatowego: pozostaje w cichoSci. 46 Pobot
ny i wewntrtrzny czlowiek kocha pobotnosc: a tam znajduje wolnosc Bollj. 
47 Milcz1jcy mnich w CZtrstej modlitwie: z ,Bogiem przebywa i niebo zdoby
wa. 48 Kto dobrze pracuje i cierpi niesprawiedliwoSc: zbiera najlepsze owo
ce "'lJ wiecznosci. 49 Kto umyslem rozstrz'!sa subtelnoSci i neguje pokor~: 
przygotowuje dOl, do ktorego nieswiadom wpadnie. 50 Kto poz1jda po
chwal : d lawi tycie swej duszy . 51 Pobot.ny niczego nie wykonuje spiesznie. 
52 Wierny niczego nie zaniedbuje, nie dopuszcza do oszustw . 53 Sp rawiedli
wy rozwat.a przyczyn~ zjawisk, zanim je oS1jdzi. 

55 Kto sam sobie zbytnio ufa : wystawia si~ na niebezpieczenstwo. 56 
Rozs1jdnie czyni: kto doswiadczonych i uczeliszych od ~iebie nasladuje . 57 
Szukac porady i pozwalac si~ pouczac: oznak,! jest pokory. 58 Cz~sto Bog 
przez innych to mowi: co czlowiekowi samcmu nie jest objawione. 59 W 
tym wiclka pokora i posluszenstwo si~ pokazuje: gdy kto slowo Boze od 
prostaczkow przyjmuje i z lagodnoSci1\ odpowiada zagniewanym. 60 Rzecz 
pelna chwaly: wobec niesprawiedliwoSci zamilczec. 61 Rzeczq godn'l naga
ny jcst sprzecfwiac si~ przdozoncmu: nic byc poslusznym rozkazoll1 i zba
wicnnynl napomnieniom. 62 Prawdziwa pokora poslusznajest taklc w prze
ciwnosciaciI, i w utrapieniach podporz'ldkowana. 63 Wi~cej niZ wszyscy po
zyska oa duchu: kto si~ pokornie unity. 64 Jednym pchni~ciem Ilicprzyja
ciela swego pokona: kto w!asnego zapatrywania pr~dko poniecha. 65 COt. 
bowiem rzadszego i godniejszego podziwu, jak wiclkic dzida pe!ni c , a 0 so
bie pokornie mniemac? 66 Cozjeszcze? 67 Ani laski Bozej nie nadllzywac, 
ani sil lIzyczonYch. 

68 Ku zapobiet.cniu ciqg!ym zasadzkom diabelskim czaj'!cym si~ 7. lewa 
i z prawa - jakat. jest tedy skuteczniejsza zbroja niz prawdziwa pokora: po
bozna lllodlitwa z czystym sumienicm . 69 Pysza!ek ma tak wiele side! : jak 
mySli dUlllnych i z!ych. 70 Pokorny umysl nie wynosi si~ w pomyslnos. 
ciach, lecz dzi~kuje za wszystko otrzymane dobro. 71 Kto si~ zawczasu 
upokorzy, mqdrze czyni: nie dopuszcza ku sobie gorszego. 72 Dzi~ ki poko
rze wy bacza Bog wszelkie zniewagi; bliini umacnia si~ tam, gdzie by! os!a
biony ; diabla siC( zawstydza; otwiera si~ przed grzesznikami niebo; glad.zi sil? 
wszelklj nieprawoSc. 73 Czyi nie powinienes lC(kac si~ diabla? 74 U,Jokorz 
samego siebie. 75 Bowielll santa p c;> kora niweczy jakiekolwiek sidra diabel
skie : i zwyci~ia czarta moc. 76 Jak wielu zostaje obalonych i oszukanych z 
powodu pyehy umyslu. 77 Niech b~dzie wiC(c pokora i skromnosc przed 
oczyma twym i: abys nie uchybil Bogu i nie przepad! wraz z diablem. 78 
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Bowiem niebiosa przyjmll tylko pokornych; tadnych. Bog nie wybierze 
oprocz pokornych; nie spodobajll mu si~ sprawiedliwi, jesli nie okatlj pokory. 

Tomasz a Kempis 
Hum. Andrzej Sulikowski 

Podst. przekladu: Thomas , von Kempen, De imitatione Christi. Naeh/olge 
Christi und vier andere Sehri/ten. Lateinisch und deutsch, KOsel Verlag, 
Mtinchen 1966. 

MODLITWA LlBANCZYKA 

Brak mi jut sil, Panie. 
Od dziesi~ciu lat trwa w moim kraju wojna . 
Dziesi~ c lat 'slucham w radio coraz gorszych wiesci, choc teraz jut nie siu. 
cham, zawiod ly mnie nerwy. 
Dziesi~c ,1at wstrzllsa si~ tona za kaidym wybuchem, glowillc si~ jak dom 
zaopatrzyc,jak obejsc si~ znowu bez swiatla i wody. 
Dziesi~ c lat przemykamy bocznymi uliczkami, by nas nie dostrzegl gol~ biarz, 
dziesi~c lat za barykadami z workow piasku., kamiennych plyt, kontenerow. 
Dziesi~c razy chronilem si~ w bezpieczniejszych miejscach, dzis nie mam jut 
dok'ld pojsc, przyparty do morza . 
Dziesi~c razy jak si~ dalo naprawialem moj dom, teraz lei.y w gruzach . 
Dziesi'ltki razy chodzilem po dzieci do szkoly wsrod bomb, teraz szkoly 
zamkni~to, peIne Slj uchodicOw. 
Dziesi,<c razy z miejsca na miejsce przenosHem biurko, ksi~gi rachunkowe i 
moje towary, teraz nie mam jut nic co moglbym sprzedac, nic co m6g1bym 
kupic. 
Wiele dni i nocy sp~dzilismy w sehronie lub na korytarzu. 
Brak mijui. sil, .Panie. . 
Wok61 mnie wszystko'si~ rozpada, stracilem krewnych i drogich przyjaci61 , 
m6] dom i prac~, zacillgnlliem dlugi, jut tyle razy chcialem emigrowac , mia

lern jut nawet t~ zielon'l kart~, ale to przeciei moj kraj, ziemia przodkow, 

tylko w ostatecznoSci mog~ jll opuscic. Nie wiem jut comyslec. I ten wrzask 

dzieci, bo tutaj gdzieSffiy si~ schronili, gnietdtll si~ trzy rodziny. Biedna moja 

glowa. 

Brak mi jut sil, Panie. 

Walczylem z I~ku, by mnie nie zabito, walczylem po to, by oslonic bliskich, 

gdyt Sljdzilem te walczllc twego krolestwa broni~. 
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Teraz nie juz nie wiem, bo gwaH jak widz~ gwalt rodzi jedynie, nie twoje 

krolestwo. Wi~e pragn~ walezyc twoj'! broni,! , Panie. 

Brak mijuz sil, Panie. 

Starty jestem na proch, jak Hiob na smietniku, leez mam jeszeze Ciebie i seree 

zdolne koehac; w twoje r~ee skladam moj los, zrob ze mn,! co zeeheesz, tobie 

zaufalem, twojej powierzam si~ woli. 
A oto jakis glos wewn~trzny odpowiada mi: 

"D04d kochales tylko swoieh, otworz szerzej seree, przebaez twym przeeiw

nikom i podziel si~ z nirni". 

Alez Panie, oni zniszezyli moj kraj ... 

"Wojna rodzi si~ tylko w sereu ezlowieka, ktorynie umie uznac odmiennoSei". 

A wi~e tym nawet... i tamtym ... i tym w~ystkim obeym co nas na siebie 

szezuli, irn tei mam przebaezyc? Za wiele, Panie, wymagasz ode mnie,ja nie 

potrafi~ kochac nieprzyjaeiol. 

"Ty nie potrafisz, ja w tobie potrafi~. Spojrzyj na obeyeh moirni oezyma, nie 

boj si~ dzialac, pozwol bym ja dzialal" . 

Wspomoz mnie, Panie, born jest malej wiary. Dziesi~c lat, to przeciet nie 

mija bez sladu. 


Hum. z francuskiego D.E. 

AUTORZY TEGO NUMERU: 

JANGALARO\l{ICZ, ur. 1949, mozof, staty wspolpracownik "Zna
ku" - zob. nota w numerzc: 402. 

JAN GAREWlCZ, ur. 1921, historyk mozofii i mysli spofecznej, tJumacz. 
Doc. dr hab., czlonek Rady Naukowej ;,Schopenhauer Gesellschaft", 
czlonek komitetu redakcyjnego "Archiwum Historii Filozofii i Mysli 
Spolecmej". Wydal m.in. Rozdroza pesymizmu. Jednostka i spo/eczeristwo 
w koncepcji Artura Schopenhauera (1965) Schopenhauer (1970, 1988), 
Mi(!dzy marzeniem a wiedzq. Poczqtki myili socjaJistycznej w Niemczech. 
Tlumaezyl AJoryzmy 0 mqdroici zycia A. Schopenhauera, Resentyment 
a mora/noie M. Schelera, a taki:e m.in. teksty Fichtego, Schlicka, Hartman
na. Publikowalliczne artykuly w czasopismach specjalistycmych i tomach 
zbiorowych, a taki:e w "Tygodniku Powszechnym", "Literaturzc: na 
swiecie" i. "Res Publice". 

JERZY GAUL, ur. 1948 w Lodzi. Ukonczyl archeo1ogiQ-na Uniwersytecie 
Warszawskim, !if, do f. 1983 pracowal w Instytucie Historii Kultury · 
Materiainej PAN w Warszawie, od 1985 publikuje artykuly i recenzje 
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w "Znaku" i;"Przegl~dzie Powszechnym". Mieszka w Puszczykowie pod 
Pomaniem. . 

JAROSLAW GOWIN, ur. 1961, mozor, staly wspolpracownik "Zna
ku" - zob. nota w numerze 399. 

MARIA JANION, ur. 1926 w Morucach, historyk i krytyk literatury. 
Studiowala na Uniwersytecie LOdzkim i Uniwersytecie Warszawskim, od 
1948 pracownik Instytutu BadaD Literackich, 1963 profesor, wykladala 
rownie:i w WYZszej Szkole Pedagogicmej, po:iniej Uniwersytecie Gdan
skim. Redaktor wielu wydawnictw naukowych, m.in. serii IBL "Historia 
i Teoria Literatury", redaktor "Biblioteki Romantycmej". 1949-1978 
czlonek PZPR, sygnatariusz deklaracji Towarzystwa Kursow Naukowych, 
laureatka nagrody Fundacji im. Jurzykowskiego. wydala m.in. Lucjan 
Siemieriski, poeta romantyczny (1955), Zygmunt Krasiilski - debiut i doj
rzalosc (1962), Romantyzm. Studia o .ideach i stylu (1969), Romantyzm. 
Rewolucja. M arksizm. Colloquia gdariskie (1972), Humanistyka: poznanie 
i terapia (1974), Gorqczka romantyczna (1975), Romantyzm i historia (1978, 
Z Mari~ Zmigrodzk~), Reduta. Romantyczna poezja niepodleg/osciowa 
(1979), Odnawianie znaczen (1980), Czas Jormy otwartej (1984). Redaktor 

. i wspolautorka licznych tomow zbiorowych, m.in. Literatura polska wobec 
rewolucji (1971), Literatura wobec wojny i okupacji (1976), Slowacki 
mistyczny (1980), Style zachowan romantycznych (1986), a ta1ci.e serii 
Transgre.rje (Galernicy wrailiwosci - 1981, Odmiency - 1982, Osoby 
- .) 984, Maski - 1986, Dzieci - 1988). Opracowala wybory utworow 
R. Berwinskiego (1953), L. Siemienskiego (1955), E. Wasilewski ego (1955), 
W. Pola (1963), Nie- Boskq Komedif Krasinskiego (1965), Antologir roman
tycznej poezji krajowej /83/-/863 (1958, z Mari~ Grabowsk~). Oglaszala 
artykuly m.in. w "Kuinicy", "Wsi", "Tw6rczoSci", "Pami~tniku Literac
kim", "Tekstach", "Polityce", "Literaturze", "Zyciu Literackim", "Oialo
gu", "PiSmie", "Kinie", "Polsce", "Res Publice". 

Ks. LUKASZ KAMYKOWSKI, Uf. 1951, teolog. Ooktoryzowal . si~ 
mi. Pontificia Universita Gregoriana w Rzymie 1982, adiu{lkt .na Wy
dziale Teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Publikowal 
w "Analecta Cracoviensia", "Znaku'" i "Tygodniku Powszechnym", 
zajmuje si~ chrystologi~, a talci;e koncepcjll nauki i chrzekijanstwa 
u Teilharda de Chardin. 

BOHOAN KORZENIEWSKI, ur. 1905, reZyser, kcytyk i historyk 
teatru - jego not~ biograficzn~ zamieScilismy w poprzednim numerle, 
w ktorym ukazal si~ pierwszy odcinek wspomnienia Bylo, minrlo, nie wroci. 

LECH MAZEWSKI, Uf. 1955 w Sopocie, prawnik i publicysta. Pracownik 
Uniwersytetu Gdanskiego, dzialacz Gdanskiego Klubu Politycznego im. 
Lecha B~dkowskiego. Publikowal m.in. w "Znaku", "Wi~zi", "Gwieidzie 
Morza", "Przegllldzie Politycznym", "Polityce Polskiej" omz w pismach 
prawniczych. 
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HERBERT OLESCHKO, uc. 1957 .w Tarnowskich Gorach. Abso1went 
filologii polskiej i psychologii na Uniwersytecie lagielJOIiskim, pracownik 
Akademii Muzycmej w Krakowie. Publikowal w "Zeszytach N aukowych 

. VJ". 

CZESLAW PO~BSKI, ur.1945, fiIozof. Studiowal prawo i filozofi~ 
w Uniwersytecie l agielJonskim, doktoryzowal si~ w Uniwersytecie Looz
kim na podstawie pracy 0 etyce B. R ussella. Pracownik Katedry Filozofii 
Akademii Eko nomicmej w Krakowie, zamuje si~ etykq i metaetykq oraz 
Iilozofi'l spolecm~. Opublikowal m.in. Umowa spoleczna w iwie/le teorii 
decyzj i (1986), przeloZyI ostatnio F. Brentany 0 irodle poznania moralnego 
(1989). 

MAREK STRZALA, ur. 1957, poiitolog i publicysta - zob. nota 
w poprzedniin numerze. 

STEFAN SWIEZA WSKI, ur. i 907 w Holubiu w Ziemi Hrubieszowskiej, 
historyk filozofii . UkOJ1czyl studia filozoficme na Uniwersytecie Jana 
Kazirnierza we Lwowic, 1935-39 starszy asystent UJK, 1946-76 wy
kladowca Katolic'kiego U niwersytetu Lubelskiego, kierownik ZakJadu 
Historii F ilozofii, od 1956 profesor. 1957-63 pracownik Osrodka Badan 
nad Filozofi'l Sredniowiccznq w Polsce w IFiS PAN, w Iatach 60. sp~dzil 
2 lata w Paryi:u jako maitre de recherche w Centre National de la 
Recherche Scicntifique, audytor na Soborze Watykailskirn II, dzialacz 
Pupieskicj Komisji "Iustitia et Pax", czlonek zespolu redakcyjnego "Zna
ku", laureat m.in. nagrody Fundacji im. lurzykowskicgo. Opublikowal 
m.in.: Byt. Zagadniellia metafizyki tomistycznej (1948), Rozum i tajemnica 
(1960), La philosophie d l'heure du CondIe (1965, z Jerzym Kalinowskirn), 
Zagadnienie his toriifilozofii (1966), Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. 
T. 1. Poznanie (1974), t. II Wiedza (1974), 1. III Byt (197H), 1. IV Bog 
(1979), t. V WszechSwiat (1980), t. VI Czlowiek (1983), t. VII Uirodel 
nowoiytnej etyki. Filozofia moralna w Europie XV w. (1987). , Czlowiek 
i tajemnica (1978), Sw. Tomasz na nowo odczytany (1983), Eklezjologia _ 
p6inosredniowieczna na rozdroiu (w druku), Wie!ki przelom. Wspomnienia 
/901-/945 (w druku). Przelozyl i opatrzyl komentarzami, fragment Summy 
sw. Tomasza (Traktat 0 czlowieku, 1956). 

RYSZARD TERLECKI, ur. 1949 w. Krakowie, historyk. Abso1went 

Uniwersytetu Jagiellonskiego, dr, adiunkt w Instytucie Historii Nauki 

i Oswiaty PAN. Wydal m.in. Oswiata na Rzeszowszczyinie w latach 

1939-/945 (1984, z lanem Orausem). [----J [Ustawa z dnia 31 VII 1981 

o Kontroli prasy i widowisk, art. 2 pkt 6 (Oz. U. nr 20 poz. 99, ZITI. : 1983, 

Oz. U. nr M poz. 204)] czlonck zespolu redakcyjnego "Res Publiki", 

wsp6lpracownik "Tygodnlka Powszechnego" i "Znaku", publikowal row

niez rn .in. w "Przeglqdzie Katolickim" i "Glosie Katolickirn" (paryz). 
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LISTY DO REDAKCJI 

Warszawa, 21 paidziemika 1988 

Szanowni Panstwo, 

In teresuj'!cy artykul p. Bogdana Burdzieja 0 Izaaku Cylkowie w nr 396·7 
,Znaku" sprowokowal mnie do kilku uzupelnien. 

W czasie swcj wizyty na zydowskim cmentarzu w Warszawie przy ul. 
Okopowej autorowi nie udalo si~ odnaleic grobow Izaaka Kramsztyka (zm. 
1889, kw. 26 rz. 11), Antoniego Eisenbawna (:zm. 185!) i Izaaka Cylkowa. 
Nie jest to wina jego, lecz smutnego stanu opuszczenia tej '1ekropolii. 

Pomnik An"toniego Eisenbawna (w kw. 1 rz. 2)jest zeliwny i trudno by. 
loby w niego wmurowac tablic~ . T~ teliwn,! tablicfi: ,,Antoni Eisenbaum dy. 
rcktor Szkoly RabiIJow w Warszawie" udalo sifi: naszemJl Spolecznemu Ko. 
mitetowi ' Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Zydowskiej w Pol· 
sce odnaleic, zrekonstruowac z ocalalego fragmentu i ponownie zawiesic w 
1985 r., w 130 rocznicfi: wystawienia pomnika. 25.go czerwca 1855 roku w 
trzeci'l, a nie drug,! rocznic~ Izaak Kramsztyk "." mial mowfi: 'Z powodu po· 
stawienia nagrobka na mogile s.p . Antoniego Eisenbauma p .o. dyrektora szko· 
ly rabinow w Warszawie" (patrz: I. Kranlsztyk KaZIJnia, Krakow 1892). 
Nagrobek Eisenbawna byl pierwszym nagrobkiem na cmentarzu warszaw· 
skim , na ktorym wnieszczono napis w j~zyku polskirn (dotychczas byly 
napisy tylko w jfi:zyku he braj skim ). 

Mlody Izaak Cylkow, gdy uczyl si~ w Szkole Rabinow (w latach 1854· 
1859), nie mogl bye w bliskim kontakcie z ulubiencem mlodziezy Abralla· 
mem Sztemem, gdyz ten zmarl jut w 1842 r. A tak na marginesie, to jako 
tradycjonalista Sztern nie akceptowal ptogramu Szkoly Rabinow i nigdy nie 
zgodzil si~ na obj~cie jej kierownictwa, mimo te zostal na nie mianowany i 
sqd Eisenbawn pelnil obowi'lzki dyrektora Szkoly. 

o wiele trudniej jest trafic do grobu IzaakaCylkowa. Mirno, ze jut wiele 
lat zajmuj~ sifi: histori'l tego cmentarza, jego grob odnalazlem dopiero przed 
dwoma laty i to dzifi:ki nieznanym zlodziejom kanlienia, ktorzy wygrzebali 
marmurowy fragment z hebrajskim napisem "". Rebeka Litman Regensztajn, 
zona Mosze Arona Cylkowa ur. 1819, ZITI. 1898". Ogl'ldaj'!c ponownie okoli· 
czne nagrobki, na podstawie jednego z nich odnalazlem slowa " ... urodzony 
d. 11 stycznia 1841,zgasl d.l grudnia 1908".Znajduje sifi: on w kwaterze 33 
rz'!d 1 obok grobow rodziny IrlichtOw . Nasz Komitet pragnie odtworzyc za· 
ginion,! plyt~, na ktorej wyryto: "Tytan sercem , mocarz duchem, wielki 
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skromnoSci'l bi. p. dr filozofli Izaak Cylkow, kaznodzieja synagogi na no. 
mackiem przez ci'lg lat czterdzieSci czterech, tlumacz Biblii na jt;!zyk polski . 
Niezapomni~nemu przewodnikowi zgromadzenie synagogalne". 

Cht;!tnie wid.zielibysmy w tym przedsit;!wzit;!ciu pomoc Czeslawa Milosza. 

Z powaianiem 
Jan Jagielski 

ERRATA 

W numerze poprzednim (402, listopad 1988) wskutek bl~u technicznego 
znieksztalceniu ulegl fragment wspomnien prof. Bohdana Korzeniew
skiego. Zdanie na s. 58, w. 4-9 od gory powinno brzmiec: 

"w pewnej chwili stan~li na srodku, zrobili kolo, wyci'lgn~li z drew
nianych olstrow nagany (bo nagan chowano w drewnianych olstrach, ktore 
sluZyly potem do przedluzenia, osadzalo si(: go na koncu, opieralo si~ na 
ramieniu i strzelalo - to byla swietna bron), WYl\Zucili w powietrze, zlapali, 
krzykn~li tylko do nas: "malczugany udirac, uciekajcie chlopcy S4d", ale 
lagodnie, bo byIi dosc rozbawieni i nagle rozleglo si~ pa~ salw i zobaczylis
my ki1kudziesi~u chlopow juz leZ'lcych." 

Autora i czytelnikow przepraszamy. 
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SUMMARY 

PHILOSOPHY 
The issue begins 'with an interview , on the occasion of his BO-th birth

day, with Stefan Swiezawski, philosopher, for many years professor of philo
sophy at the Catholic University of Lublin, prolific writer, author of among 
others an eight volume history ofphilosophy oftlle 15th century , and cofound
er of this monthly. The interview . carried out by Karol Tarnowski and Hen 
ryk Woiniakowski, concen trates on matters of Ch ristianity, philosophy and 
con templation, and is in a way a "resume " of the professor's philosophical 
life including an outline of his views on conntempoary philosophy and cult
ure. 

Jan Garewicz writes about James Bbhme, a 17th century mystic, and the 
original 'views that he held of God and of God's relation to the world and to
man. 

. , 
Jan Galarowicz reviews Helmuth Plesner's anthropology presented in his 

Questions of the Human Condition. Returning to tI;e controversy over 
Heidegger's philosophy and his conduct in Nazi Geml3ny Jarosiaw Gowin 
reviews the opinions of Leo Strauss and Karl Jaspers, two of this philoso
pher's cri tles. 

HISTORY 
Zygmunt Sierakowski was a prominent figure of the 19th century strug

gle for Polish independence, so for Maria Janion the history of his life serves 
as an opportunity to discuss the different approaches tile Poles adopted in 
their dealings with the occupying powers and the tactics tlley used in thc 
quest for independence. 

Andrzej Chojnowski's The Govemment of Pilsudski's Followers, is the 
starting point for Ryszard Terlecki's comments 011 the peculiar idea of the 
Non-Party Block for tile Support of the Government, a poli ticil organization 
established to back the group of Pilsudzki's followers that ruled in Poland 
during the years preceding the second world war'. 

Richard E. Neustadt's and Ernest R. May's Thinking in Time: TIle uses 
ofHistory for DecisionMakers is reviewed by Marek Strzaia. . 

The historical material in this issue also includes the 2-nd instalment of 
Bohdan Korzeniewski's men10irs covering the 1920's. 

SOCIAL SCIENCE 
The shape of the relations that oUght to exist, according to tile teaching 

of the Second Vatican Council, in the mutual relations of the Chl-Hch, the 
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State and the citizens are ou tlined by Lech Ma1.ewski . His article is supple
mente d by a selection of quotations from postconciliar Church documen ts 
dealing with evangelization and social relations. 

"rhe Stllte - II 'Machine of Oppression' , an 'Enterp rise' or an 'Organiza
tion of Cooperating Solidarity'?" is an article by lerzy Gaul outlining the dif
ferent theories of the sta te from the standpoint of the teaching of the 
Church . 

CULTURE 
Czestaw Por~ bski relating in "A better from Vienna" an ongoing deba

te in Austria discusses the Austrian's sense of their own identity and the spe
cific traits of the "Austrian soul". 

Father Lukasz Kamykowski reviews Jaros av Pelikan's book, Jesus 
through the Centuries. His Place in the History of Culture (New Haven
London 1985). 

SPIRITUALITY 
The contributions to this section of the monthly are : 
Herbert Oleschko's reflections on suffering and on the difference in the 

approach to suffering in vllrious cultures. 
"In Praise of Humility, Which Is the Foundation of All Sanctity". a text 

from Thomas a Kempis. 
"The Prayer of a Lebanese" by an unknown author about tlte com

mandement of love for one's enemies. 

SOMMAIRE 

. PHILOSOPHIE 

Stefan Swiezawski, auteur entre autres ouvrages d'une histoire en 8 
tomes de la philosophie du XV~ si~cle co-fondateur de la revue ,,znak" et de 
longues annees durant, professeur a l'Universite catholique de Lublin, a 
"fete" son quatre-vingti~me anniversaire par un entretien avec Karol Tarnow
ski et Henryk Woiniakowski sur des themes tels que Ie chris tianisme , Ia 
philosophie, la contempl~tion etc, revelant par la meme son parcours d'in
tellectuel, et ses points de vue sur Ia culture contemporaine. 

lakub BOhme, mystique du XVII~ sh!cle,passe ala posterite comme un 
penseur original sur Dieu et sa relation avec I 'homme et Ie monde, est evoque 
par Jan Garewicz. 
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Helmuth Plessner, anthropologue, connu pour son livre, Question sur la 
condition humaine, est presente par Jan Galarowicz. 

J aroslaw Gowin revient sur Ie debat suscite par 1a philosophiede Heideg. 
ger et son comportement face au nazisme, en se referant aux opinions emises 
par Leo Strauss et Karl Jaspers. 

HlSTOIRE 
Maria Janion evoquela figure de proue que fut Zy~unt Sierakowski 

dans la lutte de la Pologne au XIX~ siecIe pour son independance, et qui susci· 
te une reflexion sur Ie comportement de ses contemporains affrontes aIors 
aux puissances annexionnistes et sur les moyens qu'iIs choisirent dans ce 
combat. 

Ryszard Terlecki, apr~s lecture de I'etude faite sur I'emprise de Pilsudski 
s'interroge sur la conception de la vie politique que se faisait Ie Bloc pro
gouvemementaI des.sans.Parti, organisation regroupant les partisans du mare· 
chal dans la Pologne de I 'en tre·deux.guerres. 

Marek Strzah recense Ie livre de Richard E. Neustadt et Ernest R. May, 
Thinking in Time - The Uses of History for Decision Makers. -Suite des 
souvenirs de Bohdan Korzeniewski s~r les annees vingt. 

SCIENCES SOCIALES 
Rapports entre l'Eglise, l'Etat et la societe ;l la lumi~re des documents 

conciliaires de Vatican II, article suivi d'un choix de textes relatifs;l I'evange. 
lisa!ion et la vie sociaIe, par1..ech Mazewski. 
...: Conceptions de I'Etat et enseignement de l'Eglise, par Jerzy Gaul qui 
s'interroge sur la nature de I'Etat: appareil d'oppression, entreprise ou orga. 
nisation de cooperation solidaire? 

CULTURE 
Dans sa "Lettre de Vienne", Czeshw Pore,bski se fait.l'ec~o des debats 

menes par les Autrichiens sur leur propre identite et les principaux traits de 
leur men tali teo 

o / _ Compte rendu de l'ouvrage de Jaroslaw Pelikan, Jesus through the Cen
turies. His Place in the History, (New Haven.London 1985), par lukasz Ka. 
mykowski. 

SPIRlTU ALITE 
Meditation sur la souffrance aux multiple,s visages selon les cultures 

touchees, par Herbert Oleschko, 

L'Imitation de Jesus·Christ: l'humilite, fondement de toute saintete. 

Priere d'un Libanais sur I 'amour des ennemis. Anonyme. 
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KSIAZKI NADEStANE 

SP6LDZIEL1\'1A WYDAWNICZA "CZYTELNIK" 

Jerzy Stempowski: Szkice literackie. Tom I: Chimera jako zwierz~ pocUi

gowe 1929-1941; Tom II: Klimat zycia i klimat literatury 

1948-1968. Wyb6r i opracowanie Jerzy Timoszewicz. Warszawa 

1988, s. 368 +444. Nald. 10 tys. ego Cena t. 1/2 1200 zl. Polska 

Krytyka Literacka. 


Maria D~browska: Dzienniki. Wyb6r, wst~p i przypisy Tadeusz Drewnow
ski. Tom 1: 1914-1932; Tom 11: 1933-1944; Tom III : 1945
1950; Tom IV: 1951-1957; Tom V: 1958-1965. Warszawa 1988, . 
S. 432+464+384+368+430. Nakl. 50 tys. egz. Cena t. 1/5
5000 zI. 	 . 

Zofia Nalkowska: Dzienniki IV. 1930-1939. C~sc 1 (1930-1934), czC(sc 2 
(1935-1939). Opracowanie, wst~p i komentarz Hanna Kirchner. 
Warszawa 1988, S. 484+512. Nald. 20 tys. egz. Cena t. 1/2 . 
24D0 zI. 

Julian Stryjkowski: Echo. Warszawa 1988, S. 34D. Nakl. 20 tys. egz. Cena 
900 zI. . 

Igor Ncwcrly: Zostalo z uczty bogow. Poslowie Andrzej MencweJ. Warsza
. wa 1988, S. 460. Nakl. 60 tys. egz. Cena 850 zI. 

Adolf Rudnicki: Teatr zawsze grany. Warszawa 1987, s. 128. Nakl. 30 tys. 
egz. Cena 150 zl. . 

Jadwiga Zylinska: Cra w tarota. Wyd. I w tej edycji. Warszawa 1987, s. 
320. Nakl. 30 tys. egz. Cena 380 zI. 

Jan J6zef Szczepanski: Ultima Thule. Warszawa 1987, s. 236.Nakl. 20 tys. 
egz. Cena 320 zl. 

Julia Hartwig: Obcowanie. Warszawa 1987, S. 120. Nakl. 1800 cgz. Ccna 
220 zI. 

Artur MiC(dzyrzecki: Koniec gry. Warszawa 1987, S. 122. Nakl. 1800 egz. 
Cena 220 zI. 

Wiktor Woroszylski : Historie. Warszawa ~987, s. 88. Nakl. 10 tys. egz. 
Cena 150 zI. 

Joanna PoIIak6wna: Rodzaj glodu. Warszawa 1986, S. 56. Nakl. 3 tys. egz. 
_ Cena 150 zI. Seria "Z pegazem". 

Michal Komar: Pieklo Conrada. Wyd. II poszerzone. Warszawa 1988, 
s. 164. Nakl. 5 tys. egz. Ccna 400 zI. 

Grzegorz Musial: Przypadkowi swiadkowie zdarzen. Warszawa 1986, s. 72 
Nakl. 2 tys. egz. Cen~ 150 zl. Seria "Z pegazem". 

Piotr Szewc: Zaglada. Warszawa 1987, S. 144. Nakl. 10 tys. egz. 
Cena 230 zI. 

Iza 	 Bierurlska-Malowist, Marian Malowist: Niewolnictwo. Warszawa 
1987, S. 430. Nakl. 20 tys. egz. Cena 850 zI. Wielkie Problemy 
Dziejow Czlowieka. 
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Jerzy Jaruzelski: Stanislaw Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wi/no-Lon
dyn-Warszawa. Warszawa 1987, s. 356. Nakl. 15 tys. egz. Cena 
580 zl. 

Edmund 	Dmitr6w: Niemcy i okupacja hitlero wska w oczach Polak6w. Po
glqdy i opinie z lat 1945-1948. Warszawa 1987, s. 400. Nakl. 10 
tys. egz. Cena 450 zl: 

Henry Rider Haggard: Ona czyli his toria niezwyklej wyprawy . TIumaczyla 
Ewa Krasinska. Poslowiem opatrzyl Marek Wydmuch. War
szawa 1987,' s. 364. Nakl. 40 tys. egz. Cena 450 zl. 

Elias Canetti: Pochodnia w uchu. Przelozyla Maria Przybylewska. War
szawa 1988, s. 472. N akl. 30 tys. egz. Cena 700 zl. Seria "Nike". 

Ingrnar Bergman: Fanny j A leksander. Z iycia marionetek . Przeloi yl 
, Zygmunt Lanowski. Warszawa 1987, s. 296. N akl. 30 tys. egz. 

Cena 350 zl. 
John Berger: G. Przeloiyla Waclawa K omarnicka. Warszawa 1987, s. 424. 

Nakl. 20 tys. egz. Cena 490 zl. 

WYDAWNIcrWO 00. DOMINIKAN6W "W DRODZE" 

Sw. Katarzyna u:. Sicny: Listy. Wyboru , przekladu i opracowania dokona
la Ludmila Grygiel. Poznan 1988, s. 384. Nakl. 10 tys. egz. CCna 

. 800 zl. 
Bartolome dc Las Casas: Krotka relacja 0 wyniszczeniu Indian w prze

kladzie Krystyny Nik1ewicz6wny. Wprowadu:.nic Wojciech Gier
tych OP. Poznan 1988, s. 136. Nakl. 20 tys. egz. Cena 300 zl. 

WlodzimierzSolowjow: Wyb6r pismo Tom I: Duchowe podstawy zycia; Lis
ty paschalne; 0 pokusach; 0 falsyfikatach. Tlumacu:.nie Juliusz 
Zychowicz. Aleksander Hauke-Ligowski OP_(Li~ty pasclzalne). 
Tom II: · Trzy rozmowy 1899-/900. TIumacu:.nie Juliusz Zycho
wicz. Tom III: Og61ny sens sZluki; Dramat iyciowy Platona; Los 
Puszkina; Lermontow; Trzy mowy ku pami(!ci Dostojewskiego; 
Literatura czy prawda?; Mickiewicz. Tlumacu:.nie Juliusz Zycho
wicz. Wst~py do poszczcg6lnych tomow Alcksander Hauke-Li
gowski OP. Poznan 1988, s. 172+152+176. Nakl. 20 tys, egz. 
Cena kazdego tomu 350 zl 

Szczere Opowiesci pielgrzyma przedstawione jego ojcu duchownemu. TIuma
czenie i przedmowa Andrzej Wojnowski. Wprowadu:.nie Placyd 
Galinski OSB. Poznan 1988, S. 176. Nakl. 20 tys. egt. Cena . 
400 zl. 

Rainer Scherschel: R6ianiec - modlitwa JezlLwwa Zachodu. Tlumaczenie 

Edmund Misiolck. PQznan 1988, s. 180. Nakl. 20 tys. egz. Ccna 

400 zl. 
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W POPRZEDNICH NUMERACH: 

STEFAN SWIE2AWSKI: Bibliografia publikacji w 
ku" 1948--1980 321 (okladka) - Filozofia chrzUc 
jako poszukiwanle prawdy i jej kontemplacja 321 • 
blem wyzwolin czlowieka w mytil p6znosredn 
nej 341 • Uturgia jako jedno ze tr6de6 inspiracji 
ficznej 36~61 

Maria Janion: Wallenrod reformy i Wallenrod spl,8J 
(CZtSC II) - Andrzej Romanowski: Pustowo, 
Opowiesc 0 wiernosci - Bozena Mctdra-Shallcross: 
malowac kltskt7 • Bohdan Korzeniewski: Bylo, m 
nie wr6ci. Wspomnienia m6wionego cztsc III 

Z przykro~ciq zawiadamiamy naszych Czytelnik6w. ia od 
stycznla 1989 roku muslmy podniejC cen~ ..Znaku" do zf. 
350 za zeszyt. Gdpowiednio prenumerata roczna wynosl 
obecnie zt. 4200.-. p6Jroczna zt. 2100.-. Zmlana ceny stala 
ai, konieczna~ze wzgl,du na stale rosnqce koszty produk~ 
cji. zwJaszcza pepieru. Nowa cena nie zapewnl ich po
krycia ale przynajmniej ograniczy deficyt. 
Osoby. kt6re opJaclty prenumerat, na 1989 rok nla IWl 
zobowhlzane do dopJaty. 
Zawladamiamy r6wniei. ie przyjmujemy zlecenia na wy
ayJk, ..Znaku" do os6b zamleszkatych w a ZSRR. KoRt 
prenumeraty taki sam jak krajowej. Prosimy 0 czytelne 
wypeinianie blankiet6w wptaty. 
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