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Przemiany, dokonujllce si~ obecnie na kontynencie europejskim, zwill
zane z rozpadem pojalta~skiego systemu politycznego, kaiIt na nowo 
podjll~ temat europejskiej jednoki i miejsca Polski w ksztattujllcym si~ 
na nowo ukladzie. 0 "powrocie Polski do Europy" m6wil w Strasburgu 
na forum Rady Europy premier Tadeusz Mazowiecki - tekstem jego 
wysillpienia otwieramy niniejszy numer. Kontynuacjt tej problematyki 
tworz'l artykuly Jerzego Kloczowskiego i Kazimierza Dziewanowskiego: 
pierwszy okiem historyka ocenia tradycje " naszej Europy", Europy 
Srodkowo-Wschodniej, i szanse, jakie sit przed tak pojtlll wsp6lnolll 
rysujll; drugi stawia hipotetyczne tezy, odnOSZllce si~ do przyszlo4ci 
kontynentu. 

Drugll cz,~~ numeru wypelniajlt te!<sty, ogniskujltce sit wok61 zagad
nienia, kt6re okre§liIi§my zbiorczo haslem " Sztuka i poznanie". l nalazl 
si~ tu esej Jana Tomkowskiego Mistykll czyli KsilJg. OdCzyt.M, szkic 
Philipa Sherrarda 0 f ilozoficznych aspektach tw6rczo4ci Oskara Milo
sza, przelozony i opatrzony nolll przez jego kuzyna -noblistt Czeslawa, 
oraz artykul Ireneusza Kani, "edzllcy wlltek zbawczej funkcji muzyki 
w operowej tetralogii Ryszarda Wagnera. Zamieszczamy takZe szkic 
a wybitnym wsp6lczesnym poecie ameryka~skim Jamesie Merrillu 
autorstwa Stanislawa Bara~czaka, zilustrowany przelo.zonym przez 
Bara~czaka fragmentem pOematu Merrilla KsilJg. Efr.imIJ - wyb6r 
wierszy Merrilla w przekladach Bara~czaka ukaZe si~ niedlugo na
k/adem paryskich "leszyt6w Literackich". 

o tradycji i przyszl~ci krakowskiego samorz'ldu miejskiego pisze 
w artykule Konstytucj. dl. Kr.kow. Jacek Purchla; zblizajllce sit, 
pierwsze w powojennej Polsce wolne wybory do samorzlldu kazlt 
bowiem m~lenie w perspektywie europejskiej willza~ jak najkijlej 
z powrotem do tradycji lokalnych, do lokalnych " malych ojczyzn". 
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POWROT DO EUROPY 
PRZEMOWIENIE NA FORUM 


RADY EUROPY W STRASBURGU 


Panie PrzewodnicZ'lcy 
Panie i Panowie 

Europa przezywa czas niezwykly. Oto pol ow a kontynentu, oderwana od 
macierzystego pnia przcd blisko pOlwieczem, pragnie do niego powrooc. 
Powrot do Europy! To zdanie robi w ostatnich czasach w krajach 
srodkowej i wschodniej Europy coraz wi~ksZ'l karier~. Mowi~ 0 powrocie 
politycy, ekonomiSci, mowi~ 0 rum ludzie kultury, choe tym ostatnim 
najlepiej si~ udawalo w Europie pozostawae: w Europie ducha, Europie 
rozumianej jako wspolnota tradycji i wartoSci. Bye moZe powrot do 
Europy to zbyt slabe okrcilenie dla procesu, ktory przezywamy. Trzeba 
mowie raczej 0 odradzaniu si~ Europy, ktora w gruncie rzeezy przestala 
istniee od czasu postanowien z Jalty. 

Moja obecnosc wsrOd Was jest znalciem tego odrodzenia. Jest znakiem 
odrodzenia europejslciego poczucia wspolnoty i solidarnosci, 0 ktorych 
nazbyt cz~sto zapominano w ostatnich dziesi~oleciach. Mowi~c te slowa, 
chcialbym rownoczesnie wspomniee tych wszystkich, u ktorych · poczucie 
wspolnoty i solidarnoSci europejskiej pozostaly rywe. Mysl~ 0 tych, ktorzy 
glosno i publicznie protestowali przeciw aktom przemocy talcim jak 
inwazja W~gier w 1956 r. i Czeehoslowacji w 1968. Mysl~ tez 0 rzeszach 
naszych zachodnich przyjaciol, ktorzy nicili nam pomoc moraln~ i mate
rialn~ po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego w 1981 r. W r6Znych 
okresach, w latach dla nas ci~zkich tworzyla si~ niezwykle cenna tkanka 
wi~zi mi¢zyludzlcich, ktora trwa do dzisiaj i stanowi nieocenion~ pod
staw~ pod odbudow~ politycznych i gospoda rczych elementow autentycz
nej wspolnoty z innymi krajami naszego kontynentu. 

Polacy ~ narodem swiadomym swojcj przynaleznosci do Europy, swojej 
europejskoSci. &t jej swiadomi podobnie jak inne europejslcie narody 
iyjqCC u zbiegu kultur, w ~sicdztwie wiellcich mocarstw, przezywaj~c 
okresy polityczne istnienia i nieistnienia i z tego powodu potrzebujqcc 
utwierdzenia si~ w swojej tozsamoSci. Zawsze punktem odniesierua dla 
odpowiedzi 0 nasz~ tozsamosc byla Europa. Europa, ktorej Polacy czuli si~ 
obroncami, ktor~ kochali. Przez trzysta lat rywa byla w Polsce ideologia 
"przedmurza chrzeScijanstwa" - a wi~ przcdmurza Europy. Jest zatem 
Europa obecna w polslciej swiadomosci jako wartosc - dla kt6rej warto 

3 



TADEUSZ MAZOWIECKI 

Zyc, lecz dla ktorej trzeba czasami umierac. Do tej Europy miewano tay.e 
Zale, pretensje, i to nastawienie tkwi w naszej swiadomoSci zbiorowej po 
dzien dzisiejszy. Nadal widzimy w Europie wartosc, ojczyzn~ wolnoSci 
i prawa. - i nadal mocno si~ z EuroN utoi'samiamy. Nadal mamy do 
Europy pretensje - za zgod~ na lalt~, na podzial Europy, na pozostawienie 
nas po tamtej stronie Zelaznej kurtyny. 

Dzisiaj jednak, kiedy powrot do Europy, kiedy odrodzenie Europy jako 
caloSci stajll si~ coraz bardziej realne, coraz cz~sciej zadajemy sobie pytanie 
o to, co mamy Europie do przekazania, jaki jest nasz dzisiejszy wklad do 
europejskiego skarbca? 

Otoz SC!dz~, Ze mamy Europie do zaoferowania niemalo. Naszym 
wkladem do Europy jest zarowno nasza sila jak i nasza slabosc. 

lesteSmy jak czlowiek po ci~zkiej chorobie. Znajdowalismy si~ przez lata 
pod strasziiwll presjll totalitamego cisnienia i Wytrzymalismy je. l estdmy 
nadal rekonwalescentami. Naszagospodarka znalazla si~ w stanie kryzysu, 
z ktorego jll podnosimy, demokratyczne instytucje pans twa SC! dopiero 
odbudowywane i przywracane Zyciu. Ale mamy doswiadczenia, ktorych 
nie zapomnimy i ktore b¢ziemy przekazywac innym. 

Idli udalo nam si~ przetrwac jako zbiorowosci, zawdzi~zamy to mi¢zy 
innymi gl~bokiemu przywillZ3.fliu do pewnych instytucji i do pewnych war
toSci nalezllcych do europejskiej normy. Zawdzi~czamy to religii i KoScio
lowi,przywi¥aniu do demokracji i piuralizmu, do praw ludzkich i do 
wolnosci obywatelskich, do idei solidarnoSci. Nawet nie mogllc praktyko
waC tych wartoSci w perni, nie mogllc wcielac ich w Zyciu zbiorowym 
cenilismy je, kochalismy je, walczylismy 0 nie - znamy je, znamy iCh cen~. 
Znamy cen~ europejskoSci, europejskiej normy, ktorll obecnie mieszkancy 
Zachodu dziedziczll, nie plaCllc nawet podatku spadkowego. 0 tej cenie 
mozemy im przypominae. Wnosimy wi~ do Europy naszll wiar~ w Euro~. 

Dzisiaj skladamy wniosek 0 przyj~e do Rady Europy. Chcemy 
"realizowac blizSZll wspolnot~ mi¢zy czlonkami, aby chronic i wspierac 
idealy i zasady b¢llce ich wspolnym dziedzictwem i przyczyniac si~ do ich 
post~pu ekonomicznego i spolecznego". Chcemy wspolnie rozwijac prawa 
czlowieka i podstawowe wolnosci. Rada Europy, majllca tak wielkie 
zaslugi dla obrony praw ludzkich i wolnoSci, b¢llca wspanialll kuinill 
europejskich idei i inicjatyw, wydaje si~ wlaSciwym miejscem dla obecnoSci 
w niej Polski, ktora dla obrony tych praw i wolnoSci uczynila niemalo. 

Panie i Panowie 

Rozdarta Europa, ktorej symbolem byl do nied awna mur berlinski more 
zaczllc si~ zrastac. MoZe bye to fascynujllce, choe na pewno b¢zie bardzo 
trudne i zajmie duzo czasu. Dzis jednak powstaiy i powstajll podstawowe 
przeslanki polityczne, ktore wnozliwiajll rozpocz~e tego dziela, a ktorych 
nie bylo wczesniej. 
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W naszym kraju stan~lo przed nami ogromne zadanie odtworzenia praw 
i instytucji nowoczesnej demokracji i gospodarki rynkowej, pO trwajllcej 
wiele dziesi~cioleci przerwie. To zadanie po1llczone jest z r6wnoczesnll 
koniecznoScill przezwyci~Zania wielkich trudnoSci gospodarczych. Jest to 
praca nad odtworzeniem tych instytucji i praw, ale talcie nad uformo
waniem ich od POCZlltku, tam gdzie wczdniej nie wyst~powaly. Bez 
wykonania tej pracy nasze dwa europejskie swiaty nie b¢ll do siebie 
przystawaly. 

Polska jll podj~la. RZlld, kt6rym od niespelna pi~u miesi~cy kieruj~, 
doprowadzil do uchwalenia, a takze przygotowal wiele ustaw tworzllcych 
prawne rarny dla niezalei:nosci Slld6w, wolnoScl prasy i zgromadzen, 
swobody tworzenia partii politycmych, samorzlldu lokalnego, kt6rego 
autentyczny ksztalt zostanie niebawem przywr6cony w nadchodzllcych 
wyborach komunalnych. Pracujemy nad nowll konstytucjll Rzeczpospolitej 
Polskiej, kt6ra b~zie demokratycmym panstwem prawa. 

Od poCZlltku tego roku realizujemy bardzo trudny program gospodar
czy, kt6ry nie tylko rna na celu usuni~cie inflacji, lecz r6wniez stworzenie 
podstaw nowoczesnej gospodarki rynkowej wzorowanej na sprawdzonych 
instytucjach rozwini~tych kraj6w europejskich. B¢ziemy tll drogll szli 
wprowadzajllc kolejne elementy, pomi¢zy kt6rymi wai:na rola przypadnie 
przeksztalceniom wlasnoSciowym a taHe wprowadzaniu stosownych do 
gospodarki rynkowej postaci interwencjonizmu panstwowego oraz socjal
ncj ochrony obywateli. B¢ ziemy jll rozwijali w miar~ zwi~kszania si~ 
naszych mozliwoSci. Chcemy, by przyszly system gospodarczy Polski IllCzyl 
w sobie skuteczne bodice do produkcji z godziwym zabezpieczeniem tych 
grup spolecznych, kt6re w warunkach rynku i konkurencji b¢ll tego 
potrzebowaly. 

Podj~lismy taHe we wsp6ldzialaniu z naszymi partnerami z RWPG 
prace nad gl~bokll reformll tej instytucji. UwaZamY, ie powinna stae si~ 
ona swobodnym porozumieniem panstw, kt6re widZll interes, aby w nim 
uczestniczye w sprawach, co do kt6rych Sll przekonane 0 potrzebie 
wsp6Jnych uzgodnien i dzialan. Nie chcielibysmy tworzye zamkni~tych 
zwillzk6w integracyjnych oddzielonych od reszty swiata nie tylko granica
mi, lecz jeszcze barierarni celnymi. Nie chcielibysmy tego robie ieby 
uniknllC powstania Europy, w kt6rej mury polityczne zostalyby zastllPione 
murami ekonomicznymi. 

Wiemy, ie idee takiej otwartoScl nie Sll r6wniei: obce Wam i to dobrze, 
bo w przeciwnym razie krylaby si~ tu przeszkoda we wsp6Jnym zmierzaniu 
ku sobie, kt6rego potrzeba brzmi przeciez we wszystkich nawolywaniach 
do Europy bez podzial6w. 
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Panie i Panowie 

Tak jak do niedawna mur berlinski b¢llc symbolem podzialu Europy, 
byl zarazem flZycznll barier~ rozdzielaj~c~ Niemcy na dwa pans twa, tak 
i jego upadek otwieraj~c szan~ europejskiej jednoSci stawia na porz~dku 
dnia problem niemieckiego zjednoczenia. Nikt nie moZe odmawiae jakie
mukolwiek narodowi prawa do tycia w jednej wspo\nocie panstwowej. 
Lecz podzial Niemiec nast~pil wskutek wielkiej katastrofy spowodowanej 
przez hitlerowskie pailstwo, ktora pochlqn~a dziesi~tki milionow ludzi. 
Trudno si~ wi~ dziwie, Ze dzis, gdy powstaje perspektywa odbudowy 
niemieckiej jednoSci panstwowej, pami¢ tej katastrofy wywoluje niepokoj, 
ktorego nie usuwaj~ nawet oczywiste i wame kontrargumenty, jak te, Ze 
inna jest dzis sytuacja w Europie i inne ~ Niemcy. Umajemy te 
argumenty. Lecz niepokoj trzeba zrozumiee i trzeba go rozproszye 
rozwi~j~c problem niemiecki w uzgodnieniu ze wszystkimi zainteresowa
nymi i w sposOb, ktory dalby z gory wiarygodne poczucie bezpieczenstwa 
wszystkim, ktorzy takiego poczucia potrzebujll, w tyro szczegolnie poczucie 
nienaruszalnoSci polskiej granicy zachodniej. 

Panie i Panowie 

Zmiany w Europie Srodkowej i Zwi~ku Radzieckim nio~ ze sob~ 
wielkie szanse, ale nie ~ tez wolne od zagroZen. W szeregu krajow 
zwolennicy starego porz~ku utracili zdolnosc do przes~dzania biegu 
wydarzen, choe mog~ go utrudniae. W innych majduj~ si~ w defensywie, 
lecz nie stracili ani nadziei ani zdolnoSci. do odzyskania pozycji. W przypa
dku utrzymuj~cych si~ i gI~bokich objaw6w destabilizacji pol~czonej 

I z ekonomicznyro rozprz~Zeniem ich szanse mog~ wzrosn~c. B¢~ malaly, 
jei:eli aktywne dzis spoleczenstwa naszego regionu potrafi~ przeprowadzae 
niezb¢ne zrniany moZliwie spokojnie choe zdecydowanie i przede wszyst
kim z odrzuceniem zasady " wszystko i natychmiast". Ten sposob po
st~powania c~sto prowadzi do skutkow odwrotnych niz zamierzone. 

Zagrozeniem innej natury jest moZliwosc "balkanizacji" cz~ konty
nentu europejskiego, a nawet poszczego\nych krajow, poprzez ostre napi~
cia mi¢zy poszczegolnymi narodami czy panstwami maj~ce swoje :iroola 
i w terainiejszoSci. i w przeszloSci.. Taka erupcja partykularyzmow pol~czo
na z zatraceniem pociucia regionalnego czy europejskiego interesu bylaby 
wielk~ przeszkod~ w ksztaltowaniu na naszym' zmieniajllcym si~ kontynen
cie zdrowych stosunkow wzajemnego zrozumienia i wsp6ldzialania. 

Ale procesy zachodz~ce w Europie Srodkowej i Wschodniej, choe 
obfituj~ce w zagroZenia, ~ przede wszystkim niezwyklym wyzwaniem 
dziejowym. Choe jest oczywiste, ze ~ one wyzwaniem przede wszystkim 
dla nas, dla mieszkanc6w Europy srodkowej, to ~ one rowniez historycz
nym wyzwaniem i zadaniem dla calej Europy. Pole dzialania jest rozlegle. 
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Jest na nim miejsce dla mieszkanc6w Zachodu, ktorzy wierzll w sens i w a;1 
naszego przedsi~wzi¢a. Z nimi - z wami - b¢zie nam latwiej zmniejszae 
dziellicy nas dystans. Mur pomi~zy EuroPli woln<l i EuroN miewolon<l 
zostal juz zburzony. Teraz trzeba zasypae row pomi~zy EuroP<l ubog<l 
a EuroPli bogatll. JeZeli Europa rna bye "wspolnym domem", w ktoryni 
jedni nie b~d<l zamykali drzwi przed innymi, tak gI~bokie romice nie mogll 
trwae. Czeka nas wszystkich razem wiele pracy. 

Potrzebne Sll nam dzisiaj nowe drogowskazy, ktore potrafilyby ukierun
kowae wysilki ku wspolnej, ogolnoeuropejskiej perspektywie, z ktorej nikt 
rue bylby wykluczony i w ktorej wszyscy od1'laleiliby swoj interes. Nie jest 
latwo takie, kierunki wytyczye, bo muszll si~ one zarysowae w toku 
zbiorowej pracy i myslenia. Lecz skoro na naszych oczach w Waszej cz~Sci 
kontynentu powstaje Europa roku 1993, to dlaczego by nie pomyslee 
o calej Europie roku dwutysi~mego, 0 Europie 2000. JakaZ to moze bye 
Europa dajllca si~ realistycznje wyobrazie, jeSti zespolimy wysilki? . 

To na pewno nie ~dzie jeszcze Europa swobodnej przestrzeni dla 
towarow, kapitalow i ludzi, ale moZe to bye Europa 0 powamie 
obnizonych barierach celnych i granicmych, otwarta w pelni dla mlodzie
Zy. Takie b~d ll przecieZ losy naszego kontynentu, jakich wspolnie wy
chowamy Europejczykow. 

To moZe bye Europa bogatszych niz dzis kontaktow tworc6w i uczonych 
sprzyjajllcych przenikaniu, a wi~ i zblizaniu si~ kultur narodowych. 

To rue b¢zie Europa wspolnego pienilldza, lecz moZe to bye Europa 
zbiemych gospodarek, bardziej niz dzis wyrownanych poziomow Zycia 
i bogatej wielostronnej wymiany gospodarczej. 

MoZe to bye tez Europa zdrowej atmosfery, zdrowej wody i nie zatrutej 
gleby. Europa czysta ekologicmie. 

Nade wszystko zas to musi byc Europa zdecydowanego postwu 
rozbrojenia, Europa, ktora na caly swiat oddzialywae b~zie jako czynnik 
pokoju i wspooycia mi¢zynarodowego. 

JeSti pomyslee, majdzie si~ wiele jeszcze dziedzin Zycia spolecznego 
moZliwych do lepszego wspolnego urzlldzenia w tej ostatniej dekadzie 
dwudziestego stulecia. Trzeba tylko roZPOCZllC pra~. 

Istniejll juz na naszym kontynencie struktury, w ktorych taka praca 
moze trwae, bo ona juz trwa i to od dawna. Jednll z nich jest wlasnie Rada 
Europy, majllca wsroo swoich celow - cytuj~ Wasz program - "dllZenie do 
wi~kszej jednoSci panstw czlonkowskich w celu obrony i urzeczywistniania 
idealow i zasad, ktore stanowill ich wspOlne dziedzictwo oraz popieranie 
rozwoju gospodarczego i spolecznego". 

Dzis jednak, kiedy wlasrue w Europie nastliPilo tak wielkie przy
spieszenie historii, powstajll warunki bysmy 0 tych wlasnie sprawach mogli 
zastanawiae si~ wspolnie w gronie wszystkich panstw, zgrupowan i or
ganizacji, rysuje si~ moZliwosc i potrzeba tworzenia struktur ogolno
europejskich, ktore te zadania podejmll. 
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Slld~, Ze nadszedl juz czas konkretyzowania idei "wsp6lnego domu" 
i "europejskiej konfederacji", lansowanych ostatnio przez wybitnych m(:zow 
stanu. Pora, by powstaly instytucje obejmuj~ rzeczywiSci.e calli Euro~. 

Bye moZe rowniez inne kraje srodkowo i wschodnioeuropejskie juz nie
dlugo b¢ll mogly przystllPie do Rady. Dlatego chcialbym powtorzyc ini
cjatyw(:, ktorll zglosilem ostatnio w naszym parlamencie: inicjatyw(: powola
nia Rady WspOlpracy Europejskiej, obejmuj~j wszystkie kraje, ktore pod
pisaly akt koitcowy Konferencji Be1pieczenstwa i Wsp6lpracy w Europie 
(KBWE). Rada ta mialaby dwa zadania: po pierwsze, przygotowywanie 
spotkait na szczycie panstw KBWE; po drugie, omawianie bie:illCych proble
mow ogolnoeuropejskich w okresach mi¢zy regularnymi spotkaniami przcd
stawicieli panstw KBWE. Ufamy, iz w ten spos6b proces KBWE uzyskalby 
nowe irnpulsy, ktorych potrzebuje, a jednoczeSnie ulatwilby realizacj(: dalszych 
inicjatyw obejmujllcych nasz kontynent i zmierzajllCych do jego jednoSci. 

Panie i Panowie 

Mowi(: do Was w Strasburgu, stolicy Europy. W mieSci.e, ktore podobnie 
jak nasz kraj cz(:sto znajdowalo si(: pod naporem historycznej wichury. 
W mieScie, ktore wie1okrotnie przechodzilo z rllk do qk i taue stawialo 
sobie pytanie 0 wlasnll toZsamosc. Zarazem to rniasto, stolica regionu, 
o ktory trwal tysillcletni spor, miasto ci(:zko doswiadczone przez rewolucj(:, 
jest dzis oazll spokoju i dobrobytu. Spor zakonczyl si (: nieoma! na naszych 
oczach. To miasto jest znakiem nadziei dla nas, ludzi ze srodka Europy, 
gdzie wcilli: pojawiajll si~ echa zadawnionych wasni. Przed calli zas EuroPll 
stoi dzis historyczne wezwanie przywr6cenia jej jednoSci.. ezy temu 
wezwaniu sprostamy, zalezy i od nas i od Was. Przed rokiem z gorll Papiez 
Jan Pawel II tak mowil do Zgromadzenia Pariamentarnego tej Rady: 
"Kraje czlonkowskie waszej Rady zdajll sobie spraw(:, ze nie stanowill calej 
Europy; wyra:iam gorllce Zyczenie, bym mogl ogtCldae umacnianie naszki
cowanej tu wlaSnie wspolpracy z innymi paristwami, szczegolnie z cz(:Sci 
srodkowo--wschodniej, i jestem przekonany, 7J! wyra:iam pragnienia milio
now m(:zczyzn i kobiet swiadomych wi(:zow wspolnej historii i pokladajll
cych nadziej(: w jednoScl i solidarnoSci. godnej tego kpntynentu". Kiedy 
Papiez mowil te slowa, nikt chyba nie przypuszczal, Ze tak szybko powsta
nie sytuacja korzystna i Zyczenie to b¢zie moglo zacZl!~ si(: spelniae. 

Wsrod wielu symboli tego miasta na fasadzie strasburskiej katedry 
przedstawione Sll panny roztropne i nieroZSlldne z przypowieSci. ewangeli
cznej. BCldZmY podobni pannom roztropnym. Rozpoznajmy nadejSci.e 
szczegolnej historycznej okolicznoSci. i blldZmy gotowi na jej przyj(:cie. 
Rozpoznajmy wlasciwie wyzwanie, przed jakirn stoimy: blldZmy roztropni, 
Smia!i i dalekowzroczni. 

30 stycznia 1990 r. Tadeusz M azowiecki 
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NASZA EUROPA 5RODKOWO-WSCHODNIA 

Okrdlenia takie jak Europa srodkowo- wschodnia, wschodnia, srod
ko\"a, taHe i slowianska, domagaj:} si~ od razu sprccyzowania ich 
znaczenia i zasi~gu. Nie Sll to poj~ia jasne i bezdyskusyjne; ich zakres 
zmienia si~ z biegiem czasu i zalezy od kontekstu, w jakim s:} uiywane. Po 
1945 roku w krajach na zachOd od Laby przyj~lo si~ powszcchnie mowie 
o Europie zachodniej i wschodniej zgodnie z podzialem wzdluz "zelaznej 
kurtyny", jak pojaltansk:} granicy dw6ch blokow rychlo okrcSlili politycy. 
Co wi~ej, w miar~ post~puj:}cej integracji krajow Europy zachodniej 
zacz~to tam w praktyce coraz cz~sciej ograniczaC stosowanie nazwy 
Europa tylko do ich obszaru. lid to razy Polak czy W~gier wracaj:}cy 
stamt:}d do siebie slyszal, od mlodych zwiaszcza, pytanie: a wi~ kiedy 
opuszcza Pan Europ~? 

Trzeba pami~tae, ze takie zaw~zaj:}ce pojmowanie zasi~gu naszego 
kontynentu rna w zachodniej historiografii dawn:} tradycj~ . Dla jednego 
z wielkich tworc6w naukowej historiografii XIX/XX wieku, Leopolda 
Ranke, historia europejska, a w gruncie rzeczy i swiatowa, byla przede 
wszystkim histori:} ludow gennanskich i romanskich, ktore decydowaly 
o biegu dziejow w ostatnich stuleciach. Uj~cie to stalo si~ w swiecie 
niezwykle popularne, nie tylko zreszt:} wsrOd historykow. Na wschOd od 
Europy romansko-gennanskiej wyrastala powoli Rosja, w swiadomoSci 
i wyobraini zachodnich Europejczykow utoZsamiana mniej czy bardziej 
precyzyjnie z Europ:} wschodnill blldi slowianskll. Przykladem, i to na 
gruncie naukowym, moze bye wydana po ostatniej wojnie znana ksillZka 
francuskiego historyka Rogera Portala, ktora w jednoczeniu "Europy 
slowianskiej" wokol Petersburga, a po 1917 roku Moskwy widzi najbar
dziej zasadniczy proces historyczny; komunistyczna Europa pod egid:} 
ZSRR, slowianska w swym trzonie, stanowi w niej wi~c wspaniale 
ukoronowanie tysillc\etniej historii obszaru! 1 

W tak zarysowanym i przez pokolenia mocno w swiadomoSci utrwalo
nyni obrazie powstawala luka, obejmujllca kraje leZllce mi~dzy ziemiami 
j~zyka niemieckiego a Rosj:}, luka najsilniej, rzecz jasna, tam wlli$nie 
odczuwana. Odzyskanie przez te kraje niepodlegloSci po roku 1918 
zasadniczo ulatwilo prawdziwll batali~ intelektualnll, jak:} wypadlo im 
prowadzie 0 miejsce w Europie: batali~, w ktorej przcwodzic musieli silll 

I Ro!,>er Portal, us Slaws. Peuplu et natioru, Paris 1965; The Tomes Atlar of World llLrtory, 
London 1979, wspaoialc wydawoictwo Uumaczonc polcm na wiele j~zyk6w, pokazujc bislori~ 
iwiata poprz.ez wielkie kr~gi cywilirACyjnc i bloki z dose podobnym rczultalem. Przyklady 
moma by mnoZYc bez kooca. 
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rzeezy historycy. Trzeba tu zwlaszcza przypomniee zapomnian(la niezwyk
Ie cenn(l inicjatyw~ dw6ch wybitnych polskich uczonych z Uniwcrsytetu 
Warszawskiego, Marcelego Handclsmana i Oskara Halcckiego. Doprowa
dzili oni do utworzenia w 1927 roku w Warszawie osrodka pod nazw(l 
Federacji Towarzystw Historycznych Europy Wschodniej z zadan iem 
rozwini~cia moZliwie bliskiej wsp6lpracy historyk6w kraj6w polozonych 
na wschOd od ziem j~zyka ' niemieckiego i wioskiego. Osiem tom6w 
biuletynu infonnacyjnego wydanych w latach 1928- 38 stanowi dobre 
swiadeetwo realizacji tego zamierzenia, kt6re p rzerwimo niestety w 1938 
roku; warto by dzis mole don nawi (lzac. 2 Nie braklo i w6wczas, rzccz 
jasna, powainych spor6w i dyskusji wok61 nazwy tej c~Sci Europy 
i sposobu uj~ia jej dziej6w, ale zrobiono niemalo. D uZy sukces przyni6s1 
mi~dzy innyrni mi~dzynarodowy kongres historyczny, zorganizowany 
w 1933 roku w Warszawie. 

Po ostatniej wojnie dw6ch zwlaszcza historyk6w podj~lo w dojrzalych 
syntezach propozycJe, wysuni~te w dawniejszych debatach zwi(lzanych 
z warszawsk(l federacj(l. Obie te syntezy powstaiy, co znamienne, w Sta
nach Zjednoczonych Ameryki P6lnocnej, gdzie koniecznosc i(lcznego 
traktowania dziej6w naszych kraj6w rysuje si~ w szerszej perspektywie jako 
oczywista koniecznosc. Francis Dvornik, pochodz(lcy z Moraw, kraju 
o silnej tradycji katolickiego slowianofilstwa, dal obraz dziej6w i kuJtury 
slowianskiej, doprowadzony do pocz(ltk6w XVIII wieku; w przeciwienst
wic do rosyjskiej perspektywy mocno w nim uwypuklil od r~bnosc Siowian 
zachodnich i poludniowych oraz ich historii . J Natomiast Oskar Halecki 
przyW w swej ksi(llce, opublikowanej w 1952 roku w Nowyrn 10rku, inn(l 
perspektyw~ Ziem Kresowych (Borderlandv) Chrzeicijaristwa Z achodniego, 
to znaczy ziem obejmuj(lcych kraje Europy wschodniej poza Cesarstwem 
Rosyjskim i Bizantynsko--Ottomanskim. Zwi(lzck z zachodnim kr~giem 
cywilizacyjnyrn jest dla Haleckiego podstawowyrn czynnikiem uzasad
niaj(lcyrn wyodr~bnienie tego regionu.4 

Po wspomnianej ksi(lzce Haleckiego i innych jego publikacjach poj~cie 
Europy srodkowo-wschodniej stalo si~ bardziej popularne przynajmniej 
w kr~gach specjalist6w, chociai w dalszym ci(lgu nie majednolitoSci w jego 
interpretowaniu. Na gruncie amerykanskim realizowana jest od 1974 roku 
pr6ba najobszerniejszcgo jak dot(ld opracowania caloScl dzicj6w tej cz~Sci 
Europy, obejmuj(lcego jedena&cie duzych tom6w. lako granice przyj~to 

1 "Bulletin d'JnfOImalion des Sciences Hi Sloriques en Europe Orienlale" , l. J-VllJ, Varsovie 
1928/38. 

1 Francis Dvornik wydal najpierw IUlka synlelycznych ujee po angjelsll:u (jak: np. The 
Making of Central and Eastern Europe, London 1949, Published by the Polish Research Cenlre 
Ltd) zbierajllC je polem razem w lomie francuskim: Le., Slave.'. flistoire et Civilisations de 
I'lfntiquiti aux dehuu de I'epoque contemporaine, Paris, Seuil 1970. 

4 Oscar Halecki. Borderlands of We.,tern Civilization. If flmory of Ea.,t Central EW'ope, New 
York: 1952; por. tegoz aulora The Limiu and Divisions of EW'opean flistory , New York: 1950; 
M ilknium of EW'ope, Notre Dame 1963. 
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w nim na zachodzie zasiC(g wplyw6w lud6w jC(zyka niemieckiego i wlos
kiego, na wschodzie zas - zmieniaj,!ce siC( terytorium Rusi Kijowskiej, 
Cesarstwa Rosyjskiego i ZSRR. Przedstawia wiC(C ono calosc dzi-ej6w 
Polak6w, Czech6w, Slowak6w, WC(gr6w, Rumun6w, lugoslowian, Bul
gar6w, Albanczyk6w i Grek6w, uwzglC(dnia natomiast niekt6re tylko, 
"nie-rosyjskie" okresy historii Finlandii, Estonii, Lotwy, Litwy, Bialorusi 
i Ukrainy.s 

W mojej, wyd anej przed kilku laty ksi,!zce 0 Europie Slowiairskiej 
w XIV-XV wieku - w epoce decyduj 'lcej dla utrwalenia tu zachodnich lub 
bizantynsko-slowianskich podstaw cywilizacyjnych - poj~ie tytulowe 
traktujC( wyrainie jako okreSlenie geograficzne; uwzglC(dnianie wszystkich 
lud6w mieszkaj,!cych na obszarach przewaiaj'!co slowianskich wydaje siC( 
absolutnie konieczne, pomijanie np. WC(gr6w czy Balt6w musialoby 
prowadzic do zasadniczych deronnacji. IS Szeroka, europejska perspektywa 
porownawcza, uwzglC(dniaj,!ca w szczegolnoSci krzYZuj'lce siC( wplywy 
zachodnie i bizantynskie, zawsze jakos swoiscie przeksztalcane w po
szczegolnych srodowiskach i w kontekScie danej tradycji, stano wi oczywis
ty warunek glC(bszego zrozumienia losu tak pojedynczych narodow czy 
kraj6w jak i calego ich krC(gu . 

R6inorodne czynniki skladaj,!ce siC( na "historiC( globaln'!" stara siC( 
uchwycic w bardzo intcresuj'lcej pracy 0 "trzech Europach" badacz 
wC(gierski lena Szucs.7 Te trzy Europy to Europa zachodnia, wschodnia 
i srodkowo- wschodnia; trzeci termin, pisze Szucs, nie jest doskonaly, 
lepszy jednak od innych. Polska, Czechy i WC(gry stanowi'l dian historycz
ny trzon tej czC(Sci kontynentu, wyroiniaj,!cej siC( pewnymi odmiennymi 
cechami tak od czC(sci zachodniej - przy niezwyklej wadze l'lcZ'lcych je 
wiC(zow - jak i od wschodniej . Wolno oczekiwac, ze bogata w trcSc i bardzo 
instruktywna ksillZka Szucsa, nawi,!zuj,!ca do najnowszych badan i prze
myslen historykow wC(gierskich i swiatowych wywola glC(bsz'l dyskusjC( 
i przyczyni siC( do precyzyjniejszego uchwycenia zajmuj,!cej nas tu niclatwej 
. problematyki. 

Historia bowiem, a nie inne czynniki, jak np. geografia, rasa czy 
ckonomia, stanowi dzis jeszcze 0 swoistoSci naszego regionu na mapie 
Europy. I to historia dlugiego t~ania, jak j,! dzis nazywamy: historyczna 
antropologia kulturowa, pozwaiaj ,!ca lepiej zrozurniee ludzi i narody 
w tym, co dla nich najbardziej ist'otne - w ich swiadomoSci i spolecznej 
kulturze. 

Otwiera tc( historiC( chrystianizacja, nieHe juz zaawansowana okolo rok u 
t}siC(cznego, po konwersjach wladc6w-budowniczych panstw i ich otocze-. 

, A llLvtory of Ea.,t Central Europe, redakcja Peter F. Sugar i Donald W. Traedgold, wyd. 
University of Washington, 1974 i nast. _ ' 

• Jerzy Ktoczowski , Europa slowiallSka ~'XIV-XV wieku, Warszawa 1984. 

7 Jen6 Sziics, US trois Europes, Paris 1985. 
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nia, i wynikaj~ce z niej, stopniowo nabierajllce znaczenia-, wielorakie 
zwi¥ki z Zachodem. W ostatnich czasach intelektualiSci zachodnio
europejscy nierzadko ostro krytykowali europocentryzm za widzenie 
swiata we wlasnej jedynie perspektywie i ignorowanie doswiadczen innych. 
Tymczasem w naszych krajach, silniej nii: inne dotkni~tych w tym stuleciu 
barbarzynskimi totalitaryzmami, kt6re staly si~ smiertelnym zagroi:eniem 
dla europejskosci naszych kultur, budzila si~ raczej rel1eksja nad tym , co 
stanowi najwi~kszll wartoSl: owej europejskoSci, czego powinnismy do 
konca bronic i na czym moi:emy si~ oprzec. Takll rel1eksjll przepojona jest 
ksi4Zka Sziicsa, r6wniez i ja pisalem Europt! Slowiailskq z myslll 0 ukazaniu 
najgl~bszych korzeni kulturowych naszego obszaru. W ciekawej przed
mowie do dziela SZllCsa wybitny, zmarly niedawno francuski historyk 
Fernand Braudel podkrdla, jak wiele mogll si~ nauczyc zachodnioeuropej
scy hisotrycy od swych w~gierskich koleg6w na temat samej istoty 
europejskiego fenomenu. 

Zjawiskiem uderzajllcym i coraz lepiej poznawanym w perspektywie 
swiatowej historii por6wnawczej jest wyjlltkowa ekspansja zachodnio
europejskiego kr~gu cywilizacyjnego w ostatnim tysillcleciu, nieprzerwany 
rozw6j trwajllCY od XIXI wieku ai: po pocZlltek naszego stulecia. W pierw
szych, decydujllcych wiekach ksztaltowania si~ tak poj~tego kr~gu europej
skiego zwraca uwag~ rola spoleczenstwa, nie zas panstw. W centrum 
systemu feudalnego znajd uje si~ sprawa stosunku czlowieka do czlowieka 
i wartosa takie jak honor, wiernoSl:, godnoSl: ludzka; akt holdu jest 
wyrazem wi~zi, jaka powstaje mi¢zy dwoma ludZmi, ich wzajemny uScisk 
oznacza ostateczne przypiec~towanie zawartego zwillzku. Dla mieszkan
cOw wsi i miast podstawowll strukturll spoleczn~ stajll si~ autonomiczne 
wsp6lnoty ludzi majllcych swoje wlasne prawa, swojll- wolno powiedziee
konstytucj~. WolnoSl: dla tych wsp6lnot to wlasnie posiadanie prawa; 
zdob¢ll je w ostrych nieraz walkach wspOlnoty miejskie, w stopniu 
wyzszym nii: wsp6lnoty wiejskie. 

Zasadniczym czynnikiem rozwojowym Europy byly nie jakid systemy 
tyranii czy despotyzmu, ale wsp6listnienie niezliczonej liczby "malych 
kr~g6w wolnoSci", zrzeszajllcych ludzi wolnych, pelnych inicjatywy i przed
si~biorczoSci. Po raz pierwszy w calej historii ludzkoSci na widowni~ 
dziejowll wystllpilo w tak szerokiej skali spoleczenstwo - morna rzec 
obywatelskie, w kt6rym czlowiek-obywate1 jako czlonek wsp61noty znaj
dowal w prawie pisanym i umownym gwarancj~ dla swej aktywnoSci 
i woln o Sci , pojmowanej jako wielka wartosc. Obywatelskosc rozumiano 
w Sredniowieczu oczywiScie inaczej anii:eli w nowoczesnych demokracjach, 
ale r6rnice nie mog~ przeslaniac istotnych punkt6w wsp61nych. KOSci61 
rzymski odgrywal w tych procesach niezwykle donioslll rol~. Morna np. 
spojrzee na regul~ sw. Benedykta jako na pierwszll, niejako wzorcowll 
konstytucj~ europejskll dla maiej, autonomicznej wsp6lnoty mnich6w; 
rozsiane po calym chrzeScijanstwie klasztory stanowily jakby szkol~ tej 
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reguly-konstytucji dla calego spoleczenstwa. Wewn~trzne przemiany w sa
mym chrzeScijanstwie lacinsko--rzymskim prowadzily powoli ku coraz 
wi~kszej waloryzacji Chrystusa jako Boga-Czlowieka, CO zarazem jaki:e 
silnie podkreslalo wartosc czJowieka i jego pracy, rdzumu, osi,!gni~. 
Humanizm chrzeScijanski patronowal pokoleniom buduj,!cym podstawy 
europejskiej kultury i jej wielkim sukccsom. 

Kraje Europy srodkowo--wschodniej przejmowaly zasadnicze struktury 
kr~gu zachodniego w ci,!gu kilku stuleci, zwlaszcza w XIII-XV wieku; 
przejmowaly nie zawsze do konca, np. feudalizm zachodni z instytucjami 
seniora i wasala nigdy nie doczekal si~ pelnej realizacji, zwlaszcza na 
W~grzech czy w Polsce. U schylku sredniowiecza stanowiliSmY jednak 
wyrainie cz~sc zachodniego chrzeScijanstwa, chociai: nieco odr~bn,! - dla 
wielu zreszt'! powodow - od jego starych, pokarolinskich obszarow. 
Wspolne doswiadczenie okcydentalizacji Polski, Czech i W~gier - wraz 
z ziemiami zwi'lZanymi wtedy z tymi monarchiarni, jak SI'lSk, S1owacja, 
Siedmiogr6d, Chorwacja - mialo w kai:dym razie zupelnie fundamentalne 
znaczenie dla uksitaltowania kultur spolecznych i narodowych skladaj~
cych si~ na "nasz,! Europ~". 

Mimo pewnych prob nie doszlo tu jednak do integracji politycznej. 
U schylku XV wieku dynastia Jagielionow obj~a wprawdzie w swe 
wJadanie caly ten obszar - i warto ten trwaj,!cy kilkadziesi'lt lat epizod 
pami~taC! - ale gl~bokie romice w poloi:eniu i podstawowych intcresach 
panstw ,jagielionskiej Europy" byly dobrze widoczne na dlugo przed 
tragiczn'l katastrof'lMohacza w 1526 roku. W dobic nowoi:ytnej na losach 
naszych krajow zawai:yly w sposob szczegolny dwa odmienne doswiad
czenia, mianowicie doswiadczenie Rzeczypospolitej polsko--litewskiej i do
swiadczenie kcajow, ktore znalazly si~ pod berlem Habsburgow. Pozos
taliSmY zreszt'l w tej cz~ kontynentu jakby na marginesie proccsow 
niezwyklej wagi, a mianowicie swiatowej ekspansji Zachodu, tak widocznej 
od XVI stulecia, i azjatyckiej ekspansji Rosji, ProwadZllcej powoli do 
wytworzenia si~ na wsch6d od nas pot~i:nego mocarstwa. 

Rzeczpospolita oznacza dlugie, kilkusetletnie doswiadczlmie wsp6lzycia 
nie tylko Polakow, Litwinow i Rusinow, ale i szeregu innych narodowoSci 
w warunkach demokracji szlacheckiej i rozwini~tego samorz~du terytorial
nego, znajduj'lcego si~ przede wszystkim w r~kach teji:e szlachty. Roz
szerzenie wplywow Zachodu na obszary litcwsko-ruskie mialo zasadnicze 
znaczenie dla kultury nie tylko katolickich Litwinow, ale i przynalei:nych 
do KOSciolow wschodnich UkraincOw i Bialorusinow. Europa srodkowo-
wschodnia wraz z Rzecz'lPospolit'l zmienila swe granice, weszly w jej sklad 
nowe obszary i ludy. Niezalei:nie od oczywistych slaboSci republikanskiej 
monarchii i jej ostatecznej katastrofy, podniesc trzeba g1~bokosc jej 
cywilizacyjnego wplyWU na wszystkie tworz'lce j'l ludy w ci'lgu setek lat 
bliskiego wspoli:ycia. Dotyczy to nie tylko elit, ale tei: najszerszych warstw 
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ludnoSci. K ultura ukraiIlska cry bialoruska w swych najgl~bszych tres
ciach, w sposob nierozerwalny I'lCZll bizantynsko-slowianskie korzenie 
z dziedzictwem okresu Rzeczypospolitej, kultura litewska stala si~ europej
sk'l w tym samym czasie. Na kulturze polskiej natomiast wspoliycie 
z 8:lSiadami ze wschodu wycisn~lo pi~tno tak mocne, i:e . nie sposob po 
prostu zrozumiee zjawiska polskoSci z pomini~em wspomnianych tu 
zwi'lZkow i wzajemnych wplyw6w. Konnikty polityczne i ciasne nacjonali
zmy, narastaj'lce od schylku XIX wieku, zaciemnily obraz wspolnej sukce
sji Rzeczypospolitej, dzis przychodzi niew'ltpliwie czas na spokojne studia 
porownawcze i wywaiony bilans, wolny od joonostronnoSci. Toczone 
w ostatnich latach dyskusje historykow wielu narodowoSci pozwaJaj'l coraz 
lepiej zarysowac ksztalt tej sukcesji, i chyba wolno miee nadziej~, ze bQdzie 
to mialo rowniei: wplyw na wzajemne stosunki naszych czterech narodow. 

Inny od Rzeczypospolitej charakter mialy kraje, ktore od XVI wieku 
maiazly si~ na dlugo pod berlem Habsburgow, przechodZllc tu zreszt'l 
bardzo rome koleje losu. W~gry przezyly katastrof~ i rozbicie, dopiero 
w XVIII wieku odnaJazly si~ w calosci pod wladZll Wiednia. Ci'lgiose 
szlachty w~gierskiej, jak w Polsce licmej i dominuj'lcej w stosunkach 
spolecmych, zostala jednak mimo wszystko w niemalym stopniu za
chowana. WywaiczyJi teZ sobie W~grzy stosunkowo wi~ksZll od innych 
niezaleinosc od panuj'lcej dynastii, az po przeksztafccnie monarchii 
w ostatniej tercji XIX wieku w Austro-W~gry. Proba odtwarzania na sil~ 
srooniowiecmej tradycji korony swi~tego Sterana natrafila jednak na 
zdecydowany opor narodowosci nie-w~gierskich, Chorwatow, Slowakow, 
Rumunow, co doprowadzilo w koncu do zupelnej kl~ki tej koncepcji po 
I wojnie swiatowej. 

Polityczna sytuacja Czech ow pod rZ'ldami Habsburgow byla gorsza hiz 
W~grow, zwlaszcza po bialogorskiej kl~sce 1620 roku. Zupebla niemai 
utrata wlasnej szlachty romila bardzo spoleczenstwo czeskie od w~giers
kiego czy polskiego, a nawet chorwackiego. Ekonomicmie Czechy staly 
jednak lepiej, co mieszczanstwo i chlopi umiej~tnie wykorzystywali, 
zapewniajllc krajowi pod tym wzgl~dem poziom wyzszy niz u S'lsiadow. 

Co pozostalo - mimo zmiennych kolei losu - w Europie srodkowo
wschodniej z owego modelu spoleczenstwa obywatelskiego typu zachod
nicgo, przyj~tego w wiekach srednich? WsrOd szlachty bardzo wiele, 
niezaJeinie od pO:lniejszych defonnacji, jakim ulegl np. system politycmy 
Rzeczypospolitej . Bardzo istotne jest pytanie 0 wid panszczyinian'l 
i pogarszaj'lc'l si~ powoli dol~ chlopow, a taki:e 0 slabn'lC'l - generalnie 
rzecz bior'lc - pozycj~ miast i mieszczanstwa. Tu wlasnie nowozytne 
przemiany w zajmuj'lcej nas cz~Sci kon tynentu wyrainie odbiegaly od tego, 
co dzialo si~ rownolegle na zachOd od Laby. Mimo wyrainych przejawow 
regresji uwzgl~dnic jednak trzeba ogromn'l roinorodnosc stosunkow tak 
w skaJi krajow, jak i w skaIi malych regionow. 
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NiezwykJe istotnym czynnikiem pozostawalo chrzeScijanstwo. W XVI 
wieku Europa srodkowa tworzyla prawdziw'l mozaik~ r6Znych wyznan 
chrzeScijanskich i niechrzeScijanskich, z Zydami na czele. Ich wspolistnieriie 
bylo, mimo wszelkich napi~c i antagonizmow, 0 wiele bardziej pokojowe 
i lepiej uregulowane prawnie anizeli w innych rejonach chrzeScijanskiego 
swiata. I katolicyzm, i protestantyzm byly gl~boko zwi'lzane z Zachodem, 
ruch reformatorski typu zachodniego obj'll od schylku XVI wieku taue 
chrzeScijanstwo wschodnie, zwlaszcza na obszarach Rzeczypospolitej . Nie 
chodzi tu tylko 0 powstaly wtedy KoSci61 unicki - czyli KoSci61. wschodni, 
ktory uznal zwierzchnictwo Rzymu przy zachowaniu daleko id'lcej auto
nomii - ale w wielkiej mierze takze 0 KOSciol prawoslawllY na ziemiach 
ruskich czy w Siedmiogrodzie. Wspolistnienie KOSciolow wschodniego 
i zachodniego w panstwie polsko-litewskim stanowilo jedno z najciekaw
szych i najwi~kszych tego rodzaju doswiadczen w skali calych dnejow 
chrzeScijanstwa; brak nam jeszcze gruntownych badan, by w pelni uwypu
klic jego znaczenie w zajmuj'lCej nas tu, europejskiej perspektywie. 

Walki wyznaniowe doprowadzily pra·.vie wsz~zie do zwyci~stwa i umo
cnienia katolicyzmu; zwyci~stwo to na ziemiach Rzeczypospolitej dokona
10 si~ w zasadzie pokojowo, ale np. w Czechach - bezwzg\~dnie i przy 
uiyciu sily. Olbrzymi wysilek edukacyjny bardzo skutecznie przeoral od 
XVII wieku kolejne pokolenia najszerszych mas ludnoSci, dokonal si~ przy 
tym rodzaj gl~bokiej symbiozy kultur spolecznych i ich tradycyjnego 
folkJoru z chrzeScijanstwem, przede wszystkim w jego potrydenckiej, 
barokowej wersji. Na takim podlozu kulturalnym mialy si~ rozwin'lc 
w XIX i XX wieku nowoczesne ruchy narodowe, w Europie srodkowo
wschodniej szukaj'lce oparcia przede wszystkim na wsi, wSrOd chlopow, 
Stanowi'lcych dlugo najliczniejsZ'l warstw~ sposrOd tych, ktorzy swiadomie 
czy tylko potencjalnie gotowi byli zidentyfikowac si~ z danym narodem. 

Narastanie ruchow narodowych aspiruj'lcych do wywalczenia sobie 
praw, az po wlasne; niepodlegle pans two, stanowilo niezwykJe doniosly 
proces. Toczyl si~ on dlugo, nie zawsze nawet zbyt widocznie, pod 
powierzchni'l oficjalnego iycia trzech czy czterech mocarstw, ktore po
dzielily si~ calym, interesuj'lcym nas tu obszarem, rZ'ldZ'lc nim z Berlina, 
Petersburga, Wiednia (poiniej takZe Budapesztu) czy Stambulu. Przcbiegal 
bardzo roinie, inaczej u Polakow czy W~grow, niezwykle swiadomych swej 
bogatej przeszloSci, inaczej zas np. u Siowakow czy Siowenc6w, ktorzy 
z wielkim trudem musieli dopiero doszukiwac si~ podstaw wlasnej odr~b
noSci. Patriotyzm zwracal si~ nie tylko przeciw mocarstwom rz'ldz'lcym, 
ale takze przeciwko innym narodom dominuj'lcym choeby kulturowo; tak 
bylo na przyklad z Litwinami czy Ukraincaml w stosunku do Polakow. 
RZ'ldz'lcy umiej~tnie podtrzymywali czy wr~cz podgrzewali wzajemne 
antagonizmy wedle zasady divide el impera. Oslabialo to niezmiernie tak 
calosc ruchu narodowego podzielonej rni~dzy obcych Europy srodkowo
wschodniej, jak i, rzecz jasna, kaZd'l ze spolecznoSci narodowych. 
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Po J wojnie swiatowej i kl~ce mocarstw dot~ dominuj~cych, mapa 
naszej cz~sci Europy zmienila si~ zasadniczo. Zasada panstw narodowych 
triumfuj~ca na gruzach imperiow natrafila jednak od POCZlltku na ogrom
ne trudnoSci: wszQdzie sporne byly gran ice, wsz~zie prawie kluczowym 
problemem panstwa stalo si~ wspolzycie ludzi roinych narodowoSci, 
problcmatyka "mniejszoSci narodowych", jak to mamiennie okrdlano 
w dobie narastaj~cych szowinizmow. Podejmowane z r6Znych stron i dla 
roinych powodow proby zorganizowania bliiszego wspoldzialania nowych 
i odnowionych panstw natrafialy na ka:idym krolcu na trudnosci z reguly 
nie do ;"rzezwyci~:lenia. Ta slabose przyniosla dotkliwe konsekwencje 
w dobie II wojny swiatowej, gdy karoy prowadzil wlasn~ politylc~ i ulegal 
kolejno przemocy czy presji pot~inych SClsiadow. Na marginesie walki 
Niemiec ze Zwi~zkiem Radzieckim - po nieudanej probie kompromisu 

'. mi¢zy nimi w latach 1939-1941 - toczylo si~ te:i killca tragicznych, 
krwawych, cz~to bardzo okrutnych wojen nieomal domowych, bratoboj
czych; nienawisc nazbyt cz~sto zajmowala wsrOd mieszkanc6w Europy 
srodkowo--wschodniej micjsce zgodnego wspolZycia. Najerozcy umieli to 
makomicie, cynicmie wykorzystywac dla swych celow. Kartajugoslowian
ska jest tu szczegolnie dramatycma, ale i gdzie indriej nie brakowalo 
ostrych konfliktow, by wspomniee chocia:iby konflikt polsko--ukrainski, 
tak gI~boko tkwi~cy do dris w pami~ci i mitologii obu narodow. W per
spektywie SClsiOOzkiej solidarnoSci starych mieszkancow "naszej Europy" 
moina by tez spojrzee na najbardriej nie1udzki akt nazistowskich Niemiec, 
jakim byla likwidacja Zydow, tak mocno od setelc lat zwi~zanych z kraj
obrazem tej wlasnie cz~sci kontynentu. Kazda jednostka i kazda spolecz
nose stawala tu przOO nadzwyczaj trudnym egzaminem, zdajClc go oczywis
cie bardzo romie. Ze strasziiwych lat barbarzynskiej wojny najZywiej 
zachowujemy Wpami~ bohatersk~ kart~ walk i m~zenstwa wspOibraci, 
ale dla pelnego obrazu trzeba rowniez pami~tac 0 drugjej stronie mOOalu: 
o ludzkim konforrnizmie, maloSci, podloSci, 0 przelanej krwi. 

Po 1945 roku cala Europa srodkowo--wschodnia malazla si~ w oborie 
komunistycmym. Pierwszy raz w swej historii przejsc miala wspolne, dlugie 
- dris juz dochodZllce do pOi wieku - doswiadczenic historycme. Gigan
tycma proba zrealizowania utopii doprowadrila do nieslychanie gI~bokich 
przemian we wszystkich dziedzinach :iycia, wyzwalaj~c zarazem rownie 
nieslychany i szeroki opor: historyk "dlugiego trwania" b¢rie mogl kiOOys 
makomicie ukazac sily tegoz "trwania" ukryte w najg~bszych pokladach 
swiadomoSci, przejawiaj~ce si~ w jednostkowych wyborach, tkwiClce w kul
turach spolecznych i narodowych. Burza dziejowa zmuszala tych, ktorzy 
mimo wszystko chcieli pozostac sob~, do szukania korzeni ich tOZsamoSci 
i powrotu do nOde!. StCld mi¢zy innymi uderzaj~ca sila poszukiwan 
religijnych czy te:i pytan stawianych historii. 

Z naszej europejskiej pcrspektywy niezmiemie istotne wydaj~ si~ dwie 
tendencje, daj~ce si~ z latwoSciCl odczytac w zachodzilCych teraz przemia
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nacho Nie ulega w~tpliwoSci, ze wspolistnienie w jednym bloku politycz
nym romych krajow ujcdnolicilo w duzym stopniu stosunki w icb obr~bie. 
Mieszkancy tych krajow latwiej jakby mog~ si~ ze sob~ porozumiee i zaj~c 
wspoln~ postaw~ wobec biez~cych wypadkow politycznych czy problemow 
gospodarczych; cudzoziemcowi spoza bloku niezwykle trudno przychodzi 
czasem uchwycenie rzeczy dla nas, zdawaloby si~, oczywistych. Sprzyja to 
wytwarzaniu wi~zi i wzajemnej l~cznoSci. Zjawisko takie dotyczy przede 
wszystkim spoleczno-intelektualnych elit naszych krajow, z kaZdym ro
kiem coraz bardziej sklonnych do dogadania si~ z ~siadami, do rewizji 
utartych stereotypow i szukania rozwi~zan dla najbardziej kontrowersyj
nych problem6w. Tkwi w tymolbrzymia szansa dla wszystkich. Z drugiej 
strony istnieje jcdnak inn a, bardzo niebezpieczna tendencja. Dlugi opor 
prowadzi latwo do programowego zamykania si~ we wlasnym swiecie, 
w mniej czy bardziej wyimaginowanej tradycji , przy daleko posuni~tej 
nieufnoSci do wszystkiego co inne, obce, nowe. Patriotyzm latwo zamienia 
si~ tu w praktyce w szowinizm czy rasizm. Latwy posluch znajduje 
tlumac~ca wszystko spiskowa teoria historii, dostrzegaj~ca wsz~zie 
ukryte spr~zyny i wplywy mafijnych kr~g6w, kt6re sprawowac maj~ jakoby 
kontrol~ nad rzeczywistoSci~. Praktyka polityczna bloku komunistycznego 
prowadzila do utrzymywania w poszczegolnych kcajach atmosfery swois
tego nacjonalizmu z rozbudowan~ ideologi~ i mitologi'l, do izolowania 
jednych od drugich, do podsycania wr~cz czasem tradycyjnych wrogoSci, 
przy werbalnym deklarowaniu internacjonalizmu. Stara zasada divide et 
impera w petni znalazla tu zastosowanie i odniosla prawdopodobnie 
wi~ksze niz gdzie indziej sukcesy. Powstaje pytanie 0 fundamentalnym 
znaczeniu: w jakim kierunku pojdzie dalsza ewolucja nastroj6w w krajach 
Europy srodkowo-wschodniej i calcgo obozu komunistycznego? Tym 
wamiejsze jest uswiddomienie najszerszym kr~gom ludzi niebezpieczenstw, 
jakie przyniesc moZe nieokielznany nacjonalizm. 

W tym tez kontekScie nawi~zac chcialbym do europejskiego w'ltku 
w nauczaniu lana Pawla II, tak bardzo istotnego dla caloksztaltu 
papieskiej mysli. Wyrasta on bezposrednio z doswiadczen polskich, 
w szczeg61nosci z doswiadczen pOlskiego KoSciola ostatniego pOlwiecza, 
doswiadczenia te jednak - wolno nam chyba to powiedziee - wsp6lgraj~ 
z tym, co przerywano r6wnolegle w innych kcajach naszego kontynentu . 
Chodzi 0 podnoszony juz wyzej nawr6t do kulturowych korzeni jako 
podstawy ludzkiej tozsamoSci i godnoSci. Dla postaci symbolizuj~cej 
w Polsce ten kierunek, dla prymasa Stefana Wyszynski ego, troska 0 zwi~
zanie moZliwie najszerszych kc{:g6w ludzi z millenijn~, chrzeScijansk~ 
tradycj~ Polski znajdowala si~ w centrum jego duszpasterskiego programu, 
organizowanego - mimo wszystkich trudnosci - z wielkim rozmachem. 
Program ten dotarl do wszystkich polskich parafii i przybral charakter 
jakby wielkiej akcji misyjnej, kt6rej skutecznosc dobrze zostala przez 
KoSci61 od kilku wiek6w wypr6bowana. A przeciez ~rzcciwnikiem byl tym 
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razem pot~iny system totalitarny 0 ambicjach zrealizowania swej utopii na 
gruzach wszystkiego, co dotOld istnialo. 

Jan Pawel II odslania chrzeScijanskie korzenie Europy, ukazuj~c przy 
tym, jako swiadorny swego pochodzenia Slowianin, Ze nie zamyka si~ ona 
w swej zachod niej cz~sci . Olbrzymi~ wymow~ symboliczn~ mialo oglosze
nie przezen swi~tych pat ronow Slowran, Cyryla i Metodego, wspolpa
tronami kontynentu obok swi~tego Bencdykta, uosabiaj~cego ZachOd. 
Europa Jana PawJa II, wielka Europa, rn a stanowie przcde wszystkim 
jednosc kulturow,! opart~ 0 najbardziej fundamentalne wartosci , przy 
rownoczesnym poszanowaniu jej bogatej roinorodnoSci , wyrazaj,!cej si~ 
w lokalnych, regionalnych i narodowych tradycjach. Sila uniwersalizmu 
chrzeScijanskiego leZy wlasnie w urriiej~tnoSci harmonijnego I,!czenia 
w jedn~, bogat'! calosc bardzo roinych spolecznych wi~zi; czlowiek moZe 
identylikowac si~ rownoczesnie z mal,! wspolnot~ czy grup~ i z narodern, 
region ern , a nawet cal~ Europ~. To wielorakie poczucie przynaleinoSci 
stanowilo w dobie tworzenia si~ i rozwoju Europy jej wielk~ sil~. LeZy ono 
oczywiScie na antypodach doktryn zacidniaj,!cych - wszelkich nacjonaliz
mow, egoizmow narodowych czy kJasowych, rasizmow i tym podobnych
ktore opanowaly serca i urnysly mieszkancow Europy w pierwszej polowie 
XX wieku, prowadz~c prost~ drog,! do totalizrnow r6i:nych MaSci i total
nych katastrof. Europa Jana Pawla II nie jest jeszcze jedn~ utopi~, prob~ 
uszcz~sliwienia z gory i na sil~, ale wezwaniem do m~drego budowania 
rzeczywistosci przez wol nych obywateli przy poszanowaniu praw os6b 

. i wspolnot. Jest w niej rniejsce i dla chrzeScijan, i'dla innych ludzi 'gotowych 
uznae i szanowae prawa przyj~te przez spolecznosd. Nie jest tez ta 
papieska Europa mrzonk~. Integracja Europy zachodniej to juz dzis proces 
mirno wszystkich trudnoSci zaawansowany, najbliisze lata przynioSll tu 
najprawdopodobniej rozstrzygni¢a ekonomicz!1e 0 kolosalnym, przelo
mowym bye moze znaczeniu. Wykladaj~c na Sorbonie w latach 1985---87 
rnoglern namacalnie stwierdzie, czym dla mlodych studentow z Francji 
i innych krajow Zachodu stala si~ juz dzis wspolnota europejska, jak 
daleko np. odszedl w przesziosc w swiadomoSci mlodzieZy konflikt 
francusko-niemiecki. Dla nas zas, dla Europy srodkowo--wschodniej, 
polozonej mi~dzy wspolnot~ zachodnioeuropejsk~ a wspolnot~ ludow 
Zwi~zku Radzieckiego, problem naszego miejsca na kontynencie stanowi 
nie tyle kwesti~ uczonej dysputy, ile spraw~ naszego istnienia, naszego Zycia 
lub srnierci. 

W Europie takiej, jaka rysuje si~ choeby u Jana Pawla II, jest w pelni 
miejsce dla "naszej Europy", nie traktowanej jako sila polityczna wroga 
wobec Zachodu czy Wschodu. Mamy si~ integrowae nie przeciw kornus, 
ale po to, by skuteczniej wejse do wi~kszej, otwartej caloSci, do Europy tout 
court, by zdobye w niej nalerne miejsce i wzbogacie j~ 0 nasz dorobek. 
GdybySmy znaleZli si~ tam tylko jako aneks do Niemiec - jak w sfor
rnulowanej podczas I wojny swiatowej koncepcji Milleleuropy - czy tez 
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jako aneks do Rosji, wowczas sytuacja nas wszystkich i kai:dego z osobna 
bylaby bez porownania gorsza. St'ld szukanie porozurnienia i zblii:enia jest 
podstawowyrn nakazern chwili, jest wiC\kim wyzwaniem, ktore staje 
u schylku XX wieku przed kai:dym z narodow naszej cz~sci kontynentu. 
Jasno rysuje si~ ogolny kierunek, nie zas szczeg610we rozwi'lzania, ktore 
przybierac b~'l sit'l rzeczy bardzo roi:ne ksztalty, zalei:nie od sytuacji 
i ukladu sit. 

Spolecmosci narodowe czeka wielka praca przernyslenia od podstaw 
dotychczasowego sposobu ujrnowania wlasnej historii i wlasnych tradycji 
politycmych. Nacjonalizm i egoizm narodowy wycisn'll tu wsz~zie 
nieslychanie sHne pi~tno, choCcz~sto nie zdajerny sobie z tego sprawy. 
Umiej~tnosc spokojnego spojrzenia od drugiej strony, najlepiej zas z killru 
stron, wci'li: jeszcze nie jest zbyt powszechna. Nowoczesna historiografia 
i humanistyka porownawcza, ktore uczynily ogrornny krok naprzoo na 
drodze ku bardziej obiektywnernu uchwyceniu przeszloSci i terainiejszoSci, 
oddac tu rnog'l powai:ne uslugi; tak jui: ZCl;szt'l dzieje si~ w najciekawszych 
i najambitniejszych ich dzielach i kierunkach. Gdy jednak przechodzirny do 
konkretow, wowczas rodZll si~ wsroo ludzi ogromne opory, ujawniaj'l si~ 
z wielk'l sil'l wlasne czy odziedziczone przekonania i stereotypy, ktore nie 
dopuszczaj'l do autentycznej dyskusji, do,jasnego widzenia naszej sytuacji 
i potrzeb. 

Pro~ bilansu tych spraw trzeba by podj'lc w kai:dym kraju. W Polsce 
warto na przyklad zapytac, czy ludzie rozumiej'l, 0 co wlaSciwie chodzi 
Ojcu Swi~ternu, gdy z takim uporern nawraca przy kai:dej okazji do 
europejskiej ternatyki. Ruch "Solid arn oSci" , szczegolnie blisko zwillZany 
z osob'l i nauczaniem Jana Pawla II, niew'ltpliwie mial i rna wyjlltkowe 
zaslugi dla umacniania postawy otwartej, ludzkiej i solidarnej w stosunku 
do innych, i to nie tylko w skali polskiej. Ale rzeteiny rachunek sumienia . 
osOb i spolecmosci wydobylby i u nas caly szereg grzechow i zaniedban. 

W plaszczyinie politycmej potrzebna jest rewizja pogi'ldow, symbolizo
wanych u nas przez wcilIi: iywe nazwiska Jozefa Pilsudskiego i Romana 
Drnowskiego. Pierwszy z nich lepiej rozurnial tIawnli tradycj~ wspoliycia 
ludow Rzeczypospolitej, ostro krytykowanll przez drugiego, byl jednak 
chyba zbyt blisko zwillZany z dziedzictwern szlacheckich elit teji.e Rzeczy
pospolitej, by w pelni uwzgi~dnic koniecznosc uloi:enia wzajernnych sto
sunkow z Sllsiadami na europejskich wlasnie zasadach, koniecznosc, ktora 
dzis dopiero wydaje si~ oczywista. Tradycja Rzeczypospolitej, wspolna dla 
wielu narodow, w tym takie iydowskiego, jest przez to dla "naszej Euro
py" niezwykle cenna, i to nie tyiko dla jej bezposrednich spadkobierc6w. 
Szukajllc fonnul dobrego wspolZycia w sposob szczegolny cenimy przy
klady takiego zjawiska w naszej europejskiej przeszloSci. Nieprzypadkiem 
tylu wspolczesnych Europejczykow i Amerykanow interesuje si~ RzecZllPo
spolilll XVI wieku jako doswiadczeniem zbiorowym dzis wlasnie wartym 
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przypomnienia; podobne karty majll zresztll w swej bogatej przeszloSci. 
takZe i inne narody Europy srodkowo-wschodniej, i karty te stanowill 
jednll z waznych legitymacji ich miejsca na nowej mapie kontyncntu. 

Dla kolejnych pokolen naszych przodk6w sPfawa niepodleglosci, walki 
o nill blldi 0 jej utwierdzenie, byla rzeczll kluczOWll. Moje pokolenie dalo 
temu przejrnujllcy wyraz w latach II wojny swiatowej. W dzisiejszym, 
zmniejszajllcym si~ i jednoczllcym swiecie niepodleglosc musi si~ nieroze
rwalnie IllczyC z nowym rozumieniem naszej europejskicj toZsamoSci., 
z przemysleniem na nowo formuly Europy, w kt6rej mamy malezc obok 
innych swoje rniejsce. Nasza droga wiedzie przcde wszystkim poprzez 
zwillzek z ~siadami, z EuroPll srodkowo-wschodnill. Przyst~pujllc do 
porzlldk6w we wlasnym domu nie mozemy 0 tym zadaniu ani na chwil~ 
zaporninac - ani my, ani wszyscy nasi bliisi i dalsi Sllsiedzi. 

Jerzv Kloczowski 
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EUROPA JUTRA 

Za kaidym razem, gdy mysl~ 0 problemie jednosci lub rozpadu Europy, 
nachodzi mnie poczucje ogromu czasu, kt6ry trzeba ogarn'lc, wielkosci 
problemu, z kt6rym trzeba si~ zmierzyc, jego subtelnych powi'lzan z cal'l 
histori'l swiata i z jego przyszlosci'l. Fenomen Europy, eUf'Opcjskosci, roli 
tego kon tynentu w dotychczasowym rozwoju ludzkoSci, wydaje mi si~ tak 
wazny i tak malo dot'ld zbadany, ie zastanawianie si~ nad nim zdaje mi si~ 
namyslem nad istot'l dziej6w czlowieczenstwa. Pytanie, czym byla, jest 
i b¢ zie Europa, jest zarazem pytaniem 0 to, czym byl, jest i ~dzie czlo
wick. Ale jeieli tak na to patrzeC - to jest to zadanie zbyt wielkie, aby silic 
si~ na bardziej calosciowe uj~ie problemu. Mog~ tu co najwyzej przedsta
wic ki lka mysli, czy ki lka tez, uloionych na tyle logicznie, na ile mnie stac. 

&,isle m6wi'lc b~dzie to siedem tez stanowi'lcych wst~p do wst~pu do 
tego ogromnego tematu. 

Teza 1. 

Przez dwa i pOI tysi'lca lat Europa odgrywala w swiecie rol~ ogromn'l 
i wci'li rosn'lC'l. Gdy chodzi 0 rozw6j nauki, techniki, tego wszystkiego, co 
nazywamy wsp6lczesn'l cywilizacj'l, a wi~c r6wniei prawa, zasad or
ganizacji iycia publicznego, demokracji, parlamentaryzmu - byla to rola 
wiod'lca. Gdy chodzi 0 rozw6j kuitury - byJa ona r6wniei: doniosla, choe 
w tej dziedzinie wzajemne wpJywy i oddzialywanie r6Znych kuitur, ich 
powi'lzania i przenikanie byly bardziej z}oione nii w tamtych. 

Nie jest rzeez'l dokladnie wyjasnionC}, czemu to wJasnie Europa odegraJa 
tak wie\k'l rol~ w t:.vorzeniu si~ cywilizacji uniwersalnej. Dlaczego to 
wlasnie Europejczycy dokonali najwi~kszych post~p6w w dziedzinie nauki, 
techniki, (a teehniki uzbrojenia w szczeg6InoSci), zeglugi i nawigacji, 
odkryc geograficmych i rozwoju komunikacji, informacji, handiu i tak 
dalej . W wielu z tych dziedzin pocz'ltkowo przodowali Olinczycy, potem 
Arabowie, ostatecznie jednak wszystkich przewyiszyJi Europejczycy. Dla
czego tak si~ stalo? Wiele napisano ria ten tern at, ale w gruncie rzeezy 
jedyn'l odpowiedzi'l, jak'l naprawd~ dysponujemy, jest bezradne stwier
dzenie: tak si~ jakos zloZylo. 

Teza 2. 

Podobnie jak Grecja w pocz'ltkach historii europejskiej, tak sarno 
i Europa jako calosc w pewnej chwili wyczerpala swoje sily. Stalo si~ to 
w wyniku wyniszczaj'lcych walk bratob6jczych. Europa przodowala 
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w swiecie, ale Europejczycy wzajemniesi~ wyrzynali, podobnie jak to 
swego czasu robili mi~zy sob~ Grecy. Europa utraci la przodownictwo, 
malazla si~ w uzalemieniu od pot~g zewn~trznych, od wiclkich mocarstw 
rozci~gaj~cych si~ na innych kontyncntach. Ale czy takjuz b¢zie zawsze? 
Czy Europ~ czeka podobny los, jak jej cz~sc najstarozytnicjs7Al? 

Nie wier~ w to. Ozisiejsza Europa juz teraz jest si III r6wnor~n~, a pod 
wie\ u wzgl~ami nawet goruj~c~ w stosunku do innych swiatowych 
pretendentow do przewodzenia. Problemy Europy SCI dzis raczej pro
blemailli natury politycmej, historycmej i psychicmej, a w mniejszym 
stopniu materialnej, technicznej, czy gospodarczej. Tak w karoyro razie jest 
w Europie zachodniej, pozostaj~cej wprawdzie nieco w tyle w stosunku do 
Amerylci, ale szybko si~ rozwijaj~cej. Natomiast zarowno w liczbach 
absolutnych, a jeszcze bardziej w tempie wzrostu Zwilp".elc Radziecl!:i 
i RWPG nie SCI w stanie dotrzymae jej kroku. 

Europa zachodnia jui: stala si~ wielkim mocarstwem, a po roku 1992 jcj 
rola bez w~tpienia wzroSnie. 

Teza 3. 

Sila wielkich mocarstw pozaeuropejskich, ktore po roku 1945 przej~ly 
kierownictwo spraw swiatowych relatywnie zmniejsza si~. Jest to widocme 
zarowno w Europie, jak i na Oalekim Wschodzie. Nast~puje proces 
odmienny od tego, ktory w latach czterdziestych uWaZano za nieunikniony: 
zaniku malych paristw na rzecz organizmow, wi~kszych. Proces, ktory 
w roku 1940 tak uj~l Molotow w rozmowie z ministrem spraw zagranicz
nych Litwy: "Musicie bye dostatecmie realistyczni, by zrozumiee, i:e czas 
malych krajow przemin~l". 

Ozis istnieje na swiecie 0 wiele wi~j malych krajow niz w roku 1940. 
I jeSli pojawiaj~ si~ tendencje integracyjne, to nie przebiega to tak jak 
w krajach baltyckich .w roku 1940, tylko zupetrue inaczej. 
Wygl~da na to, i:e choe sila militarna wielkich mocarstw z pewnosci~ si~ 

nie zmniejszyla i pod tyro wzgl~dem ich przewaga nad malymi paristwami 
jest chyba wi~ksza, nii: kiedykolwiek, to jednak ich mozliwoSci wplywania 
na rozwoj wypadkow w innych krajach zmalaly. Wydaje si~, i:e wiellcie 
centra, ktore dawniej decydowaly 0 biegu spraw - slabn~. 

Supermocarstwo amerykariskie przezylo wstr24S niepowodzenia w Wiet
namie i dramatyczne doswiadczenie podzialow wewn~trmych. Wprawdzie 
odzyskalo ono rownowag~, ale odt~d jui: wie, i:e jego moi:liwoSci nie SCI 
nieograniczone. Byla to bardzo wai:na nauka. 

Supermocarstwo sowieckie taue przezylo niepowodzenie zewri'~trzne 
w Afganistanie, a do tego dol~czyl si~ gl~boki kryzys wewn~trmy 
stawiaj~cy pod makiem zapytania nawet daisze trwanie panstwa jako 
caloScl. GI~boka niewydolnosc gospodarcza zbiega si~ z kryzysem in
stytucji i:ycia publicznego i z gwaltownyro zaostrzeniem problemow 
narodowosciowych. 
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Zrnniejszanie si~ roli supennocarstw, a szczeg6lnie slabni~e moskiews
kiego osrodka dot'ld kieruj 'lcego rozlegJym imperium otwiera przcd 
swiatem, a szczeg6lnie przed EuroP'l zupcJnie nowe pcrspektywy. 

Teza 4. 

Henry Kissinger napisaJ niedawno w "Newsweeku": "Polityczna struk
tura Europy - na Wschodzie i na Zachodzie - stanie si~ centralnym 
zagadnieniem lat dziewiC(ooziesi 'ltych .. . Rzadko siC( zdarza, aby tak wiele 
czynnik6w jednoczdnie znalazJo si~ w stanie pJynnym". Zas byJy prezy
dent Nixon, roowi 'lC 0 tym samym rejonie, powiedziaJ: "W latach 
dziewiC(ooziesi'ltych nieuniknione jest polityczne trz~ienie ziemi". 

Wydaje siC(, ze polityczne trzC(sienie ziemi przewidywane na lata dziewiC(c
dziesi'lte rozpoczC(lo siC( juz teraz. Nie moma juz miee w'ltpliwoSci, ie 
trwaj'l wie1 kieruchy tektoniczne, ktore prowadz'l do zmiany ukladu sil, 
a co za tyro idzie - do zmiany krajobrazu poUtycznego w Europie. 

Zgadza siC( to z obserwacj'l poczynion'l juz wiele razy w publicystyce, 
a wypowicdzian'l tez przez prezydenta RFN Weizsiickera w jego g10snym 
przemowieniu w maju 1985 roku na temat trwaJosci europejskich systemow 
politycznych. Znane z historii wielkie europejskie systemy, czyli ko\ejne 
ukJadY sil miC(dzy panstwami uksztaltowane w wyniku wie1kich wydarzen 
(na przyklad system napoleonski, system Kongresu Wiedenskiego, SwiC(te 
Przemierze, system bismarckowski, traktat wersalski itd.) nigdy nie trwaly 
dluiej, niz 40--60 lat, dwa alba trzy pokolenia, a czC(sto nawet krocej. 
Potem przychodzila zmiana. 

Dawniej rownowaga sil w Europie byla delikatna i krucha, co cz~sto 
prowadzilo do wojen. Miejmy nadziejC(, ie teraz rownowaga jest mnicj 
podatna na zaburzenia, a wojna zbyt ryzykowna, aby ktos mogl 0 niej 
powamie mysiee. Nie mniej zmiana tej rownowagi zaczyna siC( rysowae 
coraz wyramiej. 

Teza 5. 

Z powyZszych wzgl~dow wydaje rni siC( prawdopodobny powblny, 
nieSpieszny, ale nieunikniony wzrost wagi, znaczenia i roli Europy. Ten 
proces juz trwa - jest wyrainie wid oczn y, a w latach dziewiC(ooziesi'ltych 
ulegnie prawdopodobnie przyspieszeniu. MyslC(, ie oba supermocarstwa 
b~'l powoli rezygnowaly z r6mych dotychczasowych prerogatyw - przcde 
wszystkim w dzicdzinie obrony, ale taue i na innych polach. Nie b~'l po 
prost ti roogly nadal roscie sobie do nich pretensji. Liczba i zasiC(g tych 
prerogatyw jest zreszt'l po obu stronach r6Zny, USA maj'l ich 0 wiele 
mnlej , ponosz'l za to duze koszty. Ale to wszystko bC(dzie si~ praw
dopodobnie zmieniae. NastC(powae b~dzie proces usamodzie1niania siC( 
kontynentu i dotyczye to bC(dzie obu jego czC(sci. 
B~zie siC( to jednak dzialo w r6Znym tempie i-co wamiejsze - w rozny 
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sposob. Cz~sc zachodnia kontynentu od dtugiego 'juz czasu uklada swe 
sprawy po nowemu i robi to w sposob zorganizowany, spokojny, nie 
powoduj'lcy zadnych dramatow. Grozba wojny znikn~a ze stosunkow 
mi~dzy tymi krajami j sarna mySl 0 niej wydaje si~ absurdem. Obmyslane S<l 
i wprowadzane w zycie nowe formy wspolpracy, umacnia si~ tozsamosc 
europejsk'l, pogl~bia wzajemne zrozumienie. Jest to oparle na wolnej woli 
i swobodnym wyborze uczestnicz'lcych w tym procesie spoleczcnstw. 
Wynika to z wielu przyczyn, ale przede wszystkim z rosn'lccgo przeko
nania, ze to jest dla wszystkich korzystne gospodarczo. Moma duzo mowie 
o psychologicznych, czy historycznych korzeniach jednoSci Europy, ale jest 
rzecZ'l oczywi st'l , i:e nie doszloby do wi~kszych posl~pow, gdyby nie 
l'lczylo si~ to z rosn'lcym przekonaniem 0 wynikaj'lcych z tego pozytkach 
ekonomicznych. / 

Tak jest w Europie zachodniej. Natomiast cz~~ wschodnia kontynentu 
jest zap6miona nie tylko gospodarczo i cywilizacyjnie, ale i - przede 
wszystkim - politycznie. I wla.snie zapoznienie polityczne sprawia, i:e wsp6l
czesne hoola konfliktow przesun~Jy si~ dzisiaj na wschoo. Tutaj ujawniaj'l 
si~ obecnie najwi~ksze niebezpieczenstwa. 

Teza 6. 

Kryzys 'j rozktad systemu komunistycznego jest zjawiskiem takich 
rozmiarow i na tak'l skal~, i:e trudno wskazae podobny przyklad w historii. 
Rzecz dotyczy poltora miliarda ludzi i rozgrywa si~ na obszarach od 
Europy srodkowej po Wictnam, Kambodz~, Etiopi~ i Nikaragu~. Jest 
zupelnie oczywiste, i:e zjawisko takich rozmiarow kryje w sobie zagadki 
i ogromne niebezpieczenstwa. 

RZ'ldz'lce dotychczas grupy stawiaj'l zaciekly opor. W niektorych 
krajach jak Polska, W~gry, ZSRR inicjatyw~ maj'l reformatorzy. W in
nych, ktorych nie trzeba wyliczac - rz'ldy pozostaj'l w r~kach konserwatys
tow prowadz'lcych zaci~ty boj ariergardy. Wydarzenia ostatnich mjesi~cy 
i dni wskazuj'l, ze Sll oni gotowi nawet na najgo rsze. W wielu miejscach 
odwoiuj'l si~ do ksenofobii i nacjonalizmu. Kiedy wi~ mowimy 0 przyszlo
Sci Europy nie moi:emy pomijae faktu. ze podzial na Labie spowodowal 
pewien skutek, ktory jest dla tej przyszloSci niesprzyjaj'lcy. Otoz w zachod
niej cz~sci kontynentu od czterech dziesi'ltkow lat trwa proces powolnego, 
nieiatwego, ale post~puj'lcego przezwyci~i:ania nacjonalizmu i wrogoSci 
mi¢zy narodami. Na wschoo od Laby mamy natomiast do czynienia 
z nacjonalizmem niespclnionym, niczaspokojonym, podramionym przez 
dlugoletniepanowanie imperium, a zatem wci'lz i:ywym. 

Z tym trzeba si~ liczye. 

Tcza 7. 

Mimo to mysl~, i:e zblizenie mi¢zy obu cz~sciami Europy jest 'nieunik
nione. Oroga b¢zie wprawdzie trudna i moi:e bye dluga. Mog'l si~ na niej 
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jeszcze zdarzyc liczne wahania, cofni~ci a, przym rozki. Ale zmiany b¢~ 
jednak nast~powaly. B~zie tak przede wszystkim dlatego, i:e tak ch~ 
narody, a jest to w ostatecznym rachunku rzecz silniejs.za, nii wszelkie 
ideologie. Jak to napisal pewien m~ry Fin , Max Jakobson: 

"Calkiem odwrotnie, nii SCldzono przy koncu drugiej wojny swiatowej, 
ideologie nie zdolaly w trwaly sposob zapewnic sobie posluszenstwa 
narodow. In teresy narodowe okazaly si~ sil~ mocniejszll, nii zaangaiowa
nie ideologiczne". 

Zmiany w ukladzie sil, jakie obserwujemy, doprowadzll w koncu do 
wielkich zmian politycznych w Europie. Nie wdajllc si~ w przedwczesne 
proroctwa moma jednak zaryzykowae nast~puj llce t....ierdzenia: 

a/ Zmiany w ZSRR doprowadzll do rozluinienia kontroli nad EuroPli 
srodkowo-wschodnill. 

b/ Taki rozwoj wypadkow wysunie ponownie na czolo problem nicmic
cki wraz z kwestill zjednoczenia Niemiec. 

c/ Europa zachodnia stanie wowczas wobec koniecznoSci poszukania 
szerszego, ogolnocuropcjskiego rozwillZania, ktore byloby w stanie zapew
nie kontynentowi bezpieczenstwobez ogi lidania si~ na innc mocarstwa. 

d/ Niezwykle wainym problemem stanie si~ wowczas sprawa stosunkow 
polsko-niemieckich i sprawa nowego porZlldku ogolnoeuropejskiego wlll
czajllc w to nowy model stosunkow krajow Europy srodkowo-wschodniej 
mi~dzy sobll oraz mi~zy obiema cz~Sciami Europy. 

Ozis Sll to jeszcze sprawy bard zo slabo przemyslane, ale wypadki toczll 
si~ szybko. Mysl~, ie jui w cillgu kilku najbliiszych lat sprawa stanie przed 
nami w calej okazalosci. 
B~ziemy mieli wtedy przynajmniej t~ satysfakcj~, ie pomyslelismy · 

o tym wczdniej . 

Postscnptum 

. Powyiszy tekst dojrzewal stopniowo: Wyobraienie sobie innej Europy: 
pojaitanskiej, nie podzielonej jui jak dotlld murami, zasiekami i polami 
minowymi, Europy pokojowej , demokratycznej, wspolpracujllcej - wyo
brai:enie sobie takiej Europy do niedawna moglo bye traktowane tylko 
jako nieszkodliwe hobby. To znaczy: nieszkodliwe dotlld, dopoki ten , kto 
je uprawial, ograniczal si~ do myslenia, a nie zaczynal 0 tym mowie, albo 
co gorsza - pisae. Wtedy przestawalo to bye nicwinnym hobby a stawalo 
si~ zbrodnill stanu. Ale te czasy min~ly. 

Tak wi~, powyiszy tekst powstawal powoli. N ajpicrw, w roku 1983 
w postaci rcferatu wygloszonego na pewnym niejawnym konwcntyklu. 
Wzbudzi l u jednych sluchaczy zaintcresowanie, u innych natomiast reakcj~ 
krytyczn~ jako owoc myslcnia iyczeniowego, cos w rodzaju fantasmagorii. 
OwczeSni, a i p<'>iniejsi "realisci" nie potrafili sobie wyobrazie zmi any 
stanu istniejllccgo. 
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Nastwnie nielctore z przedstawionych tu mysJi opublilcowalem w "Prze
gl~zie Powszeehnym" (w rolcu 1988). Wtedy nie wzbudzily juz taldego 
oporu realistow, choc wielu nadal odnioslo si~ do nich z niedowierzaniem. 
Jeszcze pozniej, w czerwcu 1989 rolcu zawarlem je w referacie wygJoszonym 
w Kralcowie podczas seminarium na temat poj~ia Europy srodlcowej. 
OWego czerwca, jtiz po polslcich wyborach, wiele rzeczy wydawalo si~ 
nareszcie moi:liwe, ale wci:p: nih nie m6gJ przewidziec, co wydarzy sj~ 
w drugiej polowie roku. 
Pami~tam, ie po referacie podszedl do mnie pewien czcigodny pastor 

pacyfista z Holandii i powiedzial, ie nie jest w stanie zgodzic si~ z moimi 
tezami w Icwestii niemieclciej poniewaZ w calych Niemczech nie rna takich 
sil, kt6re by pragn~ty zjednoczenia. "Nie rna Zadnych takich sil - powie
dzial - a juz szczegolnie w NRD. W tym kraju nikt nie chce slyszec 
o zjednoczeniu". Jego stowa upewnily mnie (dot~d to tylko podejrzewa
tern), ie holenderscy pacyfisci nie za/Nsze bywaj~ dobrze zorientowani 
w stanie spraw naszego swiata. 

Dzis wiele z rzeezy, ktore pr6bowalem dopiero sugerowac, czy tez 
sygnalizowac w owych tezach stalo si~ realn~ moi:ljwoSci~, a moZe nawet 
oczywistoSci~. Jdli Czytelnicy talc to odbior~ - to przepraszam ich. Ale 
wydaje mi si~, Ze nie wszystko jest talc jasne i oczywiste, Ze wci~z jeszcze nie 
ogarniamy caloSci gigantycznego procesu, jaki rozgrywa sj~ w Europie. 
Dlatego osmielam si~ przedstawic owe tezy jako material do dalszych 
przemySIeo. 

styczeri 1990 Kazimierz Dziewanowski 
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MISTYKA 

CZYLI KSI~GA ODCZYTANA 


"Pan dal mi do r~ld Ksj~g~ 
wszystkich b}16w" 

(Jakub Bohrne) 

"I ujrzalem po prawej r~ce Zasiadaj'lcego na tronie ksj~g~ zapisan'l 
wewn'ltrz i na odwrocie zapiecz~towan'l na siedem piecz~. 

1 ujrzalem pot~mego aniola, obwies7..czaj'lcego glosem donosnym: »Kto 
godzien jest otworzyc ksi~g~ i zlamac jej pieC7~cie?« 

A nie m6g1 nikt - na niebie ani na ziemi, ani pod ziemi'l - otworzyc 
ksi~gi ani na ni'l patrzee. 

A ja bardzo plakalem, i.e nikt nie malazl si~ godzien, by ksi~g~ otworzyc 
ani na ni'l patrzee." (Ap 5. 1-5) 

Prorocza wizja swi~tego lana opowiada 0 sytuacji doprawdy rozpacz
liwej: czlowiek widzi Ksi~g~, w kt6rej zapisane zostalo jego przeznaczenie, 
lecz nie jest w stanie odczytac tekstu. Ksi~ga jest niedost~na, otwarcie 
piecz~ci pozwoli na ujawnienie sensu, lccz tymczasem pytanie pot~znego 
aniola pozostaje bez odpowiedzi. Zblizon'l scen~ opisal juz Izajasz (28. 
11-12): objawienie to zapiecz~towana ksi~ga, jedni nie odkryj'l nigdy jej 
treSci dlatego, :i:e nie potrafi'l czytae, inni powstrzymaj'l si~ od zlamania 
piec~. Tym, co usiiuj'l zgl~bic tajemnice Boskiego Pisma, przeszkadza 
zar6wno niewiedza, jak i nadmiema mOld rose, kt6ra zamkn~la swego czasu 
mlodemu Augustynowi drog~ do lektury ksi'lg biblijnych . Nie mamy liter, 
j~zyka, alfabetu, maczen, a przede wszystkim - jak w wizji swi~tego lana 
nikt z nas nie posiada dostatecmej mocy, by otworzyc siedem piec~ci 
tajemniczej Ksi~gi. 

Z punktu widzenia mistyk6w chrzeScijanskich wsp6lczesnosc, w jakiej 
przyszlo im dzialac, por6wnae moma zawsze do "czasu glodu", 0 kt6rym 
wspomina prorok AmDs (8.11-12). Ludzie bl'lkaj'l si~ z polnocy na 
wschOd, od morza do morza , w poszukiwaniu pociechy, z nadziej'l 
uslyszenia slowa, ktore nigdy nie zostanie dla nich wypowiedziane. 
Zapomnieniu ulegly prawdy Ksi~gi ujawnione przed wiekami, zagubiono 
klucze, zabraklo przewodnik6w na miar~ biblijnych prorok6w, litera 
pochlon~la ozywiaj'lC'l sil~ ducha. Ksi~ga nie prowadzi juz ku zbawieniu, 
pozostaje tajemniczym fenomenem - przestrog'l i zarazem nadziej'l. 

lednakze Bog biblijny jest "Bogiem, ktory odslania tajemnice" (Dan 
2.28). Orygenes przytacza opowiesc pewnego rabina, kt6ry porownywal 
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Ksi~g~ do ogromnego domu zlozonego z wielkiej liczby zamkni~tych 
pokoi. Przed drzwiami do kaidego z pomieszczen leZy klucz. Problem 
polega na tym, ie klucze zostaly zamienione. Nadzwyczajna cierpliwose 
i pomyslowosc pozwolll nam bye moze otworzye wlaSciwy zamek, ale nie 
rna co do tego pewnosci. Stanowczo lepiej post'lpie tak, jak uczynila Jane 
Lead. W jednej z sennych wizji malazla si~ przed zamkni~t'l bram'l 
czarodziejskiego miasta. Wlasnie zapadl zrnrok i przestraszyla si~, Ze 
najbliisz'!: noc, a kto wie, czy i nie nast~pne. zrnuszona b~zie sp¢zie 
w ciemnosciach. GI~boka wiara przyniosla ocalenie: "posroo ciszy uslysza
la Slowo MlldroSci wskazujllce stosowne rozwi'!:zanie". 

Zlamanie piec~ci i lektura Ksi~gi - obie te operacje mogll bye zarowno 
wynikiem gI~bokich studiow, jak i nast~pstwem nadzwyczajnej laski. 
Swi~ty Jan odslania przl:Ciez jeszcze jedn,!: drog~, w najpewniejszy chyba 
spos.ob zblii:ajllC,!: czlowieka do poznania Tajemnicy. W Apokalipsie ksi~g~ 
o siedmiu piecz~ach przyjmuje "Baranek zabity" (5:12). Cierpienie 
okazuje si~ cen,!: mlld roSci, daje prawo zlamania szyfr6w. Mistyka chrzes
cijanska uczyni z tego pogllldu wzor post~powania. Ksi~ga trafia do fllk 
wybranych , ktorzy Podlli:aj ll Sladami Syna Boiego. Akt poznania staje si~ 
jednoczesnie najgl~bszym doswiadczeniem egzystencjalnym, przeobrai:aj,!:. 
cym czlowieka w stopniu bez porownania bardziej widocznym-niz moglyby 
to sprawie ftiozofia, nauka, ludzka wiedza. 

Dwukrotnie w Pismie Swi~tym powtarza si~ ten sam symbol: przyj~cie 
i spozycie ksi~gi przyslanej od Boga lub aniola. Ezechiel (3. 1-3) zjada zwoj 
ksi~gi, ktora okazuje si~ "slodka jak mioo". Ksi,!:ieczka wr~zona sw. 
Janowi jest "slodka w ustach", Iecz "napelnia wn~trznoSci gorycz'!:". Na 
pozor magiczny rytual kcyje w sobie istotn,!: tresc. Dopiero spoZycie Ksi~gi 
pozwala opanowae jej j~zyk i przyj,!:e powierzon'l przez Boga misj~ 
proroka. Z drugiej strony wydaje si~ oczywiste, Ze podobnej Ksi~gi nie 
moma czytae tak jak wielu inllych ksillzek - z wahaniem, stopniowo 
uwalniajllc si~ od wlltpliwoSci, podlegaj llc roinorodnym nastrojom. Ksi~ga 
staje si~ toisama z ludzkim Zyciem, wypelnia je i pochlania. Mistyk, 
podobnie jak kaidy z biblijnych prorokow to czlowiek poddany nieo
graniczonej ekspansji Ksi~gi. 
Ksi~ga okazuje si~ jednym z najwamiejszych symboli mistyki chrzeS

cijanskiej , co nie znaczy wcale, ze kazdy z mistykow pojmuje w ten sam 
sposob jej znaczenie. KabaIiSci mowill w takim wypadku, Ze chociaz 
Ksi~ga jest jedna, to posiada przeciez wiele twarzy. W mysl doktryny 
"Zoharu" cala Tora staje si~ wielkim, swi~tym i niepoj~tym imieniem 
Boga, ktore moma wprawdzie interpretowae, lecz ktorego nie sposob 
zrozumieC. Zdaniem lzaaka Lurii Tora odslania aZ szeseset tysi~y twa
rzy - dokladnie tyle, ilu mieszkanoow przebywalo w Izraelu podczas 
objawienia. Kaidy dysponuje wlasnll drogll do zbawienia i osobnym 
promieniem swiatla umoZliwiaj,!:cym studia nad boskim tekstem. 

Ci, ktorzy pragnll znalezc w Ksi~dze samego Boga, dzialaj,!: moze zbyt 
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pospiesznie. Swi~ty Augustyn pozostawil w trzynastej ksi¢ze Wyznan 
zgola odmienny obraz. Ksi~ga jest tam zaledwie finnamentem rozpostar
tym ponad stworzeniami, zaslonll, poza kt6rll krllzll aniolowie, graniCll 
oddzielajllcll dwa swiaty. Za jej posrednictwem w¢ruj'l na ziemi~ sJowa 
boskiej m'ldrosci, lecz ·na koncu dziejow wybrani otrzymajll inny tekst, 
a raczej poznaj'l nowe sposoby duchowej komunikacji. 

Mimo wszystko Ksi~ga przewyzsza swiat pod kazdym wzgl¢em. Jest od 
niego pelniejsza, bogatsza, bardziej wyczerpuj'lca. Swi~ty Jan zamyka sWll 
Ewangeli~ wyznaniem pelnym w'ltpliwoSci: ,,Jest ponadto wiele innych 
rzeczy, ktorych Jezus dokonal, a ktore, gdyby je szczegoJowo opisae, to 
S'ldz~, ze caly swiat nie pomieScilby ksillg, ktore by trzeba napisae" (2l. 
25). Ewange\ijny werset sugeruje w pierwszym 'r~dzie wtargni~cie porzlld
ku boskiego Vi obr~b ludzkiej historii, Jakie ubogiej i niedoskonalej. Swiat 
nie zasluguje wprawdzie na relacj~ obszemiejszll; bye moze nawet jej nie 
oczekuje. Ponadto perna wersja, obejmuj'lca wszystkie dokonania Jezusa, 
przekracza moZliwoSci ziemskich pisarzy. A jednak potencjalnie taka 
Ksi~ga istnieje, :iyje w pami~ci uczniow i apostolow jako swoista an tyteza 
swiata. W przyszlosci dla wiele mistykow, na przyklad dla Tersteegena, 
stanie si~ ona prawdziwym or~Zem w walce "przeciwko swiatu i diablu" . 

Najstarsze dziela kabalistow wspominaj'l, Ze Bog powolal do :iycia cale 
stworzenie, posluguj'lc si~ wieloma kombinacjami liter i liczb. Slowo 
wyprzedza byt, Ksi~ga jest pierwotniejsza niz swiat, zostaly tam zapisane 
wszystkie zdarzenia wypelniaj'lce czas ziemski i utrwalony na zawsze 
ksztalt wjecznoSci . 0 ile swiat wydaje si~ niekiedy chaosem, Ksi~ga 
reprczentuje obraz niezmiennego porZ'ldku. Jej uklad nigd y nie zostanie 
naruszony, nie dopuszcza bowiem - podobnie jak Ksi~ga Stefana Mallar
me - jakiejkolwiek przypadkowoSci. Biblijny prorok, spisuj'lc slowa 
pochodzllce od samego Bog:., rna swiadomosc, Ze jego tekst okreSla pre
cyzyjnie przebieg nadchodZ'lcych wypadkow: "Bo Pan Bog nie uczyni ni
czego, jeSIi nie objawi swego zamiaru slugom swym, prorokom" (Am 3. 7). 

To, co nie znalazlo si~ w Ksiydze, nigdy nie zdarzy siy 1. w sferze 
materialnej. Podobnie nie wszystko, co powolane zostalo do :iycia, 
zasruguje na uwiecznienie. Co prawda Pismo Swiyte co najmniej dwukrot
nie traktuje Ksi~gy jako symbol Pamiyci Boga, w ktorej zapisuje siy kazdy 
fakt, nie wy1llczajllc naszych win i zaslug (Ps 56. 9; MI 3. 16), lecz bez 
porownania cz~sciej pojawia si~ groine ostrze:ienie' w postaci symbolu 
"ksi~gi:iycia". Zapisywanie jest utrwalaniem, dzialaniem z myslll 0 przy
szlosci. Notujemy imiona, nazwiska czy epizody pragnllc uchronie je przed 
niszcZ'lcym dzialaniem czasu, wlasnym roztargnieniem czy niepamiycill. 
OczywiScie zadne z tych niebezpieczenstw nie zagraza doskonalej Pamiyci 
Boga ukladajllcego swoisty indeks zbawionych - ksi~gy :iycia. "Zapom
nienie" oznacza w tym wypadku wymazanie imienia raz na zawsze, rowna 
si~ odebraniu jakiejkolwiek nadziei, wy1llczeniu z porzlldku Ksiygi. 

Valentin Weigel zaklada, Ze zyjemy na tym swiecie, Jakie nieprawdzi
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wym i nierealnym, nie znaj~c swoich wlasciwych imion: "Nie mamy 
bowiem Zadnych irnion pr6cz tych, kt6re zostaly zapisane w ksi¢ze Zycia 
zwanej tei: Sophia Christiana". Weigel dzieli z innymi mistykami przekon
anie, ii: zapisywanie oznacza w pewnym sensie zwyci~two nad czasem 
i przyblii:enie wiecznoSci. Wiara tego rodzaju l'lczy mistyk~ z jednej strony 
z nauk~ biblijnych prorok6w, z drugiej -wysilkiem wszystkich ludzi pi6ra. 
Jak powiada Carlyle "w ksi~Zkach spoczywa dusza calego minionego 
czasu; wyrainy glos przeszloSci, kt6rej cielesna substancja min~la niczym 
sen". Odnosimy zatem Wfai:enie, Ze Iiteratura i mistyka wyrastaj~ jak 
gdyby z tego sarnego korzenia. Jest to jednak wniosek mylny. Swi'adomoSt 
pisarza ocala to, co subiektywne: wrai:enia, krajobrazy, dziela sztuki, 
postacie, charaktery. Mistyk wierzy, Ze zapisany przez niego tekst, nawet 
jcili przyjmuje postae wyznania, stanowi poniek~d uchylenie subiektywno
Sci. Kai:de zdanie posiada ' akceptacj~ Boga albo Jego wyslannik:6w, kai:de 
jest konieczne, by tworzona Ksi~ga stala si~ nie skupieniem prawd 
i sens6w, lecz prawd~ sarn~. A zatem podczas gdy mistycy mysl~ 
o Ksi¢ze, przeznaczeniem pisarzy - nawet najwybitniejszych - okazuje si~ 
jedynie pisanie ksi~k. 

Autorzy biblijni przedstawiaj~ zazwyczaj Ksi~g~ w postaci zwoju zapisa
nych obustronnie kart. To materialne wyobrai:enie, zrozumiale z punktu 
widzenia okreslonej epoki historycznej, znika w p6Zniejszej mistyce chrzes
cijanskiej i Zydowskiej. Symbol oddzielony od zewn~trznej, widzialnej 
formy zaczyna pulsowae nowym Zyciem. Ksi~ga nie posiada bye moZe roz
dzia16w ani stronic, niekt6rzy sklonni Sll redukowae jej zawartoSt do 
jednego slowa alba jednej litery. Swi~ty Bonawentura poszukuje Ksi~gi, 
ktorej atrybutami b~d~ wiecznosc, niezmiennose, prostota, kt6rej odnale
zienie zapewnia zbawienie. Taka Ksi~ga jest w istocie jednym slowem, 
a m6wi~c dokladniej - Slowem, Logosem, 0 kt6rym czytamy w prologu 
Janowej Ewangelii. 

Niemal kai:dy z mistyk6w napotyka na swojej drodze Ksi~g~. Jedni pra
gn~ odczytae jej ukryty sens, by spor~dzie p6iniej dokladny komentarz. 
Drudzy kopiuj~ ksztait swi~tych liter, niepewni ich znaczenia. Istniej~ 
wreszcie tacy, kt6rzy poprzestaj~ na sarnym spojrzeniu w Ksi~g~, rezygnu
j~c z pr6b rozpowszechniania uzyskanej wiedzy. 0 nich slyszymy najmniej, 
bowiem nie zwr6cili uwagi historyk6w filozofii ani religioznawc6w. A prze
cid musimy wierzye, Ze i takie przypadki mialy rniejsce w przeszloSci. 

Mistyka - czego dowodz~ na p61 konfesyjne teksty Hermasa czy sw. 
Augustyna - jest prosb~ 0 otwarcie Ksi~gi i rozjasnienie sens6w. Opadaj~ 
piec~cie, spelnia si~ cud. Czlowiek pojrnuje nagle gl~bi~ boskich tajemnic, 
pi6ro zaczyna sarno w~drowae po papierze. Spojrzenie w Ksi~g~ oznacza 
zawszeakt niezwykly, r6wna si~ realizacji niemoi:liwego. Autor rnistyczny 
rna nadziej~, Ze Ksi~ga otwiera si~ tylko dla jego oczu, i:e pracuj~c 
nast~pnie nad kopi~, egzege~ czy apokryfem boskiego pisrna tworzy tekst 
niepowtarzalny, dzielo bez poprzednik6w i kontynuator6w. 
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Vera Christiana Religio Emanuela Swedenborga zawiera niezwykle 
interesujllce szczeg61y na lemat lekcji czytania Ksi~gi udzielonej przez 
aniol6w. Oto dwaj mieszkancy nieba napotykaj'l szwedzkiego wizjonera 
w momencie, gdy pogrllzony jest 'W medytacji nad zagadnieniem Bo:iej 
MiioSci i w zagadkowy spos6b przenoszll go do umieszczonej w zaswiatach 
akademii: "Zostalem przywiedziony na r6wnin~ u st6p wzg6rza i widzia
lem tam arkad~ palm rosnllcych bardzo wysoko. Wspi~lismy si~ na szczyt, 
w kierunku lasku; pomi¢zy drzewami wznosil si~ rodzaj teatru, wewnlltrz 
kt6rego zobaczylem plaskie miejsce wylo:ione r6mokolorowymi kamyka
mi. Wok61 niego, ustawione w czworobok, majdowaly si~ miejsca prze
znaczone dla tych, co umilowali mlldrosc, a posrodku teatru ujrzalem st61, 
na kt6rym le:ialo pismo opatrzone piecz~cill". Przed oczami zdumionego 
Swedenborga aniolowie dokonujll operacji zdj~cia piec~ci. Tekstdostar
czony przez wyslannik6w trzeciego, najwy:iszego nieba zostaje odczytany 
i rozpoczyna si~ nawet dyskusja. 

Relacja Swedenborga uswiadamia nam, i.e mistyka jest nie tylko naukll 
poprawnego czytania szyfr6w, ale r6wnie:i, a moi.e przede wszystkim, 
sztukll egzegezy. Mistycmi komentatorzy czynill obiektem swych wysilk6w 
Ksi~g~, jednak:ie slowo to posiada dla nich' wiele desygnat6w. Ksi~gll mo:ie 
bye okrdlony tekst, Pismo Swi~te, Slowo, :iycie ludzkie, ukryty porz~ek 
natury albo bistorii. W mistyce :iydowskiej uznaje si~ Tor~ za :iywe 
wcielenie boskiej wiedzy, kt6re wysyla w kierunku czlowieka swietliste 
promienie laski. KaZda litera boskiego irnienia buduje osobny swiat, 
dostarczajllc natchnionemu kabaliScie rozkoszy innego rodzaju. Poszcze
g61ne slowa Tory odslaniajll drog~ do uniwersum zefirot6w, poprzez kt6re 
boskose dll:iy do ujawnienia swej kreacyjnej pot~gi. Nie powinnismy 
Slldzie, i.e Ksi~ga jest Bogiem samym, lecz Postllpimy slusmie zakladajllc, 
i.e w pewnym sensie B6g staje si~ Ksi~gll. 

Dla mistyki chrzeScijanskiej ogromne znaczenie posiada stwierdzenie 
swi~tego Pawla 0 "zabijajllcej literze" i "o:iywiajllcym Duchu" [,)itera 
bowiem zabija, Duch zas o:iywia" (2 Kor 3. 6)]. W tradycji kabalistycznej 
duch podnosi wartosc litery, podkrdla jej donioslosc. Tyrnczasem zdaniem 
wielu mistyk6w chrzeScijanskich interwencja Ducha niweczy sens litery, 
pozwala uwolnie si~ od doslownoSci, chroni przed bl¢nym rozumieniem 
werset6w Pisma. Na pierwszy plan wysuwa si~ zresztll akt wiary, rozumowi 
przyznaje si~ rol~ drugorz¢nll. Jak powiada anonimowy aut or Theologie 
Deutsch, "ten, kto chce wiedziee, zanim uwierzyl, nie osillgnie nigdy 
prawdziwej mlldroSci". 

Zycie B6hmego, Swedenborga czy Blake'a to dzieje walki 0 przywr6
cenie ksi~gom biblijnym wlaSciwego sensu. Tersteegen i pietysci wskazujll, 
i.e ka:idy czlowiek szuka wlasnej, indywidualnej drogi do Ksi~gi . WierZll, i.e 
tam, gdzie pilnej lekturze towarzysZll wewn~trme dyspozycje: milosc Boga, 
kt6rej nie zakl6ca przywill2aDie do swiata, czysty glos serca i autentyczna 
potrzeba rozumienia, wsZ¢zie tam spodziewae si~ moma przyzwolenia 
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i natchnienia. W zalemoSci od zamierzen, ambicji i odwagi, dochodzi si~ 
do rom ych rezultatow. Czasem wystarcza odkrywcza egzegeza, nowatorski 
wyklad figur i alegorii, ktore - odczytywane doslownie - staly si~ :iroolem 
bl¢ow. Innym razem zaciera si~ granica mi¢zy tekstem a komentarzem, 
tworzeniem a hermeneutyk'l. Otrzymujemy wowczas nowolytne odpowie
dniki dawnych apokryfow "Ksi~gi Genezis" ezy "Apokalipsy", uzupcl
nienia, dodatki, zapiski na marginesach swi~tych wersetow. Poniewai: 
Zadne reguly nie krwuj'l wyobrami mistyeznych interpretatorow Pisma 
Swi~tego, ich odkrycia odbiegaj'l na ogol od imudnych i nie zawsze rownie 
efektownych ustalen teologow. SCns literalny zostaje zlamany w sposOb 
granicz'lcy z calkowit'l arbitralnosci'l. Emanuel Sweden borg tlumaezy t~ 
trudnosc w sposob najprostszy: za kald'l z mistycznych interpretacji stoi " 
wizja, a nie praca intelektu. Niektore pisma szwedzkiego wizjonera 
skladaj'l si~ z dwoch cz~sci. Pierwsza z nich przypomina pod wzgl~em 
kompozycyjnym scholastyczny traktat: po przedstawieniu glownych tez 
przeprowadzany jest dowoo i omawiane trudnoSci. Druga przynosi dowoo 
wlaSciwy: zapis nauki anielskiej b'ldi sprawozdanie z w¢rowek po 
zaSwiatach, poniewaZ w kwestii, ktora "nie mole bye wyjasniona w syste
mie teologicznym tej ksi'liki, pozostaje nam odwolae si~ do relaeji". 
. W procesie mistycznego poznania rzeczywistosci laden przedmiot nie 
jest form'l zamkni~t'l, oboj~tn4 i martw'l. Kaldy element wszeehswiata 
znaczy, a ponadto adresuje w kierunku podmiotu okrdlone sygnaJy. ldli 
ktos w¢ruje poprzez swiat w poszukiwaniu mistyezncj pustyni, stara si~ 
zwykle stlumie wszystkie glosy zewn~trzne, by wyramiej uslyszeC glos 
Boga. Swi~ty Augustyn i swi~ty Bonawentura pouczaj4 jednak, le glos 
Stworcy rozbrzmiewa taHe posroo rzeczy skonezonych. "Wszystko rna 
usta do manifestacji", zauwaZa lakub B6hme. Cala widzialnosc okazuje si~ 
zaszyfrowanym pismem Boga, podczas gdy stworzenia staj'l si~ literami 
swi~tego alfabetu. Zdaniem niektorych swiat usprawiedliwia swe istnienie, 
spemiaj'lc rol~ Ksi~gi lub jej imitacji, skupiaj4c symbole boskich tajemnic. 
Spogl¥iaj'lc w taki sposob na krolestwo natury pozbywamy si~ szybko 
wra:ienia pewnej chaotycznosci i przypadkowoSci. Pseudo-Dionizy Areo
pagita w t raktacie 0 hierarchii niebiaitskiej dowod zi u:iytecznoSci wszyst
kich elementow kreacji. Trudno wykl uczye, i:i kamienie, obloki, zwierz~ta, 
nawet gwiazdy, stonce i ksi~lYC zapetniaj'l uniwersum wyl'lcznie dlatego, le 
stanowi4 dogodn'l oslon~ dla " rzeczy niebianskich" . Teologia mistyczna 
posluguje si~ j~zykiem obrazow nawet wtedy, gdy pragnie mowie 0 nie
zgl~bionych boskich atrybutach. Wybieraj4e skrajn'l interpretaej~, ktorej 
nie bral zapewne pod uwag~ Dionizy, dochodzimy do zdumiewaj4cyeh 
wnioskow. Oto lew, pantera i niediwiedi zamieszkaly na ziemi , by ten , kto 
zechce mowie 0 Bogu, dysponowal odpowiedni'l metafor4' Z tego samego 
powodu zaplon41 po raz pierwszy ogien, zaSwiecilo slonce, poplyn~la 
woda, ktora daje :iycie. Czlowiek otrzymal slowa i poI4ezyi je w zdania, 
aby uslyszeC echo j~zyka boskich symboli, j~zyka Ksi~gi. 
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Caspar Schwenckfeld twierdzi, Ze Siowo objawia si~ czlowiekowi 
w dw6ch planach: zewn~trmym - jako Siowo Pisma Swi~tego oraz wewn~
trmym - w sensie nieustaj~cej manifestacji Boga obecnego w ludzkich 
sercach. Siowo przeobraza, porusza do gl~bi, nadaje egzystencji nowy eel. 
Wiel"nlcy czlowiek zmienia si~ w "cos duchowego, boskiego i niebianskie
go". Hildegarda z Bingen utrwalila nast~puj~cy obraz spotkania z Ksi~g~: 
"poniewaZ pojmuj~ w Pismie wewn~trzny sens treSci Psaherza, jak rowniez 
Ewangelii i innych ksi~g, ukazuje si~ on na mojej twarzy, porusza moje 
seree i sprawia, ze dusza moja plonie niczym w ogniu". Natchniona lektura 
wydawac si~ moZe zakl6ceniem dotychczasowego porz'ldku ludzkiego 
bytu. W mistyce chrzeScijanskiej nie ogranicza si~ jej nigdy do technicznej 
umiej~tnoSci, ktor'l wystarczy dobrze opanowac i zapami~tac. Dlatego 
rozpoc~tc dzielo egzegezy wlaSciwie nigdy nie dobiega kresu. Swiat, mimo 
Ze nadzv,)'czaj bogaty, posiada graniee. Ksi~gajest niewyczerpana, a liczba 
jej interpretacji - nieskonczona. Mistyk pracuje przeraZony wielkoSci'l 
zadania, jakie zostalo mu powierzone. Mozliwosc odwrotu wydaje si~ 
nierealna, bo "zapalony w duszy plomien" nigdy nie gasnie, staj'lc si~ 
zarowno irOdlem niebianskiej radoSci, jak i straszliwej m~ki. 

Z gruntu falszywy, choe cz~sto rozpowszechniany na przestrzeni wiekow 
wizerunek przedstawia mistyka jako czlowieka d'lz'lccgo do stanu kom
pletncj izolacji, chroni'lccgo si~ w pustelni, ccli klasztornej czy pracowni, 
niech~tnie przyjmuj'lccgo obecnosc innych. W rzeczywistoSci mistyk, 
jakkolwiek doskonale mane mu S<l rozkosze i cierpienia samotnoSci, nie 
jest nigdy sam. Jacques Maritain trafnie zauwaZyl, ze wszelka mistyka po 
blizszym zbadaniu okazuje si~ sztuk~ dialogu. SwiadcZ'l 0 tym choeby 
Wyznanifl swi~tego Augustyna, Pas/erz Hermasa, napisana w zgola innej 
tonacji Ksi€ga Mqdrosci Przedwiecznej Suzona, pebte rozmow z aniolami 
teksty Swcdenborga czy tajemnicze poematy Blake'a. Czlowiek nie tylko 
slucha, ale taue - pyta, prosi, domaga si~ objasnien i jego Zyczenie nie 
pozostaje bez odpowiedzi. Otwarcie Ksi~gi pozwala odczuc Zyw~ obecnosc 
Boga, dialog buduje niezwykle siln'l wi~ mi~zy skonczonym a nieskon
czonym, stworzeniem i StworC'l. 

W tej sytuacji raczej trudno malezc miejscc dla innych rozmowcow. 
Mistykowi pochloni~temu swoj'l misj'l towarzyszy poczucie oddzielenia od 
czasu, wyzwolenia z zakl~tego kr~gu codziennosci. Mimo wszystko historii 
mistyki nie tWOl"nl biografie wielkich samotnikow z wyboru. W pewnych 
przypadkach odosobnienie ludzi , ktorzy odczytali Ksi~g~ to rezultat 
bolesnej koniccznosci: Zyj~ innym rytmem niz wi~ksza cz~ ludzkoSci 
i zapewne dlatego nader rzadko spotykaj,! si~ z Zyczliwym przyj~ciem ze 
strony otoczcnia. 

Stary Testameqt przekonuje nas, ze pierwszym odruchem czlowieka, 
ktoremu Bog powierza misj~ proroka, jest nie satysfakcja, lecz stanowczy 
sprzeciw, bunt, a nawet ch~ ucieczki. To ostatnie rozwi'lla1lie wybiera 
Jonasz udaj'lcy si~ w podroz do Tarszisz. Jeremiasz probuje argumentacji 

5-ZNAK 33 



JAN TOMKOWSKI 

bardziej racjonalnej: p'owoluje si~ na sw6j mlody wiek i niedoswiadczenie, 
tlumaczy rozpaczliwie: "przeciei: nie umicm m6wic" (Jer 1. 6). Z ludzkiej 
perspektywy wyb6r dokonany przez Boga wydaje si~ w~ przypadkowy, 
nie przemawiaj'l za nim Zadne racje rozumu, sprawia raczej wrai:enie 
wyzwania rzuconego logice ludzkiego myslenia. Doswiadczenie rnistyczne 
naleiy do kategorii zdarzen tego samego rodzaju. Zaden czlowiek nie 
zlamie wlasnym wysilkiem siedmiu piecz~ci tajemniczej Ksi~gi, co nie 
maczy bynajmniej, ie pragnienia tego powinnismy si~ wyrzec. Wielki 
mistyk angielski, Richard Rolle, pociesza tych, kt6rzy zwykli szybko 
rezygnowac: "b'ldz pewny, ie slodycz kontemplacji moze byc zdobyta 
tylko poprzez nieustanny trud; slusznie jednak nazywaroy j'l r6wniez 
darem Boga". 

Obawy prorok6w starotestamentowych okazuj'l si~ bezpodstawne: "Gdy 
Pan B6g przem6wi, ,ktM nie b~dzie prorokowac?", pyta z nadziej'l Amos 
(3. 8). Wewn~trmego glosu nie da si~ zreszt'l w laden spos6b stlurnic. 
Mistycy doswiadczaj'l zgola niezwykiego przymusu ekspresji: przemawiaj'l 
nawet w6wczas, gdy SIt swiadorni, ze jedyn'l odpowiedzi'l na ich slowa 
b¢zie pogarda, lekcewaienie, a w najJepszym razie gI~boka oboj~tnosc. 
Trudno si~ temu dzi wic, skoro - jak ujmuje to swi~ty Hieronim - j~zyk 
czlowieka stal si~ instrumentem, za pomoq kt6rego wyraza swe prawdy 
Ouch Bozy. Mistycy wierz'l, ze zapisywane przez nich slowa nie SIl dzielem 
fantazji. Z wielk'l skromnoSci'l przyjmujll rol~ kopist6w Ksi~gi. Hermas 
otrzymal do przepisania tekst nakreSlony tajernniczymi Iiterami, kt6ry - po 
spelnieniu zadania - zostal mu "wyrwany z r~ki". Zachowala si~ jedynie 
kopia, a po dw6ch tygodniach wyslannicy nieba ujawnili zaszyfrowan'l 
treSc Ksi~gi. . 

Valentin Weigel, kieruj'lc ostrze swego polemicznego traktatu Cognosce 
Ie ipswn przeciw "wielkim uczonym, doktorom i m¢rcom trwaj'lcym 
w zaslepieniu" wymawal otwarcie, iz pisze sWll ksi'lik~ "w irnieniu Pana 
naszego lezusa Chrystusa". Zadne okolicznoSci zewn~trzne nie sklanialy 
pastora z Zschopau do podj¢a ryzykownej walki, a przeciez napisal swe 
tak bardzo kontrowersyjne dziela jak gdyby zaprzeczaj'lc samemu sobie, 
wlasnej biografii, postwowaniu, oczekiwaniom otoczenia. Nie inaczej 
postwowal lakub Bohme, postac bez por6wnania bardziej skomplikowa
na i zagadkowa. Pierwsze z jego dziel, slawna Aurora, zawiera wyklad 
"fiIozofii, astrologii i teologii". Nie chodzi przeciei: 0 nauki w sensie 
ludzkim, lecz prawdy objawione za posrednictwem doswiadczenia rnistycz
nego: "Wszystko to pomawalem w cillgu dlugich lat, dzi~ki m'lrlrym, 
rozumnym i prawym ludziom, poprzez piln'l obserwacj~ i notowanie, 
gl~bokie rozmyslania i Iiczenie. lednakie nie st'ld pochodzi moja wiedza; 
m6j zamiar jest bowiem taki, aieby pisac podlug ducha, a nie stosownie do 
obserwacji". 

W akcie mistycmej ekspresji, na drodze od zamyslu do dziela w gotowej 
postaci, stwierdzamy zawsze istnienie pewnych trudnych do wytlumaczenia 
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zagadek. Teksty mogll byc po prostu dyktowane lub powstajll pod wply
wem tajemniczego impulsu, niezrowmialego nawet dla samego autora. 
Niekiedy zastanawia nas ich obj~tosc, zdumiewa wyj'ltkowo krotki czas 
przeznaczony na pisanie, intryguje forma i j~zyk. Zdajemy sobie spraw~, iz 
chodzi 0 splot czynnikow wymykajllcych si~ precyzyjnemu opisowi. 
Zapewne z tego powodu tak cz~sto utoZsamiano mistyk~ z poezj'l, a do
swiadczenie wizjonera z natchnieniem p6etyckirn. S'l to oczywiScie zjawis
ka zasadniczo odmienne, choe nie pozbawione elementow wspolnych. 

Jak si~ wydaje, wi~kszosc pisarzy mistycznych nie zna w ogole radoSci 
pisania. Chociai: zapelniaj'l - jak Sweden borg czy B6hme - tysi'lce 
stronnic, trudno im pozbyc si~ w'ltpliwoSci. Bogactwo Ksi~gi wyklucza 
moZliwosc dokladnego przeloienia jej na ktorykolwiek z ludzkich j~zykow. 
Doswiadczenie mistyczne jest z natury riiewyrazalne, a kiedy chcemy 0 nim 
opowiedziec, mowa nasza zmienia si~ w nieartykulowany belkot. Zdaniem 
sw. Augustyna istnieje olbrzymia roZnica mi¢zy j~zykiem ludzkim a j~zy
kiem Ksi~gi - mow'l, ktora si~ konczy i przemija a Slowem, ktore trwa 
wiecznie. Mistycy traktujll z wie1k'l nieufnoSci'l zapisany, "martwy" tekst. 
Nieraz pragn 'l znaleic si~ w sytuacji, gdy ogien strawil wszystkie biblioteki, 
a mirno Ze splon~1y ksi~gi, ludzkosc nie zostala pozbawiona prawdziwej 
wiedzy - wiedzy "iywej", ktorej nie da si~ przekazac zadnyrni znakami 
pisarskimi. Natchnione slowa, sugeruje Henryk Suzo, przeniesione na 
papier, ulegaj'l znieksztalceniu, zmieniaj'l swoj sens, zamieraj'l. 

Zdarza si~ rowniez, iz Ksi~ga otwiera si~ na tak krotko, ze czlowiek nie 
jest w stanie zapami~tac dokladnie jej zawartosci (podobny przypadek 
opisala Juliana z Norwich). Innym razem doswiadczenie mistyczne wpro
wadza w stan ruemego zachwytu, ktory trwa przez wiele -gOOzin, lecz nosi 
wszelkie cechy przejSciowej utraty swiadomosci. Zamkni~cie Ksi~gi w po
I'Zlldku swiata wydaje si~ przedsi~wzi~ciem daremnym, wielu autorow 
SlI,dzi, Ze w tych warunkach milczenie wyraia znacznie wi~j. Richard 
Rolle, jeden z tych, ktorzy zdecydowali si~ pisac przezwyci~zaj'lc niezli
czone trudnoSci, pozostawil w traktacie Co'nlra amalores mundi swiadectwo 
owych zmagan: "Doprawdy, wyznaj~ , ze sily mnie opuszczaj'l, gdy probuj~ 
mowic 0 wiecznej miloSci, poniewaz nie mog~ wyrazic slowami, poniewai: 
nie potrafi~ poj'lC jej wlasnym umyslem. J~zyk zawodzi mnie, umysl nie 
wytrzymuje pracy, ktora przekracza mozliwoSci ludzkiego intelektu". 

Mistycy chrzeScijanscy zgodnie przeciwstawiaj'l si~ mozliwoSci po row
nywania Ksi~gi z tekstami ziemskich pisarzy. Prawda objawiona domaga 
si~ OOmiennych fo rm wyrazu, nowego j~zyka, osobliwej poetyki. Wiele 
tekstow mistycznych stanowi otwarty b'ldz ukryty protest przeciwko 
stylowi myslenia b'ldz smakowi artystycznemu wlasnej epoki. Naturalnie 
w tych przypadkach intencje estetyczne schodzll na dalszy plan. Augustyn 
i Orygenes, oczytani w tekstach greckich klasykow, z pewnym wahaniem 
przyjrnowali prostot~ biblijnego przekazu. Jednakie - jak zapewnia 
Orygenes - autorzy biblijni odrzucaj'l poku~ pi~knego stylu wlasnie 
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dlatego, re jest pokuSCl, a nie prawdll. Troska 0 poprawnose ezy oryginal
nose, a tym bardziej wyrafinowanie artystycme rue zajmuje uwagi mistyka 
przyst~puj'lcego do pisartia. Wybiera on raczej prostot~, dokiadnosc, 
a szukaj'lc najwlaSciwszego j~zyka lekcewaZy niekiedy reguly. 

Ostatecmie j~zyk Ksi~gi nie more bye podobny do j~zyka, ktorym 
posluguj'l si~ na co dzien ludzie, pisz'lc list, poemat czy traktat filozoficzny. 
Wypowied i rnistyczna, przynajmniej w zamierzeniu autora, narusza po
rZ'ldek li teratury stworzonej przcll ludzkosc. Co prawda uZywajllc slow 
i IllCZ'lC je w zdania wedlug okrdlonych prawidel gramatycmych akcep
tujemy ponieklld zasady danego j~zyka - nawet wowczas, gdy zapewniam y, 
ze jest on zbyt ubogi, by wyrazie cokolwiek. More dlatego doswiadczamy 
czasem uczucia, re dzielo mistyczne przynosi jedynie dalekie echo Ksi~gi , 
a rue Zywe jej swiadectwoi slusznie slldzimy, re sens mistyki polega raczej 
na przyblizaniu niz ustanawianiu znaczen . 
. Emanuel Swedenborg, . ktoremu pozwolono zgl~bie tajernnice j~zyka 

anielskiego, zmuszony byl zapisywac relacje ze swych pod rozy w j~zyku 
ludzkim, j~zyku nizszego stopnia. Wedlug szwedzkiego wi7jonera, "kicdy 
Siowo Boga Mesjasza jest czytane, przenika ono kaZdego stosownie do 
jego stanu, na przyklad do tych, ktorzy SCl w ciele, trafia za posrednictwem 
sensu materialnego". Aniolowie nie znajll podobnych ograniczen, ich 
mow~ cechuje plynnose, cillglose i symultanicznosc. W zasadzie rezygnujll 
z uZycia slow, chyba ze przemawiajll do nizszych by tow. Zazwyczaj 
poslugujll si~ "seriami kombinacji czystych idei", ich wypowiedzi przywo
dZCl na mysl wartko plynllcy strumien. Komunikacj~ w zaSwiatach ulatwia 
z pewnoScill fakt, re ich mieszkancy Sll doskonalymi instrumentarni Boga, 
zwielokrotnieniem Jego glosu. 

W Diariuszu duchowym Swedcnborg przyznawal si~ do calkowitej 
bezradnosci: nie zawsze pojmowal sens wizji, ktore ukazywaly si~ przcd 
jego oczarni, pewnych sytuacji nie potrafil opisac, zas pozos tale relacje "nie 
wyczerpywaly bogactwa maczen" . Wzmianki na temat istoty j~zyka 
anielskiego majdujemy w wielu innych pismach szwedzkiego mistyka, choe 
przynoszll one informacje rownie lakoniczne. Pod ej rzewam , :ie sam autor 
wykluczal z gory moZliwose precyzyjnego zapisu anielskiej wiedzy. Jego 
dzielo podjlll pozniej William Blake, poeta i malarz, two rca najbardziej 
chyba osobliwych poematow w dziejaeh literatury angielskiej, a po nim 
romantycy. Gerard de Nerval marzyl 0 Ksi~ze zawierajllcej tysillcc figur, 
opowieSci, wierszy i inskrypcji we wszystkieh j~zykaeh swiata, obejmujllccj 
zarowno dociekania naukowe, jak i sny. Historia mistyki chrzeScijanskiej 
nie ma podobnego dziela, ale tez slaboSci ludzkiego j~zyka nie wydaj'l si~ 
jedynll przeszk6dll, by ow tekst zostal napisany. 

Swi~ty Jan, ktory pragnlll przekazac potornnym tajemnic~ wyjawionll 
przcz siedem gromow, uslyszal z nieba slowa sprzeciwu: "Zapiec7~tUj to, co 
sicdem gromow powicdZialo, nie pisz tego!" CAp 10.4). Tak:ie biblijni 
prorocy: Daniel i Izajasz zmuszeni zostali "okryc milczeniem" cz~e 
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wiedzy, jakll otrzymali. W bogatej tradycji mistyki zydowskiej spotykamy 
dose cz{:sto roine formy zakazu ekspresji lub upowszechniania niektorych 
treSci objawienia. Gershom Scholem wspomin a 0 autorze nazwiskiem 
Hayim Vital Calabrese, ktorego dzielo zatytulowane Wrola Swi{!lo.Sci 
zawiera w znancj wersji jedynie trzy rozdzialy. Czwarty nie byl nigdy 
publikowany, bowiem " SCI tam swi{:te imiona i wielkie tajemnice, ktorych 
publikowac nie wolno" . . Martin Buber w swej opowieSci 0 rabinie 
Nachmanie przytacza epizod, jaki mial miejsce w Tyberiadzie. IUedy 
uczony mllz posunlll si {: zbyt daleko w objasnianiu boskich tajemnic, z jego 
gardla buchn{:la krew - na znak, Ze "niebo si{: nie zgadza". 

lakkolwiek wspomniany zakaz nie odgrywa decydujllcej roli w historii 
mistyki chrzeScijanslqej, to kaidy z autorow przystalby chyba na opini{: 
swi~tego Pawla, iz ten , kto za zycia trafil do raju, " slyszal tajemne slowa, 
ktorych si{: nie godzi czlowiekowi powtarzac" (2 Kor 12. 4). Nawillzuj llc do 
tej wypowiedzi Richard Rolle stwierdza, i:l wspanialy .dar w postaci 
mistycznego doswiadczenia nie powinien zostac udzielony calej wspolnocie 
ludzkiej, otrzymujll go jedynie wybrani. Podtrzymuje ten pogi lld Hennas: 
widzial on w niebie obrazy, ktorych nie mogl zachowac' w pami¢, 
powracajllC mi{:dzy Zywych. leszcze w ubicglym wieku Coventry Patmore, 
ktoremu wielu badaczy przyznaje trwale micjsce w dziejach mistyki 
angielskiej, spalil swoj traktat Sponsa Dei, obawiajllc si{:, Ze swiat nie jest 
przygotowany do poznania zbyt wielu tajcmnic. Nie dowiemy si~ zatem, co 
powiedzialo siedem apokaliptycznych gromow, nie przcczytamy dziela 
Patmore'a. Czy ma to znaczyc, Ze mistycy w pewnym sensie klamill? Raczej 
nie wolno im blldZ nie Sll w stanie powiedziee calej prawdy i ta cecha roini 
ich od ziemskich pisarzy, ktorzy pracujllc nad wlasnymi utworami zwykli 
nie zachowywac dla siebie Zadnych tajemnic. 

Dzielo mistyczne prezentuje si{: zatem jako rezultat wielu kompromisow: 
z jednej strony niewyrazalnose, stanowczy zakaz upowszechniania cz{:sci 
wiedzy objawionej b~z l{:k przed pot~ieniem i nieufnoSciIl, z drugiej 
nieodparta potrzeba mowienia, przeobraiania swiata ze posrednictwem 
nauki zawartej w Ksi~dze. Konflikt wydaje si{: nieuchronny. Kto twierdzi, 
i.e przemawia w imieniu Boga, nie uniknie zarzutow i podejrzen. Ponadto 
wielu rnistykow, zwlaszcza heterodoksyjnych, g10si tezy tak oryginalne 
i zaskakujllce, Ze badacz z najwi{:kszym trudem dostrzcga w nich znamiona 
czasu. Systematyczne naruszanie konwencji j{:zykowej i stylistycznej cZ{:sto 
wr~cz uniemoZliwia porozumienie z czytelnikami, a takze pozyskanie 
ewentualnych zwolennikow. . 

Ksi~ga przybywa z wiecznosci, lecz jej slowa objawiajll si{: w perspek
tywie ograniczonej , w planie czasu teramiejszego. Zdecydowana wi{:kszosc 
mistykow chrzeScijanskich traktuje z pogardll osillgni~ia wsp6lczesnej 
sobie epoki. Mistyk stara si{: zawsze przekonac swych sluchaczy, Ze zyjll 
w okresie post~pujllcego ~padku. Mistyczni krytycy otaczajllcej rzeczywis
toSci kontynuujll dzielo biblijnych prorok6w, co tlumaczy rzeczjasnajedno 
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re hood konfliktu. Izajasz wspomina z goryc~, i:e ludzie nie ocrekujCl 
"nagiej prawdy", wolCl "pochlebstwa i zludzenia" (30. 10). Martin Buber 
zauwaZyl, ze prorok wyst~pujClCY przeciwko pcaworn i ludziom dziala 
zawsre "w opozycji do historii". Naturalny instynkt wspolnoty nakazuje 
wi~ rydowskiej spolecmoSci umawac go za wroga, chociaz to wlasnie 
dzi~ki niemu Bog prowadzi dialog ze swiatern. 

Za pomoCCl tekstu utrwalonego w jednym z ludzkich ~zykow mistycmy 
autor wydobywa si~ ze stanu bezgranicmej samotnoSci i probuje znaleiC 
swe miejsce w systemie spolecznej komunikacji . Wysilek skazany raczej na 
niepowodzenie, gdyz - jak powiada Mistrz Eckhart - "prorocy przecha
dzajCl si~ posroo swiatla, czasem powracajCl do swiata i mowiCl rzeczy, 
jakich si~ dowiedzieli, myslClc, i:e naucZ<l nas poznania Boga. Tymczasem 
stajCl oszolomieni i zaczynajCl belkotac". Mistyk rna zawsre mniej szans na 
powszechne umanie niz sprawny literat, przeci~tny poeta religijny czy 
fanatycmy sekciarz. Wypowiada si~ z trudem, niezdolny do intrygi 
i wyboru wlasciwej strategii dzialania, odrzuca wymogi jakiejk.olwiek. 
cenzury. Pisze n~kany poczuciem odpowiedzialnoSci za los swiata i czlowie
ka, wierZ<lc - zazwyczaj bezpodstawnie - iz ludzkosc potrzebuje prawdy 
zawartej w Ksi¢ze. 

Porozumienie jest mozliwe pod warunkiem, i:e przyjmiemy wniosek 
WeigJa, Swedenborga czy Blake'a 0 istnieniu "wewn~trmej" mistycznej 
komunikacji, ktora obywa si~ bez drukarzy, wydawcow, recenrentow 
i cenzorow. W ludzkich sercach zyje wiecznie echo Ksi~gi: zapomniane, 
zagluszone, ledwie czytelne. Mistycmy tekst pozwala uslysrec je wyrainiej, 
przeksztalcic w system wiedzy bezwzgJ~dnie pewnej . Mistyk nie proponuje 
nowej prawdy, jedynie przypornina, powtarza, wyjasnia. Dlatego aby pojClc 
tajemnice zjawisk duchowych nie musimy czytac Miltona, jego tezy - jak 
sugeruje Blake w liScie do Thomasa Buttsa - moglismy pomac juz 
wczesniej na drod7..e bezposredniej wizji. 

Pisarze patrystyczni zgodnie stwierdzajCl, i:e lektura Pisma Swi~tego 
wym aga odpowiednich dyspozycji, przede wszystkim wiary ~ Inaczej Ksi~ga 
stanie si ~ peloym pulapek labiryntem, w ktorym trudno m aleiC wlasciwCl 
drog~ . Licmymi zastr~i:eniami opatrujCl swe teksty rowniez autorzy 
mistycmi, na przyklad lakub Bohme: 

"Laskawy czytelniku, ch~ w tym miejscu doradzic ci, abys skupil swCl 
uwag~ , nie oglCldal si~ na mCldrosc poganskCl i nie zra:ial prostolCl ,autora, 
bowiern to dzielo nie jest tworem rozumu, lecz owocem boskiej inspiracji . 
Bacz tylko, abys Ducha Swi~tego, co z Boga pochodzi, mial w swoim 
duchu, a On doprowadzi ci~ do wszelk.iej prawdy i zrozumiesz wtedy, 
o czym dalej pis~". 

"Pisaniu wie\u ksiClg nie rna konca, a wiele nauki utrudza cialo" (Ell 12. 
12). W rzeczywistosci istnieje tylko jedna Ksi~ga, podobnie jak jeden glos, 
jeden Bog i jedna prawda. Dziela Klemensa z Aleksandrii, Augustyna 
i Orygenesa zarysowujCl podstawowCl rOZni~ mi¢zy Ksi~gCl a BibliotekCl. 
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Orygcncs wyst~powal przeciwko posiadaniu przez chrzeScijan "zbyt wielu 
ksilliek". Augustyn spisal w Wyznaniach dzieje swej drogi od Biblioteki do 
Ksi~gi; bl¥izil, poniewaZ sklonny byl w mlodoSci uwazac Pismo Swi~te za 
jedn'l z wielu ksi~zek, zaS autora za pisarza w rodzaju Platona czy Homera. 
Swi~ty Hicronim, gdy zin~czony lektur~ Biblii postanowil zaj~c si~ studio
waniem Cicerona, zostal zaprowadzony na Scld Bozy, a tam zarzucono mu 
odstwstwo od wiary. Prawdziwy mistyk jest zawsze - jak powiedzial 
Tomasz z Akwinu - "homo unius libri", a mowi~c dokladniej, czlowiekiem 
Ksi~gi, nigdy - mieszkancem Biblioteki. Teksty ludzkie, polifoniczne 
i niednkladne, podlegaj~ okrutnym prawom czasu: gin~ r~kopisy, zmienia
jll. si~ kryteria oceny, pewne dziela zostaj~ skazane na zapomnienie. 
Powinnismy, 0 czym przypomina Tomasz a Kempis, zawsze rozroi:niac 
mi~zy tym, co wymysill niedoskonali ludzie a tym, co w swietle nadprzy
rodzonego objawienia poznali wybrani. Valentin Weigel byl zdania, ze nie 
sposob wyobrazic sobie ziemskiej Biblioteki przeniesionej do nieba: 
"pomanie wszystkich rzeczy naturalnych zostanie zaniechane, bowiem 
natura zniknie wraz ze swiatem. Gdy staniemy si~ aniolom podobni, Zyc 
~ziemy bez fakultetow, sztuki, j~zyka, pomania natury czy astronomii". 

Biblioteka splonie, a jej los podzieill zapewne teksty mistyczne wszyst
kieb narodow i epok. Mimo wszystko wolno nam wierzyc, i:e przetrwajll. 
pewne fragmenty, zdania, a moi:e tylko litery - swiadectwo wiecznej Ksi~gi 
odczytanej przez czlowieka. 

Jan Tomkowski 
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OSKAR MI-lOSZ I WIZJA KOSMOSU 

Od Uumacza 

Philip Sherrard jest angielskim teologiem, autorem prae 0 wsehodnim 
ehrzescijalzstwie, oraz tlumaezem poezji greekiej. Zwlaszeza znane sq jego 
przeklady poezji Konsfantego KawaflSa. Mieszka w Greeji. Jego artykul, 
ktory podajr w moim tlumaezeniu z angieLskiego, ukazal sif w piSmie 
.. Temenos. A Review Devoted to The Arts of The Imagination", wy
ehodzqeym w Londynie. Tytul jest wZifty z greekiego, znaezy .. grunt 
poswi{;eony", oddany pod budowr iwiqtyni. Pismem kieruje g16wnie Kathleen 
Raine, autorytet w dziedzinie badan nad poezjq WiIIiama Blake. 

Po przeezytaniu tego artykulu-reeenzji doszedlem do wniosku, ie ezytel
niey poLsey powinni z nim sif zapoznaC, poniewat znajdq w nim wyjqtkowo 
przejrzysty wyklad poglqdow Oskara Milosza. Prohowalem Przedstawie te 
poglqdy wiele razy, rowniei w Ziemi Ulro, ale Sherrardowi lepiej ehyba 
udalo sif pokazae w sposob zwifzly, jakie miej.ree zajmuje Oskar Milosz 
wsrod myslicieli dwudziestego wieku. Posrednio tei odpowiada na pytanie, 
ezemu dla nielieznyeh, do ktoryeh mialem zaszezyt ija naleiee, Oskar Milosz 
mogl stae sif jeszeze za swego iyeia przewodnikiem po nowoezesnym 
lahiryncie. Poza tym recenzja jest waina, takie dlatego, ie zapoczqtkowuje 
powainq recepejr dziela Oskara Milosza w krajach anglosaskich. Praw
dopodohnie brdzie ono wywierae wplyw staly, stopniowo rosnqey i z tq myslq 
pisalem przedmowr do ksiqiki The Noble Traveller jak tei praeowalem nad 
przeklad£m .. traktatow metajizyeznyeh" na angieLski. Co nie znaezy, ie nie 
od£zwaly sif jui w Ameryee gloory nieehrtne ze strony przeciwnikow 
papiestwa, zarzueajqeyeh mu jego przywiqzanie do Stolicy Piotrowej. Tak 
Wife "kontrowersyjnosC" zdaje sif bye jego losem po smierci, jak byla za 
iyeia, kiedy to Watykan jego pLrm jakby nie zauwaiyl ezy tei dopatrzyl sir 
w nich odrtrpstwa od ortodoksji. 

Tom omawiany zawiera przeklady poezji Oskara Milosza piora rOinyeh 
tlumaezy, w tym znanyeh poetow,jak Amerykanin Kenneth Rexroth iA nglik 
David Gaseoyne. Pierwszym poetq tlumaezqeym go na angielski byl bodaj 
Ezra Pound, gdziei okolo 1920 roku. 

Czestaw Mitosz 

Czytelnicy "Temenos" nie potrzebuj ~ wprowadzenia do Zyciorysu i dziel 
Oskara Milosza, bo artykul 0 nim, jak tei: przeklady z jego poezji i prozy 
ukazaly si{: jui: w trzecim numerze tego pisma. Teraz jednak autor tamtcgo 
artykulu opracowal i przetlumaczyl na angieJski wyb6r pism Milosza, 
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ktory obejmuje wi~ksz'l cz~cjego dorobku.· Przekladom wiersZ)· towarzy
SZ'l francuskie teksty en face, natomiast dwa wielkie metafizyczne- traktaty, 
ktore sam okreslal jako rowniei poezj~, Ars Magna (1924) i us Arcanes 
(1927), tudziez egzegctyczne przypisy Milosza do nich, przeiozyl kuzyn 
autora, Czeslaw Milosz, laureat Nobla, i on to napisal obszern'l przed
mow~ umieszczaj'lC'l Milosza w tradycji z ktorej si~ wywodzi. Rowniez 
redaktor tomu napisal slowo wst~pne, w ktorym stara si~ odcyfrowac 
zarysy wewn~trznego pcjzazu, k~y w~rowal ten -szlachetny podr6Znik 
zanim doszedl do swego celu. W rezultacie czytelnikom angielskim, 
zwlaszcza nie znaj'lcym francuskiego, otwarto dost~p do poezji i mysli, 
ktore, jeZeIi wicrzyc zarowno redaktorowi tomu jak samemu autorowi, 
zasluguj'l na tak duz'l uwag~, ze kawy kto ich nie doceni, zrobi to ze 
szkod:t dla sicbie. 

Gdyz wedlug redaktora tomu Milosz zaslugujc by go por6wnac z olb
rzymami, Dantem, Cervantescm, Szekspirem, Goethem; a sam Milosz nie 
w'ltpil 0 swojej pozycji i najwYZszej wadze tego, co mial do powiedzenia, 
niezalemie od czasu jaki mial uplyn'lc zanim zostanie przyj~ty i zro
zumiany. "Moja wiedza - napisal po ukonczeniu jcdnego z kluczowych 
swoich utworow - przewyzsza wicdz~ Dantcgo", · a kilka lat wczdnicj 
zanim powstaiy te utwory (chociaz skonczyl juz wtedy i opublikowal Lif t 
do Storge stanowi:tcy pierwsz:t cz~ Ars Magna) tak zwierzal si~ w IiScie do 
przyjaciela: "Zyj~ wi~ pozuj:tc na nadczlowieka tak malo jak to jest tylko 
moZliwe, a jednak ze strasznym i rozkosznym poczucicm, ze zbliia si~ 
dzien, kiedy zaczn~ mowic do Boga tak jak nikt, nawet Dante, nawet 
Goethe, do Niego nie przemawial. Nie ch~ przez to powiedziee, Ze napisz~ 
poemat pi~kniejszy ni:i Boska Komedia czy Fau.rt; tyle tylko, :ie mam 
pewnosc stworzenia czegos rownie a moZe nawet bardziej szczerego." 
Je:ieli mamy traktowac powamie tego rodzaju oswiadczenia, nie jako 
hipcrbol~ czy dowoo daleko posuni~tej megalomanii, musimy zgodzic si~, 
:ie to, co Milosz rna do zakomunikowania, co potrafi zakomunikowac, jest 
tak wam e, ze nie wolno l!am tego lekcewa:iyc. W przeciwnym wypadku 
dowiedzicmy naszej niech~i do zaznajomieniil si~ z wyj'ltkowo wnikliwyro, 
jezeli nie najbardziej wnikliwyro umyslem, jaki malo nasze stulecie. 
Zastanawia si~ on nad loscm nowoczesncgo czlowieka i nad drogami 
wyjscia, a nie ZyCZ'lC sobie 0 tyro slyszec, szkodzimy tylko sobie. 

Co wi~c Milosz rna do powiedzenia w tyro wzgl~dzie i co tutaj jest tak 
istotne? On sam okrdla swoj:t misj~ jako odnow~ chrzeScijanskiej metafi
zyki i zapowiedz chrzeScijanstwa przyszloSci. Zarazem twierdzi, ze jcgo 
doktryna w I)ajmniejszyro stopniu nie odbiega od tradycyjnych nauk 
doktryny chrzeScijanskiej, i z pewnosci:t ostatni:t rzecz'l, jakiej by pragn:tl 
byloby szukanie nowej formy chrzeScijanstwa a1bo zakladanie nowej religii 

• T'Ire Noble Traveller. T'Ire Life and Writing.r of o. V. de L . Milo.fZ, edited and selected by 
Christopber Bamford, Introduction by Czeslaw Milosz. Lindisfarne Press, P.O. Box 127, West 
Stockbridge, Massachusetts 01266, U.S.A. 1985: steon 483. 
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jakiego b'ldi rodzaju. Probowal raezej odpowiedziec na pytanie, dlaezego 
swiat d~ehowy ezlowieka zaehodniego - glownie tedy swiat ehrzeScijanski 
-:- zostal rozbity, a sam ezlowiek wyrzueony w rodzaj infemalnej pustki. 
Zarazem ehcial na nowo potwierdzic wag~ metafizyeznyeh zalozen, 
ktoryeh od rzucenie spowodowalo ten stan rzeezy i ktoryeh przyj~e jest 
wst~pnym warunkiem jakiejkolwiek d uehowej ezy artystyeznej odnowy. 
Skoro zadedykowal Ars magna Renesansowi , "mojej oblubieniey Renesan
sowi", znaezy, ze mial mocn'l nadziej~ takiej odnowy, ze spodziewal si~, iz 
nadejdzie era odrodzonej ludzkoSci do ktorej jego wlasne dziela stanowi~ 
bezposredni i deeyd uj~ey wklad. Co wi~ej, nie widzial iadnego sensu 
w uprawianiu sztuki albo fIlozofii, jeZeli nie przyczyniaj~ si~ one bezpo
srednio i swiadomie do takiego odrodzenia - innymi slowy, jeZeli nie slu4 
sprawie I'eligii i duchowej wiedzy. lakakolwiek sztuka nie poswi~ona temu 
zadaniu, czy to b~dzie poezja, czy muzyka czy malarstwo, napemiala go, 
jak sam to okrdlil, "dreszczem niesamowitej odrazy". 

Diagnoza zalosnego losu terainiejszej ludzkoSci zaczyna si~ u Milosza 
od przeslanki, kt6r'l zaklada aksjomatycznie. A mianowicie, Ze nasza 
duehowa potencjalnosc - nasz byt prawdziwy - moZe si~ zaktualizowae 
tylko jeieli spos6b w jaki przedstawiamy sobie wszeehswiat fizyczny 
i miejsce czlowieka w nim zgadza si~ z prawdziwym stancm rzeezy. Innymi 
slowy - Zeby wyrazic to sarno w Scislej chrzcScijanskich tcrminach - sposOb 
w jaki B6g stwarza i utrzymuje swiat oraz spos6b w jaki my to pojmujemy 
powinny sobie odpowiadae, jeieli mamy uswiadomic sobie nasz zwi~zek 
z boskim pierwiastkiem i nasz w nim udzial, co jest zarazcm rzeezywistos
ci~ naszej najgl~bszej istoty. leieli nie rna takiej l~cznoSci pomi~zy nasz~ 
najgl~bsz~ rzeezywistosci~ i naszym obrazem albo koncepcj~ fizyezncgo 
wszeehswiata - stajemy si~ ofiarami wewn~trznego rozpadu i slcpnicmy, 
zamykaj'lc si~ w falszywej wizji i naszego iycia i iycia rzeezy, ktore nas 
otaczaj~. Co na stale wypacza wszelki aspekt naszej egzystencji i wszelk'l 
dzialalnosc, czy b~dzie ona duehowa, psychologiezna, artystyczna ezy 
spoleczna. 

Takie wypaezenie i slepota istotnie dotkn~ly nas, zdaniem Milosza, wraz 
z przyj'l!ciem przez nas obrazu swiata ofiarowanego nam przez nowoczesn'l 
nauk~. NajmocnicjsZ'l potrzeb~ ezlowieka - a odpowiada ona najgl~bszcj 
rzeezywistosci jcgo istoty i tylko kiedy jest zaspokojona ezlowiek jest wolny 
od niepokoj u, udr'l!ki oraz umyslowyeh i fizycznych schorzen - jest iye 
i kochac .wiecznie. Natomiast nowoczesna nauka podsun~la mu obraz 
wszeehswiata w kt6rym jest to niemoiliwe, z tego prostego powodu, Ze, 
zgodnie z tym obrazem, wszystko rna nieuchronnie sw6j poez'ltek i sw6j 
koniee. " Od chwili pierwszego zwyci~stwa materializmu nad prawd'l 
objawion'l - pisze Milosz - nasze wyobraienie przestrzcni, a tym samym 
wszeehswiata i zycia, wszystkiego, co zd aje si'l! zawierae przestrzcn, stalo si'l! 
absolutnie niezgodne ze zdrow~ logik'l przeehowywan'l w gI'l!bi naszej 
uspionej pami'l!ci. Czlowiek, stworzony wolnym, zmaterializowal swoj~ 

42 



OSKAR MllOSZ I WIZJA KOSMOSU 
7' \ 

ukrytll istot~, a wraz z ni~ Natur~ w szerokim sensie tego slowa. Jego 
szalenstwo popchn~lo go do prob umieszczenia przestrzeni-pojemnika, 
ktorej zacz~1 przypisywac realne istnienie; ta przestrzen w jego swi~tokrad
czej mysli rozci~gn~la si~ w nicskonczonosc i zostala utozsamiona z ducho
wym absolutem. A to doklad nie jest Pieklo" ... czyli zamkni~cie na stale 
w kr~gu niepokoju, udr~ki, oraz umyslowych i fizycznych schorzen. 
WyraZaj~c si~ proSciej , zbrodnicza pycha popchn~la czlowieka do 

pol~czenia poj~a przestrzeni i poj~a nieskonczonoSci. Stlld tez poj~cie 
przestrzeni - utozsarnionej z pojemnikiem wszelkiego :iycia - ukazuje mu 
si~ jako olbrzymia ku rtyna mroku zawieszona w wiecmoSci czasu. T(l.k 
utozsamiaj~c absolut z przestrzeni~ i wiecmosc z czasem, poddaj~c je 
niekoncz~mu si~ mnozeniu i dzieleniu, koronuj~c si~ krolem nieskon
czonego wszechSwiata--przestrzeni umieszczonego w samym sobie i roz
ci~glcgo bezgranicmie - wszechswiata materii umieszczonej w samej sobie 
- czlowiek skutecznie pozbawil siebie jakiegokolwiek illiejsca w ktorym 
podstawowe potrzeby jego istoty mogly by bye wyrazone, czy, tym 
bardziej, zaspokojone. Bo cM zrobil? Sprowadzaj,!c to do nagich faktow, 
oglosil si~ jednodniowym wladc~ brylki materii skazanej na powolny 
rozpad w mroku smierci bez pocz'!tku' ni konca. Nigdzie, doslownie nigdzie 
nie moZe :iye i kochae wiecmie: przebywa w nigdzie, nie rna gdzie zlozye 
glowy, jest zagubiony w tej falszywej przestrzeni, ktora jest jego wlasn,! 
ulud,!, jego wlasnll fantazj,! 0 tym. czego naprawd~ nie rna, wiecznie 
wygnan y. wykorzeniony, wydziedziczony. St,!d bior,! si~ jego ci,!gle 
psychozy, jego przerailiwy I~k metafizycmy, jego gor~czkowosc i udr~ka; 
absolutnie nie do unikni~ia jak dlugo trzyma si~ falszywej i swi~tokradczej 
koncepcji swiata i swojego w nim bytowania. Inaczej mowillc, koncepcja 
przestczeni-czasu w nowoczesnej nauce, razem z tym co Milosz nazywa 
wielkim zludzeniem ewolucji - koncepcja. dod ajmy. uwazana przez takich 
kryptomaterialistow jak Teilhard de Chardin za najwyzsze osi ,!gni~e 
umyslu ludzkiego w cillgu ostatnich kilku stuleci - jest naprawd~ izb,! 
tortur w ktorej czlowiek bez ustanku karze siebie za swoje odst~stwo od 
wlasnej istoty i pozbawienie siebie wzroku. 

Dlatego pierwszym krokiem czlowieka do odzyskania prawdziwej toz
sarnoSci musi bye pozbycie si~ tyranskiej uludy w ktor'! si~ zapl'!tal i ktorej 
nie odpowiada Zadna rzeczywistosc. poza tll. jak,! wytworzyl jego oszukany 
umysl. Musi wi~ zmienie orientacj~ swego umyslu. Zacznie to robie 
z chwilll. kiedy zacmie powa:inie zastanawiae si~ nie nad pytaniem "Czym 
jestem?" ale nad pytaniem "Gdzie jestem?" Nowoczesna nauka umie 
jedynie odpowiadae, Ze istnieje on w przestrzeni-czasie, w tym absurdal
nym idolu rozci ~gajllcym si~ w nieskonczonosc. Ale to rodzi z kolei nowe 
pytanie, bo gdzie w takim cazie umieszczona jest sarna pczestrzen? Bo 
dopoki beak odpowiedzi na pytanie "Gdzie jest pczestczen?" czlowiek nie 
moZe wyzwolic si~ z nieskonczonych mcokow w jakich umieSciI go 
swiatopogi,!d naukowy. Nowoczesna nauka oczywiScie nie moze udzielic 
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rnu odpowicdzi i musi przyznae si~ do swojej niemocy w tym wzgl~zie. Ale 
nie udzieli rou tei: odpowiedzi ani rnetafizyczna teona ani religia, jezeli, jak 
pie(Wsza, uwaza, i.e nie rna wi~kszego znaczenia jak sobie przcdstawiamy 
swiat fizyczny, bo wszelkie umyslowe konstrukcje SCi tak r:zy owak zludne, 
ani, jei;eli jak druga, przeciwstawia swiat duchowy fizycznemu swiatu, 
i kaze rnu istniec na zupclnie innym planie, tak i;e jakkolwick wyobrai.amy 
sobie swiat fizyczny nie przeszkadza to riam zye pelnill duchowego iycia. 
Dla Milosza obie te postawy SCi sprzer:zne z podstawowym zalozeniem, 
kt6re podalisrny na wst~pie do expose jcgo mysli, a mianowicie, i;e dopoki 
nasza konccpcja fizycznego swiata nie zgadza si~ z rzeczywistoscill, nasze 
duchowe iycie ~zie okaleczone u :hOdla, z niszcZllcyrni nast~pstwami 
w kaZdej dzicdzinie iycia. Swiat dzisiejszy zdaje si~ wystarczajllco potwier
dzac t~ opini~. 

Totez nie chodzi po prostu 0 wykazanie grupkowatej niercalnoSci 
nowoczesnego swiatopogilldu naukowego; chodzi taue 0 wypracowanie 
konccpcji fizycznego wszechswiata i miejsca czlowieka w nim, aZ do 
rzekomo najrnniej znacz~cych szczegolow jego fizycznej egzystencji, tak 
i;eby obraz ten byl zgodny z rzeczywistoSci~ i tym samym odpowiadal 
najl~bszym i przemoroym pragnieniorn czlowieka. Znaczy to w pierwszyrn 
rz¢zie, i;e musi pojawie si~ nowa konccpcja przestrzeni i czasu albo raczcj 
przestrzeni, czasu i materii, bo s~ to trzy podstawowe elementy nowoczes
nej koncepcji naukowej, a zarniarem Milosza bylo zmienie t~ koncepcj~. 
Tak jednak rnocno utrwalone SCi wielowiekowe nalogi naszego urnyslu, i;e 
nie jest wcale latwo uchwycie sedno przerniany, jak'l proponuje: jak sam 
napisal, latwiej glosie prawd~ drzeworn i kamicniom niz przekonae do niej 
ludzi. 

Niernniej zbliiylisrny si~ juz do zrozurnienia na czym ta przerniana 
polega, staraj~c si~ okrcilie czym nie jest. Jak widzielismy, giownym 
zatruciem ludzkiej mysli jest absurdalne i zbrodnicze utoZsamienie prze
strzeni z absolutem. To poj~e przestrzeni - poj~e przestrzeni roz
ci~gaj~cej si~ w nieskonczonosc, mrocznej i nieczulej - oraz odpowiadaj~cc 
mu poj~e wiccznoSci jako nast~puj~cych po sobie warzen, wiecznoSci 
podzielonej na przeszlosc, terainiejszosc i przyszlosc, to zaiste sam Szatan 
w olbrzymim czamym rnajestacie grozy. Podobnic jak dla Berkeleya, takie 
poj~e absolutnej przestrzeni jest dla Milosza straszak iem rnechanistycz
nych ftlozofow. Nie inaczej niz Blake, widzial on "bezdenn~ pustk~" 
zawart~ w takiej "dreszczern przejrnuj'lccj proi:ni" w ktor~ ludzki umysl 
pogr~za si~ kiedy jego wzrok intclektualny zostanie poraZony siepot'l 
i straci kontak! z rzeczywistym swiatern wizji. J asnc, i;e to wlasnie poj~cic 
przestrzeni dalo pocZlltck wszystkirn na rowni falszywyrn kosrnogoniorn , 
ktore giosZll, ze wszechswiat powstal w wyniku zorganizowania chaosu 
w przcdustawnej proi:ni, jak gdyby istnial j ui: przed tyrn zbiornik czy 
zasobnik, dok'ld moglyby wlae si~ wody czasoprzestrzeni. 

Materializacja rnysli, jak~ zaklada taka koncepcja czasoprzestrzeni, 
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prowadzi do mnozenia i dzielenia w nieskonezonosc, w daremnej nadziei, 
i.e wypelnimy ezam~ i straszliw~ wieeznose grozy umiejscawiaj~e nieskon
ezon~ licz~ punktow kosmieznyeh w ruehu, w ruehu automatycznie 
poci~tym na trzy platy, przeszlosc, terainiejszosc i przyszlose. Taka 
materializaeja mysli pogr~za nas w ciemnosc infernalnego swiata gdzie, jak 
ludzimy si~, mozemy panowae nad kosmosem- umieszczonym we wlasnej 
matcrii. Jei.eli jednak ta koncepcja potwomego materialnego bostwa 
rozci~gaj~ccgo si~ w nieskOllczonosc jest nie tylko bl¢na, ale wr~cz 
szkodliwa, poniewaz wypaeza i znieksztalea prawdziwy, rzeczywisty uklad 
rzeczy - jak~ koncepcj~ mozemy j~ zast~pie? Berkeley - a za nim Blake 
reaguj~e na tak raz~ce u-zewn~trznienie fizycznego swiata, dokonuj~ 
radykalnego przesuni~ia go do wewn~trz: wszelka rozci~glosc istnieje 
jedynie w umySle, natomiast tak zwane postrzegalne ciala ~ zespolami 
jakoSci i poj¢, ktore istniej~ 0 tyle tylko, 0 ile zawiera je umysl. Co 
do materii, to W ogole rue istnieje. Jak powiada Blake: ,,1edynie Rze
czy Umyslowe ~ Realne: co do rzeezy tak zwanyeh Cielesnyeh, Nikt nie 
Zna ieh Miejsca Zamieszkania; jest to Uluda a ieh Istnienie to Szarla
taneria". 

Milosz byl ehrzeScijaninem 0 tradyeji katoliekiej i stale podkreSlal, i.e 
w jego mysli rue rna ruq:ego, co by stalo w sprzecznosci z dogrnatami 
elirzeScijanstwa. Totez w centrum jego mysli znajduje si~ idea Wcielenia, 
idea, ktora kaze nam uznae, ze, jak sam mowi, "ta materia ktora nas 
przyodziewa i otaeza jest absolutnie tozsama z materi~, do ktorej 
Wszeehpot~ina Milosc znii:yla si~ w lataeh Weielenia", i ktor~, moglby 
dodae, uSwi~ca przy kaZdym celebrowaniu Eueharystii. Reakeja Berkeleya 
i Blake'a na "martwy wszeehswiat" Newtona i Loeke'a grozi popadni~iem 
w rodzaj doketyzmu, ezyli ta materia, do ktorej znii:yla si~ Boska Milosc 
moi.e bye uznana za pozom~, za ruerzeezywist~. Bylo to nie do przyj~a 
dla Milosza: proccs boskiego wciclenia nie zatrzymuje si~ u progu umyslu 
i wyobraini ale przenika kazd~ najmniejsz~ cz~stk~ dotykalnej rzeezy
wistoSci, zupelnie niezaleinie od tego ezy my to postrzegamy ezy nie. Co 
wi~cej, kto redukuje wszeehswiat fizyezny do kategorii istniej'lccj 0 tyle 
tylko, 0 ile postrzcga j~ ludzki umysl, nicbezpieeznie zbliza si~ do 
wyposa:.i:enia ezlowicka we wladz~ jeszeze bardziej schlebiaj~q jego pysze, 
niz to robi nowoczesna nauka. Gdyz zaledwie przyjm~, ze tak zwany swiat 
dotykalny - swiat dost~ny naszym zmyslom - istnieje jedynie w moim 
umysle i Ze tylko rzeezy mentaine ~ rzeezywiste, a reszta jest zludzeniem, 
znajd~ si~ 0 krok od uznania moieh subiektywnyeh stanow mentalnyeh za 
najwyi:szy probierz rzeezy. Ja orzckam 0 prawdziwej naturze rzeezy, 
a sposob w jaki patrz~ na wszechSwiat jest tylez wart, co sposob w jaki 
patrzy ktos inny. Innymi slowy, jedynie moja subiektywnose dostareza 
kryteriow do orzekania co jest rzeczywiste a co nierzeezywiste: ja sam 
posiadam ten przywilcj, i.e bez odwolywania si~ do kogokolwiek i czegoko
lwick poza moimi mcntalnymi obrazami, jestem prawdziwym stwore~ 
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wszechsWiata. Tak oto otwiera si~ dro"ga do_ wszelkich ekscesOw i aberracji 
nowoczesnej psychologii i nowoczesnej sztuki. 

Malo tego, calkowicie zdematerializowana, "wizjonerska" i calkowicie 
subiektywna idea przestrzeni i czasu - rozcillglosci - taka, jak~ Berkeley 
i Blake przeciwstawiajll koncepcji Locke'a i Newtona, jest, zdaniem 
Milosza, czyms, co z czysto iudzkiego punktu widzenia nie daje si~ ani 
zrozumiee ani odczue, a tym sarnym nie moZe nam sluiye za przewodnika 
w doswiadczanym przez nas swiecie. Dlatego tei pozostawia ona koncepcj~ 
Locke'a i Newtona nienaruszon~ na jej poziomie jako model, kt6ry w prak
tyee detenninuje nasze zachowanie si~ i myslenie. To sarno stosuje si~ do idei 
przestrzeni i czasu, kt6re znajdujemy u Swedenborga: zasadniczo Sweden
borg przyjmuje koncepcj~ Locke'a na jej poziomie, poziomie swiata natural
nego. Utrzymuje jedynie, Ze przestrzenie w swiecie duchowym, m oe podo
bne do tych na zicmi, nie Sll stale i niczmienne, nie mogl! tei: bye mierzone, 
jak przestrzenie w swiecie naturaInyrn. Taki pogll!d wzmacnia tylko zgubnl! 
dychotomi~: z jednej strony koncepcja zewn~trznej rzeczywistoSci. poddanej 
niezlomnyrn prawom, domena nauki; z drugicj , wewn~trzna rzeczywistosc 
iudzkiej subiektywnoSci czy dumowej wizji, domena religii, kt6rej wsp6l
r~ne, Zeby si~ tak wyrazic, nie majl! zwillzku re swiatem fizycznym. 

Milo.sz w pelni uznaje, Ze, jak powiada "tylko mistycy maj~ dokladne 
i zd rowe poj~cie 0 przestrzeni i czasie", podobnie jak w pelni uznaje, Ze 
sarna Rzeczywistose jest poza przestrzenil! i czasem - poza "przestrzcnio
czasem" . Zdawal sobie spraw~, nie mniej nii Berkeley i Blake, Ze dla mysli 
zaj~tej wy1llcznie dost~pnymi zmyslom przedmiotami kwestia rzeczywisto
Sci pojawia si~ jedynie w odnicsieniu do tych przedmiot6w. Ale uwai:al, Ze 
jego zadaniem jest zapobiec dychotomii, kt6ra przdladuje mysl zachodnil! 
co najmniej od czasu Renesansu, jeicli nie od chwili upadku czlowieka. 
Olcial wi~ tak przeksztalcic id~ fizycznego wszechswiata, ieby domena 
naub stopila si~ z domenll religii i znikla rozbieinosc pomi¢zy religijnym 
dogmatem a koncepcjll naukowll. Byl przekonany, Ze jedynie metafizyk 
czerpillcy w pierwszym rz¢zie z podstawowych prawd chrzeScijanskiej 
tradycji moi:e podjlle si~ takiego zad ania, dlatego po prostu, Ze tylko 
chrzeScijanstwo posiada w sarnym swoim sednie wizj~, w kt6rej znika prze
ciwienstwo pomi¢ zy duchem i materi ll, Stw6rCll i Stworzeniem; zamiast 
tego istnieje nierozerwalna ich jednose, choe najoczywisciej nie Sll tym 
sarnym w akcie Stw6rcy. Mysl Milosza unika panteizmu rownie rygorys
tycznie jak unika poniiania swiata fizyczncgo w irni~ niecie\esnego du
chowego swiata. Moina jednak powiedziee, parafrazujllc cytowane jui: slo
wa Blake'a, Ze eelem jego bylo wykazac, ii dotykalny swiat rna miejsce 
zamieszkania wcale nie uludne i Ze jego istnienie wcaIe nie jest szarlatanerill. 

Pierwszym krokiem do tego celu by to, jak jui: widzielismy, obalenie 
podstawowego bJ¢u fizyki pokartezjanskiej i calkowite odd zielenie poj~ia 
przestrzeni od poj~a nieskonczonoSci. przestrzen - ta przestrzen, kt6ra 
nas otacza - jest absolutnie obca wszelkiej idei nieskonczonoSci, tak jakjest 
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absolutnie obca jakiejkolwiek idei skonczonosci. Pytanie czy jest nieskon
czona czy skonczona w ogole si~ nie pojawia. Nie jest ona ani swoim 
wlasnym pojemnikiem ani pojemnikicm rzcczy. Nie jest nawet miejscem 
w ktorym jestesmy uplasowani jako substancja. A tymO samym nie moze 
bye poddana dzieleniu i rnnozeniu. To sarno stosuje si~ do czasu: czas nie 
jest kategori~, bora moZe bye poci~ta na trzy piaty,przeszlosc, terainiej
szosc, przyszlose. Nie moZe bye rnnozony w nieskonczonosc. Przymiotniki 
nieskonczony i wicczny mog~ bye stosowane jedynie do nieprzestrzennej 

nicczasowej RzeczywistoSci boskiej. Innymi slowy sarna koncepcja 
trwania nie jest wcale najwYZszym osi~gni~em umyslu ludzkiego w ostat
nich kilku stuleciach, przcciwnie, jest to koncepcja falszywa, ktorej nic nie 
odpowiada w naturze rzcczy. 

PoniewaZ jednak ta k,oncepcja jest z kolei wynikiem przekonania, ze 
uzyskujemy wiarygodn~ wiedz~ 0 swiecie fizycznym tylko stosuj~c nowo
czesn~ matematyk~ do postrzezen zmyslowych, warne konseICwencje 
wynikaj~ z uznania tej koncepcji za falszyw~. Musimy wtedy przyj~e, ze 
aIbo matematyka slu~ca za jej podstaw~ jest falszywa, albo Ze jest 
niezdolna dostarczye nam adekwatnej wiedzy 0 swiecie fizycznym, albo tez 
jed no i drugie jednoczeSnie. W same} rzeczy - choe Milosz nie mowi tego 
w tak wielu slowach - poniewaz kalkulacje i dowody nowoczesnej matema
tyki Sll oparte na calkowicie negatywnej i nieistniej~cej kategorii, i Sll wr~cz 
niemozliwe bez si~gni~ia do niej, wiedza czcrpana z takiej matematyki 
moze bye tylko negatywn~ - to znaczy nicistniej~~ albo falszyw~ - wiedz~. 
Mam tutaj na mysli uzytek symbolu 0 - zero, nic - poj~tego w czysto nega
tywny sposob, jako calkowity brak zarowno jakoSci jak ilosci. Poniewaz 
temu symbolowi nie odpowiada zadna rzcczywistosc w fizycznym wszcch
swiecie, kto robi z niego uzytek po to, zeby dowiedziee si~ czegos 0 naturze 
tego wszcchswiata, skazuje si~ z gory na niepowodzenie. lakiekolwick 
obliczenie czy dow6d posluguj~ce si~ falszyw~ - nicistniej~c~ - kategori~ 
mySli mog~ dae w wyniku jedynie fikcyjn~ wiedz~ 0 tym, co staraj~ si~ 
wyjasnie czy opisae. Po-kartezjanskie koncepcje przestrzcni i czasu Sll 
zalezne od matematyki posluguj~cej si~ t~ kategori~, bo bez niej nie da si~ 
przeprowadzie dzialan mnoZenia i dzielenia, niezb~nych dla utrzymania 
tych koncepcji. Totez same te koncepcje musz~ bye fikcyjne. Podobnie jest 
ze wszystkimi innymi koncepcjami fizycznego wszechswiata, zaleznymi od 
takich matematycznych obliczen. Dlatego Milosz nazywal nowoczesn~ 
matematyk~ fetyszem barbarzynskiej nauki. 

Skoro przestrzenioczas jest calkowicie obcy poj~u nieskonczonoSci
skonczonoSci , czy to znaczy, ze jest on zludzcnicm? Milosz odpowiedzial
by, Ze jest zludzeniem, jeZeli rozpatruje si~ go w oderwaniu od kontekstu, 
krory go obejmuje i poza ktorym w ogole nie istnieje. Aby uchwycie tcn 
kontekst, nalezy przede wszystkim sobie uswiadomie, ze trzy e1ementy 
petcepcji empi rycznej - przestrzcn, czas i materia - stanowi~ jedno 
nierozerwalne poj~cie. Materia jest wi~ tozsama z przestrzeni~ i czasem, 
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a my nie znamy i nie mozemy znac innej materii niz przestrzen i czas. 
Pochodzenie przestrzeni jest wi~ fizyczne: przestrzen jest tozsama z mate
ri~ wszeehswiata, stanowi~c~ jedno doskonale cialo, 0 kt6rym nie moma 
myslec inaczej niz I~CZllC je z wymiarem czasu. Ale ta przestrzen, ten czas, 
ta materia, gdzie ich szukac? Odpowicdz brzmi, i:e nalei}' ich szukac 
w ruchu. Przestrzen, czas i materia, utozsamione, skladaj~ si~ na tr6jdziel
De poj~ie ruchu, kt6ry je ogarnia. To znaczy i:e tr6jjednia przestrzeni, 
czasu i materii jest nam dana r6wnoczesnie, jako calosc, w jednoSci ruchu . 
Przestrzenioczas nie jest miejscem ruchu: przestrzenioczas jest tworem 
ruchu, jest materill ruchu. Dlatego to ruch jest sprawcll przestrzenioczasu 
materii. Pojawia si~ rownoczeSnie i jest synonimem przestrzenioczasu 
materii w otaczajllcym nas swiecie. 

Ujawnienie si~ Stw6rcy - wszcchswiat fizyczny - jest troy ruchem, 
w kt6rym przestrzefl, czas i materia Sll tozsame. Ruch ten jest jeden, 
poniewaZ jest przestrzenill i czasem uchwytnymi w materii. Sarna materia 
jest zatem jcdna, takjak to, dzi~ki czemu jest materill - a jest materi~ dzi~ki 
ruchowi. Jeden ruch jest niezmiennq materiq przestrzeni i czasu. Natomiast 
r6Znorodnosc istnieje jcdynie dlatego, ze rzeczy Sll w ruchu. Sionce jest 
ruchem, kt6ry nazywamy sloncem, seree jest ruchem, ktory nazywamy 
sercem, i tak jest ze wszystkim, co trafia do naszych zmysl6w, czy jest to 
fizyczne czy mentalne. Wszystko, co mog~ uchwycic nasze zmysly jest po 
prostu stosunkiem pomi~zy cialami w ruchu. Wzajemne odniesicnie jest 
fundamentalnym prawem wszystkich zjawisk. Przestrzen, mi ejsce, to nic 
innego jak wzajemne odniesienie ruchu A i ruchu B. Matcrialnosc
przestrzeni to tylko system wzajemnych odniesien pomi~zy cialami 
w ruchu. Caly kosmos jest doskonalll kulq ruchu-przestrzeni-czasu-matcrii, 
ktorej wewn~trznq przestrzen stanowiq wzajemne odniesienia poruszajq
cych si~ cial. 

Totalna przestrzen - caly swiat fizyczny - jest dlatego rzeczywista: jest 
ona satnll materill. Albo; odwracajllc to samo, materia - materia wszech
swiata - jest jednll caloscill tworzllcll totalnll przestrzeri. A to doskonale 
cialo kosmiczne - ta doskonala rownoczesnosc, absolutna tozsamosc 
i niepodzielna jednosc przestrzeni, materii i czasu - jest ruchem. Kosmos 
istnieje dzi~ki ruchowi. 

Jednaki:e ruch, kt6ry jest materill, przestrzenill i czasem, posiada rowniez 
eech~ pierwszenstwa, istnieje wczesniej niz pozostale trzy elementy kos
micznej trojjedni. Gdyz przestrzen, czas i materia Sll dane przez ruch a to 
pomimo fakt u, i:e • ·,ch jest rownoczesny z nimi i jest ich synonimem. Stqd 
powstaje potrzeba pogodzenia pierwszenstwa ruchu z doskonalq jego 
rownoczesnoscill wobec przestrzeni, czasu i materii, a pogodzenie takie da 
si~ osi~gn'lc zakladajllc ruch poczlltkowy, ktory bylby wczesniejszy nii 
ruch kosmiczny. Bo chociai przestrzen jest, by tak rzee, podporzOldkowana 
kosmicznemu ruchowi i nim obj~ta, pochodzenie samego tego ruchu nie 
zostalo jeszcze rozpoznane. Totez pytanie: "Gdzie jest przestrzeri?" alba 
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lepiej: "Gdzie jestem?", od ktorego zacz~lismy pozostaje ostatecznie bez 
odpowiedzi, bo nie wiemy gdzie umieScic sam ruch kosmiczny. 

Ta koniecznosc wytlumaczenia :irooel kosmicznego ruchu prowadzi 
Milosza do przyj~a chrzeScijanskiej metafizyki - metafizyki, ktora 
zamiast dynamicznej koncepcji kolejnoSci zjawisk wprowadza poj~cie, 
jak on to nazywa, boskiej chwili. Metafizyk~ t~ moma okrdlic jako 
metafizyk~ swiatla, w tym sensie w jakim wypracowal j~ Grosseteste 
w swoich trak tatach De Luce i Hexameron, dzielach na ktore z kolei 
duzy wp!yw wywad Hexameron Sw. Bazylego Wielkiego, a cz~Sciowo 
rowniez Sw. Augustyn, oraz sredniowieczna filozoficzna szkola Chartres, 
wczesniejsza niz szkola Oxfordu. Zgodnie z t~ metafizyk~, Bog rzutuje 
na zewn~trz nie-ujawniony swiat archetypalny, przebywaj~cy w Jego 
mySIi, jako emisj~ czy projekcj~ niematerialnego swiatla. Wysyla to 
swiatlo na zeWn~trz w Nic, jak to nazywa Milosz. Nic jest czyms innym 
niz promia, a tym bardziej czyms innym niz nowoczesny matematyczny 
koncept niczego - zera - ktory jest czysto negatywn~ kategori~. Przeciw
nie, to metafizyczne Nic jest Niczym jedynie z punktu widzenia mate
rialnego bytu. Oznacza ono brak przestrzeni-materii, nie brak energii 
duchowej. 

Niematerialny Ogien-wysyla wi~ niematerialne swiatlo w Nic, w CQs co 
nie jest miejscem, wyl~cznie ide~ - ide~-archetypem - zewn~trznoSci. Jest to 
pierwiastkowe Fiat Lux; i dzi~ki niemu wszystkie idee stworzenia (I~cznie 
z idell-archetypem zewn~trznoSci czyli z tym Nic do ktorego zostaje 
wyslane niematerialne swiatlo) ujawniaj~ si~ w spos6b przed-stworzony 
w tym swietle. Niematerialne swiaUo jest obrazem nieujawnionej boskiej 
sHy, ukrytej w swojej niepodzielnej jednoSci. Rownoczesnie jest to swiat 
archetypalny przed ujawnieniem si~ w fizycznym wszechswiecie, miejsce 
w ktorym zawiera si~ wszystko co jest stwofzone. Swiatlo to stanowi 
ogniwo posrednie pomi¢zy wszechSwiatem-archetypem istniej'lcym w bo
skiej mysli i swiatem juz stworzonym, ujawnionym. Jest to rodzaj sceny na 
ktorej wszystko odbywa si~ w jednej chwili i rownoczesnie. Innymi slowy, 
stanowi ono to, czemu cwierc wiek u poiniej Henry Corbin nada nazw~ 
mundus imaginalis. 

Po tym pierwiastkowym Fiat Lux poprzez ktore Bog jako niewyobraZal
ny ogien przemienia siebie w niematerialne swiaUo - przemiana b¢~ca 
synonimem innej przemiany, dzi~ki ktorej Bog jako Prawo staje si~ Bogiem 
wszystk(}-{)bejrnuj'lcej ofiary i miloSci ponad wyraz oraz pi~kna - na
st~puje, nie w czasie ale w mgnieniu rownoczcsnosci, metamorfoza ezy 
przemiana niematerialnego swiatla w swiaUo fizykalne. W mgnieniu ehwili 
Bog "uzewn~trznia si~" jako niematerialne swiatlo i w tej samej chwili 
niematerialne swiatlo stwarza swiatlo fizykaIne, szat~ wszechswiata, jego 
form~ pi~knej oblubienicy. Takie jest stworzenie ex nihilo, z Nie, ktore jest 
wszechswiatem niematerialnego swiatla: Nie, ktore nie jest negatywn~ 
kategori'l ale pelni'l boskich stwarzaj~eyeh energii. 
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Pochodzenia kosmicznego ruchu trzeba wi~c szukac w samym niemate
rialnym swietle. POCZcttkowym ruchem, poprzedzajctcym ruch kosmicmy, 
jest ruch nadany fizykalncmu swiatlu wskut~k przemiany niematerialnego 
swiatla w swiatlo fizykalne, ktore rozszerzajctc si~ stwarza wszeehswiat 
widziaInej materii. Ale swiatlo fizykalne jest blisko spokrewnione z krwict. 
W istocie Sll jcdnym i tym sarnym:stanowill kosmicznct zywll materi~ 
obdarzonll ruchem i, rzee moina, odpowiadajct i:yciodajnemu duchowi -
Zywemu srebru - alchemistow, hinduskiej prana czy Orenda p6lnocno
amerykariskich Indian. Pojawiajllca si~ rownoczesnie z pierwszym Fiat 
Lux, ta materia kosmiczna - hew i swiatlo - jest sumct duchowych energii 
ujawniajllcych si~ w stworzeniu; jest to pi~kno i Boska milosc, ujawniona 
wczcsniej niz stworzenie w niematerialnym swietle przemienionym w jedno
lity ruch . lako pierwsza sila na~dowa uczy nas ona jak umieszczac 
wszelkie rozcictgle rzeezy jedynie w ruchu i wszelkie trwajllcc rzeezy jcdynie 
w chwili, dzi~ki czemu mOZemy zrozumiee, Ze wszystko co bylo, jest 
i b¢zie zdarza si~ w jednym i tym 'samym momencie. 

Ten jednolity ruch, ktory jest transmutacjll niematerialnego swiatla, 
stanowi wi~ niezmiennll materi~ przestrzeni i czasu. Nie jest on niemoz
liwym do pomyslenia przejSciem z jcdncgo stanu winny. Caly sekret 
Ujawnienia - stworzenie - polega na tym, Ze hew i swiatio, kosmiczna 
i:ywa materia, przekazuje luch w ktorym przestrzen, materia i czas Sll 
tozsame. Krew, esencja ruchu i powszechnego rytmu jest pojemnildem, 
fundamentem, miejscem w ktorym rownoczesnie, w jednym mgnieniu, 
spotykajll si~ te trzy podstawowe elementy kosmicmego ukladu. S<t one 
zawarte w niezgl~bionej ale dotykalnej jcdnosci, ktorct krew - nasz ruch 
wewn~trmy - wysyla i rzutuje. 

Gdyz iroolem krwi jest niepodzielna jcdnosc; a jednak, poniewaz od~ 
bywa si~ to w jednej chwili, sarna hew jest zarazem tct jednoScict. Rowno
czdnie hew przenosi nas w trojdzielny swiat. Stajllc si~ ruchem fizykal
nego swiatla, swiatlo duchowe wytwarza rowniei: ruch krwi, a ten ruch 
poczyna przestrzen-czas-materi~. Caly wszechswiat w nas hllZY: jest on 
naSZll krwill. Nasza hew jest tym fiat, ktore, nawet wczcSfiiej niz nastllPilo 
kosmiczne kwitnienie, otrzymalo pierwszy wzor ruchu, po to jedynie aby 
okryc fizycmym ksztaltem nierozdzielny splot materii-przestrzeni-czasu. 
Przestrzen, czas i materia Sll nam dane w jednym mgnieniu nie tylko jako 
wiedza, rowniez jako codzienna swiadomosc powszcchnego ruchu, ktory 
jest owym fiat czyli projekcjll naszej hwi poza swojll pierwotnll jednosc. 
lednaki:e, mow, poniewai: odbywa si~ to w jednym momencie, ta hew jest 
nadal pod wladZll impetu pierwszcj emisji, za posrcdnictwem ktorej Bog 
rzutuje swoje niematerialne swiatlo: krcw jest dalszym cillgiem pierwszego 
promieniowania i jest z nim rownoczcsna. Dlatcgo swiatlo - swiatlo 
duchowe wyslane przez t~ poczlltkowll emisj~ - jest duSZll w naszej krwi. 
A poniewai: ta krew jest tworcll organicmcj przestrzeni-czasu-materii, 
swiatlo duchowe jest rowniei: duszll fizycmcgo wszechSwiata . 
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Miejscem czlowieka, tak jak calego fizycznego wszechSwiata - ich 
"gdzie" - jest miejsce duchowe: ani czlowiek ani fizyczny wszechSwiat nre 
Sll nigdzie fi z y c z n i e polozone i przekonanie, i:e majll one fi z y c z n e 
poIoi:enie jest pierworodnym bl¢em mysli, bl¢em, ktory alienuje czlowie
ka od jego prawdziwego miejsca i wyrzuca go na pustyni~ . Twor 
niematerialnego boskiego swiatla, czlowiek, tak jak i caly ograniczony 
wszechswiat, moi:e miee swoje miejsce tylko w tym swietle i n i e m 0 z e 
bye u m i eszczon y nigdzie indziej, niezalei:nie od tega, czy 
czlowiek mniema, ze jest inaczej. Co wi~ej, poniewaz to swiatlo jest 
wiedzll, jakll Bog rna 0 sobie - projekcjll nie-ujawnionego archetypal~ego 
swiata jego mysli jako wizji miloSci. i pi~kna - kiedy mowimy, ze czlowiek 
i ograniczony wszechswiat Sll w Nim polozone i jedynie w Nim polozone 
bye mogll, chcemy powiedzice, i:e istniejll one jedynie w duchowej wizji 
Stw6rcy. Wszechswiat - stworzona przestrzen-rnateria - jest wizjll pi~kna 
i miloSci. widzianll przez jedynego widza. Moje miejscl: jest jedynie w Tym, 
kt6ry tchnlll w Nic ekstatyczny miraz pi~knego wszechswiata 

Zarazem jednak ta wizja - ta wiOOza, jakll Bog rna 0 sobie - jest tym, co 
najgl{:bsze i najczystsze w naszej istocie. Jest to nieskonczonosc wewnlltrz 
nas. Jestem biciem boskiego serca, pulsowaniem boskiej miloSci.. Dlatego 
jei:eli mam maleze moje prawdziwe miejsce - bye tam, gdzie naprawd~ 
przynalez~, mog~ to zrobic tylko poddajllc si~ tej miloSci. i jej sile przy
cillgania. Milose tajest naszlljOOynll prawdziwll rzeczywistoScill i kiOOy prze
nosi nas w niematerialne swiatlo, ktore czyni widzialnym caly wszechswiat, 
odzyskuje s";"oje wlaSciwe miejsce, miejsce okrcilone przez stosunek tego 
swiatla do boskiego ukrytego ognia. Jak powiedzielismy wyzej, jakkolwiek 
Stworca i Stworzenie Sll roi:ne w akcie ujawnienia - nie rna mowy 0 jakim
kolwiek panteizmie - nit;mniej Sll one nierozdzielnll jOOnoScill w duchu. Swiat, 
materialny na wygll!d, jest duchowll wizjll Boga: jest on polozony w niemate
rialnym swietle, ktore jest toi:same z mundus imaginaliv - i biada tym, dodaje 
Milosz, ktorzy robill z niego potworne materialne bostwo rozcillgle w nieskon
czonosc alba umieszczone w absurdalnej pr6ini bez konca. 

Cala historia ludzkoSci od chwili upadku byla zasadniczo walkll 
pomi¢zy idell nieskonczonej wiecmej materii i idell niematerialnego 
swiatla. Staraj llc si~ ogarnllc wszechswiat, ktorego miejsccm jest sarna 
materia, czlowiek siebie wygania z tego swiatla i nieskonczonosc, jakll nosi 
w sobie, zarnienia si~ w przestrzen bez konca, wiecznie umykajllcy wynik 
bezustannego mnozenia, a w niej nie znajdzie i:adnego miejsca. Idee 
mnoi:enia i rozcillgania w nieskonczonosc Sll u iroola o,yszystkich nieszcz~sc 
i gatunku ludzkiego i natury. I czym ostatecmie jest w astrofizycc "czam a 
dziura" tak zaprZlltajllca uwag~ naukowc6w, jeze\i nie projekcjll w tak 
zwany swiat zewn~trzny czamej dziury - " porai:ajllccj dusz~ proi:ni" 
ktorll czlowiek otwiera w swojej swiadomosci -kiOOy popelnia pierwsze 
odst~pstwo, wyobcowuje siebie ze swiata i pogrlli:a si~ w pustk~ duchowego 
mroku i samo---znieczulenia. 
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Taka wi~ jest wizja kosmosu, ktorll Milosz nam przedstawia i ktora,jak 
mial nadziej~, zastllpi we wlaSciwym czasie materialistyczne interpretacje 
fizycznego swiata, proponowane przez swi~tokradczll nauk~. Wierzyl, i.e to 
musi nastllPie, jei.eli mamy wyrwae si~ z infernalnego swiata w ktorym 
uwi~zilo nas nasze wyrzeczenie si~ przed-stworzonego duchowego univer
sum - universum jako Nic - i w ktorym bez kOllca cierpimy katusze, b~llC 
w Bogu i nie wiedzllc 0 tym. OczywiScie w takim artykule jak tcn moma 
tylko nakreslic ogolne kontury wizji. Nie moina przekazae bogactwa, 
ciepla, barwy i poezji w jakie Milosz przyodziewa te kontury. Nie da sj~ 
przekazae gl~bokiego uj~a takich tematow jak i.eriska zasada ujawnienia 
sj~ Boga, jak natura m~i:czyzny i kobiet'y, jak odkupiajllca moc pi~kna albo 
oddae przepajajllce jego pisma ogromne wspOlczucie dla czlowieka i wszys
tkich istot. Aby zapoznae si~ z tym, trzeba czytae, powracajllc do nich 
nieraz, jego dziela obecnie dost~pne w ksi4Zce The Noble Traveller, ktorll 
tutaj omawiam. 

Milosz wcale nie byl abstrakcyjnym bezosobowym filozofem. Uwaial, i.e 
wszelka mysl, wszelka sztuka, wszelka nauka, jei.eli nie jest pocz~ta_ 
z miloSci i modlitwy, jei:eli nie otrzymuje chrztu i konfirmacji w wewn~trz
nym doswiadczeniu, stanowi obelg~ dla Zycia i inteligencji, jakkolwiek 
swietna moi:e si~ wydae z pozoru. Jego wlasna p6ina poezja oraz traktaty 
metafizyczne powstaly w wyniku trwajllcych latami walk, cierpieri, badari, 
osarnotnienia, ai: wreszcie spelnily si~ w mistycznym uniesieniu, kiedy 
rozdarly si~ ostatnie zaslony iluzji i dane mu zostalo otrzymae wizj~ 
wszechswiata takiego jaki jest: boski, ludzki, naturaIny, w calym jego 
splendorze, pi~knie i miloSci. Dlatego to Sll one naznaczone przez rodzaj 
autorytetu i niezaprzeczalnej autentycznosci, ktore znajdujemy tylko 
w Pismie Swi~tym i sztuce sakralne}. Dlatcgo tei: moi.emy przejsc obok nich 
tylko ze szkodll dla siebie. 

Gdyi: jei.eli Milosz rna racj~ - a tylko czlowiek nieslychanej wiedzy albo 
glupiec potrafi powiedziee, i.e si~ myli - stoimy wobec wnioskow rzucajll
cych nam wyzwanie, tak i.e musimy na nowo przemySIee kai:dy aspekt 
naszego wlasnego Zycia i mysli, kai:dy aspekt Zycia i mysli nowoczesnego 
swiata. Nie rna potrzeby jeszcze raz podkreslae jak, przyjmujllci stosujllc 
pomysly i procesy nowoczesnej nauki, zap1lltalismy si~ w czyms, co jest 
przeraZajllcym zlem - nie tylko brzydotll, niewiedZll czy bI~em ale po 
prostu zlem: to powinno bye dostatecznie jasne po wywodzie na poprze
dnich stronicach, chociai: pozostaje jeszcze kwestia nast~pstw tego w wy
chowaniu, organizacji spolecznej, rolnictwie, polityce, rozrywce i wlaSciwie 
we wszystkim. Moi.e warto tutaj wskazae pokrotce jakll rewizj~ powinnis
my przeprowadzie w dw6ch dziedzinach, sztuki i religii. 

Milosz uwai:al, i.e cos bardzo zlego przydarzylo si~ calej europcjskiej 
sztuce. Wszyscy poeci nowoczesni, pisal, poza Dantem, Goethem i dwoma 
czy trzema innymi, to slepe dzieci upadlych naturalnych muz; i niewlltpli
wie to sarno powiedzialby w zastosowaniu do innych sztuk. Ale kim Sll 
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"upadle naturalne muzy", ktorych slepymi dzieemi Sll nowoczcSni artYSci? 
Zacznie si~ to nam rysowae z chwilll kiedy zajrzymy do jego wypowiedzi 
o sztuce innej, nie b¢llCCj dzielem tych upadlych naturalnych muz, 0 sztu
ce uwaianej przez niego za wielkll i wiemll prawdzie: sztuce sakralnej, 
inspirowanej przez boskll mu~. Naczelnll cechll takiej sztuki, twierdzi 
Milosz, jest to, Ze wszystko w niej jest zjawiskiem, nic nie jest obrazem. lak 
si~ zdaje nalezy przez to rozumiee sztuk~ w ktorej nie rna nic, co by nie 
odpowiadalo jakiemus przedmiotowi albo faktowi trzech swiatow, swiata 
niebianskiego, swiata duchowego z jego niematerialnym swiatlem (mundus 
imagina/is) i swiata naturalnego z jego fizykalnym swiatlem. laldkolwiek 
wi~ obraz, ktory nie odpowiada przedmiotowi albo faktowi tego rodzaju 
ani go nie symbolizuje, jest z tej przyczyny obrazem czysto literackim, 
makijaZem skrywajllcym pozbawionll wyrazu twarz naturalnych muzo 

Muzyka sakralna i sakralny taniec, pisze Milosz, wyrai:ajll zdobycie 
najwyiszej wiedzy poprzez boslde liczby, ktorych froolem jest ruch 
niematerialnego swiatla rOOZllcy fizykalne swiatlo. Niematerialne swiatlo 
jest niepOOzielnll jednoScill; fizykalne swiatlo jest jednostkll szybkoSci; 
a muzyka sakralna i sakralny taniec nasladujll ich wzajemne OOniesienia: 
przedstawiajll kosmiczne chory grawitujllce wok61 duchowej jedni oentral
nego boskiego Sionca. To znaczy Sll przykladami symbolizmu, kt6ry 
wyraia sarno sedno wizji kosmosu u Milosza: rownoczesnosc przestrzeni, 
czasu i materii w ruchu. ChrzeScijanskie procesje, dOOaje, majll to sarno 
znac7..enie a nicsione pochOOnie wyobrazajll transmutacj~ niematerialnego 
swiatla w swiatlo fizykalne. 

Sztuka zrOOzona z pOOszeptu upadlych naturalnych muz - prawie cala 
sztuka nowoczesna - jcst to sztuka, ktora nie wyraZa najwYZszej wiedzy 
wiedzy najzupelniej obiektywnej, niezaleinie 00 tego jak ta wiedza rna bye 
przekszta!cona w osobistym doswiadczeniu i wizji artysty zanim stanie si~ 
materialem sztuki. Przy braku takiej wiedzy i jej aktualizacji w osobistym 
doswiadczeniu, sztuka przestaje bye lustrem trwalosci rzeczy bosldch. 
Artysta wtedy zdolny jest wyraiae jedynie subiektywne indywidualne 
przezycia natury zasadniczo estetycznej, reagujllc na stan rzeczy po
wstajllcy wtedy, kiedy i on sam i wszechSwiat dokola niego nie Sll juz 
umieszczane w niematerialnym swietie, w ktorym zostaly stworzone i ktore 
jest ich prawdziwll rzeczywistoScili. A zatem obrazy w ktorych artysta 
wyraia swoje reakcje na ten stan sarn<>--alienacji i wygnania ze swego 
prawdziwego miejsca nie bQdll zjawiskami, w tym sensie, Ze nie 00
powiadajll przedmiotom i faktom trzech swiatow, a to z tego prostego 
powOOu, i:e nie rna on wiedzy 0 tych swiatach ani ich wizji. Przeciwnie, 
b¢ll to obrazy rzucane na ekran jego wrailiwoSci przez czysto subiektyw
ne - nieSwiadome, psychiczne czy estetyczne - reakcje i OOzewy na stan, 
w k.torym si~ znalazl. Te to wlasnie reakcje i odzewy moina nazwac 
pOOszeptami upadlych naturalnych muz, z tego tei: rOOzi si~ jego sztuka. 
PatrZllc z tej perspektywy powiemy, Ze w sarnej rzeczy ogromna wi(:kszose 
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nowoczesnej sztuki wyraza nie wizj~ kosmosu ale po prostu rome aspekty 
Piek!a, w ktore cz!owiek wtrllci! siebie kiedy straci! t~ wizj~ i zaCZll! zye 
w stanie chronicznej metafizycznej amnezji. 

W dziedzinie religii obrachunek, jaki mamy przeprowadzie, dotyczy 
w!asnie odzyskania tej wizji. Wizja ta jest wizjll rcligijnll. Zaklada ona, Ze 
rozpoznaje si~ prawdy i realnoSci podane czlowiekowi przez boskie 
objawienie i potwierdzone zyciem oraz naukll swi~tych i m¢rc6w. Milosz 
nie by! ciasnym doktrynerem. Przyznawa!, Ze prawda jest jedna i Ze dosye 
jeieli mamy w sobie szacunek i milosc a odkryjemy jll w gl~bi naszej 
swiadomoSci. Istnia!y dla niego tylko dwa gatunki ludzi : ci, ktorzy negujll 
i wiklajll si~ w swoich niemozliwych do pogodzenia systemach i skromni 
wyznawcy, ktorzy wszyscy mowill to sarno kaZdemu kto zechce s!uchae. 
Posroo swoich duchowych przodk6w wymienia "skrornnych wyznawc6w" 
takich jak Pitagoras i presokratycy, jak Platon, jak wtajemniczeni w a1ek
sandryjskie misteria, jak sredniowieczni neoplatonicy, chrzeScijariscy mis
tycy i poZoiejsi . adepci tj. Paracelsus i Oaude de Saint Martin. Nie
strudzony czytelnik Biblii - jego znajomose hebrajskiego dala mu bezpo
sredni dostw do Starego Testamentu - mia! za sobll studia, ktore 
wprowadzily go w di:iedzin~ egiptologii oraz przedgreckich i przedrzyms
kich cywilizacji Bliskiego Wschodu . Chociai uwaial Reformacj~ za praw
dziwe nieszcz~scie, wnia! duzo czerpae z pism protestanckich autorow, 
z Jakuba Boehme, Swedenborga i Goethego. Byl, sam to stwierdzal, jak 
najdalszy od wypowiadania Slldow 0 kims, kto jest dobrym Zydem, 
dobrym mahometaninem czy dobrym buddystll. Niemniej w ludziach 
takich jak Rene Guenon wyczuwalbrak pokory, a ta byla dla niego 
kamieniem probierczym wszelkiej doktryny i kaZdego zycia. Nie zgodzilby 
si~ z nim oezywiScie tam gdzie Guenon twierdzi, Ze w ci~u ostatnich 
tysillca pi~iuset lat czy dluzej chrzeScijaristwo bylo jedynie religill dla 
niewtajemniczonych. Z pewnoscill bardziej podobalby mu si~ Henry 
Corbin, bo Corbin mial rozwinllc wiele idei - zwlaszcza ide~ mundus 
imaginaiis - ktore Milosz uznawal za sedno swojej metafizyki; jednak:ie 
i tutaj nie zgodzilby si~ ze stronniczoScili Corbina, ktory przyznaje 
wyzszosc rodzajowi pierwotnego "doketycznego" chrzeScijaristwa w jego 
sporze, zakonczonym przegranll, z naukll "olicjalnego" KoScioia. 

Gdyz mimo swego eklektyzmu Milosz byl chrzeScijaninem - chrzeScija
ninem katolikiem - i jak to juz zauwazylismy, podkreslal, Ze jego wlasna 
naub jest w calkowitej zgodzie z tradycyjnll doktrynll chrzeScijanstwa. 
Jego metafizyka, twierdzil, jest chrzcScijanskli metafizykll. Utrzymywal, Ze 
jakiekolwiek odkrycie dokonane przez nasz rozum, jeZeli jest niezgodne 
z treScili chrzeScijanskich dogmatow, choeby nawet bylo oparte na jak 
najScislejszych matematycznych i lizycznych dowodach, musi bye zludze
niem naszych zmyslow i naszego malutkiego, aroganckiego, owadziego 
umyslu. Jego dliZeniem bylo przygotowae pojednanie doktryny chrzeScijan
skiej i postulat6w nauki - rzecz jasna, nie ohydnej i slepej dzisiejszej nauki, 
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ktora, jak mowi, jest bezsilna tam gdzie w gr~ wchodzi cos innego niz zysk 
i morderstwo, ale nauki prawdziwej, zarliwej i miluj~cej nauki 0 sprawach 
boskich. Bez takiego pojednania nie ~dzie duchowego odrodzenia, nie 
b~zie odrodzonej ludzkoSci. Dlatego to za najwaZniejsz~ duchow~ pra~ 
stoj~~ przed nami uwazal przemian~ nowoczesnego naukowego wyobra
zenia 0 wszechSwiecie fizycznym, przemian~ od wewn~trz, poniewaz, 
z powodow, ktore juz wyjasnilismy, taka przemiana jest warunkiem sine 
qUil non tego pojednania a zatem wst~pnym warunkiem rzeczywistej 
odnowy. . 

Uwai:al tez, z powodow, ktore rowniei: juz wymienilismy wyzej, ze 
jedyn~ religi~ zdoln~ dokonac takiej przemiany jest religia chrzeScijanska, 
a jego wlasne dzielo mialo bye dobitnym tego potwierdzeniem. W tym 
wzgl~zie inne reIigie 5:! wedlug niego przestarzale, nie i:eby nie byly 
wyrazem jednej prawdy, dlatego tylko, ze w obecnej sytuacji ludzkiego 
gatunku brak im potencjalnych wewn~trznych danych by przeksztalcic 
nasz~ wizj~ k'osmosu, co jest wsttrpnym warunkiem odnowy. Jei:eJi Milosz 
rna racj~, my wszyscy, ktorzy pragniemy takiej odnowy - odrodzenia si~ 
sakraInoSci w naszym zyciu i sztuce - musimy orzec, ze rzuca nam nie byle 
jakie wyzwanie. I niewiele okazemy mu szacunku, jeze!i uznaj~c go za 
wybitn~ a nawet wielk~ postac Iiterack~, tego wyzwania nie podejmiemy. 

Philip Sherrard 
Uum. z ang. Czeslaw Milosz 
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". .. slaraj~cym sit: opisac oddzia
Iywanie muzyki wcilli; nasuwa si~ 
poj~ie wyzwolenia" 

(G. Piehl)· 

SREBRNA NIC: 

ROZWAZANIA 0 MUZYCE WAGNERA 

JAKO KSZTA-lCIE DROGI ZBAWCZEJ 


Nawet ktos od dawna urzeczony poszczegolnymi dramatami muzycz
nymi Ryszarda Wagnera dopiero wystuchawszy przez cztery Icolejne 
wieczory tetralogii Pkrickn Nibelunga (talc jalc to mlldrze zalecal jej 
tworca) uzyskac moZe wyobrai:enie 0 tym, czym ta niezwykla Muzyka 
naprawd~, w swej duchowej esencji, jest. Mysl~ tu 0 podstawowym 
korpusie dziela Wagnera (z wyl,!czeniem jedynie Spiewakow Norymhers
kich, zajmuj,!cych z roi:nych powodow pozycj~ odr~bn<t), tm. 0 dramatach 
muzycmych Holender Tulacz, Tannhiiuser, Lohengrin, Pkr.scien Nibe/unga, 
Tristan i Izolda oraz Parsifal. Po wysluchaniu niedawno czterech ostatnich 
sposroo tych dziel zdalem sobie naraz spraw~ z tego, iz - choc pod 
wzgl¢em artystycznym, muzycmym callcowicie skoriczone i autonomicme 
- nie funlccjonujll one samodzielnie pod wzgl¢em ideowym; ze Icazde 
z nich maczy odr~bny etap drcgi i:ycia wewn~trmego samego Wagnera 
w taki sposob, ii: poprzednie przygotowuje jalcby nast~pne, to zas wyjaSnia 
tamto. Powiedziee tu mus7{: od razu, Ze kolejnosc powYZsza - chrono
logicma - nie pokrywa si~ wedlug mnie z kolejnoScill owych "etapow", co 
usituj~ uzasadnic w dalszym ci,!gu. 

Ponizsze refleksje maj,! ambicj~ zaproponowania nowego spojrzenia na 
dzielo Wagnera w jego organicmej jednosci. Punkt widzenia tutaj przyj~ty 
jest filozoficmcrreligioznawczy, bowiem rzecz to dla mnie oczywista, iz 
Muzyka Wagnera jest jedn,! z najpot~i:niejszych kceacji ducha religijnego 
w sztuce, a w nie mniejszym stopniu rowniez wyrai:eniem okrcilonych 
koncepcji filozoficmych. Sk~inlld zas wydaje si~, Ze interpretacje tworczo
Sci Wagnera przedsi~brane w tej perspektywie S'l zbyt nielicme, a te, ktore 
istniejll (glownie prace H. Lichtenbergera, R. Louisa, G . Roberta i in.), 
zestarzaly si~ nieco i nie w petni mog,! nas za.dowolic. Wyborna pod 
wieloma wzgl¢ami ksi,!zka Z. Jachimeckiego Wagner (III wyd. , PWM 
Krakow 1983) rowniez wykazuje pewne braki interpretacyjne. 

• Por. G. Picht, Odwaga utopjj, PIW Warszawa 1981, esej Zarys fiJozo/ii muzyki, przel. 
K . Woticki . 
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Okazjll do napisania ponizszego szkicu stala si~ emisja w Polskim Radio, 
w paidzierniku 1987, caloSci tetralogii PierScieir Nibelunga, Hory to 
dramat stanowi ponieklld centraln,! cz~sc Wagnerowskiego dziela. Istotne 
jest wszelako, aby OOczytywac je I~cznie z Tristanem i Izoldq oraz 
Parsifalem, gI~bsze ich warstwy filozoficzne zaz~biaj~ si~ bowiem wzajem
nie i nawzajem wyjasniaj~. W Parsifalu, ostatnim utworze Wagnera, 0 rok 
tylko wyprzedzaj~cym jego smierc, otrzymujemy pebt~ ich synte~. 

• 
leZeIi - jak twierdzi niemiecki fiIozof i muzykolog G. Picht - Muzyka 

Bacha najdoskonalej upostaciowuje diwi~kamistruktur~ czasu, a wi~ 
WszechSwiata (czasjako "forma" WszechSwiata), to w takim razie Wagner 
w swoich dzielach zawarl materi~ Bytu (Sein) w jego maksymalnym 
zg~szczeniu, napi~u i gl~bi, ale i jednoczcinie - w jego ograniczeniach, 
w ukonkretnieniu i zsubiekty.wizowaniu. lakoz Wagnera nie interesuje byt 
"sam w sobie" (przedmiot refleksji epistemologicznej), lecz tylko 00
niesiony do czlowieka, jego losu i w~drowki, byt jako ci~gle stawanie si~
mowi,!c z indyjska, byt w aspekcie " sam sarycznym". Z tego punktu 
widzenia Muzyka Wagnera jest jed yna w swoim rodzaju i daleko wykracza 
poza gran ice muzyki tout court, prowadzllc nas - wlaSnie poprzez ow~ 
zgielldiwll "g~stosc" bytu - w stron~ intuicyjnego uchwycenia jego istoty 
jako Pustki ontologicznej (w terminologii indyjskiej - Sunjata). Inaczej 
Bach. Byt w uj~u jego muzyki - sonat organowych, wieloglosowych fug, 
preludiow choralowych - jawi si~ jako cos krystalicznie twardego, jasnego 
i nieporuszanego Oak u Parmenidesa czy Platona), jako Byt, ktoremu obca 
jest wszeIka · ulomnosc. Picht zwraca uwag~ na to, iZ w strukturze tej 
muzyki wielk~ rol~ - 0 wiele prawdopodobnie wi~ksZll, nizbysmy obecnie 
mogii dostrzec i pojllc - OOgrywajll stosunki Iiczbowe, matematyczne, byc 
moZe nOSniki jakichs sensOw ezoterycznych, i Ze ta okolicznosc Scisle si~ 
wi~e, z jednej strony, z wlaSciw~ epoce Bacha wizj~ ontologicznll (swiat 
jako calose uporzlldkowana, harmonijna, "Kosmos"), z drugiej zaS 
z systemem tonalnym . Muzyka Bacha nie OOdaje swiata "bezposrcdnio", 
Iecz jest jego "stylizacjll", probll uj~a w caloSci jego przejawow i uporzlld
kowania ich w swoistll architektur~. 

W przypadku Wagnera mamy, jak s~dz~, do czynienia z czyms zupebtie 
OOmiennym. Wagnera mianowicie nie interesuje Kosmos jako taki, lccz 
tylko jego primwn movens, sily (a raczej sila), ktore stanowill 0 jego 
dynamizmie, i miejsce posr6d nich czlowieka. Tll sil~ jest dla Wagnera 
wola w rozumieniu schopenhauerowskim. Wagnera zdaje si~ nie obchOOzic 
"styl" jako jed en z wainych celow artystycznych. Dlatego wlaSnie do jego 
muzyki przede wszystkim stosujll si~ slowa Artura Schopenhauera z Die 
Welt aLf Wille und Vorsle//ung: "M uzyka jest mianowicie rownie bezpo
srednim zobiektywizowaniem i OObiciem calosci woli, jak jest nim sam 
swiat... Muzyka nie jest wi~c w Zadnym razi~ - inaczej aniZeli wsz~lkie 
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pozostale sztuki - odbiciem idej lecz samej woli ... tamte bowiem mowill 

jeno 0 cieniach, ona zas - 0 istocie rzeezy" · . 

. W muzyce Bacha zawsze panuje " olimpijski" , "apollinski" spokoj i po

godna rezygnacja kogos, kto rna za sobll dlugll drog~, kto przeszedl wszy

stko i nie chce ogllldae si~ wstecz. To muzyka "drugiego brzegu". Kai:dy 

utwor Bacha - nawet najbardziej bolesne fragmenty obu Pasji - promieniu

je spokojem eschatologiczriej nadziei. T a muzyka jest zawsze pi~kna . 


Pot~me dzielo Wagnera jest tymczasem czyms na ksztalt dantejskiej 
" selva selvaggia e aspra e forte"; to labirynt losu. Ta muzyka nie zawsze 
bywa "pi~kna"; nieraz odzywajll si~ w niej dz~~ki chrapliwe, nieezyste, 
dysonansowe - boe w dysonanse bardziej obfituje ludzki los niZli w jasne 
harmonie .. . 

Wagner W Pierscieniu Nibelunga prowadzi sluchacza - juz od Zlola Renu 
- coraz gl~biej, w coraz g~stszy mrok, w coraz wi~kszy bol, w coraz 
gor~tszy plomien. W ostatnich dw6ch c~Sciach Zmierzchu Bogow, ogar
ni~ nieprawdopodobnie zg~szczonll pod wzgl~dem wyrazowym i uczucio
'wym materill muzycznll, wkraczamy razem z Zygfrydem w'najniisze kr~gi 
bytu. T a muzyka jest samym bolem i ekstaZll, ich symboliczne zas 
odwzorowanie stanowi wQdrowka Zygfryda do Brunhildy uspionej , oto
czonej morzem ognia. Jest to droga eierpienia i triumfu, droga par 
excellence "inicjacyjna" . Przeszkody, z ktorymi przychodzi si~ mierzye 
herosowi, Sll rozmiarow gigantycznych, bo Zygfryd to "czlowiek-bog", ale 
jednak poddany nieublaganemu fatum: niesie na sobie pi~tno kazirodczej 
milo Sci swych rodzic6w - Zyglindy i Zygmunda. . 

p rzywala nas, oplywa zewszlld masa dzwi~kow muzyki porazajllcej 
temperaturll nami~tnosci , przenikni~tej wielkim smutkien1, ale tez t~sknotll' 
do wyzwolenia i pragnieniem smierei. Leitmotiv towarzYSzllCY Zygfrydowi 
d ll4cemu ku Brunhildzie (doslyszeC go moma juz w ostatnich partiach 
Zygfryda, trzeciej cz~Sci tetralogii), to motyw smierci. W ostatnich dwu 
cz~ciach Zmierzchu Bogow, zwlaszcza w drugiej, powtarza si~ on coraz 
cz~seiej, zapowiadajllc ostateczne rozwillzanie - zespolenie miloSci i smie
rei. Leitmotiv ten rozwija si~ - jak trafnie pisze Z . lachimecki na str. 182 
swej ksilliki - w najpi~kniejszll, najbardziej chyba wstfZllsajllCll muzyk~ 
ialobnll, jakll kiedykolwiek napisano; jest ona w wyrazie i atmosferze 
calkowieie odmienna od innych utworow tego rodzaj u. Nastroj rozpaczy 
absolutnej, takiej, ktora z ca/ym przekonaniem wyrzeka si~ wszelkiej iskry 
nadziei, rozpaczy zaiste "poganskiej", Smiere utolsamiajllcej z zupe/nym 
kresem wszystkiego - osillga tutaj nie spotykanll w dziejach muzyki 
intensywnosc. T o jest rozpacz czlowieka nie znajllcego Boga, nie znajllcego 
sensu ni celu, zdllzajllCego ku zatracie, lecz usilujl!cego - jednak - bye 
wielkim. Efekt wprost niezrownany osillga tu Wagner przez lamanie 

• . Arl.hur Sehopenhauers .Jiimlliehe Werk " in seeM Biinden, Rcclam, Leipzig (b.d .), sir. 340 i n. 
Przeklad moj - LK. 
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pot~mych, g~tych fraz orkiestry niespod ziewanymi, a przeciei tak logicz
nymi uderzeniami w kotly i czynele, ktore nutll sm~tku przypominajll owe 
,,~kajllce gliniane naczynia" z wiersza Norwida, jednego z najpi~kniej
szych, jakie stworzono w naszcj mowie. 

Zygfryd w~ruje wi~ posrOd ognia i mroku, pomi~zy ktorymi wije si~ 
Scieika iycia bodaj kaidego z nas. To jest droga bolu istnienia, rozkoszy 
istnienia, miloSci, pragnienia smierci, smutku. Diwi~kowy odpowiednik 
buddyjskiej "sam sa ry" , "kola stawania si~" . Co symbolizuje postae 
Zygfryda? Komentatorzy - zresztll za sarnym Wagnerem - twierdZll, Ze 
"wolt: mocy". Ale "wola mocy" to wszak tylko inna forma "woli iycia" . 

Z opracowan tworczoSci i i ycia Wagnera, a taue z jego wlasnych pism 
dowiadujemy si~ , Ze filozofit: Schopenhauera przyjmowal za swojll, istOi{: 
wszelkiego bytu upatrujllc w owej "woli iycia", ktora sarna z siebie jest 
slepa i wiedzie wszelki byt tylko ku ustawicznej, ponawianej samoafi rmacji , 
ku cillg/emu sarnoreplikowaniu si~ . I nie rna innego celu; jako slepa, sarna 
dla siebie jest celem. Wola bytu jest wi~ skazana na cillglll sarnozatrat~ 
i cillgle odradzanie si~ w nowych by tach. Ten kosmiczny kolowrot jest 
w sposOb oczywisty zrOdlem cierpienia. Taka koncepcja bytu w istocie 
bardzo si~ zbliia do POg\lldow buddyjskich, totei komentatorzy t'f¥orczoSci . 
Wagnera przYSlldzajll mu (cokolwiek mechanicznie, jak zobaczymy) swia
toPOg\lld "pesymistyczny" , ile Ze zapozyczyl go - jak twierd zll - razem 
z calli fllozofill od Schopenhauera. Ale sprawa nie jest tak prosta. Dalej 
postaram si~ pokazae, i:e "pesymizm" by! w zyciu i pog\lldach wielkiego 
muzyka jedynie pewnym, przezwyci~zonym pomiejetapem. 

Gdy mowa 0 buddyjskich nawi llZaniach "pesymizmu" Schopenhauera, 
trzeba zauwaiye, Ze fllozof ten, genialnie wczuwajllc si~ w fundamentaIne 
idee i intuicje buddyzmu, nie mogl jednak miee 0 tej religii pelnej wiedzy, 
bo w jego czasach jej poznawanie w Europie dopiero si~ zaczynalo. 
Dopiero w latach osiemd ~esilltych XIX w. dzi~ki wysi!kom profesorstwa 
Rhys--Davids i kilku innych badaczy swiat zachodni otrzyma! ed ycje 
podstawowych tekstow kanonu palijskiego, blizszy zas jego kontakt 
z doktryllll Mahajany jest jeszcze poiniejszy. 

Otoz Schopenhauer niezbyt jasno zdawal sobie spraw~ z soteriologicznej 
warstwy nauki buddyjskiej, skutkiem czego nirwana byla dian tylko 
unicestwieniem, Czystll ontycznll negatywnoscill. A przeciez Budda nie 
ograniczyl si~ do podania diagnozy swiata jako "generatora" cierpienia; 
istotnym sensem jego Dharmy jest wskazanie drogi do prawdziwego 
wyzwolenia (tj. " zbawienia" ). Sens ten przenika jll tak, jak - wedle jego 
slow w ktorejs z Sutr - "smak soli przenika wod~, w ktorej jest ona 
rozpuszczona". Tutaj zaczyna si~ buddyjski "optymizm " , uwarunkowany 
zresztll "prometejskll" antropologill tej religii. Szerzej nad tym nie trzeba 
si~ chyba rozwodzie, bo buddyzm, w swoich przynajmniej podstawowych 
rysach, jest juz u nas dostatecmie many. 

Tak wi~c kwaIifikowanie Wagnera jako "pesymisty" oraz interpretowa
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nie jego muzyki jako artystycznego wyrazu "pesymizmu" Schopenhauera 
zdaje si~ polowicznie tylko trafne. Pokazuje to wlaSnie muzyka - CO 

ciekawsze, nawet wbrew explicite sfonnulowanemu programowi ideowemu 
'jej tw6rcy! Ale 0 tyro za chwil~. 

Nami~tnosc, 4dza jest w muzyce Wagnera poniek~ wyslanniczkll 
i naczQdziem Smierci, miai.dzy ona bohaterow jego dramat6w, nim jeszczc 
dosi~gnie ich unicestwienie fizyczne. Ta muzyka przekracza granice 
artystycznej umownoSci, czujemy, :ic ona nie wyraza juz, leez sarna jest 
splotem nami~tnoSci i cierpienia, najwYZszej rozkoszy i trwogi, ale i urzc
czenia smiercill, i wszystkicgo, co sklada si~ na tragizm ludzkiego losu. Pod 
koniee tetral ogii oraz w Tristanie i Izoldzie osillga ten splot ekstrcmalne 
nat~i.enie, jakls punkt, w kt6rym najwYZsza rozkosz nami~tnosci przeeho
dzi w pragnienie samozatraty. Zostaje za nami nawet Beethoven, zawsze 
nawet w najbardziej rozkielznanym swoim szalenstwie - wzniosly i podob
nie jak Bach - "olimpijski". Tymczasem Wagner prowad zi nas w rejony 
grozy i mroku egzystencjaInego, znakomicie zresztll wyrazonego rowniez 
sztafai:em i fabulll Piericienia NihelUllga, wzi~tymi z mitologii staroger
manskiej. jak malo ktora mroczncj i "pesymistycznej". Nastroj grozy 
i tragizmu przenikajllcy tctralogi~ (zwlaszcza chyba Zygfryda i Zmierzch 
Bog6w) zaprawiony jest czyms niewypowiedzianie ponurym, nutll jakiejs 
odstr~zajllcej beznadziei, i nie chodzi tu tylko 0 fabul~ cry nowatorskie 
u:iycie srodkow muzycznych (odchodzenie od klasycznej harmoniki). 
Wagner, jak powszechnie wiadomo geniusz orkiestracji i barwy, z nie
przewYZszonyro bodaj przez zadnego kompozytora mistrzostwem i precy
zjll posluguje si~ wyrafinowanymi tonami dla oddania zamytu i chaosu 
egzystencji, rowniez jej "brzydoty". I 

Ale nie tylko. Jak pelcn grozy i trwogi zam~t pot~:inych dZwi~kow 
w Zygfrydzie jest wyrazem bolu i rozpaczy, kt6re niesie z sabll byt, tak 
rozpasane bogactwo lsnien, ksztalt6w i barw scenicznej wystawy ogrodu 
Wenery z Tannahiiusera interpretowac moma jako obraz iluzorycznego 
szcz~a nicsionego przez rozkosz zmyslowil. Wlltpi~, czy racj~ rna Z. 
Jacbimecki pisZllc, i.e "Wagner patrzyl na calli t~ scen~ z czysto teatralnego 
i czysto muzycznego punktu widzenia" (Wagner, str. 70). Jak i w innycb 
miejscach, rowniez tu Wagner-artysta srodki wyrazu podporlCldkowuje 
swym wiclkim ideom filozoficznyro i etycznym; wyrzeezenie si~ przez 
Tannhausera rozkoszy ofiarowanych mu przez Wenus tym silniej przema
wia do widza. 

Gdy jestdmy juz nieomal zdruzgotani przez ty m~ b6lu i ognia zaiste 
infernalnego, kt6rym huczy final Zmierzchu Bogow, gdy juz tracimy 
nadziejy, i.e kiedykolwiek uda nam si~ wyjsc poza obryb tej strasziiwej, 
unicestwiajllcej samsarycznej nawainicy - nagle posr6d tej jakby przez calli 
wiecznose sro4cej siy burzy wyblyskuje cos jak srebrna nie - wysoki, 
prosty i jasny ton, i nastypuje cisza, jak gdyby na rozbeltanym :iywiole 
polo:iyla siy czyjas wielka, milosierna dlon. Wszystko siy uspokaja i w tej 
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ciszy, trwaj~cej tylko krotk~ chwiJ~, bo to tylko moment zawieszenia 
wysnuwa si~ czysty, spokojny ton orkiestry, brzmi~cy gdzici wysoko, ktory 
wyprowadza nas poza zawieruch~. 

Nami~tnosc, w najwyZszym swoim nat~7..eniu wiod~ca do przyjmowania 
z ochotll samozatraty, oealie nas moZe tylko w jednym wypadku: gdy 
zabrzmi nagle, dla nas samych rueoezekiwanie, nut~ miloSci. duchowej. 
Ukoehanie duszy obiektu naszej nami~tnoSci. moZe nas oealic, ale tylko 
wowczas, gdy wyrzekniemy si~ zlldzy, to znaczy - wedle terminologii 
Schopenhauera - gdy "zaprzeczymy woli Zycia". Tak jak usilowal to 
uczynic sam Wagner, wyrzekajllc si~ miloSci. Matyldy Wesendonk. Dla 
kogo brzmi ostatnia, czysta i jasna nuta Zmierzchu Bogow? 

Ot6Z - jeszcze rue dla samego Wagnera; ba, brzmi ona poniek¥l wbrew 
niemu. Podobnie jak jego duchowemu mistrzowi, nie bardzo udawalo mu 
si~ realizowae w Zyciu ideal m¢rca wyzbytego nami~tnoSci. Dlugi okres 
pracy nad tetralogill, zakonczony dopiero w 1874 roku, byl dla tworcy, jak 
wiadomo, czasem bardzo trudnym, czasem gl~bokich kryzysow, zalaman, 
rozpaczy stawiajllcych go 0 krok od samobojstwa. Jak pisze Jachimecki, 
kompozytor daleki byl wowczas od wygaszenia w sobie "woli Zycia", czego 
artystyczn~ egzemplifikacjll miala bye wlasrue tetralogia. Gwaltownie 

'poz¥lal tzw. zwyklego ludzkiego szcz~Sci.a - spokoju, koehaj~cego kobiece
go serca, dzieci. kszcze przed nim byl zasadniczy w jego zyciu zwrot 
powrot, po okresie ateizmu, do chrzeScijanstwa, do wiary w odkupiajllq 
moe ofiary Chrystusa - wiary, ktora tak pelny, pi~kny i przejmuj~cy wyraz 
miala znaleic dopiero w Parsifalu. 

6w czysty ton wyprowadzajllcy nas z Zywiolu "samsary" (ton "robillcy 
jakby mistyczne wraZefiie", wedlug okrcilenia Z. Jachimeckiego), po raz 
pierwszy rozbrzmial chyba w zakOllczeniu uwertury do Holendra Tulacza; 
slyszymy go tez w fmale Tristana i Izoldy. Ta nuta zabrzmiala dla Izoldy, 
Wotana, Brunhildy ... I dla nas. To jest nie wyprowadzajllca z labiryntu, 
nuta oealenia. Delikatny ton wyzwalaj~cej, bo nicegoistycznej miloSci.. Poki 
trz~sie si~ ziemia, p6ki trzaskajll wok61 plomienie swiata, rue slyszymy jej; 
dopiero gdy wszystko to ucicha, gdy Zywioly zalegajll - odzywa si~ ten 
wysoki, jasny dZwi~k . (Jak to bylo z Eliaszem: "Pan nie byl w wichurze ... 
Pan rue by! w t~sieniu ziemi... Pan nie by! w ogni u. Po tym ogni u - szmer 
!agodnego powiewu")·. 

Mysl~, Ze owa "srebna nie" gra w architekturze calego dzie!a Ryszarda 
Wagncra waZn~, acz rue docenionll przez komentatorow rol~: jest miano
wicie jakby mostem przerzuconym ku Parsifalowi, ktory zamyka w~drow
k~ geniusza z Bayreuth. Czy tylko artystyczn~? 

I jest rowniez cos takiego, co nazwac moma drog'l religijn~ Wagnera 
w kolejnych jego dzie!ach - ze wszech miar trafnie pisze B. Pociej··. 

W Parsifalu Wagner da! wyraz swej wierze w moi:liwosc zbawienia 

• Par. Biblia Tysi llc1ccia , 1 Kri 19, 11-12 . 

•• W: Szkice z pOinego romanlyzmu, PWM Krak6w, 1978, s. 46. 
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pojmowanego pO chrzekijansku, dram at ten oznacza przeto przezwyci~i:e
nie "pesymizmu" .. Nie dokonalo si~ to jednak drog'l odrzucenia fll ozofii 
i swiatopogl'ld u, ktore towarzyszyly mu przez cale zycie; wydaje si~ , raczej 
Ze mamy tu do czynienia ze swoist'l syntez'l . Streszcza si~ ona w przekon
aniu Wagnera, iz chrzekijanstwo, mlodsze wszak od buddyzmu 0 pOl 
tysi 'lca lat, stanowi jego "odroSl" i ukoronowanie - w tym sensie, i:e 
postawion'l przez Gautam~ Budd~ diagnoz~ bytu jako "wytworcy" cier
pienia oraz jego Sciezk~ uzupelnia - owszem, wypelnia j 'l - Chrystus 
absolutnie niezb¢nym dzialaniem laski od kupienczej i ofiar'l za wszyst
kich. Symbolem tego jest swi~ty Graal, do ktorego Jozef z Arymatei mial 
zebrac na Goigocie krew Zbawiciela. 

Niektorych moZe dzis smieszyc -czy nawet irytowac naiwnosc tego 
osobliwego synkretyzmu, jego "ahistoryzm" , wewn~trma niezbornosc itd., 
nie wolno nam wszaki:e zapQminac, iz nosi on mamiona czegos gI~boko 
i szczerze przezytego, czegos budowanego w wielkim trudzie, posroo 
zw'ltpien, rozterek, uniesien i iluzji calego dramatycmego zycia Wagnera. 

Chociai: paradygmat buddyjski dobrze przystaje do fundamentalnych 
idej tej muzyki, moZe Jepiej jeszcze objasniac je w kategonach scenari usza 
inicjacyjnego; na tym jednak sprawa si~ nie konczy. Nie bylaby to muzyka 
prawdziwie genialna, gdyby nie midcila w sobie innychjeszcze paradygma
tow. Otoi: s'ldz~, Ze moi:na przylozyc do niej rowniez paradygmat 
Pawlowy, wysuwaj'lcy na plan pierwszy przeciwstawienie ducha cialu 
- albo raczej przeciwienstwo rycia "wedlug ciala" i rycia "wedlug ducha" . 
Uchwycil to bardzo trafnie M. Zdziechowski, ktory w swym dziele 
Pesymizm , romantyzm a podstawy chrzd cijanstwa pisze: " ZasadnicZ'l treSc 
dziela [sc: PierScienia Nihelunga - I.K.] upatruj'l powszechnie w wewn~trz
nym konflikcie mi¢zy z'ldZ'l zlota i pot~gi a i'ld z'l miloScl. Ale konflikt ten 
jest postaci'l odwiecznej walki ducha i materii, ktor'l Wagner przedstawil 
tu ze stanowiska swojej owczesnej filozofii ..." (cyt. za Z. l achimeckim , 
Wagner, str. 197). Tak dlugo, jak poddajemy si~ glosom ciala, bl'ldzimy 
posroo bytu ulomnego, idziemy ku zatraceniu. Gdy jednak zaczynamy ryc 
"wedlug ducha", wchodzimy w okr'lg spokoju. Ale droga jest jedna: przez 
bram~ wyrzeczenia, rezygnacji. Tak jak to uczynili Izolda, Wotan, 
Brunhilda. A nade wszystko - jak Parsifal, ktory wyrzeczenie pol'lczyl 
z milosierdziem. 

Ootykamy tu innego problemu - problemu wiedzy, zrozumienia, 
jednoczesnie warunku wyrzeczenia i jego owocu. Prastary motyw "upad
ku" jako przeslanki "zrozumienia" ma charakter inicjacyjny. (prawie 
zawsze potrzebny jest do tego element Zenski, symbolizowany przez 
kobiet~ reprezentuj'lc;t pra-materi~, prakryti. Ouch, ai:eby osi'lgn'lc sarno
poznanie, potrzebuje wlasnie wysoko, coraz wyi:ej zorganizowanej materii; 
mySl to rownie bliska Schelerowi, co gnozie buddyjskiej czy Upanisza
dom). To "zrozumienie" symbolizuje uzyskani,e wiedzy 0 RzeczywistoScl, 
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v.iedzy zbawiajlleej - goozy. ("Upadam i oczy mi si~ otwierajll" - wola 
biblijny Balaam). Wiedz~ takll zdobywa Brunhilda w III akcie Zmierzchu 
Bogow, wpierw jednak musiala pom ac "upadek", ulegajllc radosnie 
grzesznej miloSci Zygfryda. Z Parsifala, dotlld niewinnego prostaczka (by 
nie rzee - gluptaka), lubiem y pocalunek podst~pnej Kundry, wcielajlleej 
das ewig Weibliche, czyni "wiedzllcego": oto rozumie nagle siebie, eel 
swojej misji i tragedi~ Amfortasa. Brunhilda i Parsifal mo~ tej goozy stajll 
j ui: u wrot "zbawienia" , a to dlatego, i:e oboje umieli urzeezywistnic 
samowyrzeczenie w imi~ nieegoistycznej miioSci i wspolczucia. To moment 
bardzo wai:ny, albowiem sarna "wiedza" nie ma jeszcze mocy wyzwalajll
eej; przeeiwnie, moi:e bardzo latwo powiesc ku pot~pieniu, ku Upadkowi 
par excellence,jak to bylo z Adamem i EWll czy upadlymi aniolami tradycji 
gnostyckich. Aza i Aziel, dwaj naczelni zbuntowani aniolowie, 0 ktorych 
mowi tradycja i:ydowska, w Z oharze mamiennie noszll przydomki "Upa
dam" i "Oczy mu si~ otwierajll" . 

Dopiero wiedza polllczona ze wspolczuciem i altruistycznll miioScill staje 
si~ skutecmll drogll zbawienia. W buddyzmie kombinacj~ t~ wyrai:a 
sanskryckie slowo pradiniopaja (pradinia + upaja, czyJi "wiedza" + "sku
tecma metoda", tm. m.in; miJosierdzie); jest on a glownym przymiotem 
bodhisattwy, soteriologicmego ideaJu Mahajany. W calkowitej zgodzie 
z postulatem chrzeScijansko-buddyjskiego synkretyzmu Wagnera, sfor
mulowanym przezen w rozprawach programowych i w komentarzach do 
swych dziel - zwlaszcza do tetralogii i Parsifala - Parsifal , przychodzllCY na 
zamek Monsalwat z wl6czni ll, ktorll na GoIgocie przebito bok Zbawiciela, 
i stojllcy posr6d rycerzy, co otaczajll swi~tego G raala - jest kims na ksztalt 
"chrzeScijanskiego badhisattwy" . 

Najwai:niejsze etapy ideowej - a tu m aczy to konkretnie: religijno
filozoficmej - w~rowki Wagnera (czyi: nie wolno nam jej nazwac 
"w¢rowkll po Iabiryncie", "probll inicjacyjnll"?) wyznaczajll, jak ~d~, 
przede wszystkim trzy jego dziela: Tristan i Izolda, tetralogia Pierscien 
Nihelunga, Parsifal. Kolejnosc ta eelowo abstrah uje od chronologii; 
wiadomo przeeiei:, i:e dramat Tristan i lzolda powstal w latach 1857- 1859, 
a wi~ pomi~zy dwiema skrajnymi parami tetralogii - Zlotem Renu 
i Walkiriq oraz Zygfrydem i Zmierzchem Bogow. Powyi:sze moje usze
regowanie tych utworow wynika z oceny ich zawartosci filozoficmej, 
wskazujlleej na taki a nie inny przebieg ewolucji pogllldow i idej Wagnera. 
Tristan i Izolda to dramat czysto jeszcze "sarnsaryczny", tkwillcy bez reszty 
w sferze ciemnej, slepej, fatalnej i niezrozumialej dla jej podmiotow 
nami~tnosci. Nie pojawiajll si~ tu jeszcze motywy "zbawcze", aczkolwiek 
ostatnie tony w scenie milosnej smierci lzoldy, owe "srebme nici", jui: je 
ponieklld zapowiadaj~. (Jak blisko byl tu Wagner postawienia "kropki nad 
i" swiadczy to, ii: w III akcie przy umierajllcym Tristanie mial si~ pojawic 
Parsifal, aby slowem miioSci i wspolczucia zlagodzic jego cierpienia. 
Znamicnne, i:e tworca zrezygnowal na razie z tego rozwi.llzania). 
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o krok dalej idzie Wagner w Zmierzchu BogoMi. Wotan, nim umrze, 
dost~uje jednak ulgi wyzwolenia od dawnego siebie: wyrzeka si~ "woli 
mocy" symboHzowanej przez zloto, Brunhildy zas 4dza rozkoszy milosnej 
domaje oczyszczenia dzi~ki wspolczuj~cej miloSci i sublimuje si~ w milosc 
duchow~, wyzwalaj~Cll. 

W Parsifalu wszystkie te w~tki splataj'l si~ w osobie tytulowego 
bohatera. Jest to syn teza, pogl~biona jeszcze 0 specyficznie jui: chrzeScijail
sk~ wartosc: milosc czypn~, sluzb~ na rzecz bliznich, oraz wzbogacona 
o wymiar nie many wczesniejszym dzielom (z wyj'ltkiem more Tannhii.u
sera) - 0 Lask~. 

Wszystko to nie oznacza, :i: Parsifal jest w prostym rozumieniu jakims 
"dalszym ci~giem" tetralogii. I jcdno, i drugie to dziela artystycznie 
i fabularnie autonomiczne, zamkni~te. Ale rowniei: Parsifal jest muzyk~ 
"inicjacyjn~", odtwarzaj'lCll dramat w~rowki ku wyzwoleniu, dzieje si~ on 
jcdnak jui: na innym "poziomie", czy tei: raczej w innej przestrzeni 
moralnej.Powtorzmy: jest to przestrzen wzbogacona 0 wymiar Laski. 

Ireneusz Kania 

64 



STANIStAW BARANCZAK 

PO OBU STRONACH LUSTRA 

(0 poezji Jamesa Merrilla) 

Gdyby zapytae oczytanego polskiego adbior~ 0 najwybitniejszych 
amerykanskich poetow drugiej polowy stulecia, uslyszelibysmy zapewne 
nazwiska autorow niezyj'lcych - Roberta Lowella, 10hna Berrymana, czy 
Sylvii Plath. Nazwiska wybitne, ale przywoluj'lce nie tyle dziela poetyckie 
ile raczej symbolicme biografie, pami~tne glownie dzi~ki otaczaj'lcej je 
aurze osobistej tragedii: choroby umyslowej, alkoholizmu, samobojstwa. 
Z Zyj'lcych pojawiloby si~ zapewne nazwisko Aliena Ginsberga - ktorego 
zastanawiaj'lca slawa w Polsce czyz nie bierze si~ rowniez w znacznej 
mierze z tego au tomatycmego szacunkuj jakim otaczamy autorow, przed
stawiaj'lcych nam si~ glosno i z naciskiem jako poeres maudils, buntow
nikow rzucaj'lcych padobno wyzwanie zastan ym p6rz'ldkom (choeby te 
porZ'ldki zd'lzyly juz ich ad dawna doskonale wch/on'le i uczynie swoim 
dekoracyjnym skladnikiem)? T}mczasem wymienie z zyj'lcych poetow 
amerykanskich Ginsberga, a nie zauwazye lamesa Merrilla to troch~ tak, 
jakby ktos dzisiaj chwalil z poetow rosyjskich lewtuszenk~, a rue wiedzial 
nic 0 Brodskim. 

W samej Ameryce tymczascm ad lat systematycznic rosnie slawa 
Merrilla jako "Mozarta poezji amerykanskiej" (okreslcnie czolowego 
krytyka Harolda Blooma) i jednego z najbardziej niezwyklych tworcow 
dwudziestowiecm ej literatury, poety, ktory maestri'l, intcligencj'l, brawur'l 
i uniwersalnoSci'l swojej wizji bije na glow~ zarowno jednostronn'l liryk~ 
spolecznego "protestu" z lat sZeSooziesi'ltych jak i rownie jednostronn'l 
li ryk~ " konfesyjnego" solipsyzmu ostatnich kilku dekad. Szczegolnie ad 
momentu w'ydania sicdem lat temu w jednym tomie jego opus magnum, 
pi¢setstronicowej trylogii poetyckiej The Changing Light at Sandover (jej 
poszczegolne cz~sci ukazywaly si~ ad r. 1976), nie ulega w'ltpliwoSci, i:e jest 
to jeden z wielkich mistrzow naszego czasu. Sarna trylogia - wirtuozerskie 
dzielo wykorzystuj'lce jako material, obok wlasnej biografii autora, zapisy 
rozmow z duchami sporZ¥lzane przez wiele lat w trakcie prywatnych 
seans6w spirytystycm ych - nazywana jest przez krytykow " zapewne 
najbardziej zdumiewaj'lcym poematem, jaki wyszedl spod piora amerykari
skiego tworcy", a przy wskazywaniu na jej literackie parantcle padaj'l 
nazwiska rue kogo innego jalc Dantego, Miltona i Blake'a. 

Slawa Merrilla, choe dobrze ugruntowana, jest z pewnosci'l - i z pewnos
ci'l dlugo jeszcze b¢zie - dose elitama w zasi~gu. To poeta zbyt 
wymagajllcy i zbyt zlozony, aby jego najbardziej nawet uproszczony 
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wizerunelc (choeby tak brzemienny w sensacyjne moZIiwoSci. jak obrazek 
poety-spirytysty. ktory zupelnie doslownie rozmawia z duchami za posred
nictwem filizanki przesuwaj~cej sj~ pO tekturowej pranszy z alfabetem) 
mogl si~ zadomowic w wyobraini szerokiej publicznosci literackiej. Ale 
Merrill nalezy zarazem do tych poetow. ktorzy. wymagaj'lc wiele od swego 
czytelnika. za wysilek lektury natychmiast mu si~ odplacaj'l. Merrill 
odplaca si~ przede wszystkim form'l: poezji talc bogatej w najroznorodniej
sze techniczne urniej~tnoSci oraz spoZytkowuj'lcej je z tak'l pomyslowoSci'l, 
werw'l i dowcipem nie bylo w tradycji amerykanskiej nigdy, moZe 
z wyj'ltkiem Wallace'a Stevensa. A przy tym Merrill odplaca si~ rowniez 
treSci'l swych wierszy, tym, co rna do powied zenia 0 swiecie: nie tylko 
o tamtym swiecie, lecz i 0 tym. W jego wierszach brzmi'l nie tylko g10sy 
zmarlych: tak:i:e glosy Zywych i konkretnych ludzi. Jdli to okultysta, to 
bardzo szczegolny: taki, dla ktorego granica mi~dzy ludzkim Zyciem na 
Ziemi a Zyciem pozagrobowym jest powierzchni 'l lustra - powierzchni'l 
tym wi~cej ukazuj'lc'l. Ze odbijaj 'lC'l obustronnie. Si~gaj'lc jak iadna inna 
w sfery pozaziemskie. jest wi~ ta poezja - rowniei: jak zadna inna dzisiaj 
w j~zyku angielskim, moZe poza tworczoSci'l niezyjqcego juz Philipa 
Larkina - niezwykle silnie zakorzeniona w codziennosci ludzkiej egzysten
cji na Ziemi. Mistyczna iluminacja jest tu zl'lczona na stale z codzienn'l 
zwyczajnosci'l: z niej si~ bierze i tylko na jej szarym tie moze rozblysn 'lc. Ta 
z pozoru elitama, "artystowska", nasycona trudnymi ironiami i wielo
znacznoSciami poezja rna zatem w istocie wi~j wspolnego z przezyciami 
i doswiadczeniami przeci~tnej jednostki niz ktorykolwiek z typowych 
okazow poezji programowo "spolecznej" - ktora, jeSli w ogole staje oko 
w oko z "szarym czlowiekiem", zamiast tak zwanej pomocnej dloni jest 
i tak w stanie wyci'lgn'lC ku niemu jedynie protez~ komunalu. 

Jest to tym bardziej uderzaj'lce; Ze spojrzenie na Merrilla wyl'lcznie od 
strony jego biografii kazaloby zwolennikowi wulgamego socjologizmu 
spodziewac si~ potym poecie - wychowanym, b'ldz co b'lrlz, w atmosferze 
luksusu i uprzywilejowania - zupelnego oderwania od przyziemnej rzeczy
wistoSci. Moma si~ zreszt'l zgodzic, Ze gdyby nie ki lka traumatycznych 
doswiadczen emocjonalnych w dziecinstwie i mlodoSci, Merrill, jeSii 
w ogole wzi'llby si~ za pisanie, bylby zapewne jakims postmodemistycznyro 
parnasist'l. Poeta urodzil si~ w roku 1926 w rodzinie - nawet jak na 
Ameryk~ - nadzwyczajn ie bogatej. Jego ojciec byl wspolzalozycielem 
i g1ownyro udzialowcem jednej z najwi~kszych amerykanskich fi rm inwes
tycyjnych , prosperuj'lcej zreszt'l do dzisiaj pod nazw'l Merrill & Lynch. Na 
te wczesne lata, swIzone przet Merrilla w ogromnych domach rod zinnych 
w Nowym Jorku, na Long Island i na Florydzie, a pozniej w elitarnej 
szkole prywatnej pod Princeton, rzucil jednak cien rozklad mali:enstwa 
rodzicow: w latach 1937-38 Charles Merrill rozwiOdI si~ z matk'l Jamesa, 
swoj'l d rug'l juz zon'l, i ounil si~ po raz trzeci. Spowodowany tyro 
epizodem wstrz'ls niezwykle silnie wpIyn'll na pOiniejsze zycie Merrilla: 
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ucie\dniony w postaciach ojca i matki dualizm plci (przetworzony m.in. 
w antynomi~ Czasu i Ziemi) oraz rozmaicie rozumiane poj~e osierocenia 
pojawill si~ wielokrotnie w jego poezji w rozmaitych wersjach i prze
braniach, ieby wspomniec choeby znakom ity cykJ sonet6w Rozhity dom 
czy oSlllgni~ie bodaj jeszcze wi~ksze, pelen 'zaz~biajllcych si~ misternie 
sens6w - dokladnie tak jak ukladana w nim lamigl6wka - pocmat 
Przepadle w tlumaczeniu. 

To jednak czasy pOzniejsze; wczesna tw6rczosc Merrilla, kt6rej pocz~tki 
datuj~ si~ na czasy szkolne i uniwersyteckie (w roku 1943 roZPOCZllI studia 
w Amherst College), charakterystycznie unika tematyki osobistej, jest 
konceptualna, estetyzuj~ca i rygorystyczna formalnie. W latach studenc
kich lektura siedemnastowiecznych angielskich poet6w metafizycznych, 
a zwlaszcza powieSci Prousta (kt6ry pozostanie jednym z patronow jego 
pisarstwa) rna na niego wi~kszy wplyw nii wspolczesna poczja amerykan
ska. Znamienne, ze Zadnym prawie echem nie odbija si~ w jego owczesnej 
tworczoSci doswiadczenie dwuletniego pobytu w armii w Europie w os tat
niej fazie wojny (dopiero niedawny cykl Dni }941 ; 1944 spoiytkuje 
pisarsko ten epizod, zreszt~ klad~c nacisk na jego inne niz militame 
aspekty). Dotyczy to zwlaszcza dwu pierwszych ksi~zek Merrilla, wydane
go wlasnym nakladem w r. 1946 tomiku The Black Swan i "oficjalnego" 
debiutu, zbioru First Poems (1951). 

Lata czterdzieste i pi¢dziesi~te, w ktorych Merrill pisze r6wniei swoje 
pierwsze sztuki i powieSci, przynosZll jednak dwa inne decyduj~ce 0 jego 
rozwoju doswiadczenia. Pierwszym jest seria dlugotrwalych podroZy, ktorll 
wtedy roZPOCZllI, a ktora w pozniejszych latach uczyni z niego poet~ rownie 
silnie zwillzanego z Ameryk~ jak z Europ~, w gruncie rzeezy rozpi~tego 
pomi¢zy wybrzei:em Connecticut a Atenami, w ktorych odt¥! s~zac 
b¢zie spor~ cz~sc kai:dego roku i ktore stanowic ~d~ sceneri~ wielu jego 
wierszy. Doswiadczeniem drugim jest decyzja zaakceptowania wlasnego 
homoseksualizmu, kto ry Merrill uSwiadamial sobie od lat szkolnych. 
W roku 1953 poznaje Davida lacksona, mlodego pisarza, ktory stanie si~ 
wieloletnim towarzyszem jego i:ycia (i w znacznej mierze - jako partner 
w spirytystycznych seansach - wspoltw6rc~ pomiejszej trylogii). Obaj 
przenoszll si~ z Nowego 10rku do nadmorskiego miasteczka Stonington 
w stanie Connecticut, pocZlltkowo wynajmuj~c tam dom na lato, wreszcie 
w r. 1956 kupuj~c ten sam dom i osiedlaj~c si~ w ni m na dobre (to wlasnie , 
w nim rozgrywa si~ "ziemska" akcja The Changing Light at Sandover). 

W tym okresie M\!rrill pisze juz wiersze zdecydowanie inne niz te, kt6re 
powstaly u progu jego kariery. 'Pierwszym wyramym przelomem w jego 
tw6rczoSci jest krotki wiersz Kraj tysiqca /at pokoju, poZniej wll!czony 
w sklad zbioru pod tym sam ym tytulem (The Country of a Thousand Years 
of Peace, 1959). Bezposredni~ przyczyn~ powstania utworu byla smiere 
przyjaciela MerriIla, mlodego holenderskiego poety Hansa Lodeizena, 
kt6ry zmarl na bialaczk~ w szpitalu w Lozannie. Mozna by powiedzie6, i:e 
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w~sk~ bram~ tego wiersza wkracza do tworczoSci Merolla nowy, ogromny 
temat: metafizyka "drugiej strony" egzystencji - smierci, nicosci, "tamtego 
swiata". Prawie jednoczdnie dokonuje si~ rownolegJy przelom - estetycz
ny. Nastwny tom, Water Street (1962; tytul to ad res Merolla w Stoning
ton), otwiera slynny wiersz Wielkomieirka rekonwalescencja, rzecz w tej 
tworczoSci zupclnie nowa, i to z kilku powodow - przez swoj niemal 
reportazowy, narracyjny punkt wyjscia, przcz swoj~ topograficm~, his
toryem'l i autobiograficm~ . konkretnosc, przez zawarty w tym utworze 
manifest nowej estetyki ("Ewange\ii brzydot i ruin" utoi:samionej z "sarno
wiedz~"), wreszcie - przez spr7.~zenie konwcrsacyjnego i pozomie spon
tanicznego stylu z wysoce wyrafinowan ~, niemal muzycm~ konstrukcj~ 
(ktora, jak ujawnil p6Zniej Meroll w jednym z wywiadow, istotnie zrodzila 
si~ z imitacji konstrukcji partity Bacha). Z jednej strony - diariuszowy 
weryzm autobiograficmego szezegOlu, akceptacja doswiadczenta w calej 
rozci~gloSci hlemie z jego najbardziej trywialnymi i "niepoetyckimi" 
skladnikami, calkowita swoboda j~zyka, otwartego na doplywy naj roz
norodniejszyeh postaci "niepoetyekiej" mowy. Z drugiej - przdwituj~ca 
stale przez codziennosc perspektywa metafizyema, kreacyjne podejScie do 
doswiadezenia, preeyzja konstrukeji i g~stosc m aczeri (osi~gana wieloma 
ostentaeyjnie "poetyckimi" metod ami , od skomplikowanych ukladow 
wersyfikacyjnyeh poprzez mistrzowskie poslugiwanie si~ tcchnik~ ironii, 
paradoksu czy zaskoczenia, az do srodkow w rodzaju kalamburu). Ten 
fundamentalny dualizm stylu pozostanie makiem rozpoznawczym poetyki 
Merrilla, komplikuj~cej si~ w p6Zniejszyeh latach coraz ciekawiej, ale we 
wszystkich utworach, trylogii nie wykluezaj~e, pod\eglej tej samej zasadzie 
etyemo-estetyemej, ktor'l w poemacie Noc tysiqczna druga wyrazilo 
mimochodem rzucone stwierdzenie: "Form 's what affirms". "A firmaej~jest 
forma": sarno uj~e doswiadczenia w form~, poddanie go prawom 
poetyckiej organizacji, omacza, i:c poeta, choe upiera si~, i:cby po swojemu 
poprawiac ten dar, jakim jest iycie czy swiat, jednoezdnie przcciei: ten 
niedoskonaly dar przyj'll i mimo wszclkich ustcrek nie chcc go odrzucic. 

Wkrotce po wprowadzeni u si~ Merrilla i Jaeksona do Stonington 
dochodzi do kolejnego, moi:c najbardziej kl uczowego przelomu w iyciu 
i w tworezoSci poety. Kt6regos wieczoru dwaj przyjaciele decyduj~ si~ 
zrobic uiytek z podarowanej im przez kogos tak zwanej planszy Ouija 
tekturowego prostok~ta , na ktorym wypisane Sll litery alfabetu, eyfry od 
O,do 9, oraz symbole T AK, & i NIE. Poslugiwanie si~ plansz~ Ouija polega 
na tym, i:c stawia si~ na niej przedmiot (w tym wypadku byla nim 
odwr6cona do gory dnem "FiIizanka w chiriski deseri", opisana p6Zniej 
w wierszu pod tyro tytulem), na kt6rym uczestnicy seansu opieraj~ lekko 
palce: jeSJi seans si~ udaje, przedmiot, przesuwaj~c si~ po planszy, wskazuje 
kolejno maki , z kt6rych pol~czenia moi:c wyniknllc sen sown a calosc. 
Pierwsze eksperyroenty Merolla i lacksona, zrelacjonowane m.in. w wier
szu Glosy z tamtego iw;ata, a pOmiej we wst~pnych fragmentach pierwszej 
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c~Sci trylogii, przyniosly od razu W}mieme, choc nielUedy zatrwazajctce 
rezultaty: uszko filizanki, w~rujctc pO planszy, pozwolilo im "uslyszeC" 
caly szereg pomieszanych "gJosOw" zmarlych z ro:inych epok. Szczegolnie 
eksponowane miejsce mial juz wkrotce zajctc wsrOd tych duchow Efraim 
- mlody grecki Zyd z I wieku n.e., faworyt cesarza Tyberiusza, uduszony 
przez jego gwardzistow za romans z Kaligulct. To wlasnie Efraim stal si~ 
dla obu pocZ'ltkujctcych spirytystow przewodnikiem po krainie Zycia 
pozagrobowego, a p6:lniej - centralnct postacict Kvifgi Efraima McrriJla, 
dziewi¢dzicsi~ostronicowego poem atu podzielonego na dwadzieScia 
szese cz~Sci rozpoczynajctcych si~ od kolejnych liter alfabetu. W ydana w r. 
1976 w ramach tomu Divine Comedie.f, za ktory Merrillowi przyznano 
Nagrod~ Pulitzera (poprzednio poeta opublikowal kolejne trzy wybitne 
zbiory wierszy, Nights and Days, The Fire Screen i Braving the Elements, za 
pierwszy z nich otrzymujllc National Book Award a za trzeci Bollingen 
Prize in Poetry), Ksifga Efraima, podsumowujctca dwadzieScla lat rozmow 
z Efraimem i innymi duchami oraz w mistemy sposOb przeplatajctca je ze 
wspolczesnym i "ziemskim" planem akcji, byla obmyslana i pisana jako 
utwor samoistny. Rychlo jednak okazalo si~, Ze kontynuowane nadal 
seanse p rzynosZll zbyt wiele nowego , fascynujctcego materialu, aby na tym 
poprzestac. Merrill podjctl pra~ nad dalszymi ksi~gami. W roku 1978 
ukazuje si~ jako osob na publikacja ksi~ga druga, Afirabell: Books of 
Number, za zasad~ podzialu na rozdzialy przyjmujctca, jak wskazuje tytul, 
kolejny element planszy Ouija: sekwencj~ cyfr od 0 do 9. Ksill:ika - za 
ktorct Merrill otrzymal po raz wtory National Book Award - jest nie tylko 
znacznie obszemiejsza od Kvifgi Efraima, ale i jeszcze bardziej skom
plikowana, wielowarstwowa i wieloglosowa. Ogromny chor odzywajctcych 
si~ duchow rozci ctga si~ od konkretnych postaci ludzkich, takich jak 
niezyjctcy juz wtedy Wystan Hugh Auden 'czy inni zmarli przyjaciele, 
poprzez kolejnego ducha- przewodnika nazywanego przcz Merrilla imie
niem Mirabcll, aZ po tajemnicze gJosy dochodZ'lce z wn~trzy atomow. W r. 
1980 ukazujc si~ - choc po Mirabell trudno bylo wyobrazic sobie cos 
takiego - poemat jeszcze obszerniejszy i jeszcze bardziej skomplikowany, 
Scripts for the Pageant. Ta ostatnia ksi~ga trylogii rozpada si~ na trzy 
~Sci , kt6rych tytulami - i zarazem symbolami trzech rywalizujctcych ze 
sobct "sccnariuszy" przyszloSci swiata - SCI pozostale znaki planszy Ouija: 
YES, &, N O. Wreszcie w roku 1982 ukazuje si~ Illczne wydanie wszystkich 
trzech c~Sci z dodatkiem czterdziestostronicowej Kody , pod zbiorowym 
tytulem The Changing L ight of Sandover. (Od czasu tej p ublikacji wydaj
nose tworcza Merrilla bynajmniej nie slabnie: jego powrot d o bard ziej 
typowy~h gatunkow poetyckich zaowocowal w ostatnich latach dwoma 
Swietnymi tomami wierszy, Late Sellings, 1985, i The Inner Room, 1988). 

Czytelnik 0 przyzwyczajeniach racjonalistycznych , ktory wzruszeniem 
ramion zbywa wspolczesne okultystyczne mody, pod~jrzewajllc w nich -: 
podobnie jak sam Merrill zresztct - "wielkct tradycj~, ktorej ksztalt 
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prostacki / Nadal Gurdjieff wraz z Madame Blavatsky", rna oczywiScie 
prawo kwestionowaC autentycznosc "glosow" dyktuj llcych Merrillowi 
swoje pozaziemskie przeslania. Co jednak znaczy w tym wypad ku auten
tycznosc? Idli nawet glosy "slyszane" w Stonington wzi~ly si~ z autosuges
tii albo (jak oznajrnil obu partnerom pewien psychoanalityk, do ktorego si~ 
wybrali po pierwszych scansach) stanowily dla Merrilla i l acksona form~ 
wzajemnego ujawnienia ich wlasnych stlumionych treSci. podswiadomos
clowych - czy glosy, ktore slyszyrny w poemacie, S<t przez to mniej 
"autentyczne" jako poezja i jako seria prob interpretacji swiata? Dla ni:iej 
podpisanego, ktory na glosy spoza grobu jest na codzien zupelnie gluchy, 
trylogia Merrilla byla jednym z najwi~kszych przezyc czytelniczych. Po 
takiej lekturze kwestionowanie "autentycznoSci." doswiadczen, jakie t~ 
ksillZk~ zrodzily, brzmialoby podobnie jak zarzucanie Szekspirowi , Ze 
nigdy nie byl w Danii. Czy Dantemu - Ze nigdy nie byl w Piekle. 

Proba opowiedzenia na przestrzeni paru stroniczek, ,,0 czym jest" 
olbrzymi poemat Merrilla (poem at w dodatku niebywale trudny tak 
w interpretacji, jak w tlumaczeniu na inny j~zyk), bylaby zabi~giem nie 
tylko brutalnym, ale rozmijajllcym si~ z celem. W taki m streszczeniu 
najistotniejsza cecha tego dziela, jakll jest jego metafizyczna i artystyczna 
wielowymiarowosc., z6stalaby niechybnie splaszczona i splycona. Powiem 
wiQC tylko najogolniej, Ze poematjako caloSc, stanowillC ogniwo w tradycji 
cillgnllcej si~ od Dantego do mistycznego poematu Yeatsa A Vision,oferuje 
jednoczesnie swojll wlasnll, wysoce orygi nalnll i przemys1anll w najdrob
niejszych szczegolach wizj~ swiata pozagrobowego. lest to wizja wszech
ogarniaj llcego systemu reinkamacji i stopniowego oczyszczania si~ dusz, 
ktore po serii pobytow na Ziemi w roznych wcieleniach, kicdy to sluzlljako 
"reprezentanci" pozaziemskich "patronow", mogll same stac si~ w koncu 
"patronarni" dusz innych (wst~pne wprowadzenie w ten system zawiera 
zamieszczona obok cz~sc C Ksifgi Efraima). W Mirabell ta antropocent
ryczna perspektywa gwaitownie si~ rozszerza i kolejne cz~ trylogii 
osadzajll los duszy ludzkiej w kontekscie losu calej Ziemi, czy wreszcie 
calego Kosmosu (Merrill si~ga tu obficie do j~zyka nauk Sci.slych i nawet 
poetyki science fIC/ion). Kogos, kto po przeczytaniu powyZszych trzech 
zdan wyobraZa sobie Sandover jako cos w rodzaju gigantycznego zakalca, 
musz~ od razu wyp rowadzic z bl~u: przy wszelkich swoich kosmicznych 
perspektywach i mistycyzmach jest to poemat nadzwyczajnie zywy, osobis
ty, dowcipny, chwilarni rozbrajajllco zabawny, ope rujllcy rozleglll skalll 
emocji, majllcy w sobie ogromnie wiele ludzkiego ciepia, subtelnej gry 
ironii, wreszcie - co nie najrnniej wai:ne - formalnego wyrafinowania, ktare 
osillga tu takie szczyty, Ze poemat mozna na dobrll spraw~ czytac 
z zapartym tchem, zwracajllc uwag~ wy1llcznie na jego stylistyczne fajer
werki . lak zawsze u Merrilla, "tarnten swiat" zakotwiczony tu jest solidnie 
w "tym swiecie". 

Te dwa swiaty, powtorz~, odbijajll si~ w sobie nawzajem w poezji 
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Merrilla, ktora w ogole jest poezj 'l lustrzanych odbic i antytez, korespon
dencji i wspolnot odkrywanych w pozornej odmiennoSci cry obcoSci (ezy 
nie do tego sprowadza si~ erotyka tej pO/' ,ji?) a zarazem antagonistycznych 
dualizmow rozrywaj'lcych to, co pozomie jednolite (cry nie do tego z kolei 
sprowaJza si~ diagnoza postawiona czlowiekowi i cywilizacji w poemacie 
Noc tysiqczna druga, z jego wieloznaczn'l symbolik'l rozdwojenia, w ra
mach kt6rej dotkni~ta polowicznym paralizem twarz bohatera staje si~ tym 
samym co naznaczony europejsko-azjatyckim rozszczepieniem Istambul 
lub skazana na cielesno-duchowe rozdarcia natura ludzka?). Nicprzypad
kowo wiersz otwieraj'lcy pierwsry tom Merrilla i zarazem cal'l jego 
doj rzal'l tworczosc, zawiera obraz lab~zia - czamego, a wi~c j uz samego 
w sobie b¢ 'lcego zwierciadlanym negatywem zwyklej realnoSci - ktory 
plynie po lustrzanej tafli stawu, "to piers muskaj~c dziobem, to swoj 
wizerunek" , bezustannie pf7ekraczajllC grani~ mi~dry blizniacrymi 
a sprzecznymi rzeczywistoSciami. Ale jeszcze lepiej rozpOCZ'lC lektur~ 
Merrilla od slynnego wiersza Lustro, w kt6ryrp sam tytulowy obiekt 
zabiera glos, dowodzllc swojej wyZszoSci nad oknem: to,ostatnie "obejmuje 
caly swiat, nie dbaj'lc 0 por2Aldek", tymczasem lustro swojll zlocon'l ramll 
"dokonuje stale ( .. . ) takiego czy innego wyboru". A przynajmniej - tak mu 
si~ wydaje. 

Jdli takim lustrem jest cala poezja Merrilla, to trzeba prry tym 
zauwaZYc, ze "doskonale srebro jej refleksji" jest, podobnie jak w wierszu, 
ZI.Jlllcone niepewnosci~, przeczuciem stalej obecnoSci " spojrzenia z'tylu", 
tego, co jest po drugiej stronie - a zawsze jest jakid po drugiej stronie - i co 
podwaZa sens i stalosc wszystkich naszych "wyborow".Dlatego tei:, znowu 
pod obnie jak lustro w wierszu, poezja Merrilla wyrzeka si~ ambicji 
dydaktycznych cry moralizatorskich: " Non.fens, pr6buj~ powied ziee, nie 
umiem was nauczyc, dzieci, jak macie iyC". Nieporownana ostrosc, z jak ll 
w jej "zloconej ramie" odbija si~ swiat - dwa swiaty naraz - powoduje 
jednak, Ze na usta czytelnika, ktory w tej poezji nie moZe nie znalezc 
i swego wlasnego odbicia, cisnie si~, slusznie czy niesluszn'ie, odpo
wiedz-pytanie z tego samego wiersza Lustro: .,Jdli nie ty, to kto?" 

Grud zien 1989 Stanislaw Baranczak 
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Z "KSI~GI EFRAIMA" 
(I cz. trylogii The Changing Light at Sandover) 

Baza i tlo dla akcji: jadalnia w Stonington. 
Matowy "piomienisty" deseri tapet (w zmyslnym 
Odcieniu - ni to arbuz, ni to oparzenie 
Pierwszego stopnia). W gorze - kopula sufi tu, 
W swietle swiec namacalnie uwypuklaj 'lca 
Secesyjn'l biel girland i bu rbonskich Iilii. 
Wallace Stevens, z typowym dla niedawno zmarlych 
Zwichni~ciem perspektywy, weZmie raz to wn~trze 
Za nis~ w niedalekim koSciele baptystow 
([ym z wiez'l zgodn'l z nami w pOgl¥iach na ksi~i:yc.). 
Pokoj wydychal na dwor biale, przejrzyste fi ran ki, 
Wdychaj'lc migot gwiazd z plamami kominow i wi 'lzow -
Tak W'ltly byl j~zyk l'ld u, {{10k wysoki byl punkt widzenia. 
Zaraz, ki edy to bylo? W pi~ziesi'ltym pi'ltym -
Drugie lato naszego lokatorowania. 
Wynajylismy w domu pol gornego pi~t ra; 
Pomiej mielismy kupic to stare brzydactwo, 
Dodac oszklony pokoj nad pi~trem , drewniany 
Taras; zainstalowac kominek; zawrzeC przyjainie. 
Tymczasem, nowi w mieScie, czy mielismy chociaz 
Telefon? Po co! W slownych i innych kontaktach 
Zupelnie wystarczali~my sobie nawzajem. 
Scena byla gotowa. Mogi wkroczyc Efraim. 

Rekwizyty: st61 z blatem z mlecznego szkla. Bialo
Niebieska fi lizanka kupiona w supermarkecie. 
OIowek, papier. Plansza z grubego kartonu, 
Na ktorej lukowato ci'lgn'l siy litery 
Od A do Z, jak arka naszego przymierza 
Z wszystkimi PT zainteresowanymi 
Adresatami; rowniez rz'ldek cyfr arabskich 
Oraz T AK i NIE. Czy mogl jeszcze czegos pragn'lc 
Znajomy duch? Tak, owszem: gdy poinal nas lepiej , 
Zaproponowal, by na przeciwleglym krzdle 

Z przygolowanego pruz Zeszyty Lilerackie Wyboru poezji Jamesa Merri lla w przekladzie 
i opracowaniu Slanislawa Baraliczaka. 
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Postawic lustro. Odtlld tkwilo tam, jak gosc 
o prostych plecach, z blyskiem srebra na dnie 

Oka, w ktorym widzielismy siebie nawzajem, 

A duch - nas obu. (Kazda lustrzana powierzchnia 

Pozwalala mu widziee. Czasem z 0 w poludnie 

Wioslowalismy aZ do dalekiej mierzei -

Niewidocmej jui; z miasta - aby plywac nago: 

Tu, prllC barkami szklany kierat wody, pruj~c 


Cialami nieprzerwanie gojllcll si~ tan~, 

MysleliSrnY, Ze nilc.t nas nie widzi, nie sJyszy 
I dopiero wieczorem komplementy ducha 

Na temat naszej anatomii lub dowcipu 

Olc.rywaly nas nagle spomionym rumiericem.) 

Moina tez bylo 1c.apnllc dla niego Ic.ropelk~ 


Rumu do filizanki, Ic.tora, odwr6cona, 

Zdawala si~ zataczac z leklca, gdy nasz tandem 

Trzymal jll pod palcami, a duch pod dylc.tandem. 


Ale wtedy Efraim jeszcze nas nie malan. 

Kto to byl? Filizanka drgn~Ja sennie. ,,.Jest tam 

Kto?" - szepn~lismy, czujllc pod palcami fajans, 

Kiedy ruszyla. Kairly z nas na chwil~ przestal 

Oddychac. Jalc. wslc.rzeszony sam przez siebie wampir, 

Filizanka ... 4.lyla - lecz m~tnie, niespojnie: 

We wladzy (jalc. si~ wlc.rotce mielismy dowiedziec) 

Ktoregos z niezliczonych miriad duchow, Ic.torym 

Obsesja przeZywania - wcillz od nowa - zgonu 

Nie pozwala zrozumiee falc.tu wlasnej smierci 

(W tym wypadlc.u - w pozarze jakichs magazynow). 

RATTUNKU 0 POMUSZCIE MI jlllc.ala bl¢nie 

FiliZanka, a plomieri na realnej Scianie 

Falowal hipnotycmie lc.oIysanlc.ll grozy. 

Omal nie spadlem z krzesla. 0: Sprobujmy znowu. 

Czy jest tam Ic.to? Jalc. 1c.iedy lapie si~ na haczylc. 

Szczupak i spiewajllC3- Zylka w ciele wody 

Zlobi napi~te runy, w terlc.ocie, w zawrocie 


, Kolowrot1c.a i gJowy - T AK, nowy zryw mocy 

Ogarnlll filizank~, T AK. Skr~t, zawahanie, 

Skok - jak igla szyjllca cos diablu, Zyroskop 

NioSllcy nasze palce w galopie na oklep 

(I stajllCY jak wryty, gdy dotyk si~ przerwal), 

Miotala si~, wskazujllc swoim chyZym usz1c.iem 

Liter~ za Iiterll; spisywalcm wszystko 

Wolnll r~kll - nie patrzllc, tak niezdamie, Ze 
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Pierwsze seanse konczyl mozOl zgadywanek 
I parafraz. Zbyt wiele mkn{:lo z swistem obok, 
Zbyt potulnie robilismy przerwy, dzielili 
Alfabetyczny belkot na slowa i zdania. 
Ale nawet najbardziej urwane przeslania 
Ujarzmialy nas - dwakroe mlldrzejsze, ciekawsze 
Nit kaidy z nas, ich mediow - zawsze i na zawsze. 

I 
Czyni~c tego pierwszego wieezoru ostroine 

Honory domu, najpierw spytalismy gOScia, 

Kim jest i sklld pochodzi. Odpowioo z: EFRAIM. 

Green Zyd, urodzony A.D. 8 W KSANTOS. 

Gdzie to jest? W Grecji. W RZYMIE GRASOWALY WfEDY 

WILKI & KRUIU (Slownik ~antyku nazajutrz 

Objawil w Azji Mniejszej port 0 nazwie Ksantos.) 

A WY KTO Przedstawilismy si{:. CH RZESCIJANIE? 

Chyba. CO ZA KOMPANI~ MA sn;; W KATAKUMBACH 

Chrystus w'jego rodzinie NAROBIL ZAM~U 


, WYCI1\GNJ\L MEGO OlCA Z MALZENSKIEGO LOZA 
(la taue pochodzilem z rozbitego domu -
Picrwsza z kilku zbi~inosci w naszych dwu biografiach.) 
Poiniej byl faworytem TYBERIUSZA Umarl 
A.D. 36 NA CAPRI, uduszony 

Przez gwardzistow cesarza. Z powodu? KOCHALEM 

KALlGUL~ BRATANKA (sic) TEG O POTWORA 

Nadawal Spiesznie dalej - pragn~c zmienic tern at? 

Jakis r{:kopis, dlugi i obci~zaj~cy, 


Lezy w szkatule z brllZu POD WARSTW 1\ PORFIR U 

Gdzie nie dotarlo dot~d Zadne z wykopalisk. 

Pomoze nam go znalezc, lecz SPIESZCIE SI~ DZIECI: 

Tyberiusz wydal rozkaz, by zniszczyc dokument. 

o? A gdzie si~ Tyberiusz ostatnio znajduje? 

'-Zadalismy pytanie pustce. W STADIUM TRZECIM 

Czemu to mowil wlasnie nam? Podsluchal jcdn~ 
Z naszych rozmow z SIMPSONEM Simpson? lego KONTAKT 
Z ZIEMI1\ lnaczej mowi~c REPREZENTANT Siaba 
Natuta i prymityw, wszystkie jego zycia 
Peine gwaltu i krotkie - ostatnie z nich uci~1 
Pozar w wojskowym magazynie. Jest na liScie 
Czekaj~cych na przydzial ponownych narodzin: 
Szkoda, :ie przedtem, smarkacz, tyle wam zmarnowal 
Minut - rozmowa w koncu dlugodystansowa; 
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Nie rzucajcie sluchawki - filizanki, Scislej 
Mowi'lc! Ten krotochwilny ton - bylismy mlodzi, 
A chodzilo 0 Zycie i Smiere - skonsternowal 
Nas troch~. Czy Efraim byl diablcm? 0 BIEDNE 
NIEWINIi\TKA: zostawil spraw~ w zawieszeniu 
Ognia. RWllC naprzOd, jego strumicn swiadomosci 
Pogl~bial si~. Gdzies byla podziem na komnata 
Z LOZEM Z KUTEGO SREBRA . ZAPROWADZ~ JESLI 
Jdli? ODDACIE MI Co? HA HA WASZE DUSZE 
(Jakis czas poi:niej zd radzil, i:e tego wieczora 
Pomylil si~, niewinnose bior'lc za zuchwaIstwo -
Chciat nas postraszye). Nas~ oczy si~ spotkaly . . 
A jeSli? .. Puis, jak nota w ciszy morskiej, zamar! 
Nam w zylach. Strach nas zmrozit na dobre pi~ minut -
Lecz, b'ldZ co b~i, nie bylismy az tak niewinni. 
W trzydziestoletnich zuchow - wci~ jeszcze dose dziarskich, 
By w nas ch~e przygOd (byle bezpiecmych) nie slabla, 
I 0 sercach dose czystych, by nie bae si~ diabla -
Nowy duch (ze tak powiem) wstllpil; nagly kaprys 
Wyrwal z nas deklaracj~: Jedziemy na Capri. 

Pauza. Po niej, jak gdyby test wypadl pomyslnic, 
Efraim calkiem zmienil styl bycia. Dal spokoj 
Tyberiuszowi - zac7.ll1, niby doswiadczony 
Przewodnik, objasniaj'lc, wiese nas krok po kroku 
W obce dotychczas naszym umyslom rejony. 

T u, na Ziemi - bezmiary informacji wtlaczam 
W te kapsulki bez smaku (cz~sc zaokr'lglona 
Rymem dla latwiejszego przelykania) - czlowiek 
(Kazdy!) to REPREZENTANT jakiegos PATRONA
Wi~c patronow jest aZ tak wielu? CALE MROWIE 
Ci swieccy aniolowie stroi:e wci~ si~ troszcz'l 
o nas, przez czas, co musi zdawae si~ wiecmoSCi'l. 
Majll stanowczy zakaz INTERWENIOWANIA 
Chyba ze w luce, ktora ludzkie duSze wchlania 
Pomi¢ zy wcieleniami. W tym jakby antrakcie 
Dusza ma swoje dlugiei nudne wakacje, 
Po czym wraca do szkoly w nast~pnym wcieleniu, 
Nadziana przez patrona .favoir-vivre'm. Leniuch 
Powtarza po sto razy kla~, poki praca 
Nie wyniesie go wreszcie tam, sk'ld si~ nie wraca, 
Na szczebel najnii:szego w hierarchii DZIEWI~CIU 
ST ADI6w, gdzie szeregowy kIer gl6wnie si~ kr~ 
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I pomniejsi magowie. Tu jesteSmy sami 
Choc pocz~tkuj~cymi, ale patronaini, 
A nasz awans wydiwiga dawnego patrona 
o szczebel wyzej RANOA WSZYSTKO ZNIOSt\ DLA NIEl 
I nowy transport moze przybywac z Otchlani: 
Swieza, nieokrzesana i nieposkromiona 
Orupa dusz, kt6re trzeba poddae obserwacji. 
Jcdna r6inica: kaZdy awans daje odt:td 
Pewien stopien WOLNOSCI OD REPREZENTACJI -
Dziwaczny zwrot, nadaje si~ raczej na motto 
Dla Sztuki Abstrakcyjnej albo Autokracji -
Kr~ nam si~ juz w glowach - Ex Orknle zloto 
Coraz g~stszego swiatla t~ieje w powietrzu 
MES CHERS MACIE JUZ DOSyt SPAt DO JUTRA WIECZ6R 

James Merrill 
Przelozyl Stanislaw Baranczak 
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MIESZKAC W HISTORII (1) 

EWA BIEN~OWSKA 

W SZCZELINIE CZASU 

Czt;sto mowi sit; 0 dziewit;tnastym wieku jako 0 wlasciwym wynalazcy 
czasu. Zeby czas zaczlli d la nas istniec, trzeba go zauwaryc, trzeba sit; nim 
przejllc. Czy rzeczywiScie przed tem byl niezauwazalny? Twierdzenie wydaje 
si~ dziwne, jdli przypomniee sobie renesansowe odkrycie glt;bi czasu 
historycznego, kt6re wydobywa z mroku wie\ki kontynent dawnej ~uItury 
i probuje przycumowac do niego terainiejszosc, aby jej przywr6cic odblask 
doskonaloSci wlaSciwejirOdlom. Jdli przypomniee sredniowiecznll obsesjt; 
czasu wsluchanll w nadchod7.:lcc, w Dzien Gniewu, ktory zarazem zniszczy 
i spelni, przei:ywany przede wszystkim jak podsumowanie kai:dego po
szczeg61nego istnienia, ale niekiedy jak zbiorowe i kosmiczne wydarzenie, 
ustanawiajllce na nowo stosunek czlowicka do czasu. Jesli przypomiee 
epokt; schylku cesarstwa rzymskiego, gdy rozpad imperium nasuwal 
poganom i chrzeScijanom refleksje historiozoficzne - mozna w nich 
zauwai:yc w zallli:ku mysli, kt6re stanCl si~ glosne wiele stuleci pozruej 
w polemikach mi¢zy cyklicznll i liniowCl koncepcjll historii . 

A jednak przekonanie 0 nowatorstwie dziewi~tnastego wieku jest silnie 
zakorzenione - nigdy przedtem czas nie byl przedmiotem iakiej wiary i tylu 
spekulacji, nigdy nie przedostal sit; do samego rdzenia swiadomosci, tam 
gdzie czlowiek doswiadcza swojego istnienia.Romantycy, za HegJem lub 
niezalei:nie od niego, pasjonujll si~ pochodem czasu, kt6ry niesie w sobie 
wzlot blldZ upadek, oczekujll, i:e wreszcie porodzi w m~kach wyi:s7.:l postac 
i:ycia, przezwyci~i:enie ograniczen i pojednanie sprzecznoSci. Czlowiek 
przeobrai:a si~ id llC przez czas, a wlasciwie staje si~ sobll, ujawnia ziamo 
boskoSci , od poc7.:ltku niewidzialnie w nim ukryte. A moze to Bog staje sit; 
dopiero w czasie, wychodzi poza swoje pierwotne postacie, rozszerza si~ 
i doskonali, aby kiedys triumfalnie objllc uSciskiem histori~, kt6ra doszla 
do zenitu. Te spekulacyjno-poetyckie obrazy w fonnach mniej radykal
nych przeszly do dziewi~tnastowiecznej historiografii, ktora uwai:ala sit; za 
naukowll. Idea postt;pu, budZllca tyle emocji, jest niczym innym jak 
odkryciem, i:e czas uczestniczy w boskoSci, jest atrybutem Roga. Jego bieg 
nie gubi si~ w piaskach horyzontu, ale stanowi wznoszllCCl si~ Iini~: ku 
nieodgadnionej dla jednych, dajllccj sit; przeczuc dla innych pelni. Kiedy 
czytamy slynne zdanie, i:e tylko historia moZe powiedziee czlowiekowi, kim 
jest, popelniamy zapewne billd tlumac7.:lc je zdroworozslldkowo jako 
wplyw epok minionych na ludzi i:yjllcych dzis. Streszcza ono gI~bokie 
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przekonanie wieku historyzmu: swiadomosc jest zamkni~ta w czarodziejs
kim kole historii, w niej jakby wycina przedmioty poznania, form y 
rozumienia i nie potrafi wyjscpoza jej horyzont. Ta zaleinosc nie rozluini 
si~, lecz wzmocni, gdy stopniowo stulecie przestanie wierzyc w postt;:p. 

Rownolegle z cclebrowaniem Wielkiego Czasu, czasu historii uniwersal
nej, pojawia si~ bunt przeciw molochowi poi:erlljOlcemu wtasne dzieci. 
Uswi~nie czasu moi:e si~ wydac kultem poganskim, balwochwalstwem, 
ktore wymaga krwawych ofiar, poniewai: poswi~ca mu si~ to, co najwai:
niejsze, jednostk~. Tak to OObieral Kierkegaard, gdy stuchat Hegla 
w Berlinie - rzecz musiala mu si~ wydac jeszcze jednym dowOOem na to, i:e 
prawdziwe chrzeScijanstwo jest czyms absolutnie nie do przyswojenia przez 
swiat,1i fenomenoiogia ducha koiejnym OOepchni¢em wezwania, jakie 
staje przed czlowiekiem z rownOl silOl dzis jak i przcd dziewi~tnastoma 
stuleciami. Jak twierdzOl historycy mysli , z negatywnego spotkania Kierke
gaarda z Heglem, czciciela Boga-czasu i demaskatora boi:ka historii, 
wyrosl caly nurt wspolczesnej fiiozofti nazwany sumarycznie egzystencjaliz
memo JeSli tak jest, to negacja zostala silnie naznaczona pit;:tnem rzeczy, 
kto rOl zanegowala. Odt<td nie jest latwo pozbyc si~ czasu z naszych wizji , 
naszych rachunkow, Nurt, ktorego Kierkegaard jest bardziej czy mniej 
prawomocnie ojcem, OOtnawia spekulacji, w ktorej mySl upaja si~ masami 
i jednostka jest czOlstkOl ogromnej armii dyrygowanej przez Boga-czas. Ale 
chce cos ocalic z fascynujOlccgo OOkrycia, ktore narzuca si~ iudziom epoki 
nowoczesnej jako jedna z podstawowych tajemnic istnienia. 
Poj~cie czasowoSci rna cos wspolnego z koncepcjami Hegla i jego 

nast~pcow, ale je przenicowuje, obraca wn~trzem na zcwnOltrz. U Kier
kegaarda jest to pulsacja i:ycia, ktora prowadzi naprzOd, ku najwainiej
szym konfrontacjom. Kai:da z nich rOOzi si~ z poprzednich jako niezbt;:dne 
przekroczenie: tak jak faza zmyslowosci wyczerpujOlC swoj obszar doswiad
czenia prowadzi doproblemu wolnosci, a faza etycma w swoich sprzecz
nosciach rozbija si~ 0 problem wiary. Czasowosc ludzka i dla niego jest 
celowa, rna strzalk~ skierowan Ol do przodu, w stron ~ ostatecznego wyboru, 
ktory spelni prawd~ istnienia. Ci , ktorych w dwudziestym wieku nazywa si~ 
egzystencjalistarni, pOOj~li ten styl myslenia, chociai: wiara 9ie wyznaczala 
j ui: jednostce wewn~trmej celowoSci. Gdy czytanlY u nich 0 historycmoSci 
czlowieka, czujemy, i:e probuje ona przeciwstawic si~ historii po prostu 
wyrai:a l~k przed utoni~ciem w powOOzi, ktora pochlania swiadomosc 
i wol~ uczestnikow. PrzypusCmy, i:e historycznosc wymyslono w odpo
wiedzi na ten strach: to jednostka niesie w sobie tworcZ'l pulsacj~ czasu, jest 
iroolem i skrotem calej dialektyki czasowoSci i jej trzema wymiarami, 
napi~ciem mi¢zy pami~ciOl a projektem. W jednostcc ch ron i si~ czysty 
proces, w ktorym krystalizuje si~ sens i eel, rozumienie i wybor. Na 
zewnOltrz Wielki Czas staje si~ coraz mniej sensowny i rozumny, coraz 
mniej zostawia miejsca na wybor, przypomina mipierajOlce wOOy, porywa 
za sobOl i obezwladnia. Tym bard ziej fllozofowie egzystencji oczekujOl, i:e 
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jcdnostka wypromieniuje z siebie, ze struktur swego istnienia, scnsownosc, 
id~ celu lub przeznaczenia zbiorowego i narzuci je rzeczywistosci. 
W romych okolicznoSciach, ale w podobny sposob przygod~ tak~ przei:yli 
dwaj mysliciele XX wieku, Heidegger i Sartre. 

Ten ostatni przyklad naIei:y jui: do innego rozdzialu w historii, rozdzialu, 
ktory moma zatytulowac czas i rozpacz. To p rzei:ycie specyficzne dla 
naszego st ulecia. Trudno nie zgodzic si~, i:e istnieje zwi~zek mi~dzy nim 
a wydarzeniami tego wieku: dwiema wojnami, jakich nie znala przeszlosc, 
projektami zbudowania swiata, ktory brutalnie zaprzecza trad ycyjnym 
wyobraieniom 0 czlowieku. M oma si~ zastanawiac, na ile poczucie 
bezradnoSci wobec historii, oszolomienie wobec nowej skali zjawisk 
spolecznych i politycznych, strach wobec pot~mych ruchow mas do
prowadzily do powstania takich poj~ jak zaangaiowanie czy uczestnictwo 
w losie zbiorowym. Poki rzeczywistosc jest wzgl~dnie klarowna, a czas 

. Srodowiskiem raczej i:yczliwym, filozof (intelektualista) moze bye obser
watorem, komentaiorem, aktorem toc~cej si~ historii . Religia zaan
gai:owania, urzeczenie losem wydaj~ si~ reakcj~ na sytuacj~, gdy czas 
zaczyna chwiac si~ pod nogami. Pozbawiony oparcia, przeScigni~ty przez 
wydarzenia, zaIany p rzez m~ filozof chwyta si~ zaangai:owania jak kola 
ratunkowego, by nie uton~e na fali, z nadziej~, ze zostanie wyniesiony na 
twardy brzeg. Ale wyglaszaj~c form uly 0 sensie i celu historii staje si~ 
igras~~ chaosu, ktory wymusza na nim aprobat~ dla swoich konwulsji , 
a w koncu spycha go w milczenie. Jak i kiedy zatrzymae si ~ w rosn~cych 
~aniach podporz~dkowania , jakie stawia teoria uczestnictwa w historii, 
w przemaczeniu uniwersaInym b~di narodowym? Ta spirala nie rna kresu, 
zatrzymuje j~ slabosc ludzka: przeraiony mozof wypiera si ~ swego 
zaangaiowania alba milknie, alba wreszcie umiera. Slad , jaki pozostaje po 
jego porai:ce, swiadczy 0 nowej fazie w stosunku czlowieka do czasu, fazie 
opanowanej przez rozpacz. 

Moma odsuwac od siebie swiadomose sytuacji, zamurowac si~ w daw
nych gestach, ktore utracily dawny sens. Moma zostac ni ~ porai:onym 
i poswi~c cale i:ycie na zgl~bianie jej konsekwencji. T ak bylo z Franzem 
Kafk~ - jego doswiadczenie polegalo na tym, ze wymin~1 barwn~ materi~ 
i:ycia, by wpatrywac si~ w / ukryty wzor, nagi schemat sprzecznoSci 
istnienia. Jego wizje, surowe i zagadkowe, wydaj~ si~ dzisiaj bezlitosnll 
polemik~ z czcicielami czasu. 

W ksi@Cach poswi~conych zwililkom mi~dzy mySl~ i histori~ Hanna 
. Arendt powraca wielokrotnie do przypowidci K afki 0 czlowieku i jego 
dw6ch przeciwnikach. Jeden popycha go z tylu, drugi zagradza drog~ 
z przodu. Musi walczyc naraz z obydwoma, i:eby utrzymac rownowag~, 
ktora w kazdym momencie okazuje si~ niemozliwa. Ale kazdy z przeciw
nikow, chociai: bezlitosny, staje si~ rownoczesnie sprzymierzencem przeciw 
innemu. WalczllCY czlowiek zostalby zmieciony przez przeciwnika z tylu, 
gdyby nie napieral naniego drugi, wyrown ujllc sil~ tamtego. I odwrotnie, 
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bylby wypchni~ty z pola waUd przez przcciwnika z przodu, gdyby ten z tylu 
nie podtrzymywal go swoim napieraniem. Czy mozna z tego zmagania 
wyjsc zwyci~sko, to znaczy zdobyc choe najmniejszy obszar dla sicbie, 
blysk gdzie panuje si ~ nad sytuacj~? Czy moina urzeczywistnic nierealny, 
bo zniesiony przez sprzeczne napi~ia miraz rownowagi zwany terainicj
szoSci~? WalC7.qCY traci energi~ na opicranie si~ sile przeszloSci i pustce 
przyszloSci, gubi'lc nadziej~, ze kicdykolwiek b~zie u siebie, ze zadomowi 
si~ w istnieniu. Z konfrontacji przytlaczaj~cej masy przeszloSci i wsysaj~cej 
proini przyszloSci, re zderzenia, ktorego terenem i ofiar~ jest waJcz'lcy, nie 
powstanie Zaden sens, Zadna dyrektywa dzialania. Obraz sugeruje pot 
i zdyszany oddech i trwog~, ze b¢zie si~ w kaZdej chwili unicestwionym 
prrez jcdnego z przcciwnikow - a moze przez obu naraz, ktorzy zewr~ si~ 
na ciele pokonanego? . 

Hanna Arendt przypomina, Ze 0 pokolenie wczdniej podobne mysli 
chodzily po gJow.ie Nietzschego. Karzel prowadzi Zaratustr~ pod bram~, 
gd zie stykaj'l si~ dwie nieskonczone drogi, to co bylo i to co b¢zie - to 
retkni~ie zapala na mgnienie chwil~ terainiejsZ'l, ale po to, by obnaZyc jej 
zludnosc. Terainiejszosc jest zjedzona przez "bylo" i "b¢zie" - nie rna 
rniejsca dla ,jest" zycia jednostkowego. Chyba Zeby zdobyc si~ na 
nieslychany w dziejach bunt przcciw czasowi. Ale u Nietzschego ten bunt 
jest tak pomyslany, Ze nie sytuuje si~ juz w czasie, wyrywa poza histori~ 
inaczej mowi'lc, wolno pytac, czy nie jest bezsiln~ fantazj~. Ciekawe przy 
tyro, ze przypowiesc Kafki i zagadka (bo tak si~ ten fragment nazywa) 
Zaratustry jeszcze raz konfrontuj~ ze sob~ liniow~ i kolist~ wizj~ historii. 

Nietzschego torturowal ten sam problem co Kafk~, chociaz zupelnie 
inaczej probowal si~ z nim uporac. Ale dzi~ki poetyckim deklamacjom 
Nietzschego mOZemy zrozumiee cos wi~j z surowej paraboli Kaflci. Ta 
ostatnia wskazuje na sytuacj~ powszechn'l, zwi'lzan'l z wlasciwym czlowie
kowi zanurzeniem w czasie, z jego czasowoSci'l. Istniee to walczyc bez 
wytchnienia z dwoma przcciwnikami, tak jestdmy stworzeni. Dla autora 
Zaratustry nic podobnego: czlowiek byl zdolny Zyc w terainiejszoSci, 
zagospodarowaC si~ w chwili aZ do momentu, gdy wybuchl kryzys czasu, 
kryzys kultury. Kiedy wybuchl ~ryzys? Nietzsche daje rome odpowiedzi 
moze od Sokratesa, moze od Jezusa - moZe dopiero na dobre w XIX 
wieku? Roinie umieszczana, jest to w kazdym razie ta sarna katastrofa. 
Polega na oproinieniu czlowieka z istnienia, rozdarciu go na pozbawione 
prawdy "bylo" i "b~zie". W XIX wieku nosi one nazw~ historii. Z pozoru 
wrogiem Nietzschego jest dziewi~tnastowieczny (niemiecki) historyzm 
w rzeczywistoSci idzie 0 przeciwnika znacznie pot~iniejszego : 0 histori~ 
jako wytwor calej cywilizacji. Jej charakterystyk'l jest skl6cenie jednostki 
z terainiejszoSci'l, czyli re sob'l: stawiaj'lc j~ 111 zaleinosci wzgl~em 
rninionego, tego, co zawiera zobowi¥..anie i ograniczenie, skazuje si ~ j~ na 
niewol~ wzgl~em tego, co przyjdzie, wobcc widma bez ciala. Czlowiek jest 
istotll niedokonczon'l, ruerzeczywist~, dopoki jest podw6jnym niewol
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nikiem, niezdolnym dysponowac sob~ i afinnowac siebie. "Strasma to 
rzeez miee dziedzictwo" - Kafka powiedzialby to sarno. Ale czy da si~ na 
serio dokonac operacji uwolnienia od ci~i.aru? 

W kilkadziesi~t lat pOiniej parabola Katki potwierdza sytuacj~. W spo
sOb bardziej bezlitosny - nie rna w nicj rniejsca ani na narkotyk poczji, ani 
na marzenie 0 wyzwoleniu. Oczywiscie moinaj~ odczytywac jak uniwersal
n~ opowiesc 0 czasie, obraz zmagania jako istoty Zycia. Analizy Nie
tzschego sklaniaj~ jednak do uzupcmienia. Jdli nawet Kafka wpatrzony 
byl w uniwersaln~ prawd~ swojej opowieSci, dostrzee j~ Moina bylo 
w szczegolnych warunkach, warunkach kryzysu czasu. Rozpami~tywac 
nigdy nie rozstrzygni~t~ walk~ jednostki z przeszloSci~ i przyszloSci~, to 
znaczy utracic prost~ wi~i z przeszloSci ~ i nie wierzyc jui w obietnice 
przyszloSci. To znaczy nie wzrastac w naturalny sposob z dzicdzictwa, ale 
przerazic si~ jego ci~aru . To przeraienie dotyczy nie tylko rzeezy zbyt 
wielkiej, zbyt przytlaczaj~cej - dotyczy rowniei odkrycia, ie mimo sily 
zniewalaj'lcej stala si~ ona naraz proina, nickonsystentna. Jeszcze ci~i:y, 
a jui nie potrafi wi~zac, utracila oczywist~ moe zobowi~zywania. Tak~ 
wizj~ rodzi rozpacz wobee czasu - walka, na ktor~ jest skazany czlowiek 
nie zawiera iadnej nadziei. Nie Moina zrzucic z siebie przeszloSci, tak jak 
nie Moina uchylic si~ od przyszlosci . Kafka nie b~dzie pytal: gdzie jest 
rniejsce dla terainiejszoSci? - ale: czy czlowiek potrafi przystosowac si~ do 
sytuacji tak, aby odpowiedziee uczciwie na wyzwanie, jakie rzuca mu 
przeszlosc? Uczciwie, to znaczy zgodnie ze swiadomoSci~, ie cos si~ 
bezpowrotnie zrnienilo, ie przeszlosc cilliy nie tylko poprzez swojll wag~, 
ale i poprzez swoje wydr~ienie, wytarcie si~ moey zobowillzuj~cej . 

Te dwa przypadki zawieraj~ uderzajllq intuicj~ nowego stanu rzeczy 
w Europie. Gdy zestawic je z cytowanym przykladem filozofow, ktorzy 
przyjd'l pOiniej, odnosi si~ wrai:enie, ie Nietzsche i Kafka, pisarze ostrej 
diagnozy, polemizuj~ z gory ze spadkobiercami Hegla i niemieckich 
romantykow. Odpowiadaj'l na fascynacj~ histori'l, ktora prowadzi do zlej 
wiary, do myslenia zaludnionego przez rni ty, czy b¢zie to wersja mitu 
prometejskiego u Sartre'a, czy ciemne przeznaczenie Heideggera. Jest 
dodatkowo interesuj'lce, ie Nietzsche i Kafka zmagaj'l si~ z dwiema tra
dycjami, ktore zloiyly si~ na cywilizacj~ Zachodu. Pierwszy z chrzeScijanst
wem, ktore stajc si~ obsesj'l, na proino zwalczan'l przez sztucznc konstruk
cje ncopoganskie, dru~ z dziedzictwem Zydowskim , ale wyprowadzaj'lc je 
z synagogi - nie w kierunku roztopienia w ogolnej kulturze humanistycz
nej, tylko w stron~ zg~szczenia i dramatyzacji jego w'ltkow. 

Moment, w ktorym u Katki napor przeciwnikow wydaje si~ zrow
powaiony, stanowi szczelin~ czasu, gdzie walcz'lcy szuka oparcia. Jest to 
mgnicnie niewymieme i ulotne, ale musi mu wystarczyc, jeSli walka rna 
trwac, a nie skonczyc si~ od razu przegranll. Co dzieje si~ z walCZ'lcym 
w szczelinie czasu? Czy chwyta oddeeh i na mgnienie rozluinia rni~snie? 
Czy gor~czkowo rozwaia moiliwe chwyty strategicm e? Czy wlasnie wtedy 
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nawiedza go marzenie 0 wymkni~iu si~ z pola walki, 0 ocaleniu dzi~ki 
szansie, jakll otwiera niereaJny moment r6wnowagi? JeSli taka szansa 
bylaby dana, jak jll wykorzystae, co z nill zrobie? Czlowiek Kalki jest zbyt 
zaabsorbowany wysilkiemobrony, zbyt przytloczony pot~gll przeciw
nik6w, aby skupie si~ na tej moZliwoSci. Przypowiesc m6wi co prawda 
o jego marzeniu, Ze w chwili nieuwagi przeciwnik6w wyslizgnie si~ z Iinii 
walki i zostanie S¢zill nast~pnych wa!czllcych - ale ta ucieczka (czytamy) 
wymaga noey tak ciemnej jak Zadna noe. Obraz jest czytelny: to noe 
Smierci. Jedyny spos6b na opuszczenie, przekroczenie stanu walki to 
ciemnose smierci. Ale czy i wtedy walka ustaje? Wtapiamy si~ w przeszlosc, 
utoi:samiamy z przeciwnikiem napierajllcym z tylu na nowego zapaSnika. 
Nawet najciemniejsza noc nie zawiesza stanu walki, umarli wchodzll na 
Iini~ zapasOw przeciw iywym. Parabole Kalli Sll szczelne, tak skon
struowane by nie zostawie Zadnego wyjScia. 

Hanna Arendt wraca parokrotnie do opowieSci 0 przeciwnikach, 
pobudzona jej trafnoScili i wielowarstwowoScill- ale robi z niej inny ui:ytek 
nii: autor. Odrzuca ton rozpaczy i proponuje interpretacj~, kt6rll moma 
nazwae prawie-optymistycznll. To jeden z rysOw jej osobowosci: wy
chodzllC od trzeiwych analiZ kryzysu, od konstatacji rozpadu, zniszczen, 
kt6rych scenll jest epoka wsp6lczesna, Arendt akceptuje mimo wszystko 
swiat, jaki si~ z nich wylania, widzi moZliwosc pozytywnych konstrukcji na 
ruinach dawnych wartoSci. 0 tym b¢zie jeszcze mowa dalej. Dla naszego 
tematu wame jest teraz stwierdzenie, Ze iyjemy w szczelinie czasu, wcisni~ 
mi~zy dw6ch przeciwnik6w, ale wewnlltrz tej szczeliny dysponujemy 
nieprzewidzianymi moZliwoSciami. Dla Arendt, inaczej nii: dla Kalli, staje 
si~ ona rzeczywistym punktem oparcia. Zachowuje kruchosc i nieuchwyt
nose, lecz nie jest zludzeniem. Jest danll czlowiekowi zdolnoScili do 
uzyskania weWn~trznego dystansu wzgl¢em walki, jakll wydaje mu czas, 
zdolnoScill do zmiany postawy wzgl~em przeciwnik6w, kt6ra zaprowadza 
stan pokoju, nietrwaly, ale niezb¢ny dla iycia. Wydaje si~, Ze Kafce zbyt 
zalei:alo na wydobyciu tragicznego charakteru istnienia w szczelinie, aby 
zgodzil si~ na to, Ze czlowiek rozporZlldza r6wniei: innymi moZliwoSciami. 
Zapewne zacilli:yla na nim beznadziejna atmosfera epoki, beznadziejna 
zwlaszcza dla niemieckoj~zycznej mniejszoSci i:ydowskiej, zawieszonej 
mi~dzy dylematem zachowania toi:samoSci i asymilacji. 

Gdy sprawa toi:samoSci przestaje bye naturalnie dziedziczona po ojcach 
a staje si~ sporem, wlltpliwoScill, iroolem rozdarcia i trwogi, przeciwnicy 
z paraboli zyskujll na sile - a moZe dopiero wtedy okazujll si~ przeciw
nikami? Czerpill nowll moe z poczucia niepewnoSci jednostki , kt6rej 
wewn~trzne zagubienie sprawia, Ze przeszlosc przybiera rol~ napastnika 
i niszczyciela wobec terainiejszoSci, natomiast przyszlosc nie ofiarowuje nic 
inn ego jak wchlaniajllCll pustk~. WalczllCY czlowiek znajduje si~ pod 
prawem, kt6re przestalo bye narz¢ziem wi~zi, integracji w histori~. 
Pozostal z niego d1awiliCY ucisk, nie pozwalajllcy czue si~ u siebie w chwili 
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obecnej. Parabola Kafki jest tak sugestywna, poniewaZ daje si~ odczytywac 
w kilku natozonych na siebie warstwach: od tej, ktora mowi 0 uniwersalno
Sci Ibsu, do tej, ktora jest zapisem momentu historycznego i sytuacji · 
szczegolnej kultury. Te warstwy oswietlajll si~ nawzajem - Sll jak metafory
czny skrot, ktory da si~ rozpisac na obszernll debat~, jednll z najwai:niej
szych debat wspotczesnoScl . Jesli chcemy si~ w niej zagt~bic, mamy na tej 
drodze znakomitcgo przewodnika: Hann~ Arendt, jej ksillZki historyczne, 
polityczne, filozoficzne. 

Ewa Bienkowska 
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KONSTYTUCJA DLA KRAKOWA 

Tradycja i przyszlo~c krakowskiego samorzqdu miejskiego 

Krakow jest jedynym dui;ym osrodkiem miejskim w naszych obecnych 
granicach panstwowych, ktory jui; od polowy XIX wieku posiadal 
nowoczesny, a przy tym calkowicie polski samorz~ gminny. lego narod zi
ny zwi~ane byly z ogolniejszymi proces;uni, jakie przyniosl wiek XIX: 
stulecie "pary i elektrycznosci", rewolucji przemyslowej i komunikacyjnej, 
szybkiego postwu cywilizacyjnego, a rownoczesnie liberalizmu. Gwaltow
ne przeobrai:enia techniczne i spoleczno-ekonomiczne, migracje Iudnosci, 
wywolaly Zywiolowe procesy urbanizacyjne. Niespotykanawczesniej skala 
tego zjawiska oraz towarzyszllce szybkiemu rozwojowi miast nowe, 
romorodne problemy znacznie poszerzyly " zakres zarZlldzania miastami 
i zmuszaly do poszukiwania nowych form administrowania tymi coraz 
bardziej skomplikowanymi organizmami. 

U progu tych przeobrai:en - w okresie oSwieconego absolutyzmu 
samodzielne administracyjnie i gospodarczo miasta sredniowieczne utracily 
sWll niezalemosc na rzecz silnej i scentralizowanej wladzy panstwowejl. 
Poszukiwanie nowego modelu zarz~zania miastarni w XIX wieku wynika
10 wi~ nie tylko z gwaltownych przemian technicznych i ekonomicznych, 
ale bylo tei; reakcjll na biurokratyczne i antydemokratyczne metody 
rzlldzenia oswieconego absolutyzmu. Wychodzil temu naprzeciw libera
lizm, jako uniwersalny duch epoki. Moma powiedziee, ii; narodziny 
nowoczesnego sarnorzlldu miejskiego w XIX wieku i znaczne rozszerzenie 
zakresu jego dzialania byly wynikiem coraz silniejszych tendencji decent
ralizacyjnych, opartych 0 ksztaltujllce si~ liberaIne koncepcje panstwa 
prawnego. 

Najwczesniej na drog~ t~ wkroczyly Prusy. lui; w 1808 roku wydano tam 
tzw. Stadteordnung, ustaw~ 0 samorZlldzie miast, ktorej celem bylo: "nadac 
miastom samodzielny i lepszy ustroj gminny, dac mieszkancom momosc 
wplywania na administracj~ gminy i tym sposobem rozbudzic wsroo 
ludnoSci. ducha wspolnoSci. interesow"2. Od tego czasu w Niemczech 
i w innych krajach powstawaly i upowszechnialy si~ rome teorie sarno-

I Niemiecki badacz Georg Jellinek okreSlii obrazowo przeprowadwne z konccm XVIIl 
wiekuzmiany jako ..wie1ki proces wywlaszczenia, prowadwny przez wlad~ panstwowq przeciw 
wszySlkim wladzom lokalnym··. Por. G . Je1linek: Das kelt I do modernen Slaale.!. T. 1. Berlin 
1905, s. 589. 

• E. Strasburger: Go.,podarkQ NUzyelt wlldelt miaJl. War'!zQWQ. LOdZ. KraJ:iJw. Lw6w. 
Poznan. Krak6w-Warszawa 1913, s. 30. 
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rzlldowe 3. Centralnym poj~em idei samorz¥JnoSc:i stala si~ gmina 
prawdziwie niezaIemy od paristwa organizm, posiadaj~cy osobowosc 
prawn~, maj~cy m.in. naturaIne prawo do decydowania 0 sobie rowniei: 
w kwestiach fmansowych i uprawniony do wyrai:ania opinii 0 polityce 
paristwa. Samorz¥J miejski w swej nowoczesnej postaci stal si~ swoist~ 
zdobycZll cywi1izacyjn~ . 

Dla Krakowa zasadnicze maczenie w tej kwestii mialo formowanie si~ 
systemu samorz~dowego w Cesarstwie Austriackim, gdyi: od 1846 roku 
dawna stolica Polski ponownie majdowala si~ w granicach monarchii 
habsburskiej . Idea nowoczesnego samorz¥Ju miejskiego dotarla do Austrii 
w przededniu Wiosny Ludow, w okresie silnej centraIizacji i zbiurok
ratyzowania systemu sprawowania wladzy. W reakcji na to mieszczaristwo 
austriackie coraz ch~tniej przyjmowalo plyn~ce z poludniowych Niemiec 
hasla liberalizmu i samorz~dnoSc:i. Wypadki Wiosny Ludow wzmogly 
d~i:enia liberalow do uzyskania samorZlldu lokalnego. Nowoczesny - uj~ty 
w konstytucyjne ramy - samorz~d miejski w Austrii nie byl wi~ efektem 
historycmej ewolucji tradycyjnych form autonomii miejskiej, lecz raczej 
racjonalistycm~ kreacj~ prawn~ wyrastaj~c~ na gruncie politycmych 
kon fli ktow wstrZllsaj llcych monarchill w latach 1848- 1870 4• 

lui: w 1849 roku Franciszek Stadion - owczesny austriacki minister 
spraw wewn~trmych - wprowadzill'Z:ldowy plan samorZlldu gminnego dla 
Czech i krajow niemieckich monarchii. Za prawa zasadnicze uznano m.in.: 
obieralnosc organow, jawnosc budi:etow i zarz¥J nad sprawami gminy. Do 
historii przeszia sformulowana przez Stadiona zasada, iZ: "fundamentem 
wolnego paris twa jest wolna gmina"5. W rzeczywistoSc:i jednak lata 
pi~ziesillte byly dla Austrii ostatnim triumfem absolutyzmu. Okres 
reakcji Bacha praktycmie unicestwil osi~gni~cia legislacyjne Stadiona. 
Wydany w roku 1859 kodeks komunalny Bacha nakladal biurokratyczn~ 
kontrol~ na dzialalnosc miast i integrowal adminjstracj~ lokalnll z panst
WOW~6. 

Rok 1859 przyniosl jednak rowniei: kl~sk~ Austrii w wojnie wloskiej i dal 
tym samym pocZlltek gruntownych przeobrai:en monarchii w duchu 
konstytucyjnym. Wydany rok poZniejdyplom paidziernikowy byl kamie
niem milowym na drodze do tych przemian. Rozwini~em zasad dyplomu 
paidziernikowego w kwestii samorz¥Ju 10kalnego oraz fundamentem 
ustroju samorz¥Jowego w Austrii stala si~ ustawa gminna z 5 marca 1862 

1 Zarys lej problcmatyki dal ostatnio J J. Sheehan: Liberalism and the City in Ninete
enth-Century Germany . ,,Past and Present", Nr 51, s. 116-137. Tam lei; obszema bibliografia 
przcdmiotu. 

• Najpelniejsze om6wienie hislorii samorZlldu miejskiego w a:sar5twie austriackim dal Jifi 
Klaboucb. Por. J. Klaboucb: Die Gemeindeselb.Jtverwaltung in (J"terreich 1848-1918. Wien 1968. 
Zob. lei; W.H . Hubbard: Auf dem Weg ZUT GroMtadJ. Eine Sozialgeschichte tiLr Stadt Graz 
1850--1914. Wien 1984, s. 139-152. 

S J . Klabouch: op. cit., s. 36--43. 
• Ibidem, s. 43-53. 
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roku. W jej przygotowaniu na przelomie 1861 i 1862 roku bral aktywny 
udzial jako posel do Izby Nizszej wiedenskiej Rady Panstwa Antoni 
Zygmunt Helcel, przedstawiciel bogatej krakowskiej rodziny mieszczan
skiej, historyk prawa, profesor Uniwersytetu lagiellonskiego i wybitny 
polityk konserwatywny 7. 

Ustawa gminna byla kompromisem pomi¢zy dwiema najwai:niejszymi 
silami politycznymi cesarstwa: konserwatywnym ziemianstwem i liberal
nym mieszczanstwem. Na jej mocy kridy obywatel musial nalezee do 
jakiejs gminy. Przynalemosc t~ okre&lano mianem prawa swojszczymy. 
Ustawa okreSlala tez zakres dzialania gminy, dziel~c go na wlasny 
i poruczony. Ten pierwszy byl szczegolowo okreSlany przez same gminy. 
Zakres poruczony okreslal szereg kompetencji delegowanych na rzecz 
gminy przez panstwo. Obejmowal on m.in. wsp6ludzial w organizacji 
wybor6w ro:i:nego szczebla, Sluby cywilne, sprawy meldunkowe, podat
kowe, zdrowia publicznego i administracji wojskowej. Ustawa gminna 
z roku 1862 stworzyla rarny dla organizacji struktury samorz~dowej w calej 
monarchii 8• Skorzystal z niej rowniez Krakow. 

Dawna stolica Polski juz w 1848 roku, na fali wydarzen Wiosny Lud6w, 
pr6bowala wywalczyc dla siebie szerok~ autonomi~. Wybrana jesieni~ 1848 
roku Tymczasowa Rada Miejska szybko powolala komitet dla opracowa
,rua zasad statutu gminnego Krakowa. lednak wladze austriackie nie tylko 
rue zatwierdzily przygotowanego w6wczas projektu, ale w 1853 roku 
w og61e zlikwidowaly Rad~9. Stanowilo to wyrazn~ represj~ zastosowan~ 
wobec Krakowa przez obce wladze, w warunkach trwaj~cego w Galicji 
stanu wojennego. Rozwi~zan~ Rad~ zast~pil 20-0sobowy Wydzial, ktory 
wraz z burmistrzem i podleglymi mu urz¢nikarni tworzyl tzw. magistrat, 
mianowany przez wladze austriackie. Byla to biurokratyczna struktura, 
a niemiecki j~zyk urz¢owania podkrdlal jej obcy charakter. Ponowne 
starania Krakowa 0 wlasny samorz~ rozpocz~1y si~ niezwlocznie po 
wydaniu dyplomu paidziernikowego. lui; w grudniu 1860 roku tzw. 
Wydzial Miejski zlozyl na ~ burmistrza rezygnacj~, oswiadczaj~c, iz rue 
pochod~c z wyboru utracil w obliczu nowych Wydarzen prawo do 
reprezentowania mieszkancow miasta 10. 

Proces tworzenia nowoczesnego samorz~du miejskiego trwal pod Wawe
lem przez pierws~ polow~ lat szeSCdziesi~tych . Choe historia rue lubi si~ 
powtarzac, nie moma oprzee si~ wyrainej analogii pomi¢zy tarnt~ epok~ 

1 W. Kozub--Cicmbroniewicz: Austria a Pol.fk6 w konHrwalyzmie Anloniego Z. llelclD 
1846-1865. Krak6w 1986, s. 146-151 . 

• Ustaw~ gmiollll Z rolru 1862 om6wil szerzej Kooslanly Grzybowski . Por. K. Grzybowski: 
lli.Jloria paAstwa i prawa. T. 4. Warszawa 1982, s. 306--312. . 

o T. przeorski: Samorzqd mia.rla Krakowa w lalach IJO-Iych ubiegkgo 8/ukcia. " Dziennik 
R0r.rZJtdzeo dla Slolecmego Kmlewskiego Miasta Krakowa", R. 1929, s. 459 i 460. 

• A . Chmiel: Unr6} mia.rla KraJcowa w XIX wkku (w zary8k). W: Kra/c6w w XIX w. T. I. 
Krak6w 1932, 5.105--110; Wydzialjui. w 1859 rolru wybral czleroosobowll komisj~ dla uloZenia 
stalulu miejskiego. Jej prace nie przyniosly jedoak kookrelnych efekL6w. T . Przeorski: op.cil., s. 
460. 
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a obecn~ sytuacj~ miasta. Krakow polowy XIX wieku - podobnie jak 
i dzisiaj - pogrlliony byl w gJ~bokim kryzysie cywilizacyjnym. W1~czenie 
miasta w roku 1846 do Austrii zasadniczo pogorszyJo jego sytuacj~; spadly 
nan represje polityczne i gospodarcze. Dotkliwe skutki przyniosly liezne 
kl~ski Zywiolowe, a wsrOd nieh wielki pozar z roku 1850. Co najgorsze, 
Krakow zostal w 1846 roku odci~ty grani~ od swego naturalnego zapleeza 
ekonornicznego na polnocy, staj~e si~ peryferyjnie polozonym osrodkiem 
niewielkiego rynku lokalnego. Nie pelnil tez roli wamiejszego osrodka 
adrninistraeyjnego i kornunikacyjnego. Wszystko to - wraz z poJozeniern 
w zacofanej gospodarezo Galieji - skazywalo dawn~ stolic~ Polski na 
ekonorniezn~ wegetacj~ i kryzys strukturalny. Byl przy tym Krakow od 
roku .1853 miastern ubezwlasnowolnionym. St~ pierwszym krokiern do 
zmiany tej ci~zkiej sytuaeji stac si~ rnialo tworzenie struktury sarno
rz~owej. Przypad!o ono na burzliw~ epok~ rozpadu ancien regime'u, 
opartego na reakeyjnym absolutyzmie i biurokratycznym centralizmie. 
Wraz z ozywczym podrnuchem liberalizmu rodzi! si~ nowy system ekono
miezny, oparty na regulaeh wolnego rynku II. 

W tej zupelnie nowej sytuacji, w roku 1866 Krakow otrzyma! swoj 
wlasny statut samorZ'lrlowy, ktory stac si~ mial swoist~ konstytuej'l rniasta, 
gwarancj~ jego samodzielnoSci i harmonijnego rozwoju. Projekt statutu 
przygotowany zostal w Krakowie przez powolany w tym celu oil roku 1863 
kornitet zlozony z 9 reprezentantow ludnoSci ehrzeScijanskiej i 2 zydow
skiej 12. 201utego 1866 roku projekt ten, jako "Tymezasowy Statut Grninny 
dla Stolecznego, Krolewskiego Miasta Krakowa" zosta! uchwalony przez 
Sejrn Krajowy we Lwowie 13. Referentern w czasie ostatniego czytania by! 
p6iniejszy prezydent Krakowa Mikolaj Zyblikiewiez. Zatwierdzony sank
cj'l cesarsk~ I kwietnia 1866 roku statut wszedl w :iycie I sierpnia tegoz 
roku. Data ta rozpoczyna!a now~ epok~ w dziejaeh miasta 14. 

Warto podkrdlic, iZ Krakow otriyma! w!asn~ regulacj~ prawn'l 0 kilka 
lat wczeSniej niz Lwow i byl jedynym opr6cz stoliey Galicji miastem tej 
prowmcji posiadaj~cym odr~bny statut. Ustroj innych osrodkow regulowa
Iy ustawy krajowe: dla 30 znaczniejszych rniast ustawa z 1889, dla 
pozostalych - z 1896 roku 15. Szeroki zakres wlasny dzialania grniny 

II Szerokll anali~ sytuaqi K rakowa w latacb 1846-1866 da/em w pracy KraJc6w u pt"op 
aulonOlnii ga/icyjJkiej. "Rocznik Krakowslr.i", T. 56. 1990 (w druku). 

Il T . Przoorslr.i: op.cil., s. 460. 
13 Co interesuj~, A.Z. Helcel przeciwny byl ucbwaleniu statutu gminnego Krakowa przcz 

!lCjm galicyjslr.i . W liScie z 29 Slycznia 1866 roku pisal m.in.: "Co do SUitutu gminnego miasUi 
Krakowa, przcciwny jCSltm jcgo przyj~u na !lCjmie. Wszclkie oktrojowanie usUlw wai:nycb j~t 
zle, a roi dopicro oktrojowanie owego Slatutu 2dlubancgo przez kilku tylko IOOzi, i.adncgo 
poj~cia nawet 0 gminic' nie majllcycb. ( ... ) C6i to za ustawa, kt6ra pod dysku8j~ pUbliC1l\1I 
obywaleli lub prawodawczej korporacji niw:\y si~ nie dostala? Czyi ~ dyskusj~ dopicro sejm 
lwowslr.i ma rozpoczqC, kt6ry sLOsunk6w, zqdan, poj~c i polrzcb micjscowycb Krakowa wcale 
mac nie moie?" W. KozulrGembroniewicz: op.cil., s. 161-162. 

I. 1. Bicniarz6wna, J.M. Mah:cki: Dzieje KraJcowa. T . 3. Krak6w 1979, s. 226. A. Chmiel: 
op.cil., s. 112. 

" K. Grzybowslr.i : op. cit., s. 323. 

87 




JACEK PURCHLA 

krakowskiej obejmowal m.in.: "za.rzqd maj'!tkicm gminy; nakladanie 
podatkow gminnych; piec~ nad bezpieczenstwcm osob i ich wlasnosci; 
zakladanie i utrzymywanie ulic, drog, plac6w, mostow, jak niemniej 
staranie 0 bezpieczeristwo i latwosc komunikacji pUblicznej, wreszcie 
policj~ pol ow'!; piec~ nad zaopatrzeniem miasta w dostatecznll, tanill 
i zdrowll ZywnoSC i wod~, dozor targow, dozor nad wagami i miarami; 
policj~ zdrowia; sprawy ubogich i pie~ nad zakladarni dobroczynnymi 
gminy"lO. Podobnie jak we Francji i w Niemczech podstawll dzialania 
nowych wladz Krakowa stal si~ tzw. system burmistrzowski. W systemie 
tym kluczowll rol~ spemial prezydent, ktory stojllc na czele administracji 
municypalnej byl rzecznikiem interesOw gminy i gospodarzcm miasta. 
Rownoczesnie jcdnak prezydent byl taki.c zast~pcll i rcprczentantem 
wladzy panstwowej 17. 

1 sierpnia 1866 roku odbyly si~ pierwsze wybory do Rady Micjskiejl8. 
Wyloniono w nich 60 radc6w, ktorzy sposroo siebie wybrali w dniu \3 
wrzdnia pierwszego prezydenta Krakowa. Zostal nim Jozef Dietl, wybitny 
lekarz i uczony, wowczas cmerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellons
kiego, w przeszloSci taue odwainy rektor tej uczelni. ~llca jui dzisiaj 
legend II pomnikowa postac Dietla symbolizuje nie tylko duZy format 
owczesnych prezydentow Krakowa, ale i sil~ samcj instytucji samorz~u 
gminncgo, ktory szybko stal si~ jednym z czynnikow rozwoju miasta 19. 

Pierwszy prezydent Krakowa byl w pemi swiadom zasadniczego znacze
nia kwestii ustrojowych dla prawidlowego funkcjonowania organizmu 
miejskiego. Jui w swoim inauguracyjnym przemowieniu na otwarciu 
pierwszego posicdzenia rady miejskiej w dniu 31 pazdziernika 1866 mowil: 
"Bo autonomia gminy, to jedynie trwala podwalina Panstwa, to sila 
samorodna, Zywotna, niewyczerpana, zawsze mloda i swiei:a; to nie forma, 
nie teoria, nie system, to Zycie Panowie! A jei.cli Panstwo iyc cha:, na 
autonomii gminy opierac si~ musi. KaZda bowiem forma, chociai: naj
sztuczniej i najscislej sklejona zuZyc si~ moie; samori~ tylko gminny, co 
si~ w nast~pujllcych po sobie pokoleniach wiecznie odmladnia, stanowi 
niespoiyt'! i trwalll sil~ panstwa" zo. 

I. Zakres ten podaj~ wg stanu z roku 1901. Por.: Ustawy [ rozporzqdzenia Slol. Krol. M . 
Kralcowa oraz przepLry dla wewnrlrznego urzrdowania magLrtraru. Cz. I. T. I. Wyd. J. Leo. 
Krak6w 1916, s. 9 i lO . 

n T. Przeorski: KralcOw w!lpOlcze~ny. W: KralcO w. Rozrzerzenle granic 1909--1915. Wyd. K. 
Rolle. Krak6w 1931, s. 653. 

I. StatuI miejski Krakows jako jOOyny w Galicji wp rawadzal obligaloryjnie tajnll form~ 
glosowania "pisemnie kartkami". Prawo. wyborcre J?Osiadali lylko bqgalsi obywatele miasta 
podzieleni na 3 kola wOOlug reprerentacji interes6w I wysokoSci oplacanych podatkow. W tej 
kwestii istniala m sadnicza r6Znica poml(Xizy Krakowem a Lwowem. W lym ostatnirn, jako 
w naj bardziej demokra tycznym rnieScie rnonarchii WSZY9CY wyborcy glo sowali w jOOnym kole. K. 
Grzybowski: op.cit., s. 323-324. 

I. Na lernat roli samofZlldu rniej skiego w rozwoju K rakowa w tym czasie pisalern rnjn . 
w arlykule AUlOnomia galicyjska a rozK'oj Kralcowa no przelomle XIX i XX wieku. "Zna k", R. 
1984 or 350, s. 54-11. Tarn lei: 0 programie J6zefa Dietla. 

lO Mowa dra lazeJa Diella prezy tknta miasla Krakawa. zagajajqca pierwsze pmliedzenie Rudy 
Miejskiej pod }ego prezydencjq dnia 31 paldzlerniJco. 1866 roJcu odhyte. Krakow 1866, s. 3-4. 
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Opierajl!c si~ na nowoutworzonej strukturze samorzl!dowej i majl!c 
pelnl! swiadomosc moZliwoSci i potrzeb Krakowa, a taki:e znaczenia 
nagromadzonego pod Wawelem dziedzictwa kuiturowego Dietl przystl!pil 
do konstruowania smialego programu rozwoju miasta. Ten program-wizja 
wyrwania Krakowa z gl~boldego kcyzysu i przeksztalcenia go w nowoczes
ne, wygodne do zycia miasto europejslde, byl kontynuowany i realizowany 
przez nie mniej zasluzonych nast~pcOw picrwszego prezydenta2l

• Co 
charakterystyczne, najwybitniejsi z nich: Mikolaj Zyblildewicz i luliusz Leo 
byli przez lata wymazywani przez komunist6w z tradycji Krakowa 
i swiadomosci jego mieszkanc6w. . 

Miarl! szybldego rozwoju miasta stal si~ nie tylko znaczny przyrost 
ludnoSci, ktorej liczba wzrosla z okolo 50 tysi~y w roku 1870 do prawie 
140 tys. w 1910, ale i stworzenie pokamego majl!tku komunalnego. Gmina 
krakowska realizowala bowiem swojl! wlasnll polityk~ ekonomicznl!, 
pobierajl!c romego rodzaju podatld i taksy, zacil!gajl!c znaczne kredyty 
inwestycyjne, prowadzl!C wlasnl! dzialalnosc gospodarczl! poprzez liczne 
przedsi~biorstwa miejskie oraz pomnazaj'lc sw6j majl!tek. Wiellde znacze
nie mialo w tej kwestii przej~e przez Gmin~ w roku 1873 Kasy 
Oszc~noSci (odtl!d Miejska Kasa Oszcz¢nosci). Instytucja ta szybko 
skupila znaczne kapitaly, ktore umoZliwily miastu sterowanie dlugoter
minowym kredytem hipotecznym. Znaczne dochody Kasy przeznaczano 
na fmansowanie tak wainych dla Krakowa przedsi~wzi~c jak: wykup 
Wawelu z rl!k austriackich, budowa Muzeum Techniczno-Przemyslowego, 
restauracja wielu kosciolow, m.in. Mariackiego, Sw. Krzyza, Sw. Piotra, 
Katedry, odnowa Starej Boinicy czy tez zakupienie przez miasto Lasu 
Wolsldego w 191 7 roku. 22 Tylko w latach 1867-1910 dochody budi:etu 
miejsldego Krakowa wzrosly z 213 tysi~cy do prawie 2,5 min zl. rocznie2J• 

Statut samorzCld owy Krakowa z roku 1866 przetrwal z korektami z roku 
1901 do czasow Niepodleglosci. Polska Komisja Likwidacyjna przedluzyla 
w listopadzie 1918 roku jego zycie, rozszerzajl!c elektorat 0 czwarte, 
powszechne kolo wyborcze do samorzCldu miejsldego24• Z koncem lat 
dwudziestych rada miejska "Wielkiego Krakowa" liczyla 107 czlonk6w, 
sposr6d kt6rych 62 posiadalo wyksztalcenie akademiclde. Zasiadalo w niej 
wowczas 28 prawnik6w (w tym 18 adwokatow), 4lekarzy, 3 farmaceut6w, 
14 profesorow i nauczycieli, 2 ksi~zy, 3 rolnikow, 8 rzemidlnikow, 
9 robotnikow, 4 kupc6w, 17 przemyslowc6w, 7 dziennikarzy. Politycznie 

11 Por. 1. Purch1a: Jalc pows/a! nowoczesny KraJcow. Studia nad rozwojem budowlanym miasta 
w okresie aUlonomii galicyjskjej. Krak6w 1 Cf79, 50 28-72. 

11 K. Bllkowski : Rozwoj gospodarczy Krafcowa w osta/nich stu la/ach . W: KrakO .... w XIX w. 
T. 1. Krak6w 1932, s. 173; 1. Demel: KraJcow na przeiomie wieicu XIX { XX na tk rozro.'/U 
i wdelaniil przedmkic { trmin podmiejskich (/867-/945). W: KraJcow. S/ud1.a nad rozwojem 
mias/a. Red. 1. Dllbrowski. Krak6w 1957, s. 332; 1. Purcbla: JaJc pows/at nowoczemy KrakOw, 
50 40; Bogata dzialalno~ K rakowskiej Kasy 08ZC7..¢ooAci ciuIe c:zeka oa swojll mooografi~. 

U T. Przcorski: op.cil., 50 657 . 

.. A. Chmiel: op.cil., s. 11 5. 
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rada dzielila si~ na pi¢ klubow: tzw. Zjednoczenie Mieszczanskie (na bazie 
BBWR) - 63 czlonkow, klub PPS - 18 czlon kow, klub ChrzeScijanskiej 
Demokracji - 10 czlonkow, klub Narodowej Demokracj i - 4 czlonkow, 
klub Pracy Gospodarczej - 7 czlonkow. 5 czlonkow rady dzialalo poza 
klubarni. 25 

Na czele zarZll(Ju miejskiego stal prezydent, maj'lcy do pomocy czterech 
zast~pcow. Organem wykonawczc}-adrninistracyjnyro groiny byl Magistrat, 
ktory pelnil rownoczesnie funkcj~ urz¢ u adrninistracji panstwowej I in
stancji dla obszaru miasta. Obok oSmiu wydzialow zarZll(Jzaj'lcych roi:
nyroi dziedzinarni i:ycia miejskiego, Magistrat krakowski posiadal szereg 
wyspecjalizowanych urz¢ow i instytucji, m .in.: miejski LlrZll(J poboru oplat 
i podatkow posrednich, rniejskie biuro statystyczne, urz'lrl budownictwa 
miejskiego, miejski urZll(J zdrowia itd. Magistrat administrowal rowniei 
bezposrednio takimi zakladarni rniejskimi jak ogrody i parki, cmentarze, 
muzea (w tyro nalei:ctre wowczas do rniasta Muzeum Narodowe), teatry, 
strai poi:ama, zaklad czyszczenia rniasta, arnbulatoria i miejskie zaklad y 
sanitarne, targowica, chlodnia, rzemie. Osobno zarZll(Jzano roinyroi 
zakladarni przemyslowyroi, b¢'lcyroi rowniei: wlasnoSci'l miasta. Z kon
cern lat dwudziestych arinia pracownikow komunalnych licz'lcego wowczas 
okolo 200 tysi~y mieszkanc6w Krakowa stanowi la jui prawie 3,5 
tysi~znll, grup~. W sarnyro Magistracie pracowalo wowczas ponad 500 
urz~dnikow i ponad 400 nii:szych funkcjonariuszy.20. 

Lata dwudzieste przyniosly tei szybki rozwoj ekonomiczny groiny kra
kowskiej . W latach 1914-1928 zadluienie miasta, zwi'lzane z zacill,gni~tyroi 
wczesniej kredytami inwestycyjnymj, zmniejszylo si~ czterokrotnie, zas 
maj'ltek komunalny wzrosl w tyro sarnyro czasie ponad trzykrotnie. Budiet 
rniejski na rok 1929/1930 byl siedemdziesi~ciokrotnie wi~kszy od pierw
szego budi:etu groiny przygotowanego w 1867 roku przez Jozefa DietlaZ7• 

Przelom lat dwudziestych i trzydziestych przyniosl Polsce nie tylko 
gJ~bokie zalarnanie ekonomiczne, ale i wyraZn'l tendencj~ do silnego 
podporz'ldkowania sarnorzll,du administracji panstwowej. W lutyro 1931 
roku wojewoda krakowski rozwi~1 Rad~ Miejsk'l, mianuj l!,c prezydenta 
rniasta i powoluj'lc tzw. Rad~ Przyboczn 'l28. Byl to koniec epoki sarno
rz'lrlowej w najnowszych dziejach miasta. Uchwalona w marcu 1933 roku 
ustawa 0 cz~Sciowej zmianie ustroju sarnorz<lrlu terytorialnego powainie 
ograniczyla dotychczasowy zakres dzialania rad miejskich, wzmacniaj'lc 
kompetencje municypalnej wladzy wykonawczej. Jeszcze dalej poszly dwa 
lata pOiniej postanowienia konstytucji kwietniowej, ktora .starala si~ 
podporz'ldkowac samorZll(J terytorialny administracji panstwowej29. 

" T . Prz.eorski: op.cil., s. 651. 
... Ibidem, s. 651-653 . 
.., Ibidem, s. 656-657. 
21 A. Chmiel: op.cit.., s. 115-118 . 
... llLrlorio. pallslKIa I prawa Pouki 1918-1939. Cz. I. Red. F. Ryszka. Warszawa 1962, s. 

205-209. 
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Minio tych ograniczen Krakow zachowa! daleko id~~ niezalei:nosc 
w sprawach finansowych i gospodarczych. Uwienczeniem harmonijnego 
rozwoju lat mi¢zywojennych by! tzw. plan Dziewonskiego, tj. rozpoc~ty 
przez miasto w 1937 roku szeSci.oletni plan inwestycyjny lO. W przededniu 
wybuchu wojny Krakow dysponowal znacznym maj'!tkiem komunalnym. 
Obok tradycyjnych, wymienionych jui: agend miejskich Krakow posiada! 
wlasn,! gazowni~, elektrowni~, tramwaj, zaktady ceramiczne, fabryki mydta 
i lodu, byt tei: udziatowcem w komunalnych jaworznickich kopalniach 
w~gla, kamieniolomach miast malopolskich, spotce mieszkaniowej tychi:e 
miast, a tau e w sp61ce dla handlu i obrotu bydtem "Caro" 31. Wi~kszosc 
tego maj'!tku przetrwala okupacj~ hitlerowsk'! i po krotkim okresie 
odrodzenia samorz,!du w drugiej polowie lat czterdziestych zostala wraz 
z resztkami niezalemoSci municypalnej odebrana miastu przez stalinizm32. 

* 
Ponownie rozpocz~a si~ epoka miasta ubezwiasnowolnionego. Dla 

Krakowa z jego silnll tradycj,! samorzllrlowll i znacznym majlltkiem 
komunaInym, nietkni~tym wtaSci.wie przez wojenn,! zawieruch~, byta to 
zmiana szczegolnie dotkliwa. Tym bardziej, ii: pozbawione prawdziwego 
samorz'!du miasto zostato na przetomie lat czterdziestych i pi~ziesi'!tych 
poddane otwartym represjom politycznym. 

Pod tym wzgl¢em Krakow, ktory szcz~sliwie przetrwat wojn~, potrak
towany zostat przez now'! wtadz~ wyjlltkowo. Nagromadzony pod Wawe
lem potencjat intelektualny, narodowa symbolika K rakowa, jego sktad 
spoleczny i charakter funkcjonaIny staty w sprzecznosci z celami polityki 
prowadzonej przez komunistow. Ith obawy i kompleksy spot~gowaty 
kompromituj,!ce nowy rei:im wyniki referendum w czerwcu 1946 oraz 
wyniki wyborow do sejmu w styczniu 1947 roku. Faktyczna likwidacja 
Polskiej Akademii Umiej~tnoSci na przetomie 1951 i 1952 roku czy tei: 
pochodZi!cy z tego samego czasu plan masowych deportacji cz~Sci miesz
kancow dobrze pokazujll prawdziwe zamiary wtadzy komunistycznej 
wobec dawnej stolicy Polski. 

N ajbardziej dotkliwe skutki miala jednak dla Krakowa pOdj~ta w 1949 
roku decyzja 0 budowie w odlegioSci. okoto 10 kID na wschOd do Rynku 
Giownego wielkiego kombinatu metalurgicznego, wraz ze stutysi~cznym 
miastem. Powstanie Nowej Huty zaktocito caly dotychczasowy rozwoj 
Krakowa, zmieniaj,!c zasadniczo jego charakter, wielkosc, struktur~ spole

]0 Program imw!SIycyjny SUN. ](rot. M la.rta KraJcowa na okres J937/38- J94Y44. Krak6w 
1938. 

31 T. Przeorski : op.cit., s. 653. 
J2 W wyni lru przeprowadz.onego przez Niemcow w 1941 rolru roZ!zerzenia granic adminisl

racyjnycb Krakowa miasto zwi~kszylo swojll powierzcbni~ z 49,5 kml do 165,5 kml, a liczba 
ludnoSd wzrosla z okolo 220 lysi~ do ok: . 320 lysi~. Przy1llczono do miasla W calo§ci 29 
osiedli podmiejskicb wraz z icb maj~tkiem gminnym. Por. A. Litewka: Roz.rzerzenie granic 
KraJcowa J941-1948. "Sludia Historyczoe", R. 27 : 1984, z. 3, s. 475-489. 
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cmll, koncepcj~ urbanistycmll, a w dalszej perspektywie przynosZllc 
katastrofalnll degradacj~ srodowiska naturalnego. Skierowanie olbrzymich 
nakladow inwestycyjnych do Nowej Huty i forsowna industrializacja nie 
11ICzyly si~ przy tym z rozbudowll infrastruktury komunalnej, uslug 
i budownictwa mieszkaniowego, co przy macmym wzroScie liczby miesz
kancow doprowadzilo do stopniowego pogarszania si~ warunkow Zycia. 

Proces degradacji rangi Krakowa oraz degradacji cywilizacyjnej samego 
miasta byl kontynuowany i w nast~pnych dziesi~cioleciacli. Sprzyjal temu 
system wyjlltkowo wulgarnego centralizrnu politycmego i ekonomicz
negoJJ

• Jane Jacobs, autorka kJasycmej jui: pracy Cities and the Wealth of 
Nations nie przypadkowo wymienia Krakow wSrOd miast Europy Srod
kowej, ktorych rozwoj zostal po drugiej wojnie swiatowej poddany 
ekonomicmej degradacji 34. 

Powrot do systemu samorz¥Jowego staje si~ dzisiaj dla Krakowa 
ponownie szanSll powrotu do Europy. Tak jak czystego powietrza, 
Krakow potrzebuje nowoczesnej legislacji, jasno i prosto okreSlajllcej jego 
samorzlldowy status prawny i ekonomiczny. Bez silnego samorz¥Ju 
miejskiego nie mom a marzyc 0 przywr6ceniu Krakowowi jego natural
nych funkcji miejskich: osrodka europejskiej nauki i kultury, festiwali 
i kongres6w, mi¢zynarodowej turystyki: centrum dyspozycji finansowej , 
wai:nego w~zla komunikacyjnego, miasta szeroko rozwini~tych uslug, 
handlu i czystego przemyslu. 

Dzisiaj nie wiemy jeszcze, jaki ksztalt otrzyma odbudowywany samorz¥J 
lokalny. Bez wzgl¢u jednak na to, czy ~zie to jedna, og61na ustawa 
wytyczajllca szerokie rarny dla r6mych rodzajow samorz¥Ju terytorial
nego, czy tei: status wielkich miast majdzie swoje odr~bne uregulowanie, 
nowe prawo powinno uwzgl~niac specyfik~ i roi:norodnosc charakteru 
naszych najwi~kszych aglomeracji. W przypadku Krakowa muszll zostac 
m.in. wzi~te pod uwag~ takie elementy jak: 

- dotychczasowy historycmy rozwoj miasta i nagromadzone w nim 
dziedzictwo kulturowe, stanowillCC 0 jego randze i problemach; 

- specyfika funkcjonalna Krakowa, w szczeg61noSci heterogenicmy 
model jego rozwoju, z dominantll szeroko rozumianych funkcji uslugo
wych (w tym kultura, nauka, oswiata, turystyka) 0 zasi~gu krajowym 
i mi¢zynarodowym; 

- problemy skali i struktury miasta, w tym dekoncentracyjny model 
rozwoju, specyficmy podzial wewn~trmy i relacja ze strefll metropolitalnll. 

OsobiScie optuj~ za odr~bnym uregulowaniem statusu prawnego Krako
wa. Wynika to nie z lokalnego patriotyzrnu, lecz raczej ze swiadomoSci 

13 Ten z reguly przemilczany w Iiteraturzc krajowej problem zostal oslalnio dOSlrzczODY 
przez paryskll "KulLurf'. Por. B. Paczowslri: CaJy fIilrod buduje StoliCf. "Kullura", R. 1988 or 
6/489, s. 147-149 . 

... J. Jacobs: Citia and the Wealth of NatiOll.J. Principil!s ofEconomic Life. New York 1984, s. 
200. 
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potrzeb i niewykorzystanych moZliwoSci tego miasta. &ldz~, i:e punktem 
wyjScia dla poszukiwania optymaloego modelu samorz~u lokaloego 
Krakowa stac si~ winien tzw. model dwusamorz~owy. Skala miasta 
zmusza dzisiaj do zastosowania struktury wielostopniowej; w KrakoWie 
siloa wladza koncentrowac si~ powinna przede wszystkim na szczeblu 
ponadlokalnym, w ratuszu. WyposaZony w szerokie kompetencje prezy
dent powinien wraz z podleglym mu rnagistratem posiadac moZliwosc 
prowadzenia strategicznej polityki miejskiej. Obecny podzialKrakowa na 
cztery wielkie dzielnice 0 zbyt daleko idllcych uprawnieniach jest z wielu 
wzgi¢ow nie do utrzymania i wymaga daleko idllcej decentralizacji. 
Miasto trzeba podzielic na okolo 20 dzielnic, ktore stanowilyby z jednej 
strony obwody administracji komunalnej, z drugiej zas jednostki sarno
rzlldowe szczebla lokalnego. Podzial terytorialny tych jednostek oraz 
podzial zakresu kompetencji pomi¢zy oba szczeble sarnorz~ow regulo
wany bylby ustawowo. Jed nostki stopnia podstawowego -licZl!ce od 20 do 
okolo 80 tysi~y mieszkanc6w - zajmowatyby si~ najwainiejszymi sprawn
mi miejscowych spolecznoSci . Wytworzenie kilkunastu cent row administ
racyjno-ustugowych i ich rozwoj bytby przy tym wainym elementem 
procesu decentralizacji struktury przestrzennej i funkcjonalnej Krakowa. 
W obr~bie takich dzielnic powinny rozwinllc swojll aktywnosc komitety 
obywatelskie stopnia podstawowego, stanowillc istotne ogniwo lokalnej 
demokracji. Taka struktura pozwolilaby wyzwolic inicjatyw~ mieszkaric6w 
poszczegolnych cz~ miasta, przy zachowaniu nadrz¢noSci interesow 
calego organizmu. W przypadku nowego podzialu administracyjnego 
Krakowa, naleZy rozwazyc moZliwosc cz~Sciowego przynajmniej powrotu 
do historycznych gmin katastralnych, kt6rych granice bezmyslnie zatarto 
w latach siedemdziesilltych. 

Poruszone wyzej kwestie wymagajll dogl~bnych studiow. Aktywnll rol~ 
w przywracaniu Krakowowi struktury sarnorzlldowej odegrae winien nowy 
prezydent miasta, ktory na razie cillgie b¢zie tylko urz¢nikiem administ
racji paristwowej, nie zaS komunalnej. Zasadniczym jego zadaniem stanie 
si~ tez odtworzenie wlasnoSci miejskiej. Mysl~, iz pi~kna tradycja sarno
rz~owa zobowi~je nas pod Wawelem do tego, aby nowe rozwi~ia 
legislacyjne staty si~ - podobnie jak statut gminny z roku 1866 - swoistll 
konstytucjll, gwarantujllq miastu rozwoj na miar~ jego ambicji, praw
dziwych moZliwoSci i wyzwari stawianych przez nadchodzllCY wiek XXI. 

31 stycznia 1990 r. Jacek Purchla 
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RYTMY SZTU KI 

Jesli pewien rodzaj malarstwa odpowiada jednej epoce, 

nastwna widzi w nim konwen* . 

C z a s (ktory w materii wyjasnieti nie bawi si~ 


w sublelnoSci) ukazuje jako konwencjonalne to, co 

zdawalo si~ naturalne i konieczne. 

D emon zm iany dla zmiany jest prawdziwym 

ojcem wielu rzeczy ... 


Paul Valery, Skrot historii malarstwa 

Pisanie podr~mikow z prawdziwego zdarzenia nie jest zaj~em dla 
debiutantow. Nic wi~ dziwnego, i:e tak dlugo czekaliSmY na podobnll 
ksillZk~. Trzeci tom Dziej6w sztuki w zarysie autorstwa profesora Mieczys
lawa Por~bskiego·, ksillzka od dawna anonsowana i oczekiwana, ukazala 
si~ w koncu z pi~o\etnim - i od autora niezalemym - poSlizgiem, 
stanowillc na naszym rynku publikacji 0 sztuce niewlltpliwe wydarzenie. 
Ksillzki takiej, obejmujllcej calosc problematyki artystycznej XIX i XX 
wieku, dotlld po prostu nie bylo. Potrzeb~ tego rodzaju pod r~znika 
odczuli wszyscy, kt6rzy kiedykolwiek musieli samodzielnie i po omacku 
przedzierac si~ przez gllszcz nazwisk, dzicl i zagadnieti artystycznych 
w sztuce ostatnich dwoch stuleci. 

Ale nie wystarczy profesorska toga oraz wieloletni naukowy i dydaktycz
ny dorobek, aby dobry podr~znik napisae. Pod~cznik z prawdziwego 
zdarzenia wyrnaga d y s tan s u, a 0 ten wlaSnie w stosunku do wydarzen 
artystycznych ubiegiego i obecnego wieku bylo i jest nadal bardzo trudno. 

Wiek XIX pozostawal dlugo stuleciem niemanym, czy \epiej - zapoz
nanym - owym Zeitlerowskim unbekanntes Jahrhundert. Pokolenia naszych 
dziadkow i ojc6w nie potrafily dostrzec w dorobku minionego stulecia ani 
charakteru, ani stylu, ani pi~kna. I by to to efektem nie tylko innego, 
"nowoczesnego" smaku, innych perspektyw, chronicznego wprost l~ku 
przed staroswiecczymll, ale taki:e w rownej mierze naturalnll konsekwencjll 
samonegacji, ktorll wiek poprzedni z upodobaniem od samych swych 
pocZCj,tkow uprawial. Znane Sll skargi na bezstylowosc tamtego czasu, brak 
form, tworcze wyczerpanie, skargi w zasadzie niezmienne w swej tonacji 
rozlegajllce si~ od Musseta po Schure-go, i dalej Paula Valery. 

• Mieczyslaw Por~bski, Dzieje sztu1ci It' zarysie. t. 3: Wiek X1X i XX. Wydawnictwo Arkady. 
Warszawa 1988. s. 462. 
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Pokolenia otwieraj~ce wiek xx wchodzily w swoj czas z generalnie 
innym nastawieniem, z poczuciem wyjlltkowoSci czekajllcych ich zadan. 
Owi - wedle okreslen Mandelsztama - "uchodicy z XIX stulecia" byli 

, zarazem "kolonizatorami" nowej, czasowej przestrzeni; wlaSciwa im byla 
wiara w moZliwosc nadania temu "ogromnemu i okrutnemu" stuleciu 
wlaSciwego wyrazu, jednolitego stylu, przenikajllcego wszystkiesfery iycia. 
To zludzenie "czasu awangard" sprawdzilo si~ tylko w niewielkim stopniu. 
Artystyczny obr~ naszego wieku wydawal si~ bye spojny - to znaczy 
podPorzlldkowany wyrazistym zasadom i celom - do momentu, kiedy ow 
tworczy, dyktatorski w swych mechanizmach impet nie wytracil swej sily 
i oddziaiywania. 

Obecnie nastllpilo jak gdyby odwr6cenie perspektywy. Znowu jestesmy 
w punkcie, kiedy zdawae si~ moze, ze wszystko zostalo jui: w sztuce 
powiedziane. Ow stan caikowitego relatywizmu artystyczoych w.artosci 
stawia nas w sytuacji zblizonej do tej, ktora nawet filozofowi 0 tak mocno 
okrdlonych upodobaniach i S¥iach,jak Nietzsche, kazala mowie: "Wszys
tko rozumiemy, wszystko potrafuny przezywae, nie mamy juz w sobie 
Zadnych nieprzyjaznych uczue". 

ezy zatem rzeczywiScie mial racj~ autor gJosnej i po dzis dzien 
dyskutowanej ksilliki VeT/US! der Mitte (Salzburg 1948), Hans Sedlmayr, 
dla ktorego cala sztuka XIX i XX stulecia byla tylko i wy1llczoie domenll 
piekielnego chaosu - gdzie wraz z zachwianiem hierarchii reJigijnych, 
spolecznych, ogolnoludzkich wartoSci, wraz z oWll u t rat II s rod k a, 
nastllPil rozpad wartoSci i moZliwoSci tw6rczych? 

Sedlmayrowska diagnoza 0 kOilCU sztuki nowoczesncj, pomimo wielu 
wai:kich, dzialajllcych c~sto aTebours sugestii i przemyslen, okazala si~ ze 
wszech miar ryzykowna. Zawodny bowiem okazal si~ z gory przyj~ty, 
aprioryczoy system kryteriow, wypraCOWanY i stosowany w odniesieniu do 
sztuki dawnej, kt6rej Sedlmayr byl wybitnym badaczem i zoawCl!. 

Intensyfikujllce si~ na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat badania nad 
SZtukll XIX i XX wieku zwr6ci1y si~ w kierunku z zalozenia odmiennym. 
Dla unikni~a arbitrainoSci ocen wysuni~to postulat jak najdaiej idllcego 
obiektywizmu. Znaczylo to: jei:eli chcemy sztuk~ czasow nowoczesnych 
zrozumice, musimy wyzbyc si~ nawykow i uprzedzen, i podj~ wysilek 
rekonstrukcji wlaSciwych jej zalozen i prawidlowoSci niejako od wewnlltrz, 
od srodka. 

Na efekty tak sformulowanej postawy badawczej nie trzeba bylo dlugo 
czekac. Prace Zeitiera, Hofmanna, Hofstiittera, Argana, u nas zaS Por~bs
kiego, laworskiej, Krakowskiego, Ostrowskiej-K~blowskiej, Grabskiej, 
Poprz~kiej, luszczaka - wyzoaczyly zakres i metody eksploracji tej nowej, 
wci¥ otwartej przestrzeni badawczej. lednakowoz im wi~j literatury 
"pierwszego" i "drugiego" typu, irooel, swiadectw, opracowan i anaiiz 
szczegolowych, tym wi~ksza potrzeba calosciowych syntez, tym lepsze ku 
ich tworzeniu podstawy, lecz zarazem wi~ksza trudnosc. 
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1ak bowiem ulo:iyc w catosc, syntetycmie przcdstawie dzieje sztuki 0 tak 
przyspieszonym i powiktanym rozwoju, sztuki z zalozenia asystemowej, 
skrajnie indywidualistycmej, stymulowanej nakazem ustawicmego ekspe
rymentowania, a przy tym wci~i: silnie osadzonej w tradycji, manifestuj~cej 
si~ pod nieslychanll wprost liczbll postaw tw6rczych, form, idei, temat6w? 

Mieczyslaw Por~bski w swoim zarysie sztuki XIX i XX wieku przyjlll dla 
upo~dkowania tej rozleglej problematyki artystycmej metod~ najbardziej 
n a t u r a I n ll , choe me maczy to, :ie w odniesieniu do omawianego okresu 
c~sto stosowanll. Wymaczyl on zgodnie ze sprawdzonll, od Herodota 
wywicdzionll tradycj~ nast~puj~ po sobie fazy pokoleniowe, kt6rych 
wyodr~bnienie i okreslenie pozwala ukazae rozw6j artystycmy ostatnich 
dw6ch stuleci jako sekwencj~ odmiennych, wewn~trznie zlozonych, lecz 
zarazem morfologicmie i ideowo wydzielonych calosci. 

Dla Wilhelma Pindera, autora kJasycmej juz ksillili Das Problem der 
Generalionen in der KWISlgeschichle Europas (Berlin 1926), wlasnie ta 
metoda jest jedynll, kt6ra wnozliwia odnalezienie pierwiastkowego ladu 
i sensu w tyro, co z krotkiej perspektywy wydaje si~ bye cech tych 
pozbawion e, wydaje si~ byc chaosem. "Nie tylko dzisiaj, lecz taki:e 
w obr~bie kaZdej jednostki czasowej sprawdza si~ to, co ponizej - pisal 
niemiecki historyk - wspolwyst~powanie zjawisk jest sarno 
w sobie zawsz e chaosem. lednakze ukryt e w nim nast~p
stwo generacji jest rytmem, wi~cej jeszcze: polifonill". 

Trzydziestoletni z g6r~ dorobek naukowy Mieczyslawa Por~bskiego to 
wlasnie owe wcilli: ponawiane, na wiele sposobow przeprowadzane i po
gI~biane proby uchwycenia ukrytego rytmu sztuki w zmiennym ryt
m i e p 0 k 0 I eli, czy szerzej, r y t m i e his tor i i. 

Celem jego dociekali historycmych i metodologicznych - obszemy ich 
wybor otrzymalismy przcd trzema laty w WL-owskim tomie Szluka 
a informacja - bylo od dawn a wyprowadzenie czegos na ksztalt "a I g e b r y 
historii", czyli wykazanie, ii: procesy kulturowe podporzlldkowane ~ 
pewnym zasadniczym prawidlowoSciom, · ktore swiadcZll i stanowill 
o "spojnoSci i zwartoSci cywilizacyjnego rozwoju gatunku ludzkiego". 

W teorii kultury, wypracowanej przez Mieczyslawa Por~bskiego, system 
kulturowy objawia si~ jako przcdziwny, samoreguluj~cy si~ zbior "w ar
tos c i p o w racalnych". WartoSci te posiadaj~ charakter duchowy 
i przejawiaj~ si~ poprzez "postawy i przekonania, tendencje, wzorce 
i wyobra:ienia". 0 trwaloSci i dynamice procesu kulturowego stanowi nigdy 
nie wygasaj~ potrzeba dokonywania sposroo tych wartoSci wyboru i tym 
samym okrdlania i uzasadniania przez tworcze jcdnostki, celie pokolenia 
swojego miejsca i roli w przemaczonej im przestrzeni i czasie. . 

' Wyborami tymi rz~dzi ow niepokomy de m on z m iany d l a z m i a
n y. Ale ion, j ak si~ okazuje, posiada swoj okreslony rytm. W duZym, 
aczkolwiek wcilli: przez :iycie potwierdzanym uproszczeniu - to, co bylo 
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treSci:t iycia oj c 6 w , kwestionowane jest zwykle przez s y n 6 w , po to, by 
pr¢zej, czy pOmiej powr6cic w odmienionej oczywiScie innymi okolicznos
ciami, ale tozsamej co do swej istoty formie w swiecie wartoSci w n u k 6 w , 
czy prawnu k 6w. 

Tak oto w sztuce europejskiej powtarnl si~ od XVIII-go co najmniej stu
lecia c z t e r 0 g e n era c y j nyc y k 1 , ktory okrdla si~ poprzez naprzemien
ne wystwowanie czterech zasadniczych formacji ideowo-morfologicznych: 
kla s ycyzm u, roman t y z m u, e k lek tyzm u, modernizm u. 

W trzecim tomie Dziejow sztuki w zarysie znajdziemy znakornite, 
wyczerpuj:tce definicje dw6ch pierwszych zwlaszcza formacji, ze wskaza
niem na ich bogat:t. skomplikowanll genea1ogi~, wrosni~tll w tradycj~ 
europejskiej lrultury. Przy czym, pofZlld kujllC fakty i zjawiska w sztuce 
XIX wieku wedlug opozycji klasycyzm-romantyzm, eklektyzm-rnoder
nizm i wykazujllc rownoczesnie aktualnosc tych opozycji w sztuce wieku r 

awangard, autor uzyskuje obraz bynajmniej nie uproszczony. Jak pudkreS
lal to w innym miejscu: "Uksztaltowany w ikonosferze naszej europejskiej 
cywilizacji czterofazowy cykliczny rytm, kt6ry daje 0 sobie wyrainiej lub 
mniej wyramie znac przemianarni koncepcji swiata, wyobrami, sposob6w 
iycia i odczuwania, nie jest, ale i nie byl nigdy, prostym nast~stwem 
zuniformizowanych stylow. Momenty stylowej jednoSci i sp6jnoSci Sll 
w nim raczej wyj'ltkowe. Poszczeg61ne fazy C...) nie oznaczaj'l wyl'lcznoSci, 
oznaczaj'l przejSciow:t dominacj~ w zmiennych synchroniach jednej z do
pelniaj'lcych si~ wzajemnie orientacji, z ktorych kazda dysponuje wlasn'l 
diachroniczn'l ci'lglosci'l, czasem na pierwszym pianie, czasem na kt6ryms 
z dalszych" (Interregnum. Warszawa 1975, s. 289-290). 

Tak sformulowane zaJoZenia teoretyczne pozwalajll wytyczyc zasadnicze 
kierunki iycia artystycznego dw6cb' ostatnich wiek6w, a jednoczesnie 
uniknl!6 symplifikacji, na jak'l skazane jest kaZde, w obr~bie tak obszer
nego materiahl porzllrlkuj'lce dzialanie. KsillZka uzyskuje tym samym 
przejrzyst'l, klarown'l struktur~, obrazuj'lc zarazem cale zr6i:nicowanie 
i dynamik~ rozwoju artystycznego. Jest to, co wi~ej, ksi'lika napisana 
w. sposob barwny i pasjonuj'lcy. Autor przelamuje raz po raz ramy 
matematycznie niemal okreSionej metody i we wlaSciwy sobie spos6b, 
brawurowy i precyzyjny, szkicuje to szerokie, ogarniaj:tce calosc plany, to 
znow z upodobaniem przypatruje si~ szczegOlowi - iinii damskiego 
dekoltu, osobliwosciom iycia ulicy - owym wymownym akcentom, dzi~ki 
kt6rym tak dobrze sugerowac Moina barw~ i smak danego czasu. 
OtrzymaliSmY ksi'lZk~ tak'l, jakll przed laty postulowal autor Sztuki 
cenniejszej nii zloto. Jan Bialostocki - ksi'lzk~ 0 dziejach sztuki prze
znaczon'l rowniez do czytania, a nie tylko do nauki, czy konsuitacji. 

Inn'l waZnll zaletll tej ksillZki, decydujllC'l 0 jej odr~bnym obliczu, jest 
znakomite 71>y-nchronizowanie podzialu periodyzacyjnego z ukladem topo
graficznym. Autor roztacza przed narni calli zlOZOIl'l problematyk~ geo
grafii artystycznej XIX i XX wieku, wskazuj'lc nie tylko na rol~ centrow 

13-ZNAK 97 



ZDARZENIA - KSIAiKI - LUDZIE 

Paryi:a, Londynu, Wiednia, Berlina, owych wielkich metropolii ognisku
jllcych kulturotworcZll energi~, ale tam swietnie charakteryzujllc powikla
nil historycmie specyfik~ peryferii, prowincji rownie dla kultury plodnych 
i niezb~nych. A zatem nie tylko "Europa stoIic" , lecz Europa rozumiana 
jako jednosc w romorodnoSci., czerpillca sWIl niegasnllCCl sil~ tak z ustalo
nych przez siebie uniwersaInych kanonow i wzorc.ow, jak i ze swoich i nie 
tylko swoicb partykularyzmow, ch~tnie zawsze przyswajanych kulturo
wych odmiennoSci.. ' 

W takim uj~u wlaSciwe sobie miejsce - wcilli; malo dostrzegane 
z perspektywy wielkich metropolii - zdobywajll sobie sztuka polska, 
czeska, w~gierska, sztuka krajow balkariskich, skandynawskicb, a tak:i:e 
Ameryki widzianej, na ' POCZlltku przynajmniej , jako emanacja europejs
kiego kontynentu. 

Owa jednosc kulturowej ikonosfery ujawnia si~ w spos6b eIokwentny juz 
przy pierwszym zetkni~u si~ z ksillZkll - w dobranych z rozmyslem 
zestawach ilustracyjnych, przedstawiajllcych najbardziej reprezentatywne 
i niekoniecznie "opatrzone" dziela romych artystow i srodowisk. Przypat
rzmy si~ dla przykladu SIlsiedztwom, w jakich pojawiajll si~ artySci polscy
od Michalowskiego po Kantora tworczo maczllcy swoj udzial w uniwer
sum sztuki nowoczesnej. 

Nadzieja Wojniakowskiego spotyka si~ tu z Edypem Ingresa; z Po
grzebem w Ornans Courbeta koresponduje tak Senko Michalowskiego,jak 
Kwiatkowskiego Polonez Chopina; Matejkowski Wernyhora wspolgra 
stylem z Riepinowskim Iwanem Groinym; budowle Talowskiego czy 
Mllczynskiego IIlCZIl si~ z fantazjami architektonicznymi EndlIa czy Schech
tela; Ostrowski zdobywa sobie wlaSciwy W}miar przy Rodinie, Dunikowski 
przy Brancusim; Malczewski pyszni si~ w swoim bi alym , artystowskim 
kostiumie przy dumnym Chorqiym Corintha. 

Dla genealogii artystycmej XIX i XX wieku wszystkie te zestawienia 
i porownania, poparte ,analizll chronologicmo-topograficznll, posiadajll 
zasadnicze maczenie. Tym samym kaZdy z przedstawionych artystow 
osadzony zostaje w moZIiwie najpelniejszym kontekscie odniesien i wply
wow warunkujllcych, jdli nie caly przebieg - bo takie uj~cie nadto byloby 
deterministycme - to na pewno najwainiejsze punkty rozwoju poszczegol
nych drog tworczych. W szerzej naszkicowanych sylwetkach takich mi~zy 
innymi artystow, jak - sposroo malarzy: Goya, Friedrich, Manet, Wy
spianski, Picasso, KIee, Witkacy; sposroo architektow: Schinkel, Gaudi, 
Wright, Le Corbusier; sposroo rzeibiarzy: Rodin i Brancusi - autor 
z wielkim wyczuciem niepowtarzalnoSci. kaZdego tworczego losu pokazuje, 
w jaki spos6b skladajll si~ na osobowosc kaZd ego z artystow predylekcje 
ich czasu i miejsca, a zatem wyznacm iki obiektywne, pokoleniowe, 
a zarazem cala nieprzenikniona sfera subiektywna, z ktorej rodzll si~ 
jednostkowe, ponadczasowe tworcze rozwi llzania. 
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W tej wieloaspektowej syntezie sztuki XIX i XX stulecia jedna zasad
niczo kwestia si~ wymyka - jest ni~ "g rani c ar- ws p o lc z e s no s c i". 

Nie tylko bowiem sztuka tworzy si~ w rytmie generacyjnym, ale takie jej 
historia. Mieczyslaw Por~bski napisal swoj podr~znik z perspektywy 
swojego pokolenia, dla ktorego cezura pomi~zy tym, co stare, odchod~ce 
i tym, co nowe, w czym bierze si~ bezposrednio udzial i wspolksztaltuje 
przebiegala, szeroko rzecz bior~c, pomi¢zy pierws~ a d rugll wojn~, 
w czasach przezwyci~Zania XIX-wiecznej tradycji i okrdlania, czym jest 
wlaSciwe oblicze wieku XX-tego. 

Ta uwarunkowana czasem pozycja obserwacyjna zaowocowala w spo
sOb szczegolny, moma by powiedziee paradoksalny, jako ze w podr~czniku 
tym, cz~ dotyc~a stulecia ubieglego zarysowuje si~ w sposOb pelniejszy, 
cyld dziewi~tnastowiecznego rozwoj u sztuki w sposOb naturalny otwiera 
si~ przed nami, dochodzi swej kulminacji i zamyka, powoli dogasaj~c 
w nastwnym juz stuleciu. 

Druga natomiast polowa ksi~, wiekowi XX- temu poswi~na - acz
kolwiek w swych systematyzacjach i analizach znakomita - pozostawia 
pewien niedosyt. Charakterystyka fen omen ow artystycznych naszego wie
ku zatrzymuje si~ na latach 6O-tych , dotyczy wi~ w zasadzie tylko "czasu 
awangard", epoki juz wydzielonej i klasycznej. Nie jest to stanowczo 
zarzut. Autor wykorzystal w pelni przysluguj~ce historykowi prawo do 
dystansu. lednaki:e z perspektywy kanca lat 80-tych i wa:inych , choe nie 
calkiem jeszcze oczywistych i docenianych przewartoSciowan, dokonuj~
cych si~ w sztuce pod szyldem czy to eklektyzmu, czy nowego manieryzmu, 
czy postmodernizmu wreszcie - poj~a 0 tyle juz obiegowego, co myl~cego 
- rowniez wiek XX-ty zaczyna powoli odchodzie w przesziosc, z jego 
maksymalizmem, z jego zdyskredytowariymi utopiami. Wst~puj~ce pokole
nie, urodzone okolo· polowy wieku, przesuwa w sposob nieunikniony 
"grani~ wspolczesnoScl", ustanawiaj~c wlasn~ hierarchi~ wartosci i wlas
ne, bye moi:e rownie utopijne cele. 

Chcialoby si~ dopelnie zarysowany przez Profesora Por~bskiego obraz 
tak, aby dalo si~ uchwycie ow wychod~cy w wiek XXI przelom. Tyle, :i.e 
na to jest jeszcze za wczesnie. Pisanie podr~znikow z prawdziwego 
zdarzenia nie jest wszakze zaj~em dla debiutantow. Pelny wiek XX musi 
na swoich historykow jeszcze poczekae. 

paidziernik 1989 Anna Baranowa 
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"NA WSZYSTKO ODPOWIEM, CHOt NIE 
USt.YSZYSZ ANI StOWA" 

Tw6rczosc Stanislawa Baranczaka rozwija si~ w dialogu. Jego krytyka 
jest rozmowll z ksillZkami, tlumaczenia - rozmowll z utworami przy
swajanymi polszczyZnie. R6WJtiei: w jego oryginalnej poezji dominuje 
dialog: niekiedy pomi~zy wyrainymi postaciami, najcz~ciej pomi~zy 
j~zykami i wyraianymi przez nie swiatopoglllrlami. Totei: nie dziwi, Ze na 
zasadzie dialogu zostal w caloSci oparty najnowszy tomik Baranczaka 
Widokowka z tego iwiata. Zaskakuje tylko partner rozmowy. Jest nim B6g. 

Stllrl ten zwrot ku teologii w poezji niemal programowo rezygnujlleej 
z wszelki ej wlaSciwie metafizyki? Czy wynika konsekwentnie zjej rozwoju, 
czy tei: jest niespodziankll? Czy WUJokow/ca... kontynuuje rozpoc~te 
wcze!iniej wlltki, czy tei: otwiera zupelnie nowy rozdzial w tworczoSci 
Baranczaka? OczywiScie i tej poezji, jak kaidej prawdziwej poezji, nieobee 
byly pytania 0 sens i:ycia, 0 jego eel, jednak z rzadka tylko wypowiadano je 
wprost, a i to bardzo nieSmialo, bez oczekiwania na odpowiedi. Zawieraly 
si~ raczej w niedom6wieniach, w zalamaniach glosu. Do nielicznych 
nalei:aly peine rozpaczy wyznania koniecznoSci wiary, jak chocby to 
w slynnym wierszu N.N. probuje przypomniec sobie slowa modlitwy re 
zbioru Sztuczne oddychanie (1974): 

,,(...) 

blldi: 

ten czlowiek, kt6ry kladzie si~ spac i przelicza 

wszystkie te dzisiejsze klamstwa, l~ki i zdrady, 

wszystkie hanby konieczne i usprawiedliwione 

musi wierzyc, i:eS jednak jest, 

musi wierzyc, i:eS jest, aby przespac 

~ jeszcze jednll noc". 


Najc~Sciej poeta bronil si~ przed jasnym stawianiem tych pytan, a moZe 
po prostu nie posiadal jeszcze wlaSciwego dla nich j~zyka. Ale jednak 
powoli do nich dochodzil. MoZe latwiej bylo otrzeC si~ 0 nie przy okazji : 
w krytyee, czy - zwlaszcza - przy tlumaczeniach. Dlatego wlltki metafizy
czne znacznie c~Sciej spotkac moma bylo wlasnie tam. 

Trudnosc poetyckiej rozmowy z Bogiem pol ega na tym, i:e latwo w niej 
zagubic sw6j wlasny glos, latwo poddac si~ wytartym, niewiele jui: 
znae:zllcym slowom, zui:ytym wyrai:eniom, i:e w kaidej chwili na m6willce
go czyha pokusa Izawego patosu lub zwodniczego sentymentalizmu. 
Dlatego tak wai:ne jest wypracowanie przez poet~ wlasnego sposobu 
"z Panem gadania". I to' bylo gl6wnym zadaniem artystycznym Baran 
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czaka w jego najnowszym tomie. Dlugoletnie terrninowanie u tlumaczo
nych przez siebie rnistrzow poetyckiego obcowania z Bogiem pomoglo mu 
w wypracowaniu oryginalnej formuly wyrazenia przezycia religijnego. 
W tym celu pol~czyl dwie, pozornie wykluczaj~ce si~ zasady - prostot~ 
i kunszt. Prostota ujawnia si~ w j~zyku: w slownictwie, w skladni. Jest to 
j~zyk zwykly, potoczny, bez uroczystego zad~a. A przeciez nie jest on 
pozbawiony wzniosloSci, tylko ze wynika ona ze spokoju wypowiedzi, 
z rytmu dobitnej kadencji zdan ... Jednak, paradoksaInie, taka doskonala 
niemal prostota mogla zaistniee tylko dzi~ki niebywalemu kunsztowi 
poctyckiemu aut ora. Rozmaitosc konstrukcji wierszy - rMne zasady 
wersyfikacyjne, rome sposoby budowania strofy, odkrywczosc w wynaj
dywaniu rymow - swiadcz~ 0 jego imponuj~cej biegloSci warsztatowej. Ale 
nie tylko, swiadcZll 0 pitagorejskim wr~cz kulcie doskonaloSci zawartej 
w liczbie czy ksztalcie. Szczegolnie wyraZnie widac to w. kunszcie niemal 
muzycznej czy architektonicmej kompozycji tomu. Sklada si~ on dokladnie 
z 25 wierszy: dwu tuzinow plus jednego centralnego, zatytulowanego 
Poludnie, graficznie przedstawionego w postaci klepsydry, gdzie miejscem 
przesypywania si~ piasku jest jednajllCY przeciwienstwa spojnik "i". 
Najwainiejsze, najbardziej wymowne wiersze zamieszczone Sll w miejscach 
uprzywilejowanych: na pocZlltku (Co mam powiedziec'), w srodku (tytulowa 
Widok6wka z tego fwiata, nast~puj~ca zaraz po wspomnianym Poludniu, 
niczym po dzwonieniu na "Angclus") i w finale (Zeby w tej kwestii byla 
pelna jasnosc). Bezposrednio po introdukcji nast~puje wiersz Podnoszqc 
z progu niedzielnq gazetf, wprowadzaj~cy w akcj~ tomu, obejmuj~Cll jeden 
dzien (prawem symetrii tuZ przed fmalem czytamy Wynoszqc przed dom 
kubly ze smieciaml). Ale d z i e n rozrasta si~ w cale z y c i e bohatera, na tie 
jednostajnej codziennoSci pojawiaj~ si~ plamy wspomnien, wiersze 0 jedno
macznych tytulach: Lipiec 1952, Wrzesien 1967 i inne, ktore pozornie 
naruszaj~c harmoni~, tym bardziej j~ uwidaczniaj'l. 

Gra prostoty i kunsztu wymacza konstrukcj~ tomu i wszystkich 
zawartych w nim wierszy, a zarazem jest glownll zasad'l konstytuuj 'lq 
fun kcjollowanle przedstawionego swiata. Pozostaje wyraina zale:i:nosc 
rni¢zy budow~ poszczegolnych utworow, a rzeczywistoScill, jakll ukazujll, 
Sll one wobec niej mikrokosmosem, skupiajllcym w sobie wszystkie jej 
najistotniejsze cechy. Sposob mowienia 0 swiecie ujawnia rownoczesnll 
dwoistosc postawy patrzllcego nan podmiotu - zawieraj'l si~ w niej 
rownoczesnie rozp a c z i zac hwy cenie. I tak jak kunszt umoZliwia 
prostot~, b¢llC zarazem przez nill samll wyznaczonym, tak wzajemnie si~ 
warunkujll i Sll od siebie nierodzielne obie te - zdawaloby si~ sprzeczne 
cechy postrzegania swiata. 0 zachwyceniu swiadczy j uZ chocSby ow, 
wLrniankowany wyzej, pitagorejski kult harmonii liczb i ksztahow. Takjak 
w konstrukcji poetyckicj W da strofa, kaidy wers, slowo, ba, gloska 
majll swe SciSlc wyznaczone, niekiedy wr~cz nieoczekiwanie harmonizujllce 
z innymi, miejsce, tak rowniez Wdy element rzeczywistoSci wydaje si~ 
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w niej konieczny. Koniecme wydajll si~ nawet sprzecznoSci, s:t nieunik
nionym awersem i rewersern tego samego, dialektyka tez rozplywa si~ 
w harmonii. Skoro jednak wszystko jest tam, gdzie bye powinno, sk'ld si~ 
biorll wlltpliwoSci , sk'ld rozpaczliwe pytania? 
Pami~tamy , Ze Baranczak odzegnywal si~ kied ys od harmonijnego 

widzenia swiata, stawiaj~ wyZej postaw~ ironii. Nie iilaczej jest tutaj, 
zachwyt nieustannie jest weryfikowany, podwaiany nieufnll ironi'l obser
watora. Bo, nie inaczej nii w poprzednich wierszach poety, punktem 
wyjScia do rozwaian jest zwykly, niekiedy drobiazgowy opis swiata. Nie 
rna tu zalozonej z gory wizji, liczba i ksztait rnaj 'l si~ dopiero ulozye 
z d robiil postrzeganej rzeczywistoSci . Swiat Baranczaka, jak zwykle, jest 
prawie ostentacyjnie zwyczajny. 

"Furkot wrobla. File pilki uderza 0 Scian~ 
garaiu. Szum z odleglych szos. ( ... )" (Co mam powiedziec,) 
"Popielniczka, abaZur, rowerek: dzieci~y, 
stary tnikser (ebonit 0 lepkiej powierzchni 
z wi:artym w szczeliny kurzern), dwie walizy, 
jaskrawe bluzki, krzeslo bez lewej por~y ( ... )" (Yard Sale) 
,,( ... ) Okrawki kapusty, 
niedopalki, kr~goslup sledzia, tlusty grzebien, 

flaszki po i:ytniej, "Polityka", ochlap 
nadpsutej wolowiny ( ... )" (Wynoszqc przed dom kubly ze 

smiecianll) 

Takie SCI akcesoria tego swiata. Wydarzenia, jakie maj 'l w nim rniejsce, SCI 
rownie banalne: codzienne rutynowe czynnoSci, wycieczka do rezerwatu 
przyrody, mecz koszykowki. Brak cud ow, brak skandali , brak zwracania 
na siebie uwagi, aZ bohater wiersza DrobnomieszczaiLskie cnoty odczuwa 
powinnosc wytlumaczenia si~ ze swej "niech~ do zaklocania spokoju 
ratownikom". Bo w calej zwyczajnoSci swiata zawacta jest bezgranicma 
sarnotnosc czlowieka. U Baranczaka jest to podwojna samotnosc: na 
pierwszym planie samotnosc emigranta - juz w poprzednim tomie, 
A tlan tydz ie, bardzo dramatycmie byl eksponowany rnotyw powolnego 
i trudnego zakorzeniania si~ czlowieka w nowej dla niego kulturze, tutaj 
tytulowym "t)'m swiatem" ponieklld jest Ameryka, "tam" pozostaje 
obecna jui tylko we wspomnieniach Polska; ale to jest tylko jeden, 
najbardziej zewn~trmy i wcale nie najwainiejszy poziom, g1~bicj samotnosc 
dotyczy czlowieka w ogole, dlatego jcdynym moiliwym rozmowCll okazuje 
si~ wlasnie Bog. 

Rozpacz dotyczy doswiadczenia "tego swiata". Doswiadczeniem najbar
dziej dotkliwym i ptzejrnuj'lcym najwi~kszll trwOgll jest - srnierC~ "Co 
zrobie, jest tylko biologia: co zostaje z czlowieka, to smierdzi", mowi 
kilkunastoletniemu bohaterowi wiersza Czerwiec 1962 jego ojciec demon
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struj,!c mu sekcj~ zwlok w prowincjonalnym szpitalu. Rea kcj,! chlopca jest 
bezsiln y bun t: 

,,( ... ) nie doroslem do tego, aby 0 tycb, kt6rzy muszll wnierac, 
powiedziee cokolwiek wi~j niz da si~ powiedziee 0 Smierci. 
Lecz zdawalo si~ naturalne, Ze si~ mus~ buntowac, upierac". 

lako dojrzaly m~czyzna b¢zie si~ sarkastycznie przekomarzal z ,,00
grodzonym przez zloZa ziemi", b¢zie pOOkreSlal: 

,,( ... ) cillgie jeszcze goruj~ nad tobll 

tll warstw,! gliny, tym, Ze ryj~ na zlosc \ 

tobie ( ... )" (PodnoszQC z progu nkdzklnq gazetf) 


jakby majllc sobie samemu za zle nieuchronnosc wlasnego losu. Kiedy 
indziej wlasnie rycie staje si~ zagadkll, prowokuje pytania 0 sens, jak 
w wierszu 0 jednoznacznym tytule Dlugowkcznose oprawcow, gdzie nie
zrozumiala wydaje si~ dysproporeja mi¢ zy Smiercill milionow ofiar, 
a dostatnim zaZywaniem spokojnej staroSci przez katow, gdzie niepoj~ta 
wydaje si~ granica mi¢ zy nagrOOll a karll i nie pozwala zaznac spokoju 
pytanie: ,jaki w tym kryje si~ szyfr?" Rozpaczll napawa cierpienie i bol, 
rnialkosc cOOziennego rycia, "miliony niepotrzebny(,:h nieszcz~sc" (Zdjf
d e). Powod ow do skargi jest az nad to. Ale bohater Widokowki... nie chee 
si ~ skarryc, chee tylko zadac par~ pytan 0 sens, dlatego osmiela si~ zwr6cic 
bezposrednio do Boga. 

Rozmowa z Bogiem jest trudna i dlatego, i.e jest On niemym inter
lokutorem. Dobrze 0 tym wie nasza literatura, co najmniej 00 czasu 
Wielkiej Improwizacji. Bohater Baranczaka zadaje Bogu klopotliwe pyta
nia, a gdy nie slyszy OOpowiedzi , lub raczej nie potrafi jej zrozumiee, 
niecierpliwie domaga si~ jasnosci, pewnoSci : 

,,(...) Czemu 

sam nie nie powiesz peiniej, pewniej? Posiekane 

komunikaty, zgloski tonllee w milczeniu. 

Dykcja, moj Pan ie, dykcja. Wszystko to ciekawe, 

ale nie nie rozumiem w moim tylnym rz¢zie. 

Wybacz. l a nie kpi~. lakos rozumiem Ci~ w sumie, 

jak j'lkala drugiego jllkal~ rozumie, 

to 'znaczy z nim si~ m~Zllc, gdy chee cos powiedziee" 

(Ustawknie glosu) 

Milczenie Boga nie jest tutaj brakiem OOpowiedzi, 

"Domyslam si~, zc w ten sposob nadajesz nam jakis szyfr, 

Zc kryje si~ w tym, jak zawsze, Twoj zamysl, 

ktory wymierzasz Tobie tylko wiadom'l miar'l" . (Dlugo wkcz

nose oprawcow) 
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jest raczej swoistym sposobem prowadzenia konwersacji. Niekiedy jednak 
i Bog si~ odzywa. Czy to On jest rozmow~ w wierszu Yard'Sale, gdy 
zarzuca bohaterowi: \ 

"A w tobie sk~d ten sarkazm. Te twojc Zalosne 
zakurzone odkrycia, wizjc w kiepskim guScie, 
metafory tandetnc jak wasza epoka?" 

Tylko po duzych literach zaimkow osobowych domySlamy si~, Ze ten 
dialog dwu zgorzknialych sprzedawc6w toczy si~ mi~zy czlowiekiem 
a Bogiem: 'h1ow wypowiedi Boga jest zaszyfrowana, choeby przez 
pozbawienie jej, wydawaloby si~ naturalnej, dostojnoSci. Natomiast 
w wierszu Drogi kqciku porad zagadni~te wprost niebiosa - jawnie si~ 
odzywaj~ . Dialog odbywa si~ jak w konfesjonale, jest lakoniczny, Bog na 
niezdame pytania czlowieka odpowiada tylko urywanymi ,zdaniami, nawet . 
zapowiada swoje dalsze, m aczllce milczenie 

" ( ... ) (NA WSZYSTKO ODPOWIEM, / 
CHOt NIE USLYSZYSZ ANI SLOWA.) ( ... )" 

Pornimo nieobecnoSci Boskich slow rozmowa z Bogiem nie jest mono
logiem. Bog odpowiada, ale swoim wlasnym j~zykiem, swoim wlasnym 
systemem m akow - moze mowi po prostu swiatem? 

Nie moma jednak zbyt pospiesznie wyci~gac wnioskow - w tomie 
Baranczaka rozpacz wcale nie zostaje przezwyci~zona przez wiar~. Tak jak 
we wspomnianym wyZej wierszu N.N. probuje przypomniec sobie slowa 
modlitwy, jest tu raczej wyrai:ona rozpaczliwa potrzeba wiary, a to nie to 
sarno. Bohater cytowanego wyzej wiersza Drogi kqciku porad wyrai:a swe 
w~tpliwoSci : 

" (00 ') Jak sypac pustkowie 
o wlasn~ pustk~? (00')" 

A nawet, gqy uslyszy lakonicm~ odpowiedi , nie zyskuje spodziewanego 
pocieszenia: 

,,(00') Ty tam 
w gorze, jakkolwiek mam Ci~ zwac, jakkolwiek 
uproScic, pozwol, niech z czegos odczytam 
m ak. (fYLKO STUK / WLASNEGO SERCA.) Rytmem, 
serca wi~, tch u i mrugajllcycb powiek 
mow mi, co chwil~, Ze jestem, Ze jestd. 
(JESTEM .) Nie slysz~, (NIE MA MNIE PRZY TOBIE, / 
BO JESTEM WSZI;;DZIE.) I przez cal~ przestrzen 
swoich galaktyk, wirow, mlecmych smug 
Sledzisz ten okruch snu, wprawiony w obieg, 
sam? (BOO JEST TAKZE SAM.) Bog tei ? (fAK , BOO .)" 
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leSli przez liryk~ religijn~ rozumiec tylko poetyckie ujmowanie w y
zn ani a wiary, Baranczak wci;p: pozostaje daleko poza jej obr~bem. 
o religijnoSci jego najnowszych wierszy moma by dopiero m6wic, gdyby 
za wyr6mik przyj~ po s z uk i wan i e wiary, swego rodzaju lakubowe 
mocowanie si~ z Bogiem. Ale nie ~ tu waine etykietki. Widokowke z tego 
Swiata moma interpretowaC w rozmaity spos6b, moma j~ odczytac jako 
zbi6r wierszy tylko 0 Sw i e c i e (wskazuje na to tytul), wierszy 0 samotno
Sci, wierszy 0 szukaj~cej ukojenia rozpaczy. Poeta nie stawia kropek nad 
"i", naklania czytelnika do podj~a wlasnej rozmowy z Bogiem, niezalei
nie ad tego, czy uzna Go za partnera rozmowy, czy tei: wy1llcznie za 
retoryczny ozdobnik opisu doswiadczenia egzystencjalnego. 

lednym z zadan poet6w jest wypracowywanie j~zyka odpowiedniego do 
doswiadczenia swoich wsp61czesnych. T omik wierszy Baranczaka jest 
Slczeg6lnie cennll propozycjll sposobu m6wienia 0 najtrudniejszych spra
wach dotycZllcych naszego rycia. " 

Krzysztof Biedrzycki 

Stanislaw Baranczak, Widok owka Z lego iwiala i inne rymy z /al 1986-1988, Zeszyty 
Literackie - Cahiers Litteraires, Paryi: 1988, s. 49. 

HAN S HENNING HAHN 
o KS I ~C IU CZARTORYS KIM 

Zaden ze wsp6lczesnych historyk6w niemieckich, Zajmujllcych si~ polskll " 
przeszioScill, nie dostllPil slawy r6wnej Nonnanowi Daviesowi, ani uznania 
podobnego temu, jakie zdobywa sobie ostatnio Daniel de Beauvois. 
lednaki:e prace takich chociaiby historyk6w, jak Zernack, Strobel, Ross, 
Muller, Rhode zaslugiwalyby r6wniei na szerszy rezonans. Nie tylko 
bowiem odznaczajll si<; niemieckll iScie rzeteinoscill, ale taki:e nowoczesnym 
i oryginalnym podejSciem dci polskiej problematyki. 

Sposroo zachodnioniemieckich historyk6w mlodszej generacji wyr6i
niaj llcll si<; postacill jest Hans Henning Hahn, k16ry w spos6b i1l teresujllcy 
Illczy profesjonalne znawstwo z iywym zaangaiowaniem we wsp61czesne 
sprawy polskie. l ako polonofll zajmuje si~ dzialainoScill edytorskll, propa
gowaniem polskiej kultury oraz wspiera niezaleme inicjatywy (wydal 
mi<;dzy innymi z wlasnll przedmowll niemieckie tlumaczenie Histor;; 
"Solidarnosci" lerzego Holzera). 
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G10wnll domenll naukowej specjaIizacji Hahna set XIX- wieczne emigra
cje - w tym emigracja polska. W swoich studiach nad systemem politycz
nym i prawnym Europy w XIX wieku sprawie polskiej wyznacza on istotne 
miejsCe. PodW si~ opracowania takich mi¢zy innymi zasadniczych 
problemow, jak geopolityczny aspekt powstania Iistopadowego, struktura 
organizacyjna Wielkiej Emigracji (studium ogloszone w ksillZce Nationale 
Bewegung und Soziale Organisation. Vergleichende Studien zur nationalen 
Vereinsbewegung des 19. lahrhunderts in Europa), czy tei: zagadnienia 
godnego szczegolnego odnotowania: Polen im Horizont preussischer und 
deutscher Politik im neunzehnten lahrhundert. Historyk z Kolonii zaznaczyl 
rowniei: kilkakrotnie swojll aktywnosc w niemiecko-polskiej komisji 
podr~znikowej, wyst~pujllc mi¢zy innymi ze smialymi postulatami badan 
nad funkcj ll wyobrai:en i stereotypow w swiadomoSci obu naszych nacji 
w XIX wieku. 

W 10 lat od niemieckiego wydania ukazala si~ w PWN ksi~zka Hansa 
Henninga Hahna poswi~ona polityce emigracyjnej ksi~a Adama Czar
tory skiego: Dyplomacja bez listow uwierzy telniajqcych. * Jest to skrocona 
wersja dysertacji doktorskiej Aussenpolitik in der Emigration. Die Exildip
lomatie Adam lerzy Czartoryskis, 1830-1840, opublikowanej pod auspic
jami Fundacji Thyssena w prestii:owej serii studiow nad XIX wiekiem. 

Polskie wydanie ukazalo si~ w szacie niestety wyj~tkowo zgrzebnej, 
nawet jak na nasze warunki , i co wi~j - w malo starannym tlumaczeniu. 

* 
Ksi~z~ Adam Czartoryski jest w dziejach nowozytnych emigracji po

stacill wyj~tkow~. Dzi~ki niepospolitym zdolnoSciom i zdobytemu wczeS
niej doswiadczeni u m~i:a stanu i dyplomaty, zdolal on stworzyc na 
wychodistwie quasi-panstwo, ktore wypracowalo sobie niezaIei:n~ nieomaI 
polityk~ zagranicznll, opart~ na rozbudowanej sieci przedstawicielstw 
i agent6w (od Europy przez Stambul po Persj~), posiadalo tei: liczne 
instytucje i organizacje 0 charakterze spolecznym i kulturaInym. 

Ksi~i:ka Hahna jest wi~j nii: precyzyjnym, opartym na bogatym 
materiaIe froolowym odtworzeniem poczlltk6w dzialaInosci emigracyjnej 
ksi~a Czartoryskiego. WychodZllc poza trad ycyjny warsztat historyka, 
autor pr6buje dociec, w czym tkwi na tle XIX-wiecznej Europy fenomen 
dyplomacji ksi~a Adama. Stosuje w tym celu pogl~bion~ anaIi~ politolo
giczno-prawn ~, poprzez kt6r~ odslania skomplikowany system zaleznoSci
i napi¢ pomi¢zy obowi~zuj~cym, usankcjonowanym ukladami prawem 
panstw, a naturalnym prawem narod6w do samostanowienia. 

• Hans Henning Hahn, DyplOnwcja bez listow uwierzytelniajqcych . Polityka zagranlczna 
Adama Jerzego Czartoryskiego 1830-1840. Z nicmieckiego przelozyla Maryla Borkiewicz. 
Przedslowicm opatrzyl Jerzy Borejsza. PWN Warszawa 1987, s. 369. 
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W kontekScie dyplomaeji Hotelu Lambert autor przywoluje mane 
z historii Europy przyklady emigraeji polityem yeh: franeusk:t z lat 
1789- 1791, emigraej~ szkockieh i angielskich jakobitow oraz emigraej~ 
rosyjsk:t pod przywooztwem Aleksandra Hercena. Zadna jednak z tyeh 
grup wyehodzczyeh - wskazuje Hahn - nie odegrala w stosunkaeh 
mi~zynarodowych roli wlaSciwej Hotelowi Lambert. To, ze sprawa polska 
stanowila po powstaniu listopadowym wci~ powracaj:tey i nierozwi~any 
problem eu ropejski, bylo niew:ttpliw:t zaslug:t obecnoSci dyplomatyemej 
ksi~a Adama Czartoryskiego. 

Hahn ezyni niezwykle interesuj:tce uwagi na temat speeyliki uprawiania 
polityki emigracyjnej, jej roznorakich determinant i ograniczen. Udowad
nia na przykladzie ksi~a Czartoryskiego, ze polityk emigraeyjny, ktorego 
status i pozyeja ~ z natury rzeczy trudne do utrzymania, winien 
wykazywae si~ daleko id:t~ wyobraZni:t polityem:t, post~powae e1astyez
nie i przewid ywae kaidy moZliwy uklad sii. Aby nie wypasc z gry, 
zmuszony jest stosowae w wi~kszym zakresie takie srodki, jak: tajna 
dyplomaeja, perswazja propagandowa, czy atgumentacja moralno-his
toryem a, poprzez ktor:t uzasadnia suwerenne prawa wlasnego narodu. 
Posuni~a emigraeyjnego dyplomaty, obliczone w blizszej lub dalszej 
perspektywie na odzyskanie niepodleglego panstwa, nie zawsze muszll bye 
w oczywisty, bezposredni sposob efektywne, nie zawsze, a raezej rzadko, 
przynosZll natyehmiastowe skutki . 

Dlatego tei - jak dowodzi autor ksi:tili - zwlaszeza w odniesieniu do 
polityka tej miary, co Czartoryski, nie wydaje si~ sluszne przyjmowae 
ostateeznego sukcesu jako jedynego kryterium jego emigraeyjnej misji: 
"Naleiy raezej, stale maj:te w pami~ trudnll pozyej~ wyjsciow:t ksi~a ( ... ) 
uznae, ze post~powal jak dyplomata, ktory stara si~ miee zawsze kilka drog 
do wyboru" (s. 117). 

Hahn, w odroi:nieniu od pol skich historykow, nie zgadza si~ z upo
wszechnionym w naszej li teraturze - przez M arcelego Handelsmana przede 
wszystkim - pogl~em 0 jakims tragiem ym, zlowieszezym fatum ci:t4 eym 
nad losem i poczynaniami ksi~a Adama. Przeciwnie, wydobywa on 
raejonalny i pragmatyem y aspekt polityki Czartoryskiego. Sklonny jest 
widziee w nim raezej dyploma~ w stylu Palmerstona czy Tocqueville'a, niz 
romantyemego bohatera, udrapowanego w tragiczne szaty polskiego 
Hamleta ezy Don Kichota. 

Zastanawiajlle si~ nad uniwersalnym wymiarem dzialalnoSci politycmej 
Czartoryskiego, Hahn podnosi maczenie stosowanej przez ksi~a Adama 
argumentaeji legalistyemej, prawnej. To, co przeciwniey ksi~a uwazali za 
objaw apostazji, dla Hahna jest przejawem jego polityemego doswiad
czenia i m:tdroSci. Jak podkrdla autor ksi:tzki: "w swej polityce ks. Adam 
stale szukal moZliwoSci pol:tezenia i pogodzenia w stosunkaeh mi~zy
narodowyeh zasady rownowagi sit z zasad:t narodowoSci" (s. 127). 

Najlepszym przykJadem tcj postawy jest stosunek ksi¢cia Adama do 
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postanowien traktatu wiedenskiego, kt6ry nadawal Polakom wzgJ¢n~ 
autonomi~ i gwarantowal prawo do narodowego bytu w granicach 
Krolestwa Kongresowego. Ksil!Z~ Czartoryski, odwoluj~c si~ do litery 
prawa traktatu, czynil z niego nosny argument propagandowy. Z jednej 
strony przekonywal dyplomacj~ angielsk~ i francusk~ 0 legalnie potwier
dzonych prawach wlasnego narodu, z drugiej zas, poprzez kampanie 
prasowe, wysylanie not protestacyjnych, oraz inspirowanie propolskich 
wyst~pien w parlamentach zachodnich, demaskowal represyjny, niezgodny 
z gwarancjami, system rz~ow carskich w Krolestwie Polskim. 

Takie stanowisko polityczne odroi:nialo ksi~a w spos6b zdecydowany 
od reprezentantow Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, ktorzy 
odrzucali z zasady wszelkie postanowienia i uklady wynikaj~ce z traktatu 
wiedenskiego. W glosnej Protestacji przeciw traktatom od 1772 do 1815, 
wystosowanej przez demokratow w roku 1832, negowali oni szczegolnie 
gwahownie charakter i sens dyplomatycznych zabieg6w ksi~a, odmawia
j~c mu praw do reprezentowania narodu i nie zgadzaj~ si~ na jakiekolwiek 
rozwi~zania posrednie i kompromisowe. Czartoryski natomiast - jak pisze 
Hahn - "uwazal za glupo~ rezygnowac z tego zagwarantowanego 
ukladem prawa Polakow do bytu narodowego ( ...), skoro w zamian nie 
Moina bylo otrzymac nic rownowartoSciowego opr6cz wolnoSci gloszenia 
szumnych frazesow 0 wiecznych prawach Polski i niesprawiedliwoSci 
istniej~cego systemu" (s. 127). W kwestii tej ujawnila si~ zasadnicza roz
niea - wskazuje autor - "mi¢zy polityk~ trzymaj~~ si~ realnych 
mozliwoSci, a romantyczn~ maksym~: »Mierz sil~ na zamiary, / nie zamiar 
podlug sil!«" (s. 120). 

Polityka ksi~a nie byia oczywiScie ani oportunistyczna, ani minimalis
tyczna - jak zarzucali mu to jego ideowi antagoniSci. Ksi~~ przewidywal, 
Ze korzystna dla sprawy polskiej zmiana ukladu sil w Europie moZe 
dokonac si~ albo w wyniku wynegocjowanych decyzji moearstw, albo 
wojny powszechnej. Takie wlasnie pol~czenie w doktrynie politycznej 
Czartoryskiego elementow legalistycznych ze stalymi usilowaniarni przela
mania istniej~cego porZ¥lku w Europie (czego wyrainym przykladem jest 
orientacja balkanska Hotelu Lambert i probystworzenia legion ow) 
swiadczy w pelni 0 politycznej umiej~tnoSci ksi~a znajdowania roi:nych 
drog prowadz~ych ku niepodleglemu panstwu. 

Dla kolonskiego historyka, perna rozmachu i tworczej inwencji, na 
dluzsZl! met~ obliczona polityka zagraniczna ksi~a Czartoryskiego - mo
re i dzis, w dobie wzmozonego zainteresowania ernigracjami politycznymi, 
stanowic modelowy wzorzec do badan nad szansami i granicami uprawia
nia polityki zagranicznej na wychodzstwie. 

Zbigniew Baran 
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EDYTY STEIN DOKTORAT 0 WCZUCIU 

We wspolczesnej filozoficznej mySli. religijnej znaezllCC mleJsce zajmuj~ 
orientacje fenomenologiczne: fenomenologia klasyczna i jej modyfikacje 
(Dietrich von Hildebrand, Edyta Stein, Romano Guardini), egzystencjalizm 
(Gabriel Marcel, Paul Tillich, Lew Szestow), dialogika (Martin Buber, 
Emmanuel Uvinas) i hermeneutyka (paul Ricoeur). Na szc~e ci nietomi
styczni mySliciele ~ w Polsce coraz lepiej znani: ~Sciej z komentarzy, rzadziej 
z tlumaczeri ich prac, choe ostatnio i z tym jest coraz lepiej, czego dowodem 
jest m.in. opublikowanie przez Wydawnictwo ZNAK cennego tekstu Edyty 
Stein - jej pracy doktorskiej na temat poznania,drugiego czlowieka I. 

Edyta Stein byla do tej pory mana w Polsce przede wszystkim jako 
blogoslawiona siostra Teresa Benedykta od Krzy:i:a - Zydowka, bora 
nawr6cila si~ na katolicyzm, wst~pila do zakonu karmelitanskiego, igin~la 
Smierci~ m~zensk~ w Oswi~cimiu i zostala beatyfikowana przeZ lana 
Pawla II oraz ktora pozostawila po sobie wiele cennych pism z zakresu 
mistyki. Na temat jej drogi iyciowej wydano w Polsce kilka opracowan: s. 
laniny Immakulaty Adamskiej 2, s. Teresy Renaty od Ducha Swi~tego 3, 

Marii Amaty Neyer 4 oraz o. Wladyslawa Kluza '. Wydawnictwo 00. 

Karmeli't6w Bosych w Krakowie dwukrotnie opublikowalo jej autobiogra
fi~ (W I 1. Swiatlosci w ciemno.fci i wIt. Pism) i Iisty (w t. II Pism i I 1. 
Z wlasnej glfbl) oraz wydalo jej kilka makomitych pism 0 wielkich 
mistykach: sw. Janie cd Krzy:i:a (Wiedza Krzyia wIlt. Swiallosci 
w ciemnoscl), sw. Teresie z Avila (Twierdza duchowa wIlt. Swiatlosci 
w ciemnosci oraz Teresa z A vila w Ilt. Z wlasnej glfbl) i sw. Teresie cd 
Jezusa (Teresa od Jezusa wychowawczyni ludzkiej osobowosci wIlt. 
Z wlasnej glfbl). II t. Z wlasnej glf bi zawiera tei: kilka mniejszych prac: 
przede wszystkim Drogi poznania Boga, Sposoby osiqgnifcia wewnftrznego 
uciszenia, Cody Baranka, Tajemnica Boi ego Narodzenia i Modlitwa Kos
ciola, a takZe Wspomnienie poSinierlne 0 ks. Jozefte Schwindzie, Elos 
zawodow kobiecych oraz Zawod fflficzyzny i kobielY wedlug natury ; {ask; G. 

Opublikowanie przed paru laty fragmentow waZoego dziela filozoficznego 
Edyty Stein Endliches und ewiges Sein (By! skoilczony ; wieczny) 7 w niewiel
kim tylko stopniu zmienibfakt, ii: ilie jest ona w Polsce manajako fi lozof. 

1 Edyta Stein, 0 zagadnieniu wczucia. Przdozyli Danuta Gierulanka i Jerzy Gierula, 
Wydawnictwo ZNAK. Krak6w 1988, s. 184, nakl. 7000+350 egz. Ceca 580 zI. 

2 0 nocy, kto,aJ p,owadziJa, Krak6w 1973; Edith Stein, PrOM bwgrafii, w. B. Bejze (red .), 
W nu,cie zagadnieli posoborowych, Warszawa 1977, t. 10, s. 9--137; Prawda 0 MiJojd. Edyta 
Stein, wyd. II, Krak6w 1982; BlogoJiawiona Edyta Stein, Krak6w 1988. 

3 Edyta Stein - Jilozo/ i karmelitanka, than. M. Kaczmarkowski , Paris 1973 (wyd . II -1987). 
• Edyta Stein. Dokumenty l /otogra["lL, than. W.Zalcrzewska, Krak6w 1987. 

5 Wroclawianka dr Edyta Stein, Warszawa 1989. ' 

• E , Stei n, Swiall03C w ciemnoici, tlum J,1. Adamska, L 1-2, Krak6w 1977; tejte, Z w/aJnej 

glfbi, 	tlum, j,1. Adamska, t. 1-2, Krak6w 1979; tejie, Pifma, t. 1-2, Krak6w 1982. 

7 B. Bejze (red.), W kie,unku &ga, Warszawa 1982, s. 233-345. 
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Edyta Stein ma w swym dorobku historyczno-filozoficmym kilka prac 
o fenomenologii i Heideggerze, tlumaczyla Newmana i sw. Tomasza 
z Akwinu, przede wszystkim jednak jest autork'l oryginalnych prac 
systematycznych. Wsroo tych ostatnich S'l dwa rodzaje publikacji, romi'lce 
si~ II,li¢zy sob'l nie tyle metod'l. ile problematyk:r teksty poswi~ne 
stworzeniu podstaw nauk humanistycznych i zwi'lZane z tym prace 
antropologiczne oraz rozprawy metafizyczne. WgI'ld w prace systematycz
ne Edyty Stein prowadzi do wniosk u. iZ w centrum jej filozoficznych 
zainteresowan jest 0 s ob a 1 u d z k a i jej odniesienie do wspolnoty (a po 
nawr6ceniu: rowniez i do Boga). DzialainoSc naukow'l inauguruje Edyta 
Stein praC'l doktorsk'l, w ktorej analizuje to, co stanowi warunek 
tworzenia wspolnot - problem rozumienia drugiego czlowieka. 

Opubli kowany w j~zyk\J polskim tom sklada si~ z pracy Edyty Stein 
o zagadnieniu wczucia oraz odczytu Romana Ingardena pt. 0 badaniach 
ftlozojicznych Edith Stein. 0 zagadnieniu wczucia ogniskuje si~ wok61 
dw6ch problem ow: kwestii wczucia jako swoistego doswiadczenia drugiego 
czlowie!ca oraz zagadnienia struktury bytu ludzkiego. Dysertacja Edyty 
Stein to praca napisana w duchu fenom en ologii k la s ycznej. 
Czytelnika uderza samodzie1nosc. wnikliwosc i precyzja analiz systematy
cznych. przeprowadzonych przez dwudziestoparoletni~ a\Jtork~. 

Odrzucaj'lc genetycm e teorie poznawania cudzej psychiki i polemizuj'lc 
z koncepcjami uchwytywania cudzej swiadomoSci. stworzonymi przez 
Lippsa, Schelera 8 i Miinsterberga, Edyta Stein - podobnie jak pozniej 
w Polsce Roman Ingarden 9 - uznaje za punkt wyjscia doswiadczenie 
drugiego czlowieka. N azywa je w c z u c i e m. 

Wczucie nie rna - jej zdaniem - nic wspolnego z "wkladaniem" 
(poznawczo) czegos w kogos drugiego, z przypisywaniem mu np. wstydu. 
Wczucie jest uchwytywaniem (wyczuwaniem) tego, co istnieje w drugirn 
czlowieku - jego przezyc. Dlatego nalezaloby mowic 0 wyczuciu (wy
czuwaniu), a nie 0 wczuciu (wczuwaniu), gdyby w slowie "wyczucie" nie 
byla obecna pewna treSc sugeruj 'lca. Ze chodzi 0 poznawanie niepewne. 
"po omacku". 

Wczucie jest bezposrednim i naocznym poznawaniem cudzego iycia psy
chicmego, a zatem rna charakter doswiadczenia. Dane we wczuciu jakoSci 
przeiyciowe S'l jednak pozbawione tzw. Zroolowej naocznoSci. To decyduje 
o roznicy mi¢zy samopomaniem. w ktorym dane S'l wlasne stany 
psychiczne w spos6b Zroolowy, a doswiadczeniem drugiego czlowieka. 
Wczucie nie jest poznaniern natury intelektualnej . lecz raczej uczuciowej. 

Z wczuciero nie nalezy roylic - zwraca uwag~ Ed yta Stein - "czucia 
razero z innymi" - .. zbiorowego" doznawania razero z innymi iudlmi 
pewnych nastrojow i uczuc. Wtoma w stosunku do wczucia jest sytuacja, 

• M . Scbeler, Islola ;formy sympatii, tlum. A. W~grUlCki, Warszawa 1980. 
• R . Ingarden, 0 poznawaniu cudzych slan6K' psychicznych, w: ten7.e, U podslow /Lorjj 

poznania. CzriC pierwsUl, Warszawa 1971, s. 407-427. 
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w ktorcj angaiujcmy si~ w odczuwanie tego, co ktos inny przeiywa, wespOl 
z nim. Podobnie jak przezywanie wesp61 z kims, rowniez i odruchowe 
"zaraianie sif' jego czuciem i zamierzone "nasladowcze" przeZywanie go 
opicra si~ na wlaSci wym wczuciu. 

Aby odpowiedziec na pytanie, co dane nam jest we wczuciu, Edyta Stein 
podejmuje analiz~ s truktury byto we j czlowi e ka. Opisuje czyste 
Ja, strumien swiadomoSci, dus~, ducha (osob~) i cialo. Znawcy ant
ropologii filozoficznej Ingardena 10 i personalizmu' Karola Wojtyly 11 

z latwoScill zauwaZll Iiczne podobienstwa mi~zy ich koncepcjami czlowie
ka a uj~iem Edyty Stein. 

Analizy bytu ludzkicgo, przeprowadzone przez Edyt~ Stein w jej 
dysertacji, zostanll przez nill rozwini~te w pOi.niejszych pracach. MySl~ 
o taki ch tekstach, jak przcde wszystkim Individuum und Gemeinschaft 
(lednostka a spoleczenstwo) i Die ontische Struktur dL!r Person wId ihre 
erkenntnistheoretLvche Problematik (Ontyczna struktura osoby i jej pro
blematyka teoriopoznawcza), ale tez 0 ksi~ z dzied ziny filozofii Boga -
Endliches und ewiges Sein (Byt skoirczony i wieczny) 12, ktore rowniei 
naleialoby udost~pnic polskiemu czyteinikowi. 

Opublikowanie w Polsce peloego dorobku Edyty Stein w dziedzinie 
antropologii filozoficznej jest bardzo poz(ldane ze wzgJ~u na fakt, iz 
- podobnic jak Nicolai Hartmann, Ingarden i Wojtyla - reprezentuje ona 
myslenie antropologiczne, ~dllce wsp61czesoll wersj'l tej oricntacji zachod
nioeuropcjskiej antropologii, ktora wyrasta z ducha - w odmicnny od 
tomistycznego sposob interprctowanej - Arystotclesowskiej filozorri realis
tycznej, mocno osadzajllcej czlowieka w rzeczywistoSci. 

Jan Gala,.owicz 

@ PRlEGLAD 
FILOZO FICZNY 

FILOZO FIA I LlB ERA LIZM W POLSCE 

Na czym polcga prowincjonalizm fi lozofii polskiej? ezy jej iroolcm jest, 
jak chce Stefan Morawski, brak kontaktu z najmodniejszyrni obecnie na 
Zachodzie prlldarni myslowymi, nieuczestniczenie w glosnych sporach, 

10 R. Ingarden, Ksiqieczka 0 czlowieku, Knlk6w 1972. . 
11 K. Wojlyla, Osoba i czyn, wyd . II poprawione i uzupclnione, Knlk6w 1985. 
11 Fragmenty lego dziela przelo:iono na j~zyk polski . Zob. przypis '. 
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brak oczytania w tym, co z odrobin~ zlosliwoSci nazwac by moma 
"klasyk~ dzisiejszej chwili", czy tei:, przeciwnie, drugo~dnosc jej to 
rezultat ulegania przejSciowym snobizmom inte\ektualnym, nasladowanie 
moo, jakie z opomieniem docieraj~ do nas ze stolic zycia filozoficznego? 
Otoe to drugie wytlumaczenie wydaje mi si~ blizsze prawdy, nie wyjasnia 
000 wszystkiego. NajwainiejsZll przyczyn~ jest zjawisko, ktore z tak 
uderzaj~q trafnoSci~ schrakteryzowal Ryszard Legutko (por. jego Mysli 
o niemysieniu otwieraj~ce ostatni~ ksi~k~ tego 3utora Bez gniewu i uprze
dzenia; "Znu" recen zowal j~ w numerze 408): atrofia obliczonej na 
pokolenia pracy zmierzaj~cej do "nasycenia" przestrzeni mysli dobrze 
uzasadnionymi rozwillZ3lliami. wszechstronnie rozwazonll argumentacj~ , 
standartowymi opracowaniami Mdstawowych problem ow. Miejsce rzetel
nej dyscypliny mySiowej wypelnia powierzchowna i niezobowi~zuj~ca gra 
intelektu, i:ywi~ca si~ iluzj~, ii: filozofia obejsc si~ moze bez starannego 
"technicznego" instrumentarium poj~owego. Upadek etosu rzetelnej 
pracy jest w srodowiskach ftIozoficznych rownie widoczny jak wsz¢zie 
indziej. 

Il ustracj~ tego zjawiska moi:e bye szczegolna kariera, jak~ w filozofri 
politycznej ostatnich lat zrobila kategoria "gnozy". Dla wielu stala si~ ona 
glownym mirz¢ziem krytyki myslenia utopijno-nihilistycznego; jednak jej 
popularnosc Die byla efektem dogl~bnych studiow nad dzielami Voegelina, 
Jonasa, a tym bardziej 'staroZytnych gnostykow, poslugiwano si~ nill raczej 
w oparciu 0 drugorz¢ne artykuly czy popularyzatorskie omowienia. 
WlaSciwoSci~ kategorii nie przemyslanych i nie zniuansowanych do konca 
jest to, ze nie stawiaj~ one oporu przy opisie rzeczywistosci , narzucaj~ si~ 
zatem z nadmiern~ latwoSci~, ktora je rychlo wyjalawia. Dzis slySZllc 
o gnozie ziewamy ze znudzenia, bo to skuteczne narz¢zie opisu sfery poli
tyki przemieniono w publicystyczny slogan. Ogromna popularnosc liberaJi
zmu, by si~gn~c po inDY przyklad, nie wystarczyla do wzniecenia dyskusji 
nad spolszczonymi nawet dzielami Hayeka, Friedmana czy Poppera. 
A wychod Zllc poza kr~g fIlozofii politycznej, za rownie wymowny moma 
uznac los tlumaczen Schelera, Husserla czy - zwlaszcza - Heideggera. 

Jednym z przejawow slaboSci naszej fIlozofri jest jej nieobecnosc Da 
" rynku" intelektualnym; przegl~aj~c m ane pisma ftIozoficzne niec~sto 
natkn~c si~ moma na nazwiska pol skich auto row, a juz do zupelnych 
wyj~tkow nalez~ artykuly poswi~ne polskiej filozofri . Dlatego warto 
zapoznae si~ z dwoma tekstami przynosz~cymi zarys - w pierwszym 
przypadku - caloSci, w drugim zas - istotnego nurtu Zycia filozoficznego 
w naszym kraju. 

• 

Dwukrotne stypendia naukowe w Polsce schylku lat 80-tych nasun~ 

Josiahowi Lee Auspitzowi, sekretarzowi Sabre Foundation, garS6 refleksji 
na temat polskiej ftIozofi i, a ktorymi dzieli si~ z czytelnikami "Commen
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tary" (czerwiec 1989). Ogolne wrai:enie, jakie wywiozl z naszego kraju, 
streszcza si~ w tytulowej tezie, ii: Polska to miejsce, w kt6rym "fIlozofia rna 
m aczenie". Z powodow gI~boko zakorzenionych w naszej kulturze, 
bistorii , a tak:ie obeenej sytuacji, w ktorej skrajna n¢za J¥ zy si~ z wielkirni 
aspiracjami, przetrwac mial w Polsce rnartwy jui: na Zachodzie ideal 
jednoSci wiedzy . i fIlozofii jako jej fund amentu. Faktu tego nie da si~, 
zdaniem Auspitza, wytlumaczyc jedynie wzgl¢ami administracyjnymi 
obowi~kiern zaliczenia przez studentow rocm ego kursu filozofri; kulturo
we maczenie fllozofii dorownuje wr~ w Polsce roli poezji! Stlld tak 
szerokie pojrnowanie filozofii, w sklad ktorej zalicza si~ dyscypliny gdzie 
indziej jui: dawno usamodzielnione, jak semiotyka, historia idei, teoria 
prawa i polityki, niektore gal~zie psychologii, an tropologii i ekonornii. 
Problernatyka filozoficma :iywa jest wsroo nieprofesjonalistow, przenik
ni~te nill SCl debaty politYcZne, sztuki plastyczne czy literatura. JeSli istniejll 
intelektualne cechy narodowe - konstatuje Auspitz - to wlasnoScill 
Polakow jest illdanie jasnoSci co do podstawowych idei i wartoSci . 

SzkicujllC map~ XX- wiecmej polskiej fllozofii wyodr~bnia w niej a utor 
cztery najwainiejsze nurty: neotomizm, fenornenologi~, szkol~ logicmo
analitycmll i marksizm. Ten ostatni jest praktycznie martwy, a otwarci 
i tolerancyjni pod innymi wzgl¢ami Polacy SCl dogmatycznymi anty
kornunistarni. Podkrdlajllc ogromnll rol~, jakll dla formacji filozofri 
w naszym kraj u odegrala szkola lwowsko-warszawska, Auspitz krytycmie 
odnosi si~ do prob zaklasyfi kowania tej szkoly jako "pozytywistycznej" 
czy "analitycmej"; przeciwko ternu przernaWiac maj,! takie specyficzne jej 
cechy jak zainteresowanie histori ll fll ozofii , otwartosc na kwestie spekula
tywne, czy pol,!czenie intelektualizmu z emocjonalnoScill (7): 

Zarysowane przez autora kontury seeny filozoficmej w Polsce trudno 
Uzoae za wieme. Przyktadem nieporozumien mo:ie bye opinia Auspitza, i:i 
do grona trzech najwainiejszych polskich myslicie1i, ktorych koncepcje 
stara si~ on przybli:iyc zachodniemu czytelnikowi, zalicZa si~ - obok 
Leszka Kotakowskiego i Karola Wojtyly - Adam Schaff... Interesujllce jest 
natomiast spostrze:ienie, :ie pomi¢zy dwoma glownymi osrodkami fIlozo
fii chrzeScijanskiej - Lublinem i Krakowern - toczy si~ cichy spor wok61 
dorobku fi lozoficmego Karola Woj tyly. 0 ile mysliciele lubelscy starajll si~ 
wlllczye go w rarny ortodoksyjnego realizmu metafizycmego, to w Krako
wie podkrd la si~ przede wszystkirn nowa torstwo podejScia fenomenologi
cmego przyszlego biskupa Rzymu. 

Osobnll kwesti~ stanowi zwi~ek filozofri z bieillcll politykll. Intelek- . 
tualisci, w tym fil ozofowie, od dawna stali na czele opozycji antykomunis
tycznej; obeene przerniany, proces dochodzenia do demokracji liberalnej, 
stawiajll przed nimi nowe zadania: ugruntowanie w swiadomoScl spolecz
nej takich poj~ jak osoba prawna, wolnosc urnowy, enota obywatelska, 
podziat wladz czy rzlldy prawa. 

Jakie SCl perspektywy i:ycia intelektualnego w Polsce? Przestrzen moili
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wych wyborow wyznaczajll, zdaniem zachodniego obserwatora, dwie 
postawy streszczajllce si~ w literackich figurach symbolizuj~go stare 
idealy sarmackie Pana Tadeusza i wskazujllcego nowy wzorzec Pana 
Cogito. W tekSci.e Auspitza nie znajdziemy rozwini¢a tej interesuj~j 
metafory. Warto chyba jednak podjllc to zadanie na wlasnll r~k~. 

• 
Kwestia zwillZkow mi¢zy ftlozofill a politykll wprowadza nas w·tematy

k~ drugiego z artykulow, obszemego eseju Andrzeja Walickiego Hayek 
w Polsce ("Critical Review", zima 1988). Opisujllc fenomen naglej popular
nosa myslenia liberaInego w naszym kraj u autor Konserwalywnej Ulop;; 
rekonstruuje zdarzenia i procesy, ktore zlozyly si~ na powstanie w latach 
8O-tych "prllrlu liberaInego". Na ich tie Walicki omawia szczeg6l0wo 
koncepcje dw6ch przedstawicieli nurt u, nazwanego nieco moze na wyrost 
"krakowskll szkolllliberalizmu" - Bronislilwa Lagowskiego i przedwczeS
nie zmarlego Miroslawa Dzielskiego. Kaidy z nich na wlasnll r~k~ usilowal 
zaszczepic idee liberalne na gruncie dotllrl liberalizmowi wrogim czy 
nieprzychylnym: pierwszy - w lonie partii komunistycznej , drugi - w lonie 
KoSci.ola (obaj zresztll - zaznaczmy wbrew Walickiemu - poniesli fiasko; 
jeSli ich teorie wywarly wplyw, to, paradoksalnie, w obr~bie krytykowa
nych przez nich opozycyjnych elit intelektualnych). LIlCZY ich przeko~anie, 
i:e indywid ualna wolnost, rzllrlY prawa i ekonomia rynkowa to nierozlllcz
ne filary cywilizacji. Obronie prawdy obiektywnej przeciw mitom u Lagow
skiego odpowiada opowiedzenie si~ za absolutnll, chrzeSci.janskll skalll 
wartoSci. u Dzielskiego. Za Walickim wymienic moma wiele jeszcze cech 
wspolnych obu myslicielom: poloi:ellie nacisku na wolnost ekollomicznll, 
krytyk~ socjalistycznej mentalnoSci spolecznej i programow gospodarczych 
"SolidamoSci", docenianie znaczenia przemian wewnlltrz partii komunis
tycznej itp. ~~ jednak, i:e Walicki przeocza jak~ zasadniczll roi:ni~ 
postaw i poglllrl6w dzielllCll Lagowskiego i Dzielskiego. Fakt, i:e politycm e 
rachuby pierwszego, stawiajllcego na partyjnych "refonnatorow", spalily 
na panewce, podczas gdy przyjaciele drugiego realizujll w wolnej Polsce 
jego liberalny testament, to cos wi~j niz arbitralny kaprys historii . 

Szczeg6lnie wart zastanowienia wydaje mi si~ casus Lagowskiego. 
W drodze, jakll ten intryguj llCY publicysta przeszedl od "Tygodnika . 
Powszechnego" do "Zdania" i " Polityki", widziee trzeba nie tylko efekt 
srodowiskowych nieporozumien czy, jak kied ys napisano, swiadome 
porzucenie misji "k:lerka" na rzecz odgiywania roli "doradcy ksi~a"; 
mysl~, i:e kryje si~ za nill logika - destrukcyjna logika - tej odmiany 
liberalizmu, kt6ra doktryn~ wolnoSci stawia w ostrej opozycji wobec 
wartoSci demokratycmych. Nasilajllce si~ w pismach Lagowskiego prze
strogi przed tyranill mas, kolektywistycznymi, anarchicmymi i rewoluc-
jonistycznymi konsekwencjami demokracji, od ktorych uchronic moi:e 
jednostk~ tylko au tory tame panstwo, wyprowadzily tego autora poza 
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orbit~ idei liberalnych, zbliZajllc go r aczej do blyskotliwych, lecz perwersyj
nych koncepcji takich pisarzy jak de Maistre. 

Czy tym, co nie pozwolilo Miroslawowi Dzielsldemu przekroczyc 
Wllskiej linii dzielllccj krytyk~ wad demokracji od pochwaly autorytary
zmu, bylo osadzenie jego koncepcji w chrzeScijanskiej mySli spolecznej? 
Jedno jest pewne. Tylko liberalizm otwarty na wartoSci. demokra'tyczne 
moze rozwi~c nasze trudnoSci praktyczne i ocalic imponderabilia spole
czne. 

Jaro&law Gowin 

CZYTAJ.4tC MIESI~CZNIKI 

"BAOZ WIERNY - 10Z" 

Aktualna "publicystyka historyczna" dzieli si~ na kombatanckll i roz
'rachunkowll. Po kilkudziesi~u latach opisOw i analiz II wojny swiatowej 
w perspektywie "zachodniej", a wi~ tematycznie zwillzanych z tajemniq 
Niemiec czy Niemoow, narodu cywi1izowanego, ktory nagle przemienil si~ 
w totalitame monstrum, odwr6cilismy si~ obecnie na wschoo. Strach 
zwillzany z przeiyciami zsylek i pobytow w lagrach sowieckich tak byl 
wielki, ze tylko na emigracji powstawaly powieSci, relacje i dokumenty 
dotyCZllce lat wywozek i tajemniczych zbrodni. Wi~kszosc drukowanych 
dzis w kraju pami~tnikow obejmujllcych "wschodnill martyrologi~" naro
dowll pisana jest teraz, nie Sll one wycillgane z "szuflad". Podobnie 
i intelektualne analizy, czyli tzw. literatura rozrachunkowa z totalizmem 
marksistowskim, Sll tak niedawoe, jak KOR czy nawet "Solidamosc". 
Mogll istniee wyjlltki, ale raczej potwierdzajll t~ regul~. Przypuszczam, i.e 
nie tylko potrzeba odpowiedniego dystansu do wydarzen lat wojennych 
i powojennych jest powodem krajowego opomienia rozrachunku ze 
"wschodnim totalizmem", czyli komunizmem. On dopiero teraz wszedl 
w fa~ agonalnll, alba po prostu raptem zniknlll jak jakis dur, omam 
wnyslu i sumieri ludzkich. Stlld liczebnosc i populamosc nie tylko 
publikacji 0 Katyniu, czy 0 kulisach wydarzen z okresu ..obj~a wladzy" 
w Polsce, ale i pojawienie si~ gl~bszej nad nimi refleksji . 

Wladza nazistowska byla wy1llcznie czyms narzuconym, wymuszonym 
z zewolltrz w warunkach wojny 0 niepodleglosc narodu. Z komunizrnem, 
mimo i.e tez byl wlaSciwie importowany z zewolltrz (bo jego rodzime froola 
byly bardzo nikle a atrakcyjnosc znikoma) rzecz si~ miala inaczej. Istnialy 
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juz dawniej w naszej literaturze dziela takie jak Z niewolony umy.vl Milosza, 
ktore staraty si~ zrozumiee tajemni~ poddania si~ przez tak wielu 
intelektualistow polskich narkotykowi dialektyki , ale p6iniej temat ten nie 
byl juz pogJ~biany. Owszem, pojawity si~ takie ksiCliki jak Oni, cry 
naukowe dziela Krystyny Kersten" ale wszystko to, w kazdym razie 
w poczuciu piSZllcego te slowa i niektorych jego przyjaciol, jakos nie 
dotykalo istoty sprawy. Moim osobistym problemem- byl brak np. 
odpowiedzi na proste pytanie: dlaczegoz, u licha, mimo, ze sam nie bylem 
ani specjalnie uczony, ani przygotowany na ofensyw~ marksistowskll, 
w zasadzie nigdy nie dalem si~ nabrae na marksizm , nie uleglem urokowi 
dialektyki, zwlaszcza tej si~gajllcej w sIllb duszy, moralnej. 

Nigdy nie zabieraJem na ten temat glosu, zwlaszcza publicznie, bo 
w chwili obecnej moglo by to wyglllrlae najak~ chetpliwose, na chwalenie 
si~ cnotliwoScill, a to zaj~e gJupie i jakos nieprzyzwoite. Rownoczesnie 
pewna przewi'otna chetpliwosc i kokietowanie tym ,jaki to ja bylem podly" 
(albo "dzieci~o naiwny") wydaje mi si~ z kolei obrzydliwe. Jednym 
slowem dla bohaterow nieistniejllcych milionow ftI mow 0 ludziach "z 
marmuru'" czy "ze szmat" pojawia si~ wstydliwa sprawa oceny samych 
siebie i otoczenia: dlaczego tak, a nie inaczej reagowaliSmY w cillgu 
rninionych dziesi~oleci na "wschodni totalizm' ,? Problem dopiero teraz 
narasta. Spod gruzu stalinizmu b¢ziemy si~, bye moZe, tak samo dlugo 
wygrzebywae jak spod gruzu cierpien i chwaty II wojny swiatowej, 
Powstania Warszawskiego, czy Monte Cassino. ' 

Tak wi~ sam nie podjllibym tego tematu, tej proby odpowiedzi, dlaczego 
mlody czlowiek majllCY w chwili skonczenia wojny lat 16, a w momencie 
wslllpienia na Uniwersytet Warszawski (w roku 1949) lat 19 nie byl czlon
kiem ZMP i nigdy nim nie zostal? Dlaczego, zupelnie odruchowo, w czasach 
umyslowego zniewolenia, z gromadll podobnych mi chlopc6w i dziewClllt 
nigdy nie uwierzylem w to, ze czarne jest biale, a biale czarne? Ale oto jeden 
z moich kolegow ze studiow, z czas6w zamierzchlej juZ "polonistyki 
Borowego" podj'll ow temat na lamach 11 i 12 numeru ,'przeglllrlu 
Powszechnego" z ubieglego roku. Jest nim Zdzislaw Najder, do niedawna 
czlowiek skazany na Smiere przez "S¥I kapturowy" , obecnie, po rehabilita
cji, szykuj llCY si~ do powrotu do kraj u. Te slowa pi~ w styczniu 1990 roku. 

Najder w szkicu pt. Bitwa 0 wnysl (0 nasz umysl) chwycil - moma 
powiedziee - byka za rogi. Przede wszystkim oczyscil pole refleksji 
intelektualnej ze zludzen, Ze ktokolwiek mogl naprawd~ nie wiedziee w tym 
czasie 0 wywozkach na Sybir, wi~zieniach, torturach i innych podobnych 
faktach stalinowskiej ery w Polsce. Dodam, Ze i mnie zawsze wydawalo si~ 
niemoZliwe, by inteligentni ludzie nie wiedzieli tego, co wiedzial kaZdy 
Polak. Zatem tajemnica ulegania fascynacji ideologicznej cry flloloficznej, 
poddawania si~ marksizmowi-leninizmowi-stalinizmowi, staje si~ jeszcze 
gI~bsza. I w tym miejscu podkreslie warto, Ze Najder pozwala sobie na 
"obrazoburstwo" sprzeciwu wobec portretu Jerzego Andrzejewskiego 
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w Zniewolonym wnyi/e Milosza. Jego dowoo jest bardzo prosty: otoz 
Milosz powiada, Ze przemiany tego pisarza z katolickiego, wybijaj~cego si~ 
prozaika przedwojennego, na barda paetii mialy "wszelkie cechy nieueh
ronnoSci" . A Hanna Malewska - pyta autor Ritwy 0 wnysl - przeciez jej 
ustosunkowanie si~ do "nowej wiary" zaprzecza owej "rueuchronnoSci.". 

Najder dostrzega zreszt~ u Milosza wi~j uproszczen. Przede wszystkim 
wlieza Zniewolony wnysl do tej literatury, ktora powstawala i powstaje pod 
piorem tych, ktorzy ulegli "nieuehronnym" procesom, a potem z nieh si~ 
wywildali, b~z zbuntowali si~ przeciw wlasnemu losowi wewn~trznemu, 
owej "dziejowej konieeznoSci" b¢~cej rodzajern podswiadomego opor
tunizmu.' Bo - jak pisze Najder - "opowiadanie si~ za bredniami, ' 
ehociazby plyn~o ze wznioslych pobudek, moze bye prawomocnie nazy
wane aktem glupoty, aczkolwiek nie musi swiadezye 0 braku inteligeneji, 
a tylko 0 jej uspieniu. Sam tu zres~ gromadz~ cos w rodzaju listy 
okolicznoSci lagodZllCych... " Milosz jest atakowany przez Najdera jeszcze 
silniej w ehwili , gdy na liScie owyeh "okolieznoSci lagod7ollcych" pojawia si~ 
teZ Zywa w pewnyeh kr~gach naszej elity intelektualnej i artystycznej 
niech~ - b~z nawet nienawisc - do II Rzeczypospolitej . poczucie kl~ki 
WTZe&ruowej, powStaniowej , oraz realnosc Jalty jeszcze bardziej wzrnagae 
mogly w latach pi~ziesi~tych ow~ niech~ i "rozmi~kczae postawy", 
ulatwiae fakt " olsnienia" idealami utopii, kto~ nazywalismy wtedy 
"kobyl~ hrstorii". Tych , co chcieli na niej jeidzie, bylo wielu. 

Autor Ritwy 0 wnysl, ktora rozgorzala natychmiast po obj~u wladzy 
przez komunistow, ukazuje bardzo szeroki jej front, lecz w szczegolny 
spos6b zajmuje si~ (zwlaszcza w jej drugiej c~Sci.) naszym pokoleruem. To 
tzw. "kompostowe" pokolenie ludzi urodzonyeh okolo 1930 roku rzeczy
wiScie mialo szczegolne losy i poddane bylo najbardziej owemu "praniu 
mozgow". Inni nazwaIi to "pokoleniem zetempowskim" , tylko Zf akurat 
mysmy z ZMP nie mieli rue wspolnego. Dlaezego nie wst~pilismy do tej 
organizacji, dlaczego ocalelismy umyslowo (aczkolwiek nie jest to rowno
maczne z ocaleniem moralnym)? Nie chodzi tu 0 zbiorowe czy grupowe 
procesy inkwizyeyjne lub beatyfikaeyjne. Najder cal~ rzecz sprowadzaj~e 
na platform~ raejonalnyeh poszukiwan unika szcz~liwie owej ldopotliwej 
kwestii - rue ehodzi mu wi~ 0 oSlldy, lecz 0 odszukanie niezwykle 
interesujl!cej prawdy 0 czlowieku, 0 tyeh jego wlasciwoSciach. ktore 
wlasnie objawiaj~ si~ w warunkach terroru komunistycznego. 

Autor szkieu gromadzi wiele faktow nie tylko lagodZllCych ostrosc ocen, 
ale i spor~za list~ ftlozofieznyeh szk61 i pr~6w utrwalonyeh juz w iyciu 
intelektualnym Polski, a ktore w efekcie okazaly si~ zapor~ przeciwko 
glupstwu i bzdurze. Padajl! nazwiska Ajdukiewieza, Kotarbinskiego, 
Ossowskiego. W tyro miejscu stacza tez Najder mall! potyezk~ z ksi¢zem 
Tischnerem, zwlaszcza w tyeh sprawaeh, gdzie ten ostatni dopuszcza si~ 
podobnych uproszczen filozofiemyeh jak Milosz w kwestii "nieuehron
noSci" poddaIistwa Andrzejewskiego. Tak prawd~ mowi~e, to z Ritwy 
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o umysl wynika, i:e decyduj~cym jej odcinkiem bylo sumienie ludzkie, taki:e 
sumienie autentycznego intelektualisty, ktory nie daje si~ zaczarowac 
urokliwymi glosami koniunktury i pochlebstw, cry przywilejami w systemie 
politycznym stwarzaj~cym artystom i poddanczym uczonym-agitatorom 
cieplamiane warunki kariery i zycia ... 

,.Opis bitwy 0 umysly - pisze juz 0 naszym pokoleniu Najder - bylby 
groteskowo niepeloy bez wspomnienia roli »Tygodnika Powszechnego«. 
Tym, czym na plaszczymie fllozoficznej byly nauki szkoly Iwowsko-war
szawskiej, tym na plaszczyfnie zbiorowego przykladu stalo si~ dla wielu 
krakowskie srodowisko »tygodnikowe«. Nie bylo to jednak srodowisko 
jedyne ... " Najder w tym miejscu (wspominaj<lc tez owczesn~ wspOlpraq: ze 
zlikwidowanym niebawem. tymi:e samym CO dzis "Przegl:tdem Powszech
nym") polemizuje z kolei z Adamem Michnikiem. W tyro miejscu chodzi 
po prostu 0 , ..antykoScieln~" tradycj~ lewicy intelektualnej, ktora tez 
potrafila "zachowac twarz". ale nieco pOmiej. Tyroczasem raczej u1egala 
"miazmatom" Wschodu. Ale przeciez nie kl6cimy si~ 0 poszczegolne 
osoby. Najder cytuje tu Aleksandra Wata, ktory twierdzi, Ze przed 

, poddaniem si~ stalinowskiemu totalizmowi uchronil Polsk~ przede wszyst
kim masowy katolicyzm narodu. :.wlasnie ow parafialny, obskurancki. tak 
~sto obskumy katolicyzm polski, ktory przeciei: oczySciI si~ i pogl~bil 
w »katakumbach« ' i znalazl rzeczywiSciepasterza w osobie Prymasa 
Wyszynskiego. Ten katolicyzm uczynil dus~ polsk~ nieprzenikliw~ dla 
magii »ideologii« ... " 

W finale Bitwy 0 umyslNajder osobiScie opowiada si~ za tak~ konkluzj~: 
"Kiedy szukam slowa- klucza, slowa-zwornika, ktore by obejmowalo 
wspoln~ istot~ niezgody i oporu, znajduj~ jedno, proste - wiemosc ... Jedni 
byli wiemi przede wszy'stkim religii, inni - prawdzie, inni - pami~ci tych, 
ktorzy oddali zycie za idealy teraz gwalcone, inni - kultowi Polski 
niepodleglej. Jednych podtrzymala w ich wiemoSci - wiara, innych duma 
i wstyd, ktore razero stoj~ u psychiczilych podstaw poczucia honoru". 

Bylismy kolegami na tyro samyro roku polonistyki i razero bralismy 
udzial w przypomnianej w szkicu naradzie produkcyjnej, na ktorej 
zaszczuwano Waclawa Borowego. Jego miejsce niebawero zaj~1 Slefan 
ZOlkiewski. Stary profesor zmarl na udar. W 1951 roku debiutowalem 
w "Tygodniku Powszechnyro" pod pseudonimem Jerzego Patkiewicza 
artykulem pt. 0 optymizmie wiary. Teraz dowiaduj~ si~, pod jakimi 
pseudonimami pisywal Najder. Wiedzialem, ze 'lo czyni. Z "Przegl:tdem 
Powszechnym" wspOlpracowal tei: wtedy Janusz Odrow~-Pieni~i:ek. Tyle, 
i:e jak zawsze, tak i wtedy odruchowo chodzilem wlasnymi d rogami, 
samotnie. Na nich natkn<llem si(: na kogos tei: "wiernego sobie", kto 
zdecydowal potem 0 dalszych moich losach - mi Zygmunla Kubiaka. Ale 
to juz inna historia. Trzeba j~ b(:dzie teraz napisac, ale to juz w ksi~ce. 

Marek Skwarnicki 
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LIST Z~?1 

JAKA EUROPA? 

Uplyn~lo duzo wody w Tybrze od czasu, kiedy w kai:dym dzienniku 
teIewizyjnym ogl~dalismy tlumy "wschodnich" Niemc6w uciekajllCYch 
w stron~ ich "zachodnich" rodak6w; jedni pchali dziecinne w6zki, inni 
stare Trabanty, kt6rych motory gasly w dlugiej kolejce do budki granicz
nej, a wszyscy unosili w g6r~ dwa palce w jaki:e nam manym geScie. Od 
owych wrzeSniowych dni min~lo kilka miesi~cy nabrzmialych w wai:niejsze 
wydarzenia i bardziej szokuj~ce obrazy, ale nie przestaje bye aktualne 
postawione wowczas pytanie: czego szukaj~ na Zachodzie - poza dob
robytem -ludzie urodzeni i wychowani w panstwie komunistycmym. Na 
poc~tku tego roku pytanie nalei:aloby sformulowaC nieco inaczej: czego 
oczekuj~ od Zachodu - poza pomocll ekonomicm~ - Eucopejczycy 
zamieszkuj~cy ziemie na wschoo od muru, kt6ry zburzono i :ielaznej 
kurtyny, ktor~ podniesiono. Skoro dramatycznll ucieczk~ czy kr6tkll 
wizyt~ zast~pi realne spotkanie i wolna wymiana wiadomoScl i pog1~ow 
to nalezaloby zapytae, jaka b¢zie Europa, ktora si~ uformuje w najbliz
szych dziesi~cioleciach. ' 

Niezwyklose politycmych wydarzen i rewolucyjne 2lDiany ustrojowe 
w krajach socjalizmu realnego zdominowaly refleksj~ nad przyszloSci~ 
Europy do jej polityczno-ekonomicmego wymiaru. Wynikiem takiego 
mySienia jest niedostrzeganie (nidwiadome lub celowe) coli KoSciola 
w owych przemianach oraz pomijanie calej sfery duchowej. Zapomina si~, 
i:e bogactwem tradycji europejskiej i iroolem jej atrakcyjnoSci dla innych 
kontynentow byla kultura, ktorej polityka - jeS1i ma slui:yc czlowiekowi 
- winna bye podpor~dkowana. W gruncie rzeczy przyszlosc Europy, calej 
Europy, zalezy od kultury, ktora formuje zarowno pisarzy jak i ekonomis
tow. Ojciec Swi~ty w przemowieniu do korpusu dyplomatycznego akredy
towanego przy Watykanie i do Rady Kultury mowil wlaSnie 0 przyszlosci 
Europy, jako "kontynentu kultury": "Wydaje si~, :ie na naszych oczach 
odr~dZa si~ »Europa ducha«, na bazie wartoSci i symboli, ktore j~ 
uformowaly, wedlug »chrzeScijanskiej tradycji jednoczllcej wszystkie naro
dy«" (z przemowienia do korpusu dyplomatycmego). laka b¢ zie kultura 
Europy, ktora odnajd uje swe granice wymaczone przez chrystianizacj~, 
zalezy od tworc6w, ktorych politycme uklady odizolowaly na 45 lat 
i zdeterminowaly ich sposob myslenia. Bardziej niz kiedykolwiek w dzie
jach Europy staje si~ aktualny problem relacji i wzajemnych zalei:noSci 
mi~dzy polityk~ a kultur~. 

Obserwuj~c post~puj~cll w szybkim tempie unifikacj~ dwunastu krajow 
Wspolncgo Rynku, widac, :ie demokratycmym krajom przychodzi stosun-

I 
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kowo latwo wypracowanie jakiejs fonny federacji, a dobrze dzialaj~cym 
systernorn gospodarczym - ustalanie cen i regul wymiany hanc,1lowej. 
Jednak Europa zjednoczona wedlug projektow doswiadczonych politykow 
i wybitnych eksper tow ekonomicznyeh nie oznacza weale stworzenia 
Europy d ucha, zakorzenionej w jej "pocUltku", czyli w ethosie chris
tianitas. Doswiadczenie Europy Wspolnego Rynku uczy, iZ tau e w sytua
eji wolnoSci i dobrobytu kul tura rna swoieh wrogow. Nie grozi jej cenzura 
czy przeSladowania, leCz splycenie, uleganie rnodzie i zniewolenie przez 
dyktatur~ mass mediOw. IntelektualiSci wloscy (nieliezni niestety), za
stanawiajlley si~ w tyeh dniaeh "politykowania", czego rnogliby si~ 
nauezyc od kultury Europy srodkowo--wschodniej (zwracarn uwag~ na to 
okreSlenie, gdyz dopiero teraz zacz~to go powszeehnie uzywae, co oznacza, 
iZ uswiadomiono sobie rOZni~ mi~zy Rosj~ a Polsk~ , Czeehoslowacj~ 
,i W~grami), podkreSlajll jej etyczny wymiar, zakorzenienie w przeszloSci 
oraz istotny wplyw na terainiejszosc. Mazowiecki i Havel poddali w w~tp
Iiwosc panujllCC tutaj przekonanie, jakoby intelektualiSci nie rnogli podj¢ 
dzialalnoSci politycznej. Owo przekonanie wynika z traktowania polityki 
jako "zawodu" a nie slui:by; dobry polityk to dwudziestowieczny machia
vellowski ksi~, ktory dba 0 spiawne funkejonowanie panstwowej maehi
ny. Czy tacy wlaSnie pol}itycy stwoflll nowl! Europ~? 
Pouczaj~ca dla wszystkieh Europejczykow moze bye historia zjed

noczenia Wloch, zaprogramowanego i zrealizowanego p rzez gru~ laickieh 
politykow. Unifikacja, narzucona suwerennym republikom i panstewkom, 
nie zlikwidowala, a cz~to wr~ zaostrzyla odwieezne partykularyzmy 
i animozje. Jeszcze dzisiaj T oskanczycy podkreSlaj~ swojlt od miennosc od 
Piemontczyk6w, a Mediolanczyey czuj 'l si~ blizsi Europie srodkowej niz 
Syeyli i, co 'rna swoje gl~bokie raeje kulturowe i historyczne. Niew~tpliwie 
lokalne trad ycje, zwyezaje, a czasern i j~zyk. stanowilt 0 bogactwie 
i atrakcyjnoSci kulturowej Wloch. ale cz~to przejawia si~ to rowniez 
w prowinejonalnym zamkni¢u i jalowyeh sporach. Centralistyema polity
ka rzltdow nie doprowad zila do stworzenia jednego wielkiego centrum 
kulturowego (nigd y nie byl nim i nie jest Rzym), co nie omacza, by 
sprzyjala rozwojowi kultur lokalnyeh. N ajsmutniejszym przykladem Slt 
losy dawnego K r61estwa Obojga Sycylii , ktore z bogatego panslwa 
o kwitn'lcej kulturze spadlo do roli zacofanej prowincji. 

Hegemonia polityki nad kulturlt spot~gowala si~ po drugiej .wojnie 
Swiatowej; doswiadczenie faszyzmu wplyn~lo na wybory i dzialalnosc ludzi 
kult ury. Wielu z nich - zarowno konsekwentnyeh antyfaszystow jak 
i skruszonyeh kolaborantow - wstllPilo do partii komunistycznej , alba 
tylko z nill sympatyzowalo. Powody tego zjawiska byly roi:norakie: 
atawistyczny antyklerykalizm, silne wplywy laickich prltdow umyslowyeh, 
a taue autentyczne zafascynowanie rnarksistowskimi haslami postwu 
i dernokracji. Z biegiem lat intelektualiSci - nazywani przez Togliattiego 
z okrutnll szczeroScill "pozytecznymi idiotami" (utili idiotf) - rozczarowy
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wali si~ do komunizmu nawet w jego berlinguerowskiej formie. Owi 
"dysydenci", wyst~pujllc z partii komunistycznej, stawali si~ wielkimi 
samotnikami zraionyrni do polityki. A odcinanie si~ od · jakiejkolwiek 
partii oznacza najcz~Sciej samotnosc, gdyi: dawna tradycja mecenatu 
kulturowego :zdegenerowala si~ w swego rodzaju mecenat polityczny, 
polegajllCY na faworyzowaniu tworoow "swojej" partii i wyraiajllcy si~ 
w odrzucaniu wszelkich "pozapartyjnych" autorytetow moralnych ocenia
jllcych polityk~. llustracjll zalei:noSci. intelektualistow od politykow jest 
fakt, Ii: :laden pisarz czy publicysta nie moi:e zostac poslem do Parlamentu 
Europejskiego, jei:eli jego kandydatury nie poda jakas partia. OczywiScie 
wybitny poeta, kompozytor czy malarz moi:e swobodnie tworzyc i cieszyc 
si~ sukcesami, ale mniejsze moi:1iwoSci rna jui: pisarz czy dziennikarz. 
Domy wydawnicze i prasa Sll zazwyczaj zwillZane z jaklls gruN politycznll 
lub Sll uzalei:nione od jakiegos potentata finansowego, ktorydt opinie i ~~ 
Swiata przekazujll. OczywiScie wybitny pisarz (np. Halo Calvino) prn:bije si~ 
przez wszelkie bariery i :zdobywa slaw~, ale z kolei nie kaidy poczytny pisarz 
(za przyklad niech poslui:y Umberto £CO) przekazuje swoim czytelnikom 
najwi~ksze wartoSci., nie zawsze wyrai:a swe zakorzenienie w wierze. 

W zaistnialej sytuacji pluralizmu politycznego odbitego w pluralizrnie 
kulturowym KoSci61 nie potrafil kontynuowaC wlaSciwej sobie tradycji 
tworzenia i popierania kultury zakorzenionej w wartoSciach transcenden
talnych. Totei: we Wloszech nie wytworzyla si~ - tak normalna dla 
dzisiejszych Polakow - wspolnota kulturowa popierana . przez KoSci.61, 
a obejmujllca Wierzllcych, SzukajllCych i ateistow zlllczonych wiarll w uni
wersalne wartoSci. wyrastajllce z chrzeScijanstwa. Wielu wloskich 
eks-marksistow wyznaje swe "nawr6cenie" na chrzeScijanskll wizj~ czlo
wieka i za fundament suwerennej kultury uwai:a wartoSci zaproponowane . 
przez chrzeSci.janstwo. Pornimo to nie wytworzyli oni srodowiska wplywa
jllcego na swiadomosc spolecznll :zdorninowanll przez latwe modele srod
kow masowego przekazu. Owi "poeci szukajllCY Boga" (jak Ionesco 
nazwal Becketta) nie zawsze znajdujll sluchaczy, nie wsz~zie majll 
moi:liwosc podzielenia si~ swymi przemysleniami, ale na pewno Sll proro
kami nowej kultury i wsp6ltworcami nowej Europy. Znamienny jest 
bowiem fakt, a · raczej regula, ii: niektore ruchy koScielne, grupujllce 
przewainie mlodziei:, przygarniajll owych samotnych poetow i sluchajll ich. 
Na pewno dui:a cz~ mlodziei:y nie osillgn~a jeszcze tego stopnia 
nihilizmu, na ktorym (jak pouczal sam Nietzsche) nie odczuwa si~ jui; . 
braku wartoSci.. . 

Niewlltpliwie latwiej b~zie zreformowac gospodark~ i uzdrowic ustroj 
polityczny nii: zmienic mentalnosc ludzi, bez wzgl~u na to, czy ufor
mowala ich pluralistyczna demokracja czy monopolistyczny komunizm. 
Dlatego troska 0 przyszlosc kultury jest rownie waina jak starania 
o demokracj~ i dobrobyt. JeSti bowiem nowa Europa bez granic i totalita
ryzmu nie majdzie swego wyrazu w kulturze, to b~zie jedynie federacjll 
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panstw, a nie komunill narodow. Komunia ta zaczyna si~ tworzyc juz 
dzisiaj, gdy spotykajll si~ wolni tworcy tzw. Wschodu i Zachodu. Spotkanie 
to prowadzi do poznania i wzajemnej wymiany doswiadczen roi:nej historii 
ostatnich czterdziestu lat. 0 owych roZnicach ubogacaj'lcych obie strony 
pi sal niedawno aaudio Magris, najwybitniejszy we Wloszech mawca 
kultury srodkowo-europejskiej. Zwraca on uwag~, Ze "widowiskowa" 
kultura Zachodu nie zatracila wszystkich widkich wartoSci tradycji 
europejskiej i podkrdla etycmy wymiar kultury Wschodu, ktory trzeba na 
nowo uczynic ogolno-europejskim. Natorniast pisarze i artySci Europy 
Srodkowo-wschodniej mOM si~ uczyc od swych zachodnich kolegow 
dzialania i tworzenia w spoleczeostwie pluralistycznym, gdzie dawni wrogo
wie stall si~ partnerarni. Do wieCZ¥ych naleiy zaS dodatkowe zadanie, ktOre 
Moina wyrazic slowami Ojca Swi~tego: "pom6c Europie odnaleic jej 
korzenie i budowae jej przyszlosc" (z przemowienia do Rady Kultury). W tej 
dziedzinie intelektualiSci. u Wschodu (szczegolnie z Polski) majll duZe 
doswiadczenie, ale nie mOM si~ zadowolic zbieraniem obfitych politycznych 
ow0c6w tej ,jesieni ludow", lecz mu~ zasiewae ziaino kultury przyszloSci. 
MuSZOl to czynic razem z intelektualistami Zachodu, wsrOd ktorych nie 
brakuje interlokutorow i wzorcOw. Ale 0 tym nastwnym raum. 

Rzym, 25 stycun 1990 Ludmila Grygiel 

KRONIKA KRAKOWSKA 
grudzien 1989 

W witrynie u Andrzeja Mleczki - najbardziej ucz~zczanej sposrOd 
krakowskich galerii - widnieje oleodrukowy portret Wlodzimierza Lenina 
z doklejonym dymkiem: ,)ak si~ za mnie wezmll, to juz b¢zie koniec". 

Galeria Mleczki slynie ze szcugolnie celnych politycznych komentarzy, 
a nawet prognoz. Sltdzic by zatem moina, Ze i tym razem udalo si~ Mleczce 
utrafic ze swoim dowcipem w czas. 

Z pocZ'ltkiem grudnia radykalne ugrupowania mlodzieiy przypuSciIy 
atak na oslawiony monument Lenina w Nowej Hucie, probujllc w trzech 
kolejnych, iSci.e bappeningowych akcjach, dokonae symbolicznej detroniza
cji Wszechpanujllcego do niedawna Wodza. Euforii burzenia nie zdolala 
powstrzymac nawet interwencja rzll'iu, ktoremu "niebezpieczna zabawa" 
tutejszych licealistow byla i nie na r~k~, i nie w po~. 10 grudnia pomnik 
zos~al decyzjll wladz miejskich zdemootowany i wywieziony. Ale Moina 
zapytac, czy jest to rzeczywiScie kooiec? 

122 



• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

ZOARZENIA - KSIAiKI - LUOZIE 

Krakowska rnlodziez pozbyla si ~ wprawdzie wdzi~cznego obiektu polity
cmych demonstracji, ale wszystkie inne problemy - pozostaly. A tych nie 
da si~ jui: tak latwo usun~ przy ui:yciu petard i puszek z farbll. 

Grud zien - pelen Przedswilltecznego zabiegania - ujawnil w calej 
.0stroSci zaprogramowanll jak gdyby nieudolnosc i bezwlad odchodzllCYch, 
komunistycznych wladz miejskich. Mnozll si~ coraz to nowe kantory 
wymiany walut, rozkwita wlltpliwa bardzo, kierowana przez dawnych 
prominentow F undacja Odnowy Zabytk6w Krakowa, z jej system ern 
krzykliwych, opanowujllCYcb Stare M iasto butik6w - upadajll natomiast 
podstawowe uslugi, trzeba szcz~a, by oddae do reperacji buty, czy kupie 
znaczki na list. 

Wawel rna wreszcie nowego dyrektora. Po Smierci prof. Szablowskiego 
piec~ nad zbiorami Zamku KroJewskiego objlll docent Uniwersytetu 
Jagiellonskiego, Jan K. Ostrowski, specjaIizujllcy si~ w dziedzinie sztuki 
nowozytnej i malarstwa XIX wieku - autor ksilliek 0 Antonie van Dycku, 
Piotrze Michalowskim, cennego zarysu Krakow w scrii Artystyczne stolice 
iwiala, a tatie monografii poswi~nej malarstwu polskiernu w XIX 
wieku, wydanej ostatnio w Monachium. 

Wyb6r ten zdaje si~ bye jak najbardziej trafny - rokujllcy nadzie~, :ie 
zabytek tej miary co Wawd zostanie przywr6cony do przyslugujllcego rnu 
stanu i pozycji: po gruntownym remoncie i modernizacji muzealnej 
infrastruktury stanie si~ osrodkiern centralnych wystaw i sympozj6w. 

Towarzystwo przemyslowe - ukonstytuowane zaledwie przed dwoma 
laty, ajui: bardzo zasluzone srodowisko pracujllce dla podniesienia kultury 
ekonomicznej spoieczenstwa - podj~lo decyzj~ utworzenia Instytutu prze
myslowo-Handlowego im. Miroslawa Dzielskiego. Zgodnie z idell niedaw
no zmarlego zaloi:yciela i prezesa Towarzystwa instytut ten mialby 
ksztalcic wysoko wykwaIifikowanli kadr~ menadZerow, wykorzystujllc 
kontakty i dost~ do odpowiednich szk61 i finn na Zachodzie i w Ameryce. 

Fundusze na ten eel zgromadzil w du:iej mierze sam Miroslaw Dzielski, 
kt6ry podczas swojego ostatniego pobytu w Stanach Zjednoczonych nawill
zal m.in. owocnll wsp6lpra~ z organizacjll CIPE (Organizacja dla Popiera
nia Prywatnej Wytw6rczoSci). 
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Ukazal si~ ostatni podzieniny - dwudziesty 6smy - numer "Arki". 
Kwartalnik ten, wydawany od roku 1983, nalezal do najlepszych niezalez
nych periodykow polityczno-kulturalnych: swietny dobor autorow, orygi
nalnose myslenia, wysoki poziom merytoryczny i literacki. 

Na lamach "Arki" zaprezentowano najpelniej mozofi~ poIitycznll kon
serwatyzmu, zwlaszcza amerykanskiego, w tym tlumaczenia i omowienia 
tekstow Laskiego czy Podhoretza oraz interesujllce teksty wlasne. "Arka" 
inspirowala, jak myslec i dzialae zgodnie z kategoriami konserwatywnymi, 
ale nie dogmatycznie - wskazujllc, jakie istniejll wartoSci uni wersalne, ktore 
wymagajll zachowania i kontynuacji, co jestdmy zdolni przeniese i co jest 
przydatne na gruncie polskim z europejskiej i amerykanskiej mysli 
konserwatywnej . Nie sposob zapomniee taki:e 0 cennych inicjatywach 
pisma: popularyzowaniu kontrowersyjnej tworczoSci J6zefa Mackiewicza, 
0publikowaniu specjalnego numeru orweIlowskiego, czy 0 wainej ankiecie 
o nacjonaIizmie. 

Srodowisko "Arki" zapowiedzialo legalizacj~ swojej dzialalnoSci . Obok 
dwumiesi~cznika projektuje si~ rowniez edycj~ dziennika 0 nazwie "Czas" 
(w miejsce wydawanego od niedawna dwutygodnika "Swiat"). Zyczyc 
wypada, aby w nowych, legalnych warunkach "Arka" zachowala swoj'l 
niezalemose i krytycyzm. 

Aktorzy krakowscy wyst'lpili z inicjatyw'l utworzenia Fundacji na Rzecz 
Dzieci Niewidomych i Niedowidz'lcych, ktorej celem byloby gromadzenie 
funduszy nie tylko na leczenie i wspomaganie chorych dzieci, lecz tam 
ksztalcenie najbardziej sposrOd nich uzdolnionych. Pi~kne to przedsi~w
zi~ie ze strony tych, ktorych sztuka zwr6cona jest przede wszystkim ku 
widzowi - a zatem temu, ktory posiada momosc jej wizualnej percepcji. 

Ogloszenie programu Fundacji nast'lpilo 10 grudnia podczas specjalnie 
zaaranzowanego koncertu w Filharmonii Krakowskiej, w ktorym obok 
takich znakomitych aktorow tutejszych seen, jak Anna Polony, Anna 
Dymna, Jan Frycz i Jan Peszek, wyst'lpily rowniez niewidome dzieci. Pod 
okiem aktorow przygotowaly one wlasny artystycmy program - mowily 
wiersze Kochanowskiego, Mickiewicza i Milosza. W koncercie uczestniczyl 
rowniez ZespOi Muzyki Dawnej z krakowskiej Szkoly dla Niewidomych 
przy ul. Tynieckiej . Dzieci pomogly zatem same sobie - caly dochOd ze 
sprzedaiy biletow zostal przeznaczony na ich Fundacj~. 

GoScili w Krakowie z wykladami dwaj wybitni uczeni i:ydowscy: dr 
Richard L. Rubenstein ze Stanow Zjednoczonych i prof. Chone Shmeruk 
z Izraela. 
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Dr Rubenstein - specjaIista w dziedzinie religioznawstwa i nauk 
humanistycznych z Florida State University - zdobyl rozglos ksiClikll After 
Auschwitz (1 966), ktorll zapoczlltkowal kierunek zwany "teologill po 
HolokauScie". Podczas pobytu w Krakowie wyglosil kilka wykladow 
(KIK, Collegium Novum, Akademia Ekonomiczna, Palac pod Baranami); 
do najwainiejszych naleialo jego wystllpienie na Siennej (12 grudnia). Gosc 
z Ameryki , mowillC0 teologii judaistycznej i chrzeScijanskiej po H olokaus
cie, zaskoczyl sluchaczy swobodll interpretacji podstawowych dogmatow 
obu religii - zwlaszcza dogmatu 0 przymierzu Boga z narodem wybranym, 
rozwaianym w kontekScie tragedii Zydow podczas II wojny swiatowej. 
Rubenstein chce tym samym zniesc poj~e kary, zeslanej jakoby przez 
Boga na naroo iydowski i odrzucic katastroficznll wizj~ dziej6w, wynikajll
Cll z wiary w boskll ingerenc,W. W innym przypadku - jak twierdzi 
amerykanski mysliciel - skazani jesteSmy na bl uinierstwo: Hitler musialby 
bye uznany za narz¢ zie boskiej sprawiedliwoSci, a Bog odpowiedzialny za 
niespotykane w dziejach ludzkoSci m~zenstwo jednego narodu. 

Stworzona przez Rubensteina " teologia po H olokauScie" - mimo iZ 
w zasadniczych punktach kontrowersyjna - posiada wymiar optymistycz
ny: probuje wyzwolic wsp61czesnego czlowieka zpoczucia fatum, deter
rninujllcego jego jednostkowy i zbiorowy los. 

15 grudnia w Mi¢zywydzialowym Zakladzie Historii i Kultury Zydow 
w Polsce przy VJ swoj ostatni goScinny wyklad, zam ykajllcy semestralny 
cykl, wyglosil prof. Chone Shmeruk z Vniwersytetu w Jerozolirnie 
zasluzony badacz j~ka i literatury jidisz, a taki:e jeden z glownych 
inicjatorow zblii.enia polsko-iydowskiego w ostatnich latach. Wsroo slucha
c:z.y byli m.in. przewodniCZllcy gminy zydowskiej Krakowa, p. Jakubowicz, 
redaktor Jerzy Turowicz, profesorowie Jan Blonski i Tadeusz Chrzanowski. 

Vczony z Jerozolimy podzielil si~ wynikami swoich dlugoletnich badan 
nad tworczoScill noblisty, Isaaka Bashevisa Singera, podkre§lajllc zarowno 
Imiwersainy wymiar tej literatury, jak i fakt CZllstkowej zaledwie jej 
recepcji. Pomimo duzej popularnoSci prozy Singera podobno tylko 1/4 jego 
oIbrzymiego dorobku zostala przelozona na j~zyk angiei ski , stanowillcy 
punkt wyjScia dla dalszych tlumaczen. Prof. Shmeruk - wydawca korpusu 
dziel Singera w jidisz - sugerowal, by zwJaszcza polscy tlumacze Singera 
si~gali wprost do j~zyka oryginalu. W angielskich translacjach bowiem 
zatarte zostaje najcz~iej tak interesujllce dla polskiego czytelnika tlo 
prozy Singera, osadzonej gI~boko w realiach polsko-iydowskiego habitatu. 

Towarzystwo Historyczne urzllrlzilo w Auli PAN (11 grudnia) wieczor 
poSwi~CODY pami¢ prof. Emanuela M. Rostworowskiego - postaci wsroo 
krakowskich uczonych wyjlltkowej, wybitnego historyka, eseisty i publicys
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ty. Sylwetk~ zmarlego przed dwoma miesi<l,cami Profesora przedstawili 
jego przyjaciele i najbliZsi wsp6lpracownicy: prof. Jerzy Michalski z War
szawy, prof. Jozef Gierowski i prof. Irena Homola-Sk<l,pska. 

Zarowno referenci, jak dyskutanci byli zgodni, ii: odszedl czlowiek 
niepospolity: Jako uczony hlczyl w sobie cechy nie tak cz~to dzis juz 
spotykane: zdumiewaj<l,c<l, rzetelnosc erudycyjnego warsztatu z rozleglosci<l, 
zainteresowan badawczych, dociekliw<l, analiz~ hood ze zdolnoSci<l, kon
struowania jasnych i logicznych syntez, co wi~j - posiadal taler.t 
literackiej narracji, kt6ry umoZliwial mu sugestywne odtwarzanie atmo
sfery i szczeg610w Zycia - od polityki po sztuk~ i obyczaj. Przywolywano 
zwlaszcza dwa pomnikowe jego dziela: Hislori{; powszechnq XVIII wieku 
i Polski SJownik BiograflCzny, kt6rego redaktorem byl przez okres 25 lat. 

Szkoda, Ze na spotkaniu tym nie malazl si~ nikt 7J! srodowiska, z ktorym 
prof. Rostworowski byl w ostatnich kilkunastu latach najSciSlej zwi:p:any
srodowiska "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku". Zbyt mocno bowiem 
w dyskusji zabrzmialy glosy tych Jego kolegow, z ktorymi nolens volens 
wsp6lpracowal byl w latach SO-tych - w czasach zwanych przez niego 
samego okresem naukowego "poddanstwa". 

Biblioteka Jagiellonska rna tradycj~ urz~zania swietnych wystaw. Az 
dziw, ze mijaj<l, one zwykle niepostrzezone. Przypomniee wypadaloby 
chociazby wystawy poswi~cone Braudelowi, Heweliuszowi, drukom staro
cerkiewnym i ikonie czy Karlowi Krausowi. 

W grudniu sala ekspozycyjna wypelnila si~ pami<l,tkami po Aleksandrze 
Briicknerze. W 50-lecie Smierci wielkiego "badacza i milosnika rzeczy 
polskich" zgromadwno w pi~kn<l, caloSt eksponaty wymownie ilustruj<l,ce 
jego drog~ Zyciow<l, i rozwoj naukowych zainteresowan: pocztowki z ro
dzinnego Tarnopola, fotografie, stare sztychy przypominaj<l,ce miejsca jego 
studiow i pobytow badawczych. Licme wydania jego pionierskich prac, 
obfita korespondencja ze srodowiskami naukowymi przybliZaj<l, format 
tego uczonego, ktory obj<l,wszy katedr~ uniwersyteck<l, w Berlinie - osi<l,gn<l,l 
niekwestionowane pierwszenstwo posrOO badaczy j~zykow i kultur slowia
tiskich. 

Liczne cracoviana podkreSlaj<l, dobitnie kontakty uczonego z miastem, 
lctorego za jego klerykalizm nie lubil, ICcz z ktorym aZ do Smierci byl 
zwi:p:any. 

Profesorski, konserwatywny Krakow stanowil zawsze dobre tlo dla 
artystycznej awangardy. Jej tradycj~ stara si~ podtrzymywac nadal Grupa 
Krakowska, kt6ra, skupiaj<l,c najwybitniejszych artystow two174CYch prze
de wszystkim w Krakowie - dzis juz w wi~kswSci klasyk6w polskiej 
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awangardy - prLyci~a rowniez i premiuje artystow mlodych, wybijajllcych 
si{: w romych srodowiskach. 

W tym miesillcu galeria Grupy Krakowsldej w Krzysztoforach oddana 
zostala Andrzejowi Szewczykowi - artyScie mieszkajllccmu w podbeslddz
kiej wsi, lecz od lat dwunastu zwillZanemu z warszawskll Galerill Foksal. 
W piwnicy Krzysztoforow Szewczyk usytuowal jednll, zagamiajll~ calli jej 
przestrzen kompozycj~ - 0 wieloznacznej nazwie Bazylika-Biblioteka. 

Artysta - owladni~ty idell j{:Zyka i pisma uniwersalnego - si{:ga do form 
rud ymen tamych, gl~boko tkwi~ch w kulturze, obdarzonych symbolicz
nym, czytelnym w zalozeniu dla kaZdego sensem. Bazylika-Biblioteka to 
metaforyczna swilltynia, utworzona z jednorodnych, drewnianych tablic
segmentow, ktore, ustawione jedna za drugll, ukladajll si~ w trojdzielny, 
para -bazylikaln y system. 

Segmenty z szewczykowsldej swilltyni moma jednoczcinie odczytywac 
inaczej - jako zapisane wyciskanym w oIowiu, tajemniczo polyskujllcym 
pismem nagrobki, stele - z odwiecznego cmentarza-kirkutu. Wyrastajllc 
z zasypanego solll, ruchomego jak gdyby podloza, odcinajll si~ swoim 
uroczystym, hieratycznym rytmem od nietrwalego, a zarazem zdolnego 
pochlon~ wszystko Zywiolu - symbolizujllccgo i pustyni~, i morze. W ten 
oto sposOb kultura zwyci{:za nad tym, co niszczy i przemija - trwa poprzez 
swoje uniwersalne znald. 

azb 
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J~STA 
WIE~EM ... 

JADWIGA ZVLlNSKA 

UCIECZKA DO EGIPTU 
(M isterium Bozonarodzeniowe) 

Iozer: Noc tak sarno gwiaZdzista jak kiedy urodzilaS syna. 
Maria: Ale wtenczas swietliste obloki zaslanialy gwiazdy. A z koloro

wych oblokow wynurzyl si~ Aniot, ktory prowadzil hurce wojska 
nicbieskicgo wielbillce Boga. 

Iozer: Tak mowili pasterze. Ale ty nie mogiaS tego widzieC. 
Maria: Widzialam. 
Iozer: Przeciez niebo zakrywal w stajni dach. 
Maria: Icdnak . widzialam. I zastWY anielskie mowily: "Pokoj ludziom 

dobrcj woli". 
Iozer: Slyszalas? 
Maria: Slyszalam. 
Iozer: I widzialas Aniola? 
Maria: Cale zast~py. 
Iozer: Ia nie widuj~ Aniolow. Chyba we Snie. Ale to nie to sarno. 
Maria: Nie to sarno. 
Iozer: Potem przyszli ci trzej - w¢rowcy z sakwami. 
Maria: Magowie. 
Iozer: Mowili, ze przyszli z daleka za gwiazdll. Pewnie to byli astro

logowie. Teraz duzo ich tu si~ kr¢. 
Maria: Przybyli na wic\bllldach i wielbilldy zagllldaly przez drzwi . Mialy 

pyski jak owce. 
Iozer: Wie\blO!dy zawsze majO! pyski podobne do owicc. I zlozyli 

twojcmu Synowi dary. 
Maria: Zloto, kadzidlo i mirr~. 
Iozer: Bardzo dziwne. 
Maria: Ia si~ nie dziwilam. 
Iozer: To zloto pozwoli nam oplacic dach nad glowll i kupic jedzenie 

zanim zaczn~ zarabiac ciesiolkll. 
Maria: Gdzie? w Egipcie? 
Iozer: Cidle wsz¢zie s.ll po trzebni. A w Leontopolis m ajduje si~ 

swilltynia zydowska. Umyslilem :i.e tam si~ zatrzymamy. Przy 
swiO!tyni s.ll zabudowania i pomieszczenia dla kaplanow i lewitow. 
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Z pewnoSci~ cieSla si~ im przyda. Zawsze jest cos do naprawienia. 
Maria: 	 Powiadasz, Ze w Leontopolis jest swil!tynia zydowska? 
Jozef: 	 Dowiadywalem si~ u ludzi, ktorzy bywaJi w Egipcie. Wybudowal 

jl! Oniasz, syn arcykaplana na miejscu zrujnowanej swil!tyni 
bogini Bubastis. Za pozwoleniem krola i krolowej. Dawno. 

Maria: 	 W swi ~tyni zapaJimy kadzidlo ku czci Pana. 
Jozef: 	 Ale mirr~ moi:emy sprzedac. 
Maria: o nie. Mirra jest dla Dziecil!tka. Codziennie nacieram go 

odrobinl! mirry. Przeciez dary zioi:yli Jemu, nie nam. 
Iozef: Aromaty !Wi dla ludzi bogatych. 
Maria: Moj syn ~dzie namaszczony najdroi:szymi olejkami, wylanymi 

z aJabastrowego naczynia. 
Iozef: 	 Anrol ci powiedziai? 
Maria: 	 Nie. Ale wiem. 
Jozcf: Nie jest latwo byc opiekunem kobiety, ktora urodzila Boskiego 

Syna. 
Maria: Bog zeslal na cicbie ci~i:kie brzemi~. 
Jozef: Nie skari:~ si~ . 
Maria: Z poczl!tku chciald mnie odepchnl!c. 
Iozef: Nigdy nie chcialem ci~ odepchn~c. Chcialem uciec. Ale zostalem. 
Maria: Dlaczego zostald? 
Jozef: Mialem sen, ie urodzisz dziecko, poc~te boskl! mOCl!. A w Swil!

tyni jerozolimskiej rozpoznala go prorokini Anna. 
Maria: 	 I Symeon wzi~1 go na r~ce i rozpoznal w nim zbawienie swiata. 

A potem zwrocil si~ do mnie i powiedzial: A dus~ twojl! 
przeniknie miecz. 

Jozef: Nie slyszalem. 
Maria: Mysl~, i:e ten miecz rozcil!1 przede mn~ zaslon~ ~krywaj~CCl 

przyszlosc. Ale nie ch~ 0 tym mowic. Wszystko chowam 
w swoim sercu ai:eby rozpami~tywac przez reszt~ dni moich. 

Jozef: Wszystkiego i tak nie spami~tam. 
Maria: Nie masz poj~cia jak przepastne jest seree matki przeci~te 

mieczem. 
Jozef: Swita. Widz~ straie rzymskie. 
Maria: Straie rzymskie !Wi wsz¢zie. 
Jozef: Nie zatrzymujl! nas. Nie pytajl! 0 nic. Pozwoll! przejsc na ziemi~ 

egipskl!. 
Maria: A gdy kaplani w Leontopolis zapytajl! dlaczego opuScilismy 

Galile~? 
Jozef: Odpowicm i:e Herod wydal rozkaz zabijania nowonarodzonych 

chlopcow, gdyi przepowiedziano mu Ze narodzil si~ krol i:ydow
ski i obawia si~ utracic koron~. 

Maria: Moj syn b~zie ukoronowany koronl! z ciemi. 
Jozef: Z cicmi? 
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Maria: Tak. Na szyderstwo. 
lozef: Nie chcialbym tego doi:yc. 
Maria: Nie doi:yjesz. 
lozef: Sk~d wiesz? 
Maria: Tylko ja musz~ mu towarzyszyc do kOllca. Ai: na gor~. 
lozef: Na jak~ gor~? 
Maria: Nie jeden raz b~zie wst~powac na gor~. Ale na koniec - za

prowad~ go na gor~.. 0 nazwie ... 
lozef: Musimy zrobic maly odpoczynek. Tu pod sykomor~, gdzie 

zatrzymal si~ osiolek. Zdejm~ mu juki z grzbietu. 
Maria: A ja nakarmi~ dzieci~tko. 
lozef: Czy czujesz rzeski powiew? Musi tu gdzid bye woda. Pojd~ 

napoie osla. A potem dalej w drog~. 

Jadwiga tylinska 
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SUMMARY 

The complex process of changes and transfonnations which has been 
taking place in Europe for a couple of months now, and the dissolution of 
the post-Yalta political system make it indispensable to resume the 
subjects of European unity and Poland's position in a new configuration 
which is only now emerging and gradually preparing to take the final, 
definite form. The number begins with the text of a speech delivered by 
Prime Minister of Poland's Republic Tadeusz Mazowiecki on an assembly 
of the European Counsel in Strasburg and devoted to the discussion of 
these topical problems. Jerzy Kloczowski takes up the same question in his 
reflection on the place of Central and Eastern Europe in historical 
perspecti ve. The subject is further developed by Kazimierz Dziewanowski, 
who states his hypotheses about European future. Finally, Ludmila 
Grygiel in another of her "Letters from Italy" describes the way Central 
Europe appears in the eyes of Western public opinion. The second block 
consists of texts focused around a range of problems defmed collectively as 
"Art and Cognition". It includes Jan Tomkowski's essay Mysticism or the 
Deciphered Book which analyses common features shared by literary works 
of mystic writers, Philip Sherrard's essay on the philosophical aspects of 
the literary output of Oskar Milosz, a Lithuanian- French poet, translated 
and prefaced by Czeslaw Milosz, an article by Ireneusz Kania in which the 
author investigates the salutary role of music in Richard Wagner's 
tetralogy. Finally we find a translation of part of a poem Ephraim's Book 
by James Merril, an outstanding American poet of today; the translation 
was made by Stanislaw Baranczak, who also provided it with a comprehen
sive introduction. 

Ewa Bienkowska's reflections on the problem of time, inspired by works 
of Franz Kafka and Hannah Arendt fill the space reserved for philosophy. 

In connection with the approaching free local elections, first in the 
post- war Poland, Jacek Purchla draws a picture of the traditions and 
future prospects of city self-government in Krakow. 

Anna Baranowa's detailed review of a synthetic history of nineteenth 
and twenthieth-century art by Mieczyslaw Por~bski opens the "Events 
- Books - People" section. Krzysztof Biedrzycki analyses the latest volume 
of Stanislaw Baranczak's poetry published by "Zeszyty Literackie" in 
Paris. Zbigniew Baran discusses a historical monography about Prince 
Adam Czartoryski's politics written by a German scholar Hans Henning 
Hahn , Jan Galarowicz speaks about the Polish translation of Edith Stein's 
doctor's thesis On the Question of Empathy, and Jaroslaw Gowin in his 
"Philosophical Review" summarizes - polemically, in part - Lee Auspitz's 
and Andrzej Walicki's articles on contemporary Polish philosophy, publis
hed in American journals. Toward the end there follow two newly 
introduced sections - Marek Skwarnicki's review of Polish Catholic 
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monthlies and "Krakow's Chronicle". Jadwiga .zyliJiska's meditation 
Right to Egypt closes up the number. 

SOMMAIRE 

Les changements en cours sur Ie continent europeen et la chute du 
systeme politique erige apres Yalta, incitent areprendre Ie theme de I'unite 
europeenne et de Ia place de Ia Pologne dans Ie nouvel equilibre qui se 
profile. C'est a ces problemes que Ie Premier ministre, T. Mazowiecki, 
a consacre son discours, prononce au forum du Conseil de l'Europe, Ie 31 
janvier 1990 et repris ici a titre d'introduction. Dans la meme ligne, se . 
situent les reIlections de Jerzy Kloczowski sur la position de I'Europe 
centrale et orientale dans une perspective historique, les theses de 
Kazimierz Dziewanowski sur l'avenir de notre continent, et les echos de 
l'opinion occidentale sur notre region rapportes par Ludmila Grygiel dans 
sa Lettre d'/talie. 

Le deuxieme partie de ce cahier comprend des textes regroupCs autour 
du theme: "Art et connaissance": un essai de Jan Tomkowski, La mystiqUe 
ou Ie Livre reiue, qui analyse les traits communs des ouvrages litteraires des 
ecrivains mystiques, une etude de Philip Sherrard sur les aspects philoso
phiques de I'oeuvre du poete lituano-fran~ais Oskar Milosz (oeuvre 
traduite et prCfacee par son neveu Czeslaw Milosz), un article d'Ireneusz 
Kania, sur la fonction salvitique de la musique, telle que la con~it Wagner 
dans sa tetralogie, et un fragment d u poeme Le Livre d'Ephraim, de James 
Merrill, traduit et preSente par Stan~lzw Baranczak. 

Entin, Ewa Bienkowska en s'inspirant de Franz Kafka et de Hanna 
AIendt, aborde Ie probleme du temps. 

Au chapitre "Actualites", Jacek Purchla parlera de la tradition et de 
I'avenir de la gestion municipale de la ville de Cracovie, a propos des 
elections locales, les premieres du genre en Pologne depuis la rm de la 
guerre, qui vont se derouler en mai prochain. 

Le chapitre "Evenements - Livres - Hommes" comprend: 
- la recension d'Anna Baranowa sur l'histoire de I'act aux XIX et XXe 

siecies, elaboree par Mieczyslaw Por~bski; 
- Ie compte rendu de Krzysztof Biedrzycki sur Ie recueil de poemes de 

Stanislaw Baranczak, paru dans "Zeszyty Literackie" aParis; 
- celui de Zbigniew Baran, sur une monographie historique ecrite_par un 

erudit allemand, Hans Henning Hahn, avec pour sujet Ie prince Adam 
Czartoryski; 

- et de Jan Galarowicz sur la traduction en polonais de la these de 
doctorat d 'Edith Stein , Sur les problhnes de l'empathie; 
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- la revue de la presse philosophique de laroslaw Gowin, qui resume, 
non sans polemiquer par moments, les articles de Lee Auspitz et d 'Andrzej 
Walicki sur la philosophie polonaise contemporaine, publies dans les 
periodiques americains. 

Le numero se referme sur deux nouvelles rubriques, la revue des 
mensuels catboliques polonais, assurec par Marek Skwarnicki, une chroni
que de Cracovie, ainsi qu'une pricre, Lafuite en Egypte, mystere emt par 
ladwiga Zylifiska. . 

AUTORZY TEGO NUME RU: 

ZBIGNIEW BARAN, ur. 1955 w Cz~tochowie, historyk mysli politycmej. 
Ukonczyl nauki politycme na WydziaJe Prawa UJ, przygotowuje doktorat po
swi~ny Julianowi KJaczce. Czlonek zespolu redakcyjnego "Res Publiki", staty 
wspolpracownik ,;Znaku", publikowaJ r6wniez w "Po Prostu Bis", ,,Archiwum 
Historii Filozofti i MySli Spolecmej" i "Tygodniku Powszechnym". Mieszka 
w Krakowie. 

ANNA BARANOWA, ur. 1959 w Dobromilu, hisloryk szluki i eseislka. Ukonczyla 
hislori~ szluki na UJ, 1988/89 w Wicdniu jako laurealka stypendium im. Herdera 
hamburskiej fundacji F.V.S. Czlonek zespolu redakcyjnego "Res Publiki", stala 
wspolpracowniczka ,,znaku", publiJeowala rowniei: w "Po Prostu Bis", "TygodniJeu 
Powszechnym" i ,,zeszylach Literackich". Przygolowuje do druku ksillZk~ Gesamt, 
kUIIS/werk Tadeusza Kantora. Mieszka w Krakowie. 

STANISLAW BARANCZAK, ur. 1946 w Pomaniu, poeta, Uumacz, teorelyk 
lileratury i krylyk. Absolwent ftlologii polsJciej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 
nas~pnie pracownik naukowy tegoz uniwersylelu, zwolniony dyscyplinarnie 1977 
i przywr6cony w okresie "SolidamoSci", od 1981 wykladowca Harvard University. 
Wsp61zaJozyciel i dzialacz Komitetu Obrony Robotnikow, czlonek redakcji niezaJci
nego kwartalniJea ,,zapis", od 1983 czlonek zespoiu redakcyjnego ,,zeszytow 
Literackich", redaktor naczelny "The Polish Review". Stale wspOlpracuje z "Tygod
nikiem Powszechnym", publikowal rownici m.in. w "Biulelynie Informacyjnym", 
,,znaku", "Literalurze na ~wiecie" i w wielu pismach emigracyjnych i podzieronych. 
Laureat nagrOd Fundacji im. KoScielskich i Fundacji Jurzykowskiego, czlonek b. 
ZLP i SPP. Wydal zbiory wierszy: Korekta twarzy (1968), Jednym /chem (1970), 
Dziennilc poranny (1972), Sztuczne oddycNm~ (1974), Ja wiem, ie /0 niesluszne 
(1977), Tryp/yk z betonu, zM{czeniD i jniegu (1980), A/liJntyda (1986), Widokowka 
z tego iwiata (1989), 159 w~rszy (1990), tomy szkicow krytycmych j teoretycz
no- Iiterackich N~Jni i zaduJani (1971), Ironia j harmoniD (1973), J(!zyk poetyclci 
Mirona BiDloszewskiego (1974), Etyka i poetyka (1979), Ksiqiki najgorsze (1981), 
Czytelnik ubezwlasnawolniony (1983), Uc~kin~r z utopii. · 0 poezji Zhign~wa 
Herberta (1984), Przed j po (1988), przeloZyI i opracowal wybory wierszy Dylana 
Thomasa (1974), Osipa Mandelsztama (1977), Josifa BrodsJciego (1 979, 1988), 
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Gerarda Manleya Hopkinsa (1981), angielskich poct6w metafizycznych (1982), e.e. 
cummingsa (1983), Johna Donne'a (1984), Tomasa Venclovy (1989), George'a 
Herberta (1989), Andrew MarveUa i lamesa Merrilla (w druku), Uumaczyl taki.e 
m.in. Humleta i BlUze Szekspira, utwory Emily Dickinson, Williama BuUera Yeatsa, 
Philipa Larkina i proz~ Ursuli Lc Guin, przygotowal Antologie poezji iwiadectwa 
j sprzeciwu 1944-1984 "Poeta pumilta" (1984). Wyoor jego wierszy oraz ksi~Zka 
o poezji Herberta ukazaly si~ po angielsku w USA. Mieszka w NewtonviUe, 
Massachusetts. 

KRZYSzrOF BIEDRZYCKI, ur. 1960 w Krakowie, absolwent polonistyki 
i n1moznawstwa UJ. Publikowal w "Tygodniku Powszechnym", "Przegl~zie 
Powszechnym", ,,Kinie", "Filmie", "Znaku", " Zeszytach Literackich" i "Swiecie". 
Obecnie przebywa na slypendium w USA. 

EWA BIENxOWSKA, ur. 1943 w Warszawie. Absolwenlla romanistyki UW, dr 
hab., uprawia eseislyk~ Iiterack~ i nIozoflcznll. 1975-BI pracownik KUL, od 1981 
we Francji, wykladala na uniwersytecie w Avignon, obecnie mieszka w Wersalu pod 
Paryzem. Laurealka nagrody Fundacji im. KoScielskich. W latach 70-lych stale 
wsp6ipracowaIa ze ,,znakiem", publikowala tei: w "Tw6rczoSci", "Tygodniku 
Powszechnym", "Tekstach", jesl czlonkiem zespolu redakcyjnego ,,ZeszytOw Litera
ckich". WydaIa: Dwie (Wane losu. N ietzscM-Norwid (1975), W poszukiwaniu 
kr61est wa czlowieka. Utopw sztuki od Kanta do Tomasza Manna (1981) i tryplyk 
nowelislycmy Dane lKkbrane (1985), Uumaczyla m.in. Paula Ricoeura. 

KAZIMIERZ DZIEWANOWSKI, ur. H30 w Warszawie, dziennikarz i pisarz. 
Absolwent WydziaIu Prawa UW, publikowal w prasie od 1946. 1955~7 czlonek 
redakcji lygod nika "Swial", 1968-74 publicysta "Zycia Warszawy", 1974-BI 
lygodnika "Lileralura", 1981 i 1989 w redakcji "Tygodnika Solidarnosc", od 1982 
stale wsp6lpracuje z "Przegl~em Powszechnym", od 1989 z "Tygodnikiem 
Powszechnym", czlonek b. ZLP i SOP. Wydal: Swiadek w kraju Kajki (1957), 
Mahomet j pulkownicy (1960), Reportai 0 szkielku i oku (1963), Skorpion w namiocie 
bilUowym (1964), Archanioly i szakale (1965), Kairskie ABC (1969), Ksifga zdziwieti 
(1974), Zloto piask6w (1 976), Swiat skarb6w i tajemnic (1979), WlaSnie wr6cilem 
(1 98 1), Zapowiada sif ostra zima (1981), Brzemi(l bialego czlowieka (1981 -l. I, 1989 
- t. 2), Z lom ielazny, smiech pokoleti (1987). Mieszka w Warszawie. 

JAN GALAROWICZ, ur. 1949 w Lopusznej na Podhalu, Absolwenl morom UJ, 
adiunkt w Zakladzie FilozofU Akademii G6rnicw-Hutniczej i w Zakladzie Etyki 
UI. Staly wsp6ipracownik "Znaku", publikowal r6wniez w "Sludiach Filozoficz
nych", "Sludia Philosophiae Chrislianae" , "Przegl~zie Powszechnym" i "Tygod
nik u Powszechnym". Przygotowal dwie ksi~ki : Czlowiek jest osobq. Podstawy 
antropologii JUozojkznej Karola 'Wojtyly i Na scieikach prawdy. Jflprowadzenie do 
jilozojii. Mieszka w Krakowie. 

JAROSLA W GOWIN, ur. 1961. Absolwent filorom UJ, od 1989 czlonek redakcji 
,,znaku", publikowaI r6wniez w "Sludiach Filozoficznych", "PowSci~g1iwosci i Pra
cy", ,,Bez Dekrelu", "Tygodniku Powszechnym" i "Aree" . Mieszka w Krakowie. 

LUDMILA GRYGIEL, hisloryk, wsp6lpracowniczka "Znaku", od 1980 przebywa 
w Rzymie, sekrelarz redakcji kwarlalnika ,,11 Nuovo Areopago", publikowala 
r6wniei: m.in. w "Tygod niku Powszechnym", "W drodze" i "PowSci ~g1iwoSci 
i Pracy" . Przelozyla i opracowala Lisly sw. Katarzyny ze Sieny (1 988). 
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w "Pismie", "Literaturze na Swiecie" i "Znaku", prace tybetologiczne oglaszal 
w Polsce, USA, Rumunii, na W~grzech, w Indiich i Chinach. Mieszka w Krakowie. 

JERZY KLOCZOWSKI, ur. 1924 w Bogdanach, historyk. 1941-44 zolnierz 
ZWZIAK, walczyl w Powstaniu Warszawskim, odmaczony m.in. Krz}iem Virtuti 
Mi.litari i Krz}iem WaJecznych. Studiowal w Pomaniu i Toruniu, 1950 dok
toryzowal sill i podjlll pra~ na KUL, prof. zwyczajny, kieruje Instytutem Geografli 
Historycznej Koociola w Polsce. Czlonek szeregu instytucji naukowych w kraju 
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