
· ROK XLII ZNAK 
KRAKOW 

M I E S I F; C Z N I K CZERWIEC (6) 1990 

sztuka 

E 

BARANCZAK . DICKINSON· ST ALA . SZYMBORSKA 


WOROSZYLSKI . AWIERINCEW . WOLFF· BAlJUS 


PORF;BSKI . BIENKOWSKA . ZYLINSKA 


.ZNAI·t.· . 
.....~~-.,.. , . .... ... 
R'SD&&CJ A 

DWUGlOS WOKOt HEIDEGGERA 




W NUMERZE: 

Numer nlnleJszy niemal w calosci poswi~cilismy literaturze i sztuce 
widzianym ad strony ich zwiqzku z fundamentalnymi problemami 
religijno-metafizycznymi. Otwierajqcy zeszyt esej Stanislawa Baran
czaka wprowadza w tw6rczose Emily Dickinson, w ielkiej XIX-wiecznej 
poetki amerykanskiej. Rozwaiania a jej niezwyklym, samotniczym i yciu 
i odkrywczej smialosci i nowoczesnosci jej poezji ilustruje autor 
wlasnym i przekladami dwudziestu wierszy Dickinson, pochodzqcymi 
z przygotowanego do druku tomu. 0 innej, tym razem wsp6/czesnej, 
wyb itnej poetce - 0 Wis'lawie Szymborskiej - pisze Marian Sta la, 
sledzqc w jej wierszach wqtki metafizyczne i odczytujqC dramatyczne, 
egzystencja lne pytania skryte pod maskq iron ii i lagodnego humoru. 
Kr6tkim przyb liieniem sylwetki Sergiusza Awierincewa, wybitnego 
rosyjskiego uczonego, filologa, badacza literatur staroiytnych, a takie 
dzialacza demokratycznego, poprzedza W iktor Woroszylski prezentacj~ 
przeklad6w wierszy religijnych Awierincewa. Te zupetnie nieznane 
utwory bez popadania w przesad~ uznae moina za jeden z najwspanial 
szych pr~ejaw6w insp iracji religij nej - gl~boko zakorzenionej w tradycj i 
katoli cyzmu, a jednoczesnie bardzo osobistej - w poezj i dzisiejszej. 

W dziale eseju znalazly si~ trzy teksty. Czeslaw Por~bski przez nieocze
kiwane zestaw ienie postaw Zyciowych Alberta Schweitzera i Jean- Paul 
Sartre'a, za punkt wyjsc ia biorqce malo znany fakt bliskiego pokrewien
stwa tych postaci, pokazuje dwie, jakie odmienne drogi, jakimi kroczy 
XX-wieczna kul tura. Relacj~ mi~dzy sztukq a metaf izykq ana lizuje 
Wojciech Balus opisujqc stale obecny w dziejach mysl i a sztuce sp6r: 
czy zadaniem sztuki jest wyraianie tego, co rzeczywiste czy tei tego, co 
widzialne. Ostatnia cz~se eseju Ewy Bienkowskiej zamyka cykl jej 
rozwaian a czasie, historii i kryzysie wsp61czesnosci . 
Odr~bny blok material6w przypomi na Zycie i tw6rczose wybitnego 
malarza i duchownego, ks. Jerzego WolHa (1902-1 985) . Blok ten 
zawiera wspomnienie pi6ra Zofii Malanowskiej oraz szese list6w Wolffa 
do Krystyny Zwolinskiej, pisanych w roku 1948: relacja z artystycznej 
pielgrzymki do Parvia i Chartres staje si~ w nich sposobnoSciq do 
sformulowania wielu wainych mysli a malarstwie i 0 zwiqzku mi~dzy 
zmyslowym a duchowym pierwiastkiem w sztuce. 
Numer zamykajq recenzje, korespondencje zagraniczne oraz p61poetycki 
szkic-medytacja znanej pisarki, Jadwigi Zylinskiej, a labiryncie z katedry 
w Chartres. 

Siaw graficznq miesili1cznika opracowal: 
MIROSLAW KRZYSZKOWSKI ® 
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STANISlAW BARANCZAK 

SKORa NIE MOZNA MIEC WSZYSTKI EGO 

o POEZJI EMILY DICKINSON 

The Missing All - prevented Me 
From missing minor Things. 

(Skoro nie moglam miee Wszystkiego -
Nie dbalam 0 brak mniejszych Rzeczy.) 

Nie wiemy nawet, jak wygllldala. To maczy - nie wiemy, jak wygilidaia 
trzydziestokilkuletnia kobieta, ktora pewnego dnia roku prawdopodobnie 
1865, w swoim pokoju na pi~trze rodzinnego domu w miasteczku Amherst 
w stanie Massachusetts, pochylala si~ nad kartkll papieru, notujllc na niej 
okrllgiym i pochylym pismem te dwie linijki wiersza. Po najwi~kszej poetee 
amerykanskiej pozostala jedna tylko wiarygodna podobizna: dagerotyp 
wykonany w roku 1848. UcI'iwycona na nim en face siedemnastoletnia 
dziewczyna, 0 nieladnych i wraZliwych rysach, z wlosami gladko za
czesanymi na uszy i zapewne zwillzanymi z tylu, szczupla w swojej ciemnej 
sukni, ze wstllzkll na dlugiej szyi - to dopiero podlotek, jeszcze nie ta Emily 
Dickinson, ktorej wiersze mialy mniej wi~j dziesi¢ lat p6iniej przybrac 
ksztalt otwierajllcy nowll epok~ w poezji j~zyka angielskiego. Jak wy
gilldaia ich autorka w latach, kiedy je pisala - nie wiemy. I wszystko 
wskazuje na to, ze nie dowiemy si~ nigdy. 

Dzisiejsi biografowie poetki przytaczajll szczeg6ly wiele mowilleej historii, 
w ktorej glownll rol~ odgrywa ten wlaSnie dagerotyp. Po smierci Emily 
w roku 1886 jej mlodsza siostra Lavinia ku swojemu kompletnemu 
zaskoczeniu odkryla w jej pokoju zamknj~ty na klucz kuferek, wypelniony 
polllCzonymi w schludne zszywki r~kopisami 1775 wierszy. N awet ci, co znali 
Emily za Zycia i wiedzieli, Ze pisze poezje, nie mieli poj~a, ze napisala az 
tyle: przed jej zgonem ukazalo si~ drukiem w czasopismach zaledwie siedem 
utworow (wszystkie zresztll anonimowo i w zasadzie bez jej zgody). Na 
proSb~ Lavinii egzekutorkll tej niespodziewanie obszernej literackiej spus
cizny zostala Mabel Loomis Todd, zona miejscowego profesora astrono
mii, zdolna malarka i przyjaciolka Emily w ostatnich latach jej Zycia 
(przyjaciolka zresztll korespondencyjna, jako Ze - z powodow, ktA,e za 
chwily si~ wyjasnill - nie widziala jej na oczy, choe w tych samych la
tach pozostawala w skandalicznym jak na owe czasy romansowym zwi¥ku 
z zonatym bratem Emily, Austinem). Intuicyjnie pojmujllc wyjlltkowosc tej 
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STANISlAW BARANCZAK 

poezji, poczt:la przepisywac ledwie czytelne rt:kopisy z myslll 0 przygotowa
niu do druku wyboru wierszy; na wspolpraCt: przy tej inicjatywie dal sit: tci 
narnowic Thomas Wentworth Higginson, miemy, choc wplywowy literat, 
ktory za rycia poetki pelnil wobee niej funkcjt: nie zawsze poWnego 
mentora. Oboje stant:li jednak od razu wobec koniecznoSci podwojnej 
operacji 0 charakterze, zeby tak rzee, kosmetycznym - dotycZllcym 
autoportretu Emily odbitego posrednio w jej tworczoSci i jej doslownego 
dagerotypowego portretu. Wybrane do publikacji wiersze przybraly 
w ksilli:ce drastycznie "poprawiony" wyg1~: szokujllco niekonwencjonalne 
epitety zastliPiono bardziej utartymi okrdleniarni, starannie wygladzono 
chropowatosci wersyfikacji i intonacyjne zalarnania, dziwacznq interpunk
cjy i pisoW]1iy (niczliczone myslniki i slowa pisane z duzych liter) 
przystosowano do ogolnie obowiqzujllcych regul. 

Analogicznemu retuszowi poddano zarazem dagerotyp. Tak rodzina, jak 
i obydwoje wydawcy uznali, Ze ten jedyny pozostaly po Emily wizerunek 
nie oddaje jej sprawiedliwoSci. Metodll doslownego retusZll sporZlldzono 
wiyc nowy portret: pozostaly na nim - dokladnie tak jak w wydrukowa
nych wierszach - tylko najogolniejsze zarysy twarzy poetki, wszystkiemu 
innemu zas nadano wygi~ zgodny z panujllcll w jej epoce konwencjll 
urody. PowScillgiiwe, gladkie uczesanie przybralo ksztalt falistych pukli, 
szyjy otoczyly romantycznie spienione koronki, sukienka z ciemnej stala siy 
biala. Niektore z tych szczegolow mogly nawet odpowiadac rzeezywistoSci 
- wiadomo na przyklad, ze Emily w p6iniejszym okresie zycia miala 
zwyczaj istotnie ubierac siy na bialo - w sumie zlozyl sit: z nich jed
nak konwencjonalny postromantyczny obrazek. Ten spreparowany portret 
ostatecznie zresztll nie ukazal siy w pierwszym posmiertnym tomiku: 
zarnidcilo go dopiero wydanie z roku 1924. Niemniej, od tego czasu 
ow sentymentalny wizerunek poetki utrwalal w umyslach czyteinikow 
pewien stereotyp Emily Dickinson i jej poezji, uksztaltowany jUl przez 
wyretuszowane i selektywne wydania oraz wyidealizowane wspomnienia 
posmiertne. 

Zburzylo ten stereotyp dopiero opublikowanie w roku 1955 przez 
Thomasa H. lohnsona kompletnego krytycznego wydania wierszy poetki 
w ich oryginalnej postaci, a wkrotce p6iniej takZe pelnej edycji jej listow. 
Dopiero w swietle tych wydan okazalo siy, Ze ta, ktorll miano za nidmialq 
i sentymentalnll panienky z prowincji, zajmujllCl! siy w wolnych chwilaCh 
pisaniem wierszy 0 ptakach i kwiatach, byla w rzeezywistoSci wielkq 
nowatorkll, odnowicielkq mowy poetyckiej, obdarzonll przy tym umyslem 
o ftlozoficznej glybi i nie cofajqcll sit: przed niczym w swojej pogoni za 
wym ykajllCll sit: prawdll swiata czy wlasnej swiadomosci. 

Wszystko to nie moZe nie przywiesc na mysl posmiertnych dziejow poezji 
Norwida, poddawanej przez dlugie lata - na innym kontynencie, ale w tej 
samej epoce - analogicznym retuszom edytorskim i podobnie naginanej 
przemocll do stanu "normainoSci". lakkolwiek jednak przelomowa rola 
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Emily Dickinson w poezji amerykanskiej drugiej polowy XIX wieku jest 
istotnie uderzaj,!co podobna do roli Norwida w poezji polskiej, doszukiwa
nie si~ bardziej szczeg610wych analogii nie powinno posuwac si ~ tu za 
daleko. Mi~zy tym dwojgiem poet6w jest jedna co najmniej zasadnicza 
r6inica. W przeciwienstwie do strategii pisarskiej Norwida, ktory (dopoki 
fizycznych sit i zdrowia mu starczalo) w szkicach, wyst,!pieniach publicz
nych, listach, przedmowach do wierszy i samych wierszach aktywnie 
forsowal swoj,! id~ poezji, ktory przy calej "ciemnosci swojej mowy" 
walczyl bezustannie 0 czytelnika i 0 utrzymanie z nim kontaktu - drog~ 
tworcz'! Emily Dickinson da si{: opisac wyl~cznie jako drog{: wycofania si{: 
i wyrzeczenia, odosobniania si~ urastaj,!cego stopniowo do rozmiarow 
programowo przyj{:tego modus vivendi, coraz szczelniejszego zamykania si{: 
we wlasnych pilnie strzezonych granicach. leden z jej najbardziej przej
muj,!cych wierszy, powstaly juz okolo 1862 roku, uderza trzeZw,! samo
wiedz,!, zjak~ definiuje ten wewn{:trmy proces jako nieprzepart'! sklonnosc 
Duszy: 

Dusza dobiera sobie Towarzystwo 
I - zatrzaskuje Drzwi 
lak Bog - rna w sobie prawie Wszystko 
A z Reszty sobie drwi -

Nie dba - ze tlocz'! si{: Rydwany 
U jej pochytych Bram 
i.e na wytartym jej Dywanie 
Przykl~ka Cesarz sam -

Wiem, jak z ni~ jest - gdy z Rzesz wybiera 
Kogos lednego - raz -
Zamyka si{: jak Sluza - zwiera 
W sobie - jak Glaz 

lak wiele innych wierszy Emily Dickinson, tak i ten interpretowany juz 
bywal na rozmaite sprzeczne wzajemnie sposoby. Kwesti,!, od -ktorej 
wszystko tu zaleiy, jest oczywiScie pytanie, kim jest "Ktos Jeden" 
wspomniany w ostatniej strofie. W zaleinosci od udzielanej odpowiedzi, 
dopatrywano si~ w utworze juz to zaszyfrowanego wyznania milosnego, 
juz to deklaracji religijnej wiary, juz to wreszcie aluzji do konkretnych 
wydarzen z iycia poetki (w mysl tej ostatniej interpretacji druga strofa np. 
mialaby zawierae wspomnienie wizyt paru redaktorow pism, ktorzy 
w r. 1862 probowali nawi~zac z autork,! kontakty). Wszystkie te proby 
rozszyfrowania sensu wiersza wydaj~ si~ jednak chybione. Pelni{: maczenia 
nadaje mu tylko (zwlaszcza na tie innych wierszy 0 podobnej wymowie) 
przyj{:cie zaloZenia, Ze Ktos leden to ten, w kogo Dusza si{: wciela, a wi{:c 
kame ludzkie ,ja". "Dusza", ktora ,jak Bog - rna w sobie prawie 
Wszystko", jest tym samym, czym w innym wierszu okazuje si{: "Mozg", 

5 



STANISlAW BARANCZAK 

majqcy "dokladnie ci~i:ar Boga". MieszcZllc w sobie "prawie Wszystko", 
Dusza nie musi otwierac drzwi w poszukiwaniu wyjscia w zewn~trzny 
swiat: to, co z tego swiata naprawd~ dla niej waine, rna i tak w sobie. 

I jako poetka i jako czlowiek Emily Dickinson w przeszlo sto lat po jej 
smierci pozostaje wciCli: jeszcze - mimo uroslej juz tymczasem niebotycmej 
g6ry biografii i interpretacji krytycznych - nieprzeniknionll zagadkll. 
o jej zyciu wiemy jednalcZe na podstawie wspomnien i dokument6w 
dostatecmie wiele, aby z fakt6w ulozyl si~ obraz ilustrujllCY i potwierdza
jllCY autodiagno~ postawionll przez cytowany wiersz. Jest to obraz 
konsekwentnie post~ujllcego - i w tej konsekwencji przybierajllcego form~ 
objaw6w wr~ psychopatologicznych - wycofywania si~ z otwartej 
przestrzeni w coraz szczelniejsze zamkni~e i z Zycia wsrOd ludzi w glllb 
wlasnego ,ja". Dusza w tym wypadku "zatrzaskuje drzwi" wyj'ltkowo 
wczesnie, aby pozostawac odtlld w starannie "dobranym towarzystwie" 
samej siebie. JeZeIi moina m6wic 0 wytworzonym przez zbiorow'l swiado
mose czytelnik6w "portrecie" Emily Dickinson, w sytuacji, gdy nic 
pewnego nie wiemy nawet 0 jej wygl~zie zewn~trznym, gdy jej Zycie nie 
pomieScilo w sobie ani jednego barwnego epizodu i gdy niejasny pozostaje 
nie tylko sens, ale nawet i przebieg pewnych kluczowych dla jej rozwoju 
tw6rczego wydarzen (takich jak zwlaszcza historia jej wielkiej i nie
szcz~sliwej miloSci, na temat kt6rej do dzis produkuj'l niezliczone hipo
tezy biografowie) - taki portret sprowadza si~ do mitycznej podobizny 
"mniszki z Nowej Anglii", eremitki nie wychodz'lcej niemal ze swej 
sypialni na pi~trze, kt6ra sluZyla jej rowniez jako pisarski gabinet. 
Wlasnie to sarnotnicze odosobnienie pozostaje gl6wnym motywem naszych 
wyobrazen 0 Emily Dickinson; moma przypuszczac, Ze zastanawialo ono 
jeszcze bardziej jej wsp6lczesnych, s'lsiad6w z malego miasteczka, w kt6
rym wystarczylo nie pojawic si~ na niedzielnym nabozenstwie, aby stac si~ 
natychmiast przedmiotem domysl6w i plotek. C6i: zas rzec 0 formach 
wycofania si~ jeszcze wyrainiej patologicznych, takich jak np. jej wielo
krotnie wspominany zwyczaj unikania wszelkiego, choeby wzrokowego 
kontaktu z ludZmi: w p6iniejszych latach zycia przynajmniej, w razie 
wizyty nawet najblii:szych przyjaci61, z reguly nie wychodzila do nich 
do salonu, lecz rozmawiala z nimi z pi~terka, przez uchylone drzwi 
sypialni. To jui: nie tylko atak nieSmialoSci czy depresji: to atak paniki, 
do kt6rego opanowania Dusza niejednokrotnie po prostu nie posiada dose 
"hartu": 

lie hartu w Duszy - Ze to mosi, 
Gdy coraz blii:ej brzmi 
St'lpanie nadchodz'lcych Stop -
Skrzyp otwieranych Drzwi -

Cala poezja Emily Dickinson midci si~ w tej szczelinie uchylonych 
Drzwi: drzwi jej pokoiku na pi~trze, ale takze drzwi Duszy, "zatrzaskiwa
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nych" przez nill samll i coraz to na nowo "otwieranych" przez zewn~trznll 
rzeczywistosc, innych ludzi i Boga. 

Mlodosc poetki niczym nie zapowiadala jej pOiniejszych samotniczych 
sklonnoSci. Jak moma wnosic z jej zachowanych dzieci~ych i mlodzien
czych listow, Emily byla nonnalnym, peloym Zycia mlodym stworzeniem; 
jej z lekka absurdalne poczucie humoru moglo wr~z wydawac si~ 
nieokieizanym rozhukaniem w powainej atmosferze rodzinnego domu 
i purytanskiego nowoangielskiego miasteczka. Rodzina nalezala do naj
szacowniejszych w midcie. Ojciec Emily, Edward Dickinson, byl najwy:icj 
cenionym w Amherst prawnikiem, skarbnikiem Amherst College (jednej 
z najlepszych uczelni w Nowej Anglii, zalozonej zresztll przez jego ojca) 
i przez pewien czas nawet poslem do Kongresu Stanow Zjednoczonych. 
Nad zyciem rodziny dominowala silna osobowosc ojea (po jego Smierci 
w r. 1874 Emily napisze w liScie: "Serce mial czyste i straszne - drugiego 
takiego chyba nie rna na swiecie"; w domowej ceremonii Zalobnej nie 
uczestniczyla osobiScie, przysluchujllc si~ jej tylko ze swojej sypialni na 
pi~trze). Wychowanie dzieci odbywalo si~ pod ojcowskll kontrolll, w duchu 
SciSle protestanckim, ci~cym silnie w stron~ kalwinizmu i purytanizmu. 
Rygoryzm tych wyznan mogl miec wplyw na poiniejsze sklonnoSci 
psychiczne i tryb Zycia poetki, ale duch protestantyzmu byl tez w kilku 
szczegolnych sensach naraz wybitnie sprzyjajllcym podlozcm dla jej 
tworczoSci. Mowa tu z jednej strony 0 roli introspekcji i bezposredniego 
dialogu z Bogiem, z drugiej - 0 gl~bokim i zasadniczym wplywie, jaki na 
tematyk~ i poetyk~ jej wierszy wywacla zaZylosc z Biblill oraz osluchanie 
z melodykll i wersyfikacjll hymnow protestanckich. Jej charakterystyczny 
nieregulamy jamb tylko z pozoru stwarza wrazenie dokonanego na wlasnll 
r~k~ przewrotu w angielskim systemie wiersza; w istocie, jak to udowodnily 
specjalistyczne analizy, jest to raczej nowatorskie przctworzenie wzorcow 
rytmiczno--metrycznych znanych z wczdniejszych 0 eale stulecie hymnow 
np. Isaaca Wattsa lub innych autorow piesni religijnych. 

Symbolicznie potraktowana postac ojea - cz~sto przechodzllea plynnie 
w postac gromego i surowego w swej opiekunczosci, ale tak.i:e zazdros
nego, naiwnego, traktowanego z poblaZliwym humorem Boga Ojea 
- stanowi w wierszach Emily Dickinson jeden z najwamiejszych punk tow 
orientacyjnych jej poetyckiego swiata. Matka miala na jej osobowosc 
wplyw nieporownanie mniejszy. Jak wynika ze wzmianek w listach poetki, 
wi~z emocjonalna mi~dzy nill a matkll prawie nie istniala, a pewna bliskosc 
mi~zy nimi zrodzila si~ dopiero, gdy doszlo do swoistej zamiany 
psychologicznych rol: matka w poiniejszym wieku zapadla na zdrowiu 
i zniedol~zniala, co postawilo c6rk~ wobec koniecznoSci roztoczenia nad 
nill "matczynej" opieki. Na rodzenstwo skladali si~ wspomnianijuz starszy 
brat Austin i mlodsza siostra Lavinia; z czasem Austin poslubil najblizszq 
przyjaciolk~ Emily, Susan Gilbert, i zamieszkal z nill tuz obok glownej 
siedziby rodzinnej (stojllcej nb. do dzis przy jednej z ulic Amherst i mie
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szcz~cej w sobie muzeum poetki), w nowyro domu wybudowanym 
specjalnie dla nich przez ojca. 

Chot mali:enstwo Austina mialo si~ p6iniej okazae nieudane, uderza 
w tyro obrazie sp6jnose rodzinnego kr~gu, kt6rego nie byl w stanie rozerwac 
nawet brak emocjonalnego ciepla mi~zy rizieCmi a rodzicami. W latach 
mlodoSci ta najbliZsza sfera, chot niew~tpliwie najwaZniejsza, byla wcilli 
jeszcze dla Emily tylko pierwszym z killru koncentrycznych kr~g6w, 
w kt6rych si~ obracala. To, Ze zdarzalo jej si~ wtedy opuszczae gniazdo 
rodzinne, bylo gl6wnie zaslu~ faktu, Ze Edward Dickinson, czlowiek mimo 
swoich ograniczen nie~tpliwie swiatly, kladl wyj~tkowy nacisk na solidne 
wyksztalcenie dzieci. Jego starsza oorka byla w swoim pokoleniu jednll 
z nielicznych kobiet, kt6rym wnoi:liwiono dostw do studi6w. Po ukori
czeniu Amherst Academy, doskonalej miejscowej szkoly sredniej, siedemnas
toletnia Emily (w tyro momencie moi:emy j~ sobie przedstawie wlasnie tak~, 
jak~ uwiecznil j~ dagerotyp) podejmuje nauk~ w "seminarium ienskim" 
Mount Holyoke w oddalonym 0 par~ zaJedwie mil miasteczku South 
Hadley. (Mount Holyoke College jest dzis jedn~ ze slynnych Pi~u Uczelni 
skupionych w promieniu killru mil wok61 Amherst.) Przestrzenna bliskosc 
nie pomaga: jui: ta wczesna faza mlodoSci przynosi pierwszy znac~cy 
symptom chorobliwego uzaleZnienia Emily od rodzinnego domu. Z nie 
wyjaSnionych do dzis powod6w (jednym z nich m6g1 bye Icryzys duchowy, 
spowodowany niech~~ do dose fanatycznego ruchu "odrodzenia" religij
nego, dominuj~cego w tych latach w i;yciu umyslowym uczelni) przyszla 
poeth przerywa studia przed uplywem roku i wraca do Amherst. Pozosta
nie tu jui do konca i;ycia, zdobywaj~ si~ tylko w r. 1855 na podr6z 
pociwem do FiladelfIi i Waszyngtonu oraz w latach 1864-65 na dwie 
wyprawy do Bostonu (te ostatnie - z koniecznoSci: poszukuj~c porady 
lekarskiej w zwi~zku z pogarszaniem si~ wzroku). Od momentu porzucenia 
studi6w k~g jej i;ycia zaw~i:a si~ wi~ w zasadzie do rodzinnej miejscowoSci, 
ale przez pewien czas Emily bierze jeszcze stosunkowo regulamy udziaJ 
w zyciu towarzyskim miasteczka. Miejscowe kroniki notuj~ na przyklad, Ze 
w r. 1856 zdobywa drug~ nagrod~ w konkursie wypieku chleba w trakcie 
dorocznego jarmarku; w roku nast~pnym zasiada w jury konkursu. 

Silne s~ tei wci~z jeszcze w tym mlodzienczym okresie jej wi~zi 
uczuciowe z innymi ludimi, znajduj~ce sw6j wyraz w gl~bokich (gl~bokich 
zwlaszcza z jej strony) przyjaZniach, a takze w paru przynajmniej 
miioSciach. 0 tych ostatnich wiadomo niewiele i stanowi~ one po dzis 
dzieri przedmiot spekulacji biograf6w. Nie mamy na przyklad zbyt 
obfitych informacji na ternat postaci Benjamina F. Newtona, aplikanta 
w firmie prawniczej ojca Emily. Mlody czlowiek byl jej niew~tpliwie bliski, 
rowniez pod wzgl~em poziomu umyslowego i zainteresowan Iiterackich: 
ch~tnie czytal jej wczesne wiersze i zach~al j~ do pisania. 0 slubie nie 
moglo jednak bye mowy: Newton byl bez grosza. Wyjechal zresz~ 
z Amherst, gdy Emily miala 18 lat, i wkr6tce potem zmarl. 
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Czy wlaSnie to rozstanie bylo jedn'l z dwu druzgocz'lcych "strat", 
o kt6rych m6wi'l niektore wiersze? Bye moze. Czy bylo natomiast jednym 
z powOOow ci~zkiego kryzysu psychicznego, ktory wedlug wszelkich oznak 
dotkn'll Emily w latach poiniejszych? Dociekania biografow nie przyniosly 
dotqd w tej mierze zadnych jednoznacznych ustalen, choe nie brak 
fantastycznych teorii, manipuluj'lcych - w braku przekonuj'lcych swia
dectw - tekstami samych wierszy, aby wydobye z nich rzekome zaszyf
rowane aiuzje do potajemnego malZenstwa Emily, czy nawet zabiegu 
przerwania ci'lzy, ktoremu miala si~ w tym okresie poddae. Wszystkie te 
spekulacje wydaj'l si~ wysoce w'ltpliwe. Jedyny fakt z tych lat, co do 
ktorego moma miee stosunkowo wysoki stopien pewnosci, to nieszcz~sliwa 
milosc,o ktorej nic bliZszego jednak nie wiemy. 

Nie wiemy nawet, kto byl jej przedmiotem. Przez dlugie lata biografowie 
usilowali obsadzie w tej roli pastora i popularnego kaznOOziej~ Charlesa 
Wadswortha, ktorego Emily spotkala w czasie wspomnianej wycieczki do 
Filadelfii w r. 1855 i z ktorym w nast~pnych latach utrzymywala bardzo 
iywe kontakty drog'l korespondencji. Wadsworth OOwiedzil jq nawet pi~e 
lat p6Zniej w Amherst, wkrotce potem jednak zostal wezwany do pracy 
duszpasterskiej w San Francisco, co w owczesnych warunkach oznaczalo 
wyniesienie si~ na drugi koniec swiata. Czy ta z kolei rozl'lka oznaczala 
drug'l ze wspomnianych dwu strat? Czy to cierpienie z jej powoou bylo 
wzmiankowanym w innym wierszu "wielkim bolem" ("Wielki bol za
st~puje rutyna cierpienia ... ")? 

Nie jest to oczywiste. Ostatnie lata zwlaszcza przynosz'l coraz wi~ej 
danych swiadczqcych 0 tym, ze kontakty z Wadsworthem byly przede 
wszystkim, jesli nie wyl'lcznie, kontaktami pocz'ltkuj'lcej autorki z im
ponuj'lc'l jej postaci'l z wielkiego swiata i cenionym kaznOOziej'l; wstrz'ls 
spowOOowany jego wyjazdem jest najprawdopOOobniej sentymentalnym 
mitem, wyprOOukowanym i wyolbrzymionym przez wczesnych biografow. 
Prawie dokladnie to sarno da si~ powiedzie6 0 dwoch innych kandydatach 
do roli tajemniczego m~Zczyzny w iyciu Emily. Jednym z nich jest Samuel 
Bowles, redaktor pisma wychOOz'lcego w pobliskim Springfield; nic jednak 
nie wskazuje na to, ze uczucia, jakie do niego Zywila, wykraczaly 
w czymkolwiek poza przyjain. Niew'ltpliwie silniejszy - i OOwzajemniony 
-zwi'lzek uczuciowy l'lczyl Emily z Otisem Lordem, powszechnie szanowa
nym S¢zi'l S'ldu Najwyzszego stanu Massachusetts; pewne poszlaki 
wskazuj'l, Ze doszlo nawet do jego oswiadczyn, prawdopOOobnie 00
rzuconych. Ten jednak romans, jdli byl romansem, przydarzyl si~ poetce 
w ostatnich latach jej iycia i z naturalnych wzgl~d6w chronologicznych nie 
moma go winie za ci~zkie przejScia psychiczne, jakich oliar'l stala si~ 

wedlug wsze1kich oznak jako kobieta mniej wi~cej trzydziestoletnia .. 
Pewne jest jedno: pocz'ltek lat szeSCdziesi'ltych, zwlaszcza rok 1862 jest 

okresem, w kt6rym ow niedawno przezyty kryzys owocuje oblit'l seri'l 
wierszy (w wydaniu zbiorowym przyblizon'l dat'l 1862 opatrzonych zostalo 
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przez edytora ponad 300 utwor6w, od nr 326 do 664). Wierszy nie tylko 
napisanych w rewolucyjnie nowym stylu, ale i stanowi'lcych najwyisze 
osillgl1i~e poetki. Jednoczesnie to wlasnie wtedy zaczyna si~ na dobre 
proces jej wycofywania si~ z iycia publicznego i towarzyskiego, zamykania 
si~ w tym najw~zszym otoczeniu zewnytrznym, jakim byly mury rodzin
nego domu, a przez ostatnie dwadzieScia lat iycia - cztery Sciany pokoju na 
piytrze. 

JeSli nie traumatyczny wstrZlls zawodu milosnego - co moglo bye 
przyczyn'l tego odwrotu od swiata? Co najmniej kilkanaScie ksi'lzek z calej 
biblioteczki biografistyczn<rkrytycznej, jab narosla juz wok61 tw6rczoSci 
Emily Dickinson, przynosi rozmaite pr6by odpowiedzi na to jedno pytanie. 
Zdaniem niekt6rych badaczy decyduj'lcy wplyw mialo tu poczucie zdomi
nowania przez ojca, kt6rego chl6d i dystans uniemoi:1iwial autentyczne 
porozumienie. Zdaniem innych - kryzys stanowil kulminacjy poczucia 
winy z powodu zerwania si~ wi~zi uczuciowej z matk'l. Niekt6re dociekania 
psychoanalityczne sugeruj:j, silniejsze niz milosc siostrzana powi'lzania 
emocjonalne z bratem albo sklonnoSci lesbijskie - w obu tych, dose 
zasadniczo odmiennych, diagnozach chodziloby 0 to sarno og61niejsze 
zjawisko stlumienia libido ze wzgl¢6w obyczajowych, z czego mialaby si~ 
rodzie frustracja i wspomniany kryzys. Popularne dzis uj~a feministyczne 
k1ad'l nacisk na czynnik socjologiczny: gl6wnym motywem uraz6w i neu 
roz poetki mialaby bye podrzydna pozycja kobiety w systemie spolecznym 
jej epoki. W pobliiu tych koncepcji mieszcz'l si~ teorle, kt6re w procesie 
wycofywania siy i izolowania Emily Dickinson dopatruj:j, siy reakcji na 
rozczarowania czysto literackie, wynikaj:j,ce z niemoinoSci zdobycia uzna
nia i zrozumienia dla wlasnej tw6rczoSci w oczach ludzi, na kt6rych opinii 
jej zaleialo. (Jest istotnie faktem, ie zaden z jej nielicznych czytelnik6w, 
poza jedn'l moZe inteiigentn'l i obdarzon'l dobrym gustem Mabel Loomis 
Todd, nie byl w stanie docenie jej nowatorstwa: poczciwy Higginson na 
przyklad, za iycia ceniony literat i wydawca, do kt6rego Emily zwroola si~ 
listownie z prosb'l 0 ocen~ wierszy w r. 1862, w p6iniejszej korespondencji 
i kontaktach okazuje si~ osobowoSci'l wr~cz ialosnie nieadekwatn'l.) 
Pojawia si~ nawet prozaiczne wyjasnienie medyczne: przyczyn'l unikania 
kontakt6w z luMmi mogly bye po prostu nasilaj'lce si~ symptomy choroby 
Brlghta, na kt6r:j, poeth cierpiala i na kt6r:j, w kOllcU zmarla (jak 
wi ad om 0, objawami tej choroby nerek Slt obrz~ki). Jedna z najnowszych 
prac, ksi:j,ika Maryanne M. Garbowsky, oferuje wreszcie wytiumaczcnie 
psychiatryczne, w chorobliwym domatorstwie poetki doszukuj:j,c si~ sym
ptom6w ostrej agorafobii. 

Po lekturze tego rodzaju dociekan rna si~ ochot~ wzruszye rarnionarni: 
co z tego? Kazda z powyiszych teorii moze skrywae w sobie jakieS ziarenko 
prawdy; mozliwe nawet, ze dla pelnego wyjasnienia przyczyn zachowania 
samotniczki z Amherst trzeba by wzi'le pod uwag~ kilka teorii naraz. Ale 
gdybysmy nawet zyskali w tej sprawie ostateczn'l pewnosc - czy wyjasni 
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nam to cokolwiek w wierszach Emily Dickinson? Same te wiersze 
w naturalny sposob nic spelniajll przeciez warunkow, Jakie stawiamy 
dokumentowi biograficznemu czy historycznemu (w jednym z listow 
poetka objawia zadziwiajllco nowoczesnll swiadomose rozdZwi~ku czy 
przynajmniej nietozsamoSci pomi~dzy swoim ,ja" autentycznym a ,ja" 
litcrackim, podmiotcm mowillcym, kt6ry w wierszach jest jed)11ie jcj 
"reprezentantem"). A zatem wysnuwanie z tekstow wierszy arbitralnych 
wniosk6w na temat realnych przczyc, pogl~6w, stanu zdrowia lub 
prefcrencji seksualnych autorki jest procederem co najmniej wlltpliwym; 
czasami jest oczywistym nadu:iyciem. Ale i z odwrotnego punktu widzenia 
nalezaloby powiedzieC, ze jdli nawet kt6rys z tych wnioskow potwierdzajll 
obiektywne swiadectwa, nie rna to i tak prawie nigdy decydujllccgo 
znaczenia dla naszej interpretacji wierszy. DotrzeC do istoty sensu utworow 
Emily Dickinson moina tylko wtedy, jdli si~ zalozy, ze stale w tej poezji 
obecny gest wycofania si ~ i wyrzeczenia, owo "zatrzaSni~cie drzwi" - drzwi 
realnej sypialni na pi~trze i drzwi sportretowanej na literacki sposob Duszy 
- jest nie tylko oznakll, lecz taue znakiem. Nie tylko biernym 
symptomem neurotycznej reakcji ,ja" na swiat, ale rowniei aktywnll probll 
powiedzenia nam czegos - powiedzenia i 0 swiecie i 0 wlasnym ,ja". 

Skoro nie moglam mice Wszystkiego
Nic dbalam 0 brak mnicjszych Rzcczy. 
Jesli nie zaszlo nic wi~kszego 
NiZ Rozpad Sionca - Ostateczny 
Kataklizm Globu - nic nie bylo 
Tak wielkie - abym - na wiese 0 tym -
Podniosla z CiekawoSci Czolo 
Sponad Roboty. 

Dwie poczlltkowe linijki tego wiersza (nr 985) Sll takim wlasnie 
swiadomie stworzonym z n a: k i em, probll nadania z n a c zen i a :iyciu 
i w/asnemu zachowaniu wobec Zycia. Wycofanie si~ - podstawowy gest 
tego zycia - zostajc zinterprctowanc jako logiczna konsekwcncja przes/a
nki, jakll podsuwa doswiadczenie. Tll podstawowll przes/ankll jest parado
ksalny fakt, iz nasza egzystencja na ziemi, z pozoru rzucajllc nas w obj~ia 
Wszystkiego, jcdnoczd nic nas z tych obj~ wydzicra: W s z y s t k i c g 0 bez 
wyjlltku tak naprawd~ posillse nie moina, a zatcm doswiadczenic istnienia 
okazujc si~ jcdn}m pasmem strat, nieprzcrwanym procesem odzicrania 
i ogo/acania nas z tcgo, co nam rzekomo by/o dane czy chocby tylko 
obiecanc. W potocznym rozwnicniu egzystencji dopiero moment s.nierci 
odbiera nam Wszystko. Emily Dickinson przcsuwa tcn moment wstccz 
- tak dalcko wstecz, :Ze w gruncie rzeczy pokrywa si~ on z momentem 
narodzin. To dlatcgo kilkanascic sposroo jcj najbardziej poruszajllcych 
wicrszy operuje niezwyklll perspektYWll smierci za :iycia, punktem widze
nia kogos, kto umar/, ale zachowuje swiadomose - i resztkami tcj 
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swiadomoSci lowi ostatnie okruchy Wszystkiego, ostatnie "mniejsze Rze
czy" tego swiata, chocby tak drobne jak mucha: 

Przez smierc slyszalam Brz~k Muchy 
Pok6j dokola zamilkl -
Tak Burza - cichnie na moment 
Pomi~zy dwoma Zrywami -

Oczom obecnych - Lez zbraklo -
Oddechy - zbieraly wszystkie 
Sily - na NajScie ostatnie -
Gdy Kr61 rna zjawic si~ w Izbie-

Rozdalam juz Testamentem 
Pami,!tki po sobie - t~ cal,! 
Porcj~ Mnie - kt6r'! moglam Zapisac 
I wtedy - Mucha si~ wdala 

Niebieskim, niepewnym Br~kiem 
Pomi~zy mnie a swiatlo -
Potem Okna zgasly - a potem 
Juz nic nie widzialam - patrz,!c 

W takiej perspektywie moment Agonii okazuje si~ wystarczaj,!c,! synek
doch,! Zycia - wystarczaj,!C'l tym bardziej, i:e w przeciwienstwie do tego 
ostatniego jest wolny od zludy i falszu: 

Podoba mi si~ w Agonii 
To - ze jest zawsze prawdziwa -
Nie symuluje si~ Konwulsji, 
Ataku B61u - nie odgrywa -

Oczy si~ zaszkl'! raz - Smierci,! 
I nie do podrobienia 
S,! Paciorki na Czole - nizane 
Przez pospolitosc Cierpienia . 

. Gest wyrzeczenia si~ "mniejszych Rzeczy" tego swiata - "skoro nie 
moma miee Wszystkiego" - m6glby jednak poprzestac na przyj~ciu formy 
pywatnej ascezy, tego doslownego wycofania si~ i odosobnienia, kt6re 
w oczach wsp6lczesnych s,!siad6w uczynilo z Emily Dickinson miejscow,! 
dziwaczk~,: a w idealizuj,!cej wizji potomnych - tajemnicz,! "mniszk~ 
z Nowej Anglii". Gest wyrzeczenia przerodzil si~ jednak - zarazem i przede 
wszystkim - w tw6rczosc. Moglo tak si~ stac dlatego, i:e umysl poetki, 
ksztalcony na protestanckiej teologii, wycwiczony byl w dostrzeganiu 
paradoks6w i akceptowaniu wewn~trznych sprzecznoSci. Tak,! podstawo
w'! wewn~trzn,! sprzecznosci,!, gl6wnym konfliktem dramatu rozgrywaj,!
cego si~ w jej poezji, bylo w tym wypadku zalozenie, i:e choc Zycie 
bezustannie rabuje nas ze skarbu, jakim jest Wszystko - jednoczdnie nie 
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pozwala nam 0 istnieniu tego skarbu zapomniee. Przypomina nam 0 nim 
nawet za zatrzasni~tymi drzwiami naszego ,ja", szturmuj'lc nasz'l uwag~, 
pami~ czy wyobraini~ tysi'lcami owych "mniejszych Rzeczy", w ktorych 
odbija si~ w pomniejszeniu niezmierzone bogactwo swiata. JeSli dusza jest 
pokojem 0 zatrzasni~tych drzwiach - jest to, mimo wszystko, pokoj 
z oknem. 

Jeden z najinteligentniejszych komentarzy na temat tworczoSci Emily 
Dickinson, esej poety Richarda Wilbura, nosi tytul Swnptuous Destitution. 
Moma by to przelozyc jako "Wystawny niedostatek" albo "Przepych 
ubostwa". Oksymoron taki znakomicie okresla istot~ tej poezji. Bierze si~ 
ona cala z napi~ia pomi~zy swiadomoSci'l bogactwa a swiadomoSci'l 
nieuchronnoSci jego utraty. Wilbur dostrzega w zyciu poetki trzy glowne 
obszary doswiadczenia, w ktorych obr~bie ta podwojna swiadomosc 
ujawnila si~ szczeg6lnie dramatycznie: chodzi 0 doznanie braku oparcia 
w pewnosci religijnej, doznanie nieodwzajemnionej miloSci i doznanie 
braku odzewu ze strony czytelnika. W kaZdej z tych dziedzin - w potrzebie 
wiary, w potrzebie bycia kochan'l, w potrzebie literackiej afinnacji - umysl 
poetki z'lda maksymalistycznie Wszystkiego, aby otrzymac Nic; aby 
zetkn'lc si~ z odmow'l, oboj~tnosci'l lub drwin'l, jak w symbolicmym 
wierszu, w ktorym egzotycma "Brazylia" to synonim nieosi'lgalnego 
marzenia, a pod postac "wszechwladnego Kupca" moma podstawic tak 
Boga, jak i Ukochanego alba Czytelnika: 

o to jedno prosilam 
o nic innego - daremnie -
Dawalam Istnienie - za to -
Wszechwladny Kupiec kpil ze mnie -

Brazylia? Kr~il guzik 
W bok patrz'lC - waz'lC t~ mysl 
"Nie ma Pani niczego - co bysmy 
Byli w stanie pokazac - Dzis?" 

o "Brazylii" nie moma jednak przestac marzyc, "Wszystko" trzeba 
w wierszach przywolywac w calym jego niezmierzonym bogactwie - od 
konkretnego "niemrawego iuka" na Sciezce ogrodu czy polykaj'lcego 
dzdzowni~ ptaka poprzez nazwy na wpol mitycmych krain aZ po sarno 
Niebo (klore, jak to definiuje jed en z wierszy, jest "tym, czego nie 
dosi~gam") . A trzeba - wlasnie po to, aby tym wyraZniej uswiadomic 
sobie, jaka jest jedyna logiczna konsekwencja niemoZnosci posiadania czy 
obj~ia Wszystkiego. T'l jedyn'l konsekwencj'l jest koniecmosc wyrzecze
nia si~ swiata i wycofania ze swiata. Jdli bowiem calosci Wszystkiego nie 
da si~ obj'lc, a cZ'lStkowe posiadanie Wszystkiego to sprzecznosc sarna 
w sobie, ' pozostaje tylko jedna metoda: paradoksalne posiadanie drog'l 
wyzbycia si~, przyj~cie poprzez odrzucenie, wnikni~ie w istot~ rzeczy od 
strony jej przeciwienstwa. Naleiy wi~c, jak glosi inny wiersz, "Zachwyt 
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poznawac poprzez Bol". NaleZy wysnuc ostateczne wnioski z tego, Ze 
"Wody - UCzy pragnienie", a "Sukces zda si-r najslodszy / Tym - co ugi-rli 
kark". 

·Na tym samym paradoksie "wystawnego niedostatku" czy "przepychu 
ubostwa" opiera si-r bezkompromisowo nowatorska poetyka Emily Dickin
son. Jej wynalazczosc w tej dziedzinie polega rowniez - tak jak w wypadku 
strategii wycofania siy - na odwr6ceniu 0 180 stopni powszcchnie przyjytej 
metody. Krytyk Northrop Frye pierwszy bodaj zwr6ci1 uwag-r na fakt, Ze 
poetka podwai:yla podstawy uswiyconej w jej epoce konwencji jyzyka 
poetyckiego, ktorej idealem byla z jednej strony potoczystosc i gladkosc 
skladni i wiersza, z drugiej zas - niecodziennosc i wyszukana e\egancja 
slownictwa. Ty konwencjy, w ktorej zdanie i wiersz mialo bye przejrzyste 
a uwagy zwracat mialo na siebie "poetyczne" slowo, nieznana autorka 
z Amherst rozbila w puch - czyni'lC to w dodatku samodzielnie, prawie bez 
oparcia w tradycji C2y w przyldadach innych wsp61czesnych prob tego 
rodzaju (zapytana przez Higginsona w liScie, czy zna Zdibla trawy Walta 
Whitmana, odpowiedziala: "Wspomnial Pan Pana Whitmana - nie czytalam 
jego Ksi'l:ili - ale mowiono mi, Ze jest okropny"). Dokonala zas tego 
przewrotu, zast-rpuj'l:c konwencjy jej dokladnym negatywem: we wlasnej 
tworC2oSci poetki "uwyramil siy" i uwidocznil wiersz i proces ksztaltowania 
zdania, czy - szerzej - sam akt poetyckiego mowienia, slownictwo natomiast 
stracilo restryktywny charakter, otwarlo siy szeroko na doplyw potocznoSci 
i prozaicmego konkretu. Wiersze Emily Dickinson zatrzymuj'l: naSZ'l: uwagtr 
na skladni i budowie wersyfikacyjnej dzitrki temu, ze (calkiem jak u Donne'a 
i jego siedemnastowiccmych ucmiow, ktorym byla tez bJiska poprzez swoje 
metafizycme zainteresowania i sklonnosc do myslenia paradoksami) akt 
mowienia zawsze przelamuje tu jakis oper: opor wymykajllcego sitr slowom 
przedmiotu, oper materii jyzyka, opor obojytnego czy nicchytnego slucha
cza, opor samego mowi'l:cego i jego wewntrtrmych zahamowan. Wiersz 
odwzorowuje i uSwiadamia czytelnikowi wysilek myslowy, ernocjonalny 
czy wrYC2 artykulacyjny, jaki leg! u jego podstaw; jeSli jest koncowym 
produktem pewnej pracy, to takim, na ktorym pozostaly nie zatarte slady tej 
pracy (raz jeszcze przypomina sitr tu Norwid z jego slawnym zdaniem 
o odlewie gipsowym, na ktorym rzeibiafZ'pozostawia slady stykajllcych siy 
fonn). 

Wla.snie z tego przelamywania oporu bierze si~ jedna strona poetyki 
Emily Dickinson, jakll jest program owe stylistyczne ubostwo: nieregulamy 
i sk4PY, oczyszczony z wszelkiej sylabicznej "waty" wiersz akcentowy, 
niezwykle jak na ty epoky arbitralne i niedokladne rymy, urywkowe, jak 
gdyby w najwyiszym napitrciu wyjllkiwane zdania, pauzy rozrywajllce tok 
mowienia chwilami naglych zamilknitr6 i zarazem zabezpieczajllce wypO
wiedi przed popadnitrciem w intonacyjnll oplywowosc czy piosenkow,!: 
spiewnosc. Pod wieloma wzgl¢ami poetka pisala zapewne tak, jak mowila: 
moma smialo powiedziee, ze w jej skladni, wierszu, nawet interpunkcji 
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odbija si~ ow "cichy, wystraszony, zdyszany, dzieci~y glos", na ktory 
zwr6cil uwag~ sklldinlld malo wyczulony na gios jej poezji Higginson, 
kiedy po raz pierwszy odwiedzii swojll korespondentk~ w Amherst. 

lednoczeSnie zas demonstracyjne ubostwo aktu mow i en i a rna swojll 
odwrotnll stron~ w niezrownanym bogactwie mow y. Konkretnose i cel
nose opisu (wystarczyloby tu przytoczye par~ zdan i metafor opisujllcych 
zachowanie ptaka w wierszu "Ptak przyskakal po Sciezce ... ") bierze si~ nie 
tylko z · otwarcia neki slownictwa na wszelkie moi:liwe doplywy, od 
egzotycmego nazewnictwa geograficmego lub astronomicmego poprzez 
fachowe terminy odnoSZ4ce si~ do ogrodnictwa czy szycia az po potoczne 
wyraienia i idiomy. lej frodiem jest tatie poetycka technika, sluzllca 
pot~gowaniu wieloznacznoSci przekazu. Oparcie wiersza na technice meta
fory, symbolu, zagadki, zaskakujllcej defmicji (por. liczne wiersze, ktore 
rozpoczyna takie wlaSnie nieoczekiwane zdefiniowanie jakiegos poj~cia, 
np.: ,,'Nadzieja' jest tym upierzonym / Stworzeniem na galllzce ... ") sluzy 
zawsze jednemu naczelnemu celowi: jak najwi~kszemu zag~szczeniu bogac
twa sensow w jak najw~i:szym obr~bie ubogiej w slowa wypowiedzi. 
Ascetka ponieklld m us i a I a stae si~ poetkll: jej slcrajna konsekwencja nie 
mogia nie doprowadzie jej do odkrycia, Ze srodkiem przemiany ogranicze
nia w tworczose moZe bye tylko poezja. Albowiem jedynie w wierszu - tym 
bardziej wielomacznym, im jest zwi~Zlejszy - m n i e j m 0 z e z n a c z y e 
wi~cej. ledynie ciasny pokoik strofy rna - ze wszystkich ludzkich siedzib 
- nadprzyrodzonll zdolnose przeistaczania si~ w rozJegly "palac MoZliwo
Sci": 

Mieszkam w palacu Moi:1iwoSci 
Pi~kniejszy to dom od Prozy 
o wiele wi~j Okien -
Drzwi moma szerzej otworzye -

Te same Drzwi - drzwi Duszy, drzwi pokoju na pi~trze - ktorych 
"zatrzasni~cie" bylo pierwszym gestem tej poezji. 

Marzec 1990 Stanislaw Baranczak 
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WIERSZE 
W PRZEKtADZIE STANIStAWA BARANCZAKA 

77 

Nie mog~ slyszeC - i:e ktos "zbieg/" -
Zeby puis nie bil iywiej -
Zeby przyplyw nadziei 
Do lotu mnie nie zrywal! 

Nie mogy sluchae 0 wojskach 

Trumil!cych bunty wiyzienne -

Zeby nie targac wlasnych krat 

Dziecinnie - i mow daremniel 


160 

Zgubiona - w trakcie zbawienia! 

Wlasnie gdy swiat mikal z oczu, 

Wlasnie w chwili, gdy Wiecznosc miala siy rozpocZl!c -

Wtedy powr6cil oddech 
Z szumem siy wycofala 
Po tamtej stronie - zniechycona fala! 


Kto wrocil, tak jak ja, zwiedziwszy Pogranicze, 

Ten pragnl!lby wyjawiac jego tajemnice: 

Jak Zeglarz, ktory otarl si~ 0 obce ll!dy, 

Jak pobladly Reporter, ktory z domu zbrodni -

Zanim Pieczyc drzwi zamknie - wyszedl na ulicy! 


Nastypnym razem - zostac! 

Nastypnym razem - doznac 

Czego Uchem ogarnl!c, 

Objl!c Okiem nie moina-


N astypnyni razem - zwlekae, 
Tempo Wiekow hamowac zwykle -
Niech powoli wlokl! siy Stuiecia, 
Kolujl! Cykle! 
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193 

Dowiem si~ w koncu, dlaczego - u kresu 
Czasu - gdy skoncz~ juz pytae, dlaczego: 
Chrystus wyjasni wtedy kaid" z udr~k 
W swietiistej klasie, ktor" b~dzie niebo 

On mi przypomni obietni~ Piotra -
Ja w zamian - widzqc, cosmy Mu zrobili -
Zapomn~ kropl~ tej Udr~ki, ktora 
Parzy mnie teraz - parzy mnie w tej chwili! 

216 

Bezpiecmi w swych Komnatach z Alabastru -
Przez Swit ani Poludnie 
Nie niepokojeni -
Spiq korni uczestnicy Zrnartwychwstania 
Pod Pulapem z Atlasu - pod Dachem z Kamicni! 

Nad nimi - Firmamenty - wyd~te Kop uly 
Swiatow - rozlegle Lata . 
W p61kolistym biegu -
Poddaj" si~ - Ksi"z~ta - spadaj" - Korony -
Cicho jak Krople - kt6re - c~tkuj" Kr"g Sniegu 

254 

"Nadzieja" jest tym upierzonym 
Stworzeniem na galqzce 
Duszy - co spiewa melodie 
Bez sl6w i nie milknqce 

W swiScie Wichru - brzmi uszom najslodziej 
I srogich by trzeba Nawalnic -
Aby sploszyc malenkiego ptaka, 
Co tak wielu zdolal ogrzac i nakarmic -

Spiewal 1l1i juz na Morzach Obcosci 
W Krainach Chlodu -
Nie zqdajqc w zamian Okruszka -
Choc konal z Glodu. 
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305 

Pomi¢zy Trwog~ a Rozpacz~ 


Roinica - jest ta sarna -

Co mi~dzy chwil~ Katastrofy 

A czasem, gdy jui: si~ stala - . 


Mysl trwa bez Ruchu - i bez Potrzeb -

Jak Oko bez Zrenicy 

Na twarzy mannurowej Rzezby

Co wie - Ze nic nie widzi 

437 

Modlitwa - drobne urz~dzenie 


Do dosi~gania Tego, 

Kto nam odmawia Obecnosci. 

Tyro urz~dzeniem w Niebo 


Ciskamy Slowa - w Ucho Boga 
I ta moiJiwosc nikla, 

Ze dotq - to sens Aparatu, 

Ktoryro jest kazda Modlitwa 
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WIEksZE 

Zyj~ - tak mi si~ zdaje -
Galllzki iyl na dloni 
Peine Porannych Blask6w 
A w czubkach palc6w plonie 

Kannin - i cieplo mrowi -
Kiedy do ust Lusterko 
przykladam - jak czyni Lekarz -
Szklo pokrywa si~ mgielk~ -

Zyj~ - jeszcze si~ dla mnie 
Ten Pok6j rue otworzyl 
Salon zazwyczaj nim bywa -
Gdzie moma Wizyt~ zlozye -

Pochylie si~ - i spojrzeC z boku 
I rzucie - ,)akiez zimne" 
I - "Czy przytomne bylo - wchodzllC 
W NieSmiertelnosci Krain\,-?" 

Zyj~ - bo jeszcze przeciez 
Nie mam na wlasnosc Domu 
Kt6ry mnie tylko si~ naleiy 
A opr6cz mnie - nikomu 

Z nazwiskiem - kt6re mam od dziecka 
By zaden Gosc nie rnusial 
Szukae mych Drzwi - do cudzych trafiae 
Pr6bowae innego KJucza -

Jak to dobrze - bye ZYWll - podw6jnie -
Jak rueskonczenie - miee obie 
Formy narodzin - te zwykle 
I drugie - w Tobie! 
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520 

o Swicie wzi~lam Psa - i poszlam 
Zobaczyc si~ z Oceanem -
Syreny z wodnych Suteren 
Wyszly mi na spotkanie --.: 

Fregaty - z Pierwszego Pi~tra 
Wycil!gaiy Konopne Dlonie 
Biorl!c mnie za Mysz - wyrzuconl! 
N a Piach przez Fale slone -

Nie tknl!1 mnie Nikt - dopiero Przyplyw 
Podpetzl do crubka Trzewika 
Rl!bka Fartucha - Paska -
Plociennego Stanika -

Grozil, i.e mnie pochlonie call! -
Jak Rosa, co przemoczyla 
R~kaw lodyili Mlecza-
Wtedy - ja tei ruszylam 

A on - on za mnl! petzl - 0 krok -
Poczulam Uchwyt Srebrny 
Na Kostce - i mow Obuwie 
Zalaly mi plynne Perly -

Dopiero przed Statecznym Miastem -
Chlodno je widac ocenial -
Sklonil si~ - ze spojrzeniem Wladczym 
I cornl!1 si~ Ocean 

613 

Zatrzaskujl! mnie w Prozie -
Tak jak - gdy bylam mala -
Zamykali w Komorce -
Abym "cicho ~iedziala" -

Siedziala! Gdyby widzie1i 
Wir Mysli - rwl!cych si~ w Przestrzen -
Podobnie mogliby Ptaka 
Zamknl!c - za Zdrad~ - w Areszcie -

Ptak - dosyc, ze zapragnie 
A jui - od Gwiazdy pr¢zej -
Wzbija si~ ponad Niewol~-
I mnie nie potrzeba wi~j 
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650 

Bol - rna w sobie cos z Luki 

W Pami~ci - nie umie ustaJic, 

Kiedy si~ zaez~l - ezy byl ezas, 

Kiedy nie bylo go wea1e -


Nie rna PrzyszloSci - proez siebie -

Bezmiarern swym obejrnuje 

Wlasn~ Przeszlosc - dostatecmie poj~tny, 


Aby wrozyc z niej Nowe Bole. 


657 

Mieszkam w palacu MoZliwoSci 
Pi~kniejszy to dorn od Prozy 
o wiele wi~ej Okien -
Drzwi moma szerzej otworzyc 

Wn~trza - jak staryeh Cedrow 
Obj~c Okiern si~ nie da 
A w gorze Wieezny Pulap -
Kopula Nieba -

GOScie - najwyborniejsi 
A jedyne Zaj~cie -
Zamykac w obj~iu wqskim 
Obfite Raju naryeze - ! 

729 

Odmiana? Gdy ksztalt zmieni~ Gory -
Wahania? Gdy Slonea Chwala 
Zawaha si~ - ezy naprawd~ 
Jest ealkiern Doskonala -

Przesyt? Dopiero gdy Zonkil 
Znuz~ Rosy poranne -
Dopiero wtedy - dOZJ!lam 
Przesytu Tob~ - Panie 
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862 

Swiatlo wystarcza sarno sobie -

Jdli chce ujrzee je Ktos Inny, 

Pozwoli na Okiennej Szybie 

Ogl'l'iae si~ przez pOl godziny. 


Nie rna w tyro jednak Wyro:inienia 

Ani N agrod y - jego Blask . 

Darzy Wiewiork~ w Himalajach 

Dokladnie tak, jak kogos z nas. 


875 

Stl!palam z Deski na Desk~ 
Powoli i ostroinie -
Nad Glowl! czulam Gwiazdy 
Pod StoN - Morze 

Nast~pny Krok mogi bye ostatni 
To jedno wiedzialam z drzeniem 
St'l'i ten niepewny Ch6d - zwany 
Czasami Doswiadczeniem. 

915 

Wiara - jest Mostem bez Fila:·ow -
Co - podtrzymuj'lc mocno 
Jaw~ - prowadzi w Niewidzialne 
Sam zaledwie widoczny, 

Tak smialo dZwiga Dusz~, jakby 
Osadzony byl w Stali 
I spi~ty przez staJowe Prz~sla 
A gdzid za Mglami - daJej 

L~czy si~ z czyms, co gdyby moina 
Uznae za Pewnik prosty 
N aszym odleglym, chwiejnym Stopom 
Zb¢ne bylyby Mosty. 
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1214 

Swobodni, gdy si~ przedstawiamy 
Kwiatom albo Planetom, 
Lecz mi¢zy nami 
Skr~owani 

L~kiem i Etykiet'l 


1234 

Jdli utonie moja LOcH, 
przeniknie w inne morze -
Smiertelnosc rna pod swym dnem 
NidmiertelnoScl Podlole 

1270 

Czy Niebo jest Lekarzem? 
Podobno leczy 
Ale cM to za pomysl -
Leczyc po smierci -
Czy Niebo to Skarb Pans twa? 
Podobno sobie Zyczy 
Splat dlugow - lecz ja nie bralam 
Zadnej pozyczki 

1760 

Elizjum jest przez Scian~ 
To ten S'lsiedni pok6j, 
W ktorym ktos Bliski czeka 
Zbawienia lub Wyroku 

lIe hartu w Duszy - le to znosi, 
Gdy coraz blizej brzmi 
St'lpanie nadchodz'lcych Stop -
Skrzyp otwieranych Drzwi 

Emily Dickinson 
Hum. Stanislaw BaraIiczak 

Z czekaj~go na publikacjl; tomu 100 wierszy Emily Dickinson w wyborze 
i przekladzie Slanislawa Baranczaka. 
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RADOSC CZYTANIA SZYMBORSKIEJ 


1. ' 

Poezja wsp6lczesna wydaje siy czysto mleJsccm zm'lccnia, zmieszania 
wartoSci. Rozgwar nakladaj'lcych sit; (choc skl6conych wewnytrznic) 
glos6w, rozziew perspektyw, z jakich S'l rozumiane i oceniane, wywoluje 
z jednej strony uczucie niepewnoSci i braku podstaw, z drugiej - ch~c 
pospiesznego, pozwalaj'lcego ocalic duchow'l r6wnowagy wyboru jakoSci, 
z kt6rymi moma by siy aksjologicznie utozsamic... Zarazcm jcdnak: 
zdarzaj'i siy w lekturze poezji tworzonej dzis, zanurzoncj we wsp61-danym 
nam doswiadczeniu rzeczywistosci chwile, w kt6rych znika niepewnosc 
i pragnienie obronnej akceptacji, w kt6rych rozprasza siy zm'lccnie 
i wszystko jest jasne. Pojawia sit; wtedy poczucie istnienia mocnej, 
zobiektywizowanej hierarchii . I przekonanic, ii sOl w poezji slowa i zd ania 
wame, domagaj'lce si~ wysruchania i namyslu. 

Utrwaleniem takiej wlasnie chwili pewnosci , momcnt u krystalizacji jest 
pochodz'icy z pocz'itku lat siedemdziesi'ltych esej lana Blonskiego Bieguny 
poezji. 1 Pogmatwane losy polskiej liryki kilku ostatnich dziesit;cioleci 
zostaj'i w rum oswietlone i uporz'ldkowane poprzez analizt; dwu zaledwie 
wybitnych doswiadczen artystycznych - Juliana Przybosia i Czeslawa 
Milosza. Kai:dy (zdaje siy m6wic Blonski) , kto wkraczal do polskiej poezji 
pOCZ'iwszy od schylku lat trzydziestych, mial do wyboru d wie drogi: 
w strony P rzybosia, b'ldi w stron\- Milosza. Miydzy biegunowo r6Znymi 
postawami, symbolizowanymi przez te rtazwiska, znajdujc si ~ to wszystko, 
co we wsp6lczesnej poezji istotne. 

Koncepcja Blonskiego jui wchwili ogloszenia byla czyms ..vi\!cej nii 
rozumicj'iC'l rekonstrukcj'l przeszloSci. Przede wszystkim dlatego, ii ponad 
plaszczyzn'l opisu (skoncentrowanego na czasach minionych) przynosila 
wyb6r wartosci, dokonywany wobcc czasu teqiiniejszego i z mysl'l 
o przyszlosci. Porz'idkuj'icy opis zaklada istnienie dwu przeciwstawn ych, 
lecz r6wnorzydnych osrodk6w, wok61 kt6rych gromadz'i si\! i krystalizuj'l 
zjawiska pokrewne. Wartosciowanie lamie symetrit; : strona Miloszajest dla 
Blonskiego wyrainie istotniejsza, bardziej nasycona wartoSciami od strony 
Przybosia ... 

I 1. Blori ski, Bieguny poezJi, w: Odnuusz, Krak6w 197 8. Pierwodrulc : AklUillnoiC i " waloH, 
"Mi csi~znilc Lileraclci "' 1974 z.1. 
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Asymetrycznose propozycji BI0I1skiego rozwazana dzisiaj, kilkanascie 
lat po ogloszeniu Biegun6w poezji, wydaje si~ zarowno owocna jak 
paradoksalna. Dlaczego? Po pierwsze: lata siedemdziesillte przyniosly 
niezwykly wzrost artystycznego i intelektualnego autorytetu Milosza, 
potwierdzajllc w ten sposob pozytywnll opcj~ autora Odmarszu. CInna 
sprawa, ze autor Gdzie wschodzi s/Ofice i kedy zapada czy Ziemi Ulro jest 
troch~ innym artystll i myslicielem nii: bohater napisanego przed po
wstaniem tych dziel eseju Blonskiego ... ) Zarazem jednak - wybor Milosza 
zacz'!l w ostatnich latach co innego znaczye, dokonywany byl w odmiennej 
- i odmienionej - przestrzeni. Przede wszystkim: p rzestal bye odczuwany 
jako alternatywa wyboru Przybosia. Czy moze odwrotnie: tworczosc 
i fU ozofia najwybitniejszego z pol skich awangardzistow przestala bye 
istotnym polem odniesienia, wartoscill, kt6rll trzeba (pozytywnie blldi 
negatywrue) brae pod uwag~, bud uj,!c wlasn,! wizj~ sztuki ... Odwrot od 
Przybosia, zapomnienie 0 rum to z pewnoscill ternaty zastugujqce na 
pogl~bionq refleksj~. T u zostaly one przywolane tylko ze wzgJ~du na 
koncepcj~ Blonskiego. Wspomniany odwrOt sprawia bowiern, iz biegunowe 
przeciwstawienie Przybos - Milosz (b¢llce central nym momentem rozu
mowania autora przywo!ywanego eseju) zachowujllc moe interpretowania 
poezji od lat trzydziestych do pocz'!tku siedemdziesiqtych i zapowiadajqc 
kierunek przemian w latach ostatnich, rue wystarcza juz, by wspomniany 
na koncu okres w pelni uPorzlldkowac i zrozumiee .. . Krotko rnowi,!c: 
krystalizacja dokonana i utrwalona przez Blonskiego uchwycila moment 
zwienczajllcy pewien etap w rozwoju dwudziestmviecznej polskiej poezji 
i zapowiadajllcy pojawienie si~ nowej poetyckiej hierarchii. 

Poczucie odchod zenia pewnego porz'!dku, swiadomose tego, ii: nie 
obejrn uje on juz w pelni wszystkich istotnych zjawisk, rod zi poku~ 
wskazania porzqdku nowego. T akie pragnienie jest mi bliskie, choe w'!tpi~, 
by poezj~ ostatnich kilkunastu lat mom a bylo wyjasnie, powtarzajqc uj~ie 
BiOl1.skiego, to znaczy pokazuj,!c to, co w niej najistotniejsze poprzez 
zestawienie biegunowo odmiennych (a zarazem, w jakiejs bezwzgJ~dnej 
skali, porownywalnie wybitnych i wplywowych) filozofii poezji. Moiliwy 
wydaje si~ natorniast zabieg prostszy, bardziej podstawowy: wskazanie 
osobowoSci tworczych koniecznych dla uchwycenia pelnego obrazu poezji 
w pewnym miejscu i czasie. Oczywiscie, mowiqc 0 "osobowosciach 
koniecznych" odwotuj~ si~ bardziej do intuicji i zdolnoSci metaforycznego 
czytania rzeczywistoSci ruz zdrowego rozSlldku. Nie b~~ wi~ probowal 
definiowae owego poj~ia , poprzestajqc na podstawowej sugestii. Osobo
wosc tworcza nabiera pi~tna koniecznosci, wtedy gdy jej dzielo nie tylko 
otwiera perspektyw~ na indYWldualny i gl~boki obraz swiata, lecz lei: 
wyzwala u odbiorcy nastawionego na poszukiwanie obiektywnego, nierela
tywnego systemu wartoSci reakcj~ typu: "dobrze, ii: te slowa zostaly 
powiedziane", "byloby Z1e, gdyby tych slow rue bylo" ... 

o ki m mysl~, pis~c te slowa? Czyja tworczosc z ostatnich kilkunastu lat 
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wkracza (W proponowanym tu uj~iu) w stref~ duchowej niezb¢nosci? 
Pierwsze nazwisko zostalo juz wymienione: to autor Ziemi Ufro, Ogrodu 
nauk, Hymnu °perle. Przy tym - jak wspominalem -lata po roku 1970 nie 
tylko pctwierdzily pozycj~ Milosza (slady jego wplywu znaleze dzis moma 
nawet u najmlodszej generacji poetow, urodzonych po roku 1960 ...), ale 
takZe zmienily zasadniczo sposob rozumieniajego dziela. Dawniej, m6wi~c 
w uproszczeniu, widziano w nim autora Traklatu morafnego, Swialla 
dziennego i Zniewolonego umyslu, poet~-swiadka epoki i mora1ist~ - dzis 
jest przede wszystkim Poetll metafizycznym, odnowicieiem slowa dostoj
nego, spokrewnionego z domenll sacrum ... 

Wraz z Miloszem zas powinno bye przywolanych co najrnniej troje 
poet6w. Mysl~ 0 Zbigniewie Herbercie, Wislawie Szymborskiej i nie 
ZyjllCym juz Mironie Bialoszewskim. I oni takZe, we wlasnej tw6rczoSci 
i w odczuciu czytelnikow, wkroczyli w latach siedemdziesi~tych w no~ 
j akoSciowo przestrzen. Herbert - dzi~ki Panu Cogito, Szymborska - po
przez Wszelki wypadek i Wielkq liczb{!, Bialoszewski - poprzez swoje 
poezjo-prozy i tom OdczepiC sif. I oni takZe - potwierdzili sWll obecnosc po 
roku 1981 dajllc pi~knll i mlldrll odpowiedz czasowi w tomach Oho, Raporl 
z ob~zonego Miasta, Ludzie na moscie ... 

Milosz, Herbert, Szymborska, Bialoszewski. Ich dziela z ostatnich I a'. 
rozpatrywane osobno i wzajemnie si~ oSwietiajllce, dopelniajllce - wsp61
tworZll przestrzen, w kt6rej i wobee kt6rej moZe bye dzis slyszana 
i rozumiana polska poezja. 

Oczywiscie, formulujllc t~ mysl mam swiadomosc, Ze niczego nie 
rozstrzygam, nie zamykam. Raczej - projektuj~ ramy przyszlego i niezb¢
nego namyslu ... kt6ry podjlliby pytanie 0 to, co lllCZY i 0 to, co dzieli 
wymienionych poet6w. 2 Punkt wyjscia owych rozwazan wydaje si~ zreszt~ 
oczywisty (i zarazem: wiele m6willCY 0 dzisiejszej sytuacji poezji) - ot6i 
wymienieni poco Sll dose zgodni w jednym: ich tw6rczosc nie jest 
ukladaniem pi~knych zdan, leez raczej odslanianiem wszystkich wymiar6w 
istnienia konkretnej osoby i jej swiatoodczucia. Inne pytania i rozstrzyg
ni~ia niech pozostanll otwarte. Czas bowiem przyznac, iz wszystkie 
sfonnulowane dotychczas uwagi sluzyly zarysowaniu najbardziej stosow
nego punktu widzenia, z kt6rego moma byloby m6wie 0 tw6rczoSci 
Wistawy Szymborskiej, zwlaszcza zaS - jej ostatnim tomie. 3 

2 Jak bardzo ioleresuj:tce mogloby bye pytanie 0 10, dlaczego (mimo liczoych pokrewienstw) 
gl05 Herberta bywa ostalnio Lak ~sto przeciwslawiaoy glosowi Milosza ... A1bo: wspoloe 
rozpatrzenie Milosza i Bialoszewslciego jako poetow 0 bardzo siloym tie metalizyczoym. Etc., 
etc. 

• W. Szymborska, Ludzie na moscie, Warszawa 1986 (LM). looe przywolywaoe tomy poetki : 
Wolanie do Yeti, Krakow 1957 (WY); Sol, WarS7..awa 1962 (S); Sio pociech, Warszawa 1967 (SP); 
Wszelki wypadek, Warszawa 1972 (WW); Wielka liczba. Warszawa 1976 (WL). W eseju tym lIIe 
zajmuj~ si~ dwoma pierwszymi lomami: Dlalego zyjemy i PYlania zadawane sobie. 
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2. 

"COz radosniejszego niz rozpoznanie wielkosci?"" Moze dlatego czyta
nie Szymborskiej, wielokrotne powracanie do jej wierszy dawnych i no
wych daje tak duzo radoSci? RadoSci pemej, nasyconej, nie daj ~cej si~ 
zredukowac do i:adnego innego uczucia ... 

To przerycie zbyt jest bezposrednie, by moina je bylo w pelni zrac
jonalizowac. Moina jednak zobaczyc w nim odpowiedz na wartosci 
zaszyfrowane w poezji Szymborskiej. Przede wszystkim na podstawowy 
ton m 6 w i en i a i na po s taw ~ d u c how ~, jednoczllcll obraz 
kreowanego swiata. 

Podstawowy, nadaj~cy jej poezji sHne pi~tno indywidualne ton Szymbor
skiej pojawia si~ jui: w Wolaniu dlJ Yeti i trwa po Ludzi na moJcie. 
Trzydzidci lat temu m6wila poetka: 

Obmyslam swiat, wydanie drugie, 

wydanie drugie, poprawione, 

idiotom na smiech, 

melancholikom na placz, 

Iysym na grzebien, 

psom na buty. 


(ObmyJlam Swiat, wy) 

Dzisiaj dopowiada: 

Nie rna rozpusty gorszej nii: myslenie. 

Pleni si~ ta swawola jak wiatropylny chwast 

na grz~dce wytyczonej pod stokrotki. 


(Glos w sprawie pornografli , LM) 

Wsp61nym momentem tych wypowiedzi (poza podobienstwem tematu) jest 
szczeg61ne pol~czenie, czy wr~z nierozl~cznosc, wzajemne przenikanie 
r 0 z b a wi en i a i pow a g i. Powaine rozbawienie i rozbawiona powaga 
to granice kr61cstwa Szymborskiej, jej duchowego swiata, w kt6rym 
sprawuje suwerenn~ wladz~... Bardzo istotne wydaje si~ przy tym uchwyce
nie zasady, rz~~cej w tej poezji wsp6lwystwowaniem sprzecznych 
zewn~trznie pierwiastk6w. Jest ni~ d~zenie do eliminacji tego wszystkiego, 
co w krancowych postawach powierzchowne i niekoniecme (a wi~c 
pustego momentalnego smiechu z jednej , patetyczno-retorycznego gestu 
z drugiej strony) i do wzajemnego wzmocnienia tego, co autentyczne, 
gl~bokie, prowad~ce do uchwycenia prawdy 0 swiecie i czlowieku. Jak 
wyznaje poetka w zwillZku z wierszami T.S. Eliota 0 kotach: "Zart jest 
najlepsz~ dla mnie rekomendacj~ powagi - gwarancj~, ze jest to powaga 

• J. Blonskl, Bergson a program poetycki ufmiana w: Studia 0 Le.fmianiL, pod redakcj'l M. 
Glowioskiego i J . Siawioskiego, Warszawa 1971, s. 62. 
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wynikaj~ca z przekonania i wyboru, a nie psychicznego ograniczenia" 5. 

Gdzie indziej zas (na marginesie maksyro Lichtenberga): ,,lego racjonalizrn 
nie byl prostoduszny, zdradzal sklonnosc do konstrukcji absurdalnych, 
pure-nonsensownych" o. I wreszcie: "Uwai:a.m powag~ i humor za r6wne 
sobie wartoSci" 7. (Zwracam uwag~ na ostatnie slowo!) 

Urniej~tnosc przekraczania ograniczen, wynikaj~cych z jednostronnego 
wyboru nadaje szczeg61ny odcien tyro wierszom Szyrnborskiej, kt6re 
pozostaj~ calkowicie po stronie czystego :iartu, b~dz - co w ostatnich 
latach coraz cz~stsze - gll[:bokiej powagi. Chcialoby si~ rzee, ii: autorka 
Rozmowy z kamieniem rna dzis (obok Herberta) szczeg6lne prawo powai:
nego m6wienia. Dlatego tak rnocno brzrni~ Tortury (LM), dlatego tak 
wyraznie rozlegly si~ w 1982 roku darowane przez poetk~ polskiej 
wsp6lczesnosci fragmenty wielkiego poernatu Les Tragiques Agrippy 
d 'Aubignego: 

N;@e a niespodziewanie, posroo nocnej ciszy, 
Gdy rniasto uznojone snern gI~bokim dyszy 
- Jakby si~ pieklo pod nim rozpuklo na dwoje 
I wyzion~lo z ogniern pot~pience swojel 
Paryi:, co byl onegdaj przykJadern dla kraju 
Poszanowania prawa, czci dla obyczaju, 
Kolebk~ kr616w naszych, wirydarzern sztuki, 
Kryniq i:yciodajn~ ustaw i nauki, 
Obaczyl sprawiedliwosc zdeptan~ tej nocy 
I najdzikszej doswiadczyl na sobie przernocy. 8 

... Zespolenie w tonie Szymborskiej :iartu i powagi dornaga si~ dwu 
jeszcze dopowiedzen. Po pierwsze: to co nazwalern poprzednio roz
bawieniem, jest w istQcie bard?;o szerokim pasrnern jakoSci 9, rozci~gaj~cynl 
si~ mi~dzy iartobliwoSci~, srniesznosci~, hurnorern czy komizrnern - a gro
teskowosci~ i absurdalnoSci~ z ich antropologicznymi i rnetafizyczn ymi 

• W. Szymborska, Lektury nadobowiqzkowe, Krnk6w 1973, s. 124. Felielony Szymborskiej 
zdradzajll liczne pokrewienstwa tonu, poslawy, problematyki , nawet cbwyt6w styti stycznych 
- z jej poezjll . Zwracali na to uwag~: l . Pilch (Co czyta Wislawa Szymhorska, "Echo Krakowa" 
16 X 1981) i J. Kwiatkowski (Fe/ieton obowiqzkowy, ,,Pismo" 1983 1.. 4) . 

• Tam i.e , s. 164. 

, Tami.e, s. 181 

• A. d'Aubigne, Tragiki. Fragmenty poematu, przelozyla W. Szymborska, "Tworczosc" 

1982. 1.. 7. lone fragmenty poematu w przekladrie Szymborskiej maleiC moma w pierwszym 
tomie Antologii poez}i francuskie} J. Lisowskiego (Warszawa 1966). 

• W swym szkicu Blaten i lIiob (w: Klucze do wyobraini, Warszawa 1964) m6wi 
Kwiatkowski 0 wlaSciwym Szymborslciej " kunszcie karyka tury", 0 "satyrycznej wirtuozerii" jej 
tekst6w, 0 parodiowaniu konwencji , 0 komillllie. Pod !creSla tez ,,:mIamywanie sif' karykalury 
w powag~ i po1llczenie komimlU z lragillllem. Przy o lcazji : w obszeroej lileralllrze dOlycZO\ccj 
SzymborskieJ szk.ice Kwiatkowskiego (poza wymienionym chod,; zwlasz.cza 0 Swiat whOd 
nie-swiatOw z tomu &mont Pegazow, Warszawa 1969 oraz wst,p do Poez}i Szymborskiej 
w PIW-owskiej Bibliotece Poeto w, Warszawa 1970) zajmujll szczeg6lnie wai.ne miejsce. l ego 
inlerpretacjom "iele zawdzi~zaj <l talli niniejsze uwagi. 
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konsekwencjami. 10 Wszystkie te jakoSci zdajl! si~ bye podporzl!dkowane, 
albo ostroiniej: zdajl! si~ zdl!iae w stron~ kategorii zabawy, gry. Kategorii 
obdarzonej przez dwudziestowiecznl! ref1eksj~ filozoficzol! ogrornnl! iloScil! 
znaczen ... Jest wi~ bye moZe tak (niechaj pozostanie to przypuszczeniern, 
epistemologiczol! metaforl!), ii: wszystko, 0 czym rnowi Szyrnborska, 
ogll!dane jest z perspektywy gry, bl!dz traktowane jako gra. .. Gra, 
dopowiedzmy, indywidualnej wyobraini .i swiadornoSci - ze swiatern, 
z rzeczywistoScil!. Stawka tej gry moZe bye bardzo blaha - ale rnoze tez nil! 
bye tOZsamosc grajl!cego (czy: wcil!gni~tego w gr~), albo nawet "rnoz
liwose, Ze byt rna swojl! racj~" (Moiliwosci, LM). 

Tu dopowiedzenie drugie. Charakterystyczna dla rozbawienia (w po
danym przed chwill! zoaczeniu) zdolnosc plynnego przejScia w powag~, 
przeksztalcenia si~ w gr~ 0 najwainiejsze wartoSci, rna tei dodatkowy, 
·potwierdzajl!cy jl! aspekt. Zabawa rnoZe obejrnowae, wcil!gae w swoj obrtrb 
rome poziomy rzeczywistosci. Bawie si~ moina sposobami rnowienia 
i konwencjarni stylistyczoymi (czy artystyczoyrni), ale tei: ludzkimi za
chowaniami, system ami wartosci, ba - prawami natury czy rnodalnoSciarni 
bytu ... W dodatku: ·poziomy gry rnoina ze sobl! swiadornie (choe czasern 
nieoczekiwanie) ll!czye. Szymborska doskonale panuje nad wszystkirni 
tyrni rnoZliwoSciami. 

Przyklady? Jest ich tak wiele, Ze wystarczy si~gnl!c po Ludzi na moscie. 
Oto wiersz W bwly dzieii. Wykorzystuje on (uzywajl!c sformulowania 
Szyrnborskiej) bardzo "prosty chwyt 0 wcale nieprostych ftlozoficzoych 
nast~pstwach"lI. Tyrn wst~pnym chwytern (pornyslern?) jest stworzenie 
tekstu w trybie przypuszczajl!cyrn: 

Do pensjonatu w g6rach jeidzilby, 
na obiad do jadalni schodzilby, 
na cztery swierki z gal~zi na gall!z, 
nie otrzl!sajl!c z nich swieiego sniegu, 
zza stolika pod oknern patrzylby. 

Moina by (w ramach krytyczoego eksperymentu) pornyslee, ze autorce 
chodzi 0 poetyckl! rnedytacj~ dotyczl!Cl! granic przydatnosci i konsekwencji 
uzycia cZl!stki "by", kt6ra ~awiwszy si~ w pierwszym wersie, staje si~ coraz 
bardziej slyszalna i agresywna zoaczeniowo ... Gdyby tak bylo, to wiersz 
Szymborskiej odslanialby nie tyle "poezj~ gramatyki" 12, ile fundamentalnl! 
dziwnosc, czy wr~cz straszoosc prostej pozornie konstrukcji j~zykowej ... 

10 Analogicznie: moma lei mowic 0 rozoycb odcieniacb obecnej u Szymborskiej powagi 
- od polocznie rozumiaoego .,mowieoia serio" po filozoliczoie pojmowany fenomeo lragizmu. 

II W. Szymborska, Lektury nadobowiqzlcowe. C~ druga, Krakow 1981, s. 90. (poelka 
mowi 0 Balladzk 0 uj.fciu do sklepu Bialoszewskiego) . 

.. lak zdaje si~ sugerowaC S. Bara6czak ("NiezliczOIle odmiany Icoloro szarego", "Zeszyly 
Lilerackie", z. 16, s. 184), odwolujllc sie do manego t.eoretykom literatury sformulowania R. 
lakobsona. 
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Ale gra prowadzona w wierszu nie jest zabaw'l, z j(:zykiem. Medytacja 
dotyezy raczej relaeji mi(:dzy swiatem danym faktycmie, a swiatem 
moZliwym. Czy, jeszcze Scislej, mi¢zy histori'l spelnion'l, zamkni(:t'l, 
- a histori=l moiliw'l, poprzez swe niezrealizowanie wieczyscie otwart'l. 
Przy tym: jak zwykle u autorki Wielkiej liczby, abstrakcyjny problem . 
pojawia si(: w postaci obrazu konkretnego ludzkiego losu. Szymborska nie 
zadaje ogolnego pytania, "co byloby, gdyby ... " - lecz wyobraia sobie 
Baczynskiego, gdyby przeiyl, i gdyby zostal wtloezony w dusme ramy 
codziennej egzystencji wspolczesnego pisarza. Ta indywidualizacja losu 
nadaje pytaniu niezwykl'l dotykalnosc i zwraca j'l, w stron(: tych (albo: 
przeciw tym), co przei yli. Tu dopiero zaczyna si(: ostatni, wlasciwy kr'lg 
medytacji 0 tym, co fa ktycme i moiliwe. A takie 0 tym (to pytanie 
najdotkliwiej dotyezy iyj 'lcych w tak zwanym realnym swiecie), czy to, co 
faktycm e - naprawd(: jest oczywiste, zwyczajne: 

Czasami ktos od progu wolalby: 
"panie Baczynski, telefon do pana"
i nie dziwnego w tym nie byloby, 
ie to on i ie wstaje obci'l,gaj'l,c sweter 
i bez pospiechu rusza w stron(: drzwi. 

Rozmow na ten widok nie przerywano by, 
w pol gestu i w pol tchu nie zastygano by, 
bo zwykle to zdarzenie - a szkoda, a szkoda 
jako zwykle zdarzenie traktowano by. 

Zwroemy uwag(:: w miejscu, gdzie wiersz si(: konczy, otwarta zostaje nie 
konez'l,ca si(: perspektywa pytania. Postawionego "w bialy dzien" 13, 

kwestionuj 'l,cego zwyklosc zwyklego zdarzenia. Gra b(:dzie wi(:C trwac 
dalej, jesli tylko pojmiemy i podejmiemy jej reguly ... 
, Naszkicowana tu przykladowo analiza, jak i poprzedzaj'l,ce j'l, roz
waiania pokazuj=l (mam nadziej(:), ii ton mowienia Szymborskiej nie jest 
tylko kwesti=l stylu. Ze prowadzi on bezposrednio do istotnej problematyki 
mySlowej jej dziela. Ze jest w rzeczywistoSci ujawnieniem gl(:bokich warstw 
tworczej swiadomosci. Przypomina mi to pewien Sllrl, ktory maleic moina 
w wielkiej powieSci Hermanna Brocha Kusiciel; "u .czlowieka, ktory SW'l, 
wiedz(: czerpie ( .. . ) z gl(:bszych warstw ( ... ) - powiada jej narrator - nie 
tylko nieskonczonosc i to, co skonczone, ale rowniei powaga i rozbawienie 
S<lSiaduj 'l, ze sob'l, blisko, tak blisko, ie stapiaj'l si(: prawie w jedno" 14. 

Moina to uj'l,c i tak: podstawowy ton dziela Szymborskiej wiedzie nas 

Il Tytul wiersZA Szymborskiej moi:c bye oawi'lZ3niem do sytuacji przedstawiooej w Mic
kiewiczowskiej Romanlycznojci. Zeslawienie tylko powrnie paradoksaloe: taki:c u Szymborskiej 
cbodzi 0 to, czy dOSlrrega si~ prawdziwy obraz Swiata. Nie m6wi~c 0 tym, it wywolaoy z oiebytu 
perez bipolelycmy bieg zdarren Baczynski - jest czymi w rodZAJU upiora, pozwalaj~go 
dosl rzec dziwoosc, oieoczywislOSC codzieooc;j rzeczywistoAci . 

.. H . Brocb, Kusiciel, prreloi:yla E. Sicinska, WarsZAwa 1970, s. 254. 
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w stronyjej postawy duehowej. Radosc wsluehiwania siy wow ton zmienia 
siy w radosc rozumienia postawy, radosc wsp6luczestniezenia w niej ... 

Jak nazwac ty postaw~? NajproSciej: jest to doznanie wolnosei 
jako istoty? zasady? fundamentu? wlasnego z y e ia we
wn~trznego i pragnienie nadania temu doswiadczeniu zewn~trznego 
ksztaltu. Kairle zdanie, kai:dy wiersz Szymborskiej uobecnia wobec nas, 
przekazuje nam w darze obraz kogos, kto jest wewnytrznie wolny. 
Wyobrainia, zdaje si~ mowic poetka, jest sposobem komunikowania 
wolnoSci. Dlatego tez stwierdzenie Adama Zagajewskiego: " ... ekspansja 
swobody ( ... ) jest j(ldrem poetyekiego swiata Szymborskiej" IS, pozostaje 
dla mnie jednym z najtrafniejszyeh odezytaD jej dziela. 

Poezja swobody. Poezja jako ucieldnienie swobody. Przypomina mi to 
pytanie innego wspOlezesnego poety: 

Wialr goni liScie, dlaczego poeta 
dzi~ki tym slowom zsuwa sobie z karku obro~ 
i stoi w sloDeu: wolny? 16 

Szymborska Oak i autor przytoezonyeh slow) odpowiedzialaby bez waha
nia. Swoboda nie jest dla niej rezultatem, lecz warunkiem dzialania poety. 
Jest tiem kai:dego wypowiadanego przezen slowa. Poeta nie d(lzy do 
wolnoSci, leez jej broni. Siowo jest wi~ wyzwaniem rzueonym zniewoleniu 
i obron(l przed nim. 

Przywolana przed ehwil~ postawa duehowa jest najwyrazniej widoczna 
w sytuaeji jej zewn~trznego zagroienia, wtedy zatem, gdy zaczyna dzialac 
"zasada obrony wartoSci przez ukazywanie jej przegranej" 17. Jednym 
z funkcjonuj~eyeh w potocznej swiadomosci arehetypow takiego wlasnie 
zagrozenia jest uprzedmiotowienie jednostki przez "panstwi~ce si~" (by 
uzyc swietnej metafory z Wielkiej liczby 18) nad ni~ pot~Zne instytueje 
i mechanizmy polityezne, znamionuj~ce wspolczesnosc. St(ld oczywisty 
sprzeciw Szymborskiej wobec widzenia i ujmowania wszystkiego w kate
goriach polityki: 

Jestdmy dzieemi epoki, 
epoka jest polityezna. 

Wszystkie twoje, nasze, wasze 
dzienne sprawy, noene sprawy 
to S(l sprawy polityczne. 

(Dzieci epoki, 1M) 

" A. Zagajewski, Poezja swobody, w: Drugl odlkch, Krakow 1978 s.l16 . 
I. J. Polkowski, Rosja, w: Wlersze (/977-/984), Loooyo 1986, s. 38. 

11 J. Kwiatkowski, Poeci z/olego JrodJca, w: NOlalki 0 poezjll kry/yce, Krak6w 1975, s. 67.
I. Metafora pocbodzi z Recenzji z nle naplso.nego ",lerna. 
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Politycznosc jako spos6b interpretowania rzeczywistosci, a zwlaszcza 
- jednostkowego losu, zostaje w Dzieciach epoki zakwestionowana poprzez 
sprowadzenie jej do absurdu: 

Bye alba nie bye, oto jest pytanie. 
Jakie pytanie, odpowiedz kochanie. 
Pytanie polityczne. 

Szczegolna, dokonana w tych zdaniach kompromitacja poli tycznoSci nie 
jest rownoznaczna z wiant, iz moma slowami wyeliminowae zewn~trzr.~ 
sil~ . Chodzi raczej 0 to, iz nawet ulegaj~c moma patrzeC na nar~zie 
zniszczenia jako cos niekoniecznego, daj~cego si~ przekroczye - -porai.ce 
w swiecie faktow przeciwstawiaj~c duchow~ niezalem osc. St~d zreszt'l 
bierze si ~ wyrazne w Dzieciach epoki zmieszanie absurdalnego humoru 
i tragicznosci - j akby w zgodzie z fonnul~ filozofa, powiadaj~cego, ii: 
"k1~ska na a renie empirii przy zwyci~stwie w swiecie wartoSci, to ( ... ) jedna 
z najbardziej niew~tpliwych postaci tragizmu" 19. 

Innymi slowy: Dzieci epoki, mowi~c 0 politycznoSci, przekraczaj,! jej 
granice, nie S,! wierszem politycznym. Wskazuj ,! za to Oak wspominalem) 
jeden ze sposobow ujawniania wewn~trzn ej swobody. Dlatego tez s,! bliskie 
tym sposroo pisanych niegdys tekstow Szymborskiej , w ktorych osoba 
ludzka, jednostkowe swiatoodczucie i takaz wyobrainia - staj,! naprzeciw 
cywilizacji wielkiej liczby (w ktorej konkretny czlowiek zast~powany jest 
"czlowiekiem statystycznym") b~z totali tarnej utopjj. 20 

Odslanianie zagrozen wewn~trznej swobody jednostki nie jest jedynym 
sposobcm manifestowania tego, co nazwalem postaw,! duchow,! Szymbor
skiej . rstniej~ tei: konsekwencje inne, posrednie i bardziej zlozone. Moma 
przypuszczac, iz poczucie wewn~trznej swobod y sprzyja nie tylko dowar
tosciowaniu tego, co jednostkowe, konkretne (przeciw temu, co zbiorowe, 
abstrakcyjne), ale tez wytworzeniu zasadniczych nastawien i przdwiadczen 
dotycz'!cych istoty rzeczywistosci i kwestii jej poznawania. 

St,!d bierze si~ tak istotna w swiatoodczuciu Szymborskiej zdolnosc do 
patrzenia na swiat tak, jakby wci~z by! swiatem nowym, domagaj,!cym si~ 
raz jeszcze postawienia naiwnych pytan. St,!d wyplywa umiej~tnosc 
ukazywania swiata ,;przez pryzmat metafizycznego zdziwienia - tego 
samego, ktore leZy u podstaw filozoficznej refleksji nad istnieniem" 21 : 

Czemu w zan ad to jednej osobie? 

Tej a nie innej? I co tu robi~? 


W dzien co est wtorkiem? W domu nie gnieZdzie? 


10 H. Elunberg, Proby kontaktu. E,eje J .vtudia krytyczne, Krak6w 1966, s. 179. 

M Zob. zwlaszcza wiersze WielJuz liczba i Utopia z WL. 

11 J . Kwialkowslci, Jeden wiersz Szymborskiej, w: Notatki... , s. 88. 
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W skorze nie rusce? Z twarz~ nie IiSciem? 
Dlaczego tylko raz osobiscie? 

CZdwnienie, WW) 

St~d tez wywodzi si~ fascynuj~ca sklonnosc dopisywania do przed
miotow, zdarzen, sytuacji - przekraczaj~cej je, nieskonczonej perspektywy. 
"Rozdzwonil si~ telefon w galerii obrazow,// rozdzwonil si~ przez pust~ 
sal~ 0 p6lnocy" - tak zaczyna si~ jed en z wierszy. Nast~uj~cy potem opis 
zderzenia owego dZwi~ku Cb~~cego wynikiem czyjejs pomylki) z rzeczywi
stoSci~ C?) wis~cych na Scianach obrazow jest jednym z najbardziej 
niezwykJych we wspolczesnej poezji prob uchwycenia swoistosci przed
miotu, zamkni~tego w swym istnieniu, oboj~tnego na ludzkie spojrzenie, 
mysli, intencje ... 

. .. ale tu sami tylko bezsenni prorocy, 

sami tylko krolowie od ksi¢yca bledn~ 


i z tchem zapartym patrz~ we wszystko im jedno 

a ruchliwa z pozoru malZonka lichwiarza 

akurat w ten dzwoni~cy przedmiot na kominku, 

ale nie, nie odklada swojego wachlarza, 

jak inni pochwycona tkwi na nieuczynku. 


CPomylka, WW) 

Wreszcie: dalekim echem rozwazanej poprzednio duchowej postawy jest 
takie spojrzenie na kazdy przedmiot i na swiat jako calosc, ktore kaze 
posta.wic znak rownania mi~zy owym swiatem (b~dz jego aspektami) 
- a kategori~ cudu: 

Cud zwykly: 
w ciszy nocnej szczekanie 
niewidzialnych psow. 

C···)
Cud pierwszy lepszy: 

krowy s~ krowami. 

C···)

Cud, tylko si~ rozejrzee: 

wszechobecny swiat. 


CJarmark cudow, LM) 

Jarmark cudow to niew~tpliwie jeden z tekstow ukazuj~cych najgl~biej 
tworcz~ strategi~ Szymborskiej. Po pierwsze dlatego, iz poetyckie rownania 
wypelniaj~ce ten wiersz to niemal czysta realizacja tego, co najistotniejsze 
w tonie i postawie duchowej poetki. Raz jeszcze gra zaczyna si~ od 
przekornego zartu, kwestionuj~cego potoczne wyobrazenia 0 tym, co 
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zwykle. I raz jeszcze - podj~ie tego iartu, spojrzenie na rzeczywistosc 
z proponowanej przezen perspektywy, namysl nad obrazem swiata, jaki si~ 
z przytoczonych metafor wylania - prowadzi do zasadniczych, metafizycz
nych pytan ... 22 Ale Jarmark cud6w to cos wi~j nii: kolejne odsloni~cie 
przestrzeni oscylujllcej mi¢zy poetyckim iartem i metafizycznym pro
blemem. To paradoksaIne - bo wywodZllce si~ z ducha swobody, na
kazujllcego czasem kwestionowae swoje poglllrly - przekroczenie wlasncj 
postawy ... Nast~puje ono wtedy, gdy patrzenie na swiat przez filtr 
cudownoSci przestaje bye kwestill zdumienia i odmiennoSci wid zenia, gdy 
nie jest jui: tylko pyfaniem i problemem, gdy stawia nas ono w obliczu 
tajemnicy. Tak wlasnie odczytuj~ dwa wersy: 

Cud, tylko si~ rozejrze6: 
wszechobecny swiat. 

Bardzo malo tu slow, a wiele mysli .. . Najpierw wi~: szukanie w swiecie 
czegos, co byloby cudowne; doprowadza ono do spojrzenia na swiat jako 
c a los c. N ast~nie: odkrycie, ii: jego najbardziej zd umiewajqq cechq jest 
ciqgla 0 b e c nos c. W koncu: intuicja, ii: wlasnie wszechobecnose swiata 
jest czyms tak fundamentalnym, tak gl~boko angai:ujllcym istnienie 
czlowieka, ii: niemoi:liwy jest dystans wobec tego fenomenu, ii: nie da si~ go 
uchwycic zmyslami ani do konca okrdlic rozumem. Bo raczej obecnosc 
swiata wplywa na to, i:e i co widzimy, nii: odwrotnie ... W swietle tej mysli 
niejasny, dany metaforycznie staje si~ sens slow ;,cud", "rozejrze6 si~", 
"swiat". Sens ten jest pochodny wobec zjawiajqcej si~ przed nami 
tajemnicy wszechobecnoSci. Kt6ry to paradoks moma wypowiedziec i tak: 
"Gdyby swiat widzialny nie znajdowal si~ zarazem poza granicami 
widzialnoSci, nie moglibysmy go widzie6, gdyby Zycie nie bylo zarazem 
takZe poza swoimi granicami, nie moglibysmy go przeZyc" 23. ' 

Zdolnosc przekroczenia wlasnych zaloi:en, swiadomosc "i:e prawda jest 
rzecz<j, trudnq, i:e jest tyle tajemnicy, co i odsloni~cia" 24 - to jakby 
najdalsze konsekwencje tonu i postawy d uchowej autorki Ludzi na moscie. 
Mog~ teraz dopelnic wyraiany od poczlltku sllrl: radose czytania 

Szymborskiej to radosc spotkania ze swobodnll,poetycko-fiIozoficznq 
medytacjll, nie dbajllCC! nadmiernie 0 gatunkowlljednoznacznosc wypowie
dzi (nie martwi llCC! si~ wi~ zawczasu "czY to jest poezja i jaka to poezja" 
Trema, 1M), ani 0 ukladanie mysli w system ... Medytacjll ugruntowanll 

II Niels Bohr mial niegdyA powiedziee: "PunkteQl wyjkci a byla dla mnie ( .. . ) slabilnosc 
materii, ktora jest przeciei czystym cudem z punktu wid zenia dotychczasoweJ Cizyki". eN. 
Heisenberg, CZfSC j calose. Rozmowy 0 jizyce alomu, przeloiyl K. Napi6rkowski, Warszawa 
1987, s. 59-60). To wspanialc zda nie, odpowiednio przeksztalcone, mogloby si~ maleiC 
w wiersru Szymborskiej ... Spotkania wyobraini poelycki ej, lilozolicznej i naukowej naprawd~ 
bywajll niezwykle. 

1J H . Brach, Kusiciel, s. 105 . 
.. W . Stroz.ewski, wypowiedi: w dyslrusji 0 odpowiedzialnosci jilozoJa, "Znak" 1974 z. 6/240, 

s.736. 
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w tyro, co prawdziwie cenne - w zdolnoSci: do nieustannego zdumienia 
swiatem, do traktowania Zycia jako "nieobliczalnej przygody" 25, do 
spokojnej pokory wobec tajemnicy. Medytacjll zakorzenionll w umiej~tno
Sci mlldrego bycia w slowie, poprzez slowo. 

3. 

Ton i postawa duchowa, rozwazana przed chwilll, to jakby rama i tlo 
swiatoodczucia Wislawy Szymborskiej. Co je wypelnia, co i 0 czym mysli 
autorka Ludzi na moscie? 

Szymborska powiada: "moja wyobrainia C... ) He sobie radzi z wielkimi 
liczbami. Cillgle jll jeszcze wzrusza poszczegolnosc" CWielka liczha, WL). 
Gdzie indziej laS: "Wol~ wyjlltki. Coo.) Wol~ pieklo chaosu od piekla 
porZ<tdku" CMoiliwosci, LM). Tak wyrazona fascynacja jednokrotnoScill, 
poszczegolnoScill, swoisty konkretyzm i personaiizm, utrudniaj ll ogolnll 
odpowiedi. Z pewnoScill jednak myslenie Szyroborskiej nie konczy si~ - by 
powtorzyc obraz z wiersza Pod jednq gwiazdkq, (WW) - na wyskubywaniu 
pojedynczych nitek z trenu tajemnicy bytu ... Poslugiwanie si(: d robiazgiem, 
milosc portretu nie przeszkadzajll temu, iz w centrum wyobraini poetki 
znajduje si~ - niejednokrotnie nazywane wprost - 0 b my s l a n ie s wi a t a: 

Obmyslam swiat, wydanie drugie, 
wydanie drugie, poprawione 

COhmy-flam Swiat, WY) 

Tyle naraz swiata ze wszystkich stron swiata: 
moreny, mureny i morza i zorze, 
i ogien i ogon i orzel i orzech 
jak ja to ustawi(:, gdzie ja to poloz~? 

CUrodziny , WW), 
Czy to jest ten wlasciwy ostateczny swiat: 
rozsypane bogactwo nie do pozbierania, 

. bezuZyteczny przepych, wzbroniona moi:liwosc? 
CWy wiad z dzieckiem , WW) 

Cud , tylko si~ rozejrzee: 
wszeehobecny swiat. 

CJarmark cudow, LM) 

To obmyslanie rna, jak przystalo na poezj(:, szczegolny charakter. Jest 
w nim "ochota ogllldania rzeezy z szeSciu stron" CDo arki, LM), sklonnosc 
do okrlliania przedmiotu, widzenia go w roznych perspektywach. Jest 
uwai:ny namysl nad tym, co zjawia si~ w potocznyro doswiadczeniu swiata. 
W rezultacie tego namyslu obmyslanie zmienia si~ cz~sto w obma

lS Zob.: W. Szymborska, Le1ctury nmiobowlqziwwe. CZ{!SC druga, s. 90. 
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wianie swiata, w wymyslanie mu, w sprzeciw wobec jego po~dku: 
metafizycznego, etycznego, politycznego ... W koncu zas: niezgoda na swiat 
faktyczny sprawia, ii: obrnyslanie staje si~ wymyslaniem swiata. Nie tylko 
po to, by stworzyc nowy byt-posr6d-bytow (dzielo sztuki), lecz taki:e: by 
dopelnic? wzbogacic? swiat potocznego doswiadczenia projektarni swiatow 
rnoi:1iwych i niemoi:liwych ... By, chorny w rnyslach, poprawic swiat ... lub 
- dokonac na jego porZllrlku "zemsty r~ki srniertelnej" (Radosc pisania, 
SP). 

W dokonywanym przez Szymborsk~ obmyslaniu swiata nie rna - tak 
znamiennej dla metafizyczno-teologicznego nurtu poezji Milosza - bezpo
sredniej, naiwnej afirmacji bytu jako bytu, nie rna powiedzenia t a k caloSci 
istnienia. Jesli cos jest fundamentern ujawnianej przez t~ poezj~ wyobraini 
- to chyba towarzys~ce zetkni~u ze swiatern poczucie duchowej niewy
gody, si~gaj~cej (maslcowanego przez ironi~) cierpienia ... Ternu doznaniu 
towarzyszy, a moi:e: wspolwarunkuje je swiadornosc paradoksalnego 
spi~a rni~dzy idealem aksjologicznym (a wi~ afirmowanym zestrojem 
wartoSci) a obrazem swiata, wylaniaj~cym si~ z doswiadczenia. 

Ideal aksjologiczny (a zwlaszcza etyczny) Szymborskiej jest cz~sto 
traktowany jako najistotniejszy wymiar jej poezji, on tei: bywa przywoly
wany przy zestawianiu jej dzieia z tworczoSci~ Zbigniewa Herberta. 20 przy 
tym: ideal ow funkcjonuje podobnie, jak poczucie wewn~trznej swobody 
- jest po prostu powietrzem, ktorym ta poezja oddycha. ezy rnusz~ 
dodawac, i:e chodzi tu 0 pewnosc i bezwzgl¢nosc rozroi:nienia rni¢zy 
dobrem i zlern, 0 nastawienie na prawd~, 0 koniecznosc odwagi, 0 cnot~ 
nadziei, 0 wspolczucie dla tego, co istnieje? .. 

Oczywistosc, z jak~ wymienione wartoSci pojawiaj~ si~ na horyzoncie 
poezji Szymborskiej (czy raczej: z jak~ ow horyzont twor~), nie oznacza, 
ii: poetka zajrnuje si~ spokojn~ Iconternplacj~ ich pozaczasowego trwania. 
Przeciwnie, droga do nich wiedzie zazwyczaj poprzez ironiczne zakwes
tionowanie glosu kogos, kto nie uznaje ich zasadnosci . A wi~ - poprzez 
negacj~ negacji. 27 Tak jest w tytulowym wierszu tom Slo pociech: 

Zachcialo mu si~ szcz~Scia, 
zachcialo rnu si~ prawdy, 
zachcialo mu si~ wiecznosci, 
patrzcie go! 

Tak jest tei: w Prospekcie, jednym z najwai:niejszych tekst6w poetki, 
kt6rego treSci~ jest kuszenie przez swiat 'odarty z wartosci, ale za to 
wyzbyty niepokoju (symbolem owego swiata jest "pastylka na uspokoje
nie"): 

.. Zob. przywolywany poprzednio felielon J. Kwialkowslciego Poeci Z/Olego i,odJca: 
nazwiska Herberta i Szymborslciej SlI tam wymawiane jednym tchern. 

r7 JaK zauwaijl J . Kwiatkowski, tam oa istnienie palrzy Szymborska ,jako DR nienicislnic
nie" (Swiat wir6d nie-iwialOw, w: Remont Pegaww, s. 100). 
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N a co czekasz 
zaufaj chemicznej litoSci. 


lestes jeszcze mlody (mloda), 

powinieneS (powinnas) urz~dzie si~ jakos. 

Kto powiedzial, 

i.e iycie rna bye odwainie przei:yte? 

(Prospekt, WW) 

Uobecnione w ten spos6b wartoSci staj~ si~ jednoczesnie pewne i pro
blematyczne. I ta problematycznosc jest bardziej zasadnicza nii: (wspomi
nana poprzednio) zasada obrony wartosci poprzez ukazywanie ich k1~ki ... 
Rzecz w tym, ii: poczucie niezb¢noSci dobra, prawdy, odwagi dla 
autentycznego bycia jednostki, zgoda na to, ii: zawarte w nich wezwanie do 
aktualizacji rna charakter bezwzgl¢ny - zderzone zostaj~ z przekonaniem, 
ii: w tym ksztalcie swiata, kt6ry pojawia si~ w potocznym doswiadczeniu, 
wartoSci s~ nie tyle trudne do zrealizowania, He niernoZliwe do uzasad
nienia, ugruntowania... Dlatego dramatyczne wyznanie wiary w to, ze 
wartoSci mog~ wcielie si~ w konkretne, ludzkie akty ich wyboru, decyduj~
ce 0 losie jednostki, zamykaj~ zdania: 

Szybuj~ mi te slowa ponad regulami. 

Nie szukaj~ oparcia w jakichkolwiek przykladach. 

Moja wiara jest silna, slepa i bez podstaw. 


(Odkrycie, WW) 

Wi~c: credo quia absurdum? .. lakkolwiek by bylo: odsloniwszy para
doks aksjologiczny, pokazuj~cy, ii: wartosci s~ jednoczeSnie konieczne 
i niemoi:liwe do zakorzenienia w pewnym obrazie swiata, stajemy w najis
totniejszym punkcie wyobrami Szymborskiej. Tym, w kt6rym obmyslanie 
swiata przybiera postae sprzeciwu wobec jego porz~dku (porz~dk6w). 

Jakie doswiadczenie, jaki obraz swiata, wreszcie: jaki typ swiadomoSci 
uniemoi:liwia ugruntowanie wartoSci i wywoluje wspomniany sprzeciw? 
Odpowiedz Szymborskiej sfonnulowana jest - oczywiScie - w j~zyku 
poezji. Jest zarazem cz~stkowa i wielopostaciowa, m6wi kategoriami 
polityki (Rehahilitacja, Pogrzeb Rajka, WY), psychologii (Na wiezy Babel, 
S), biologii (Tarsjusz, SP), metafizyki (Wszelki wypadek, WW)... Zasad
nicze intuicje s~ jednak wyrame i przekraczaj~ poszczeg61ne wymiary 
doswiadczenia. 

Swiat, czy Scislej: obraz swiata, narzucaj~cy si~ naszym zmyslom 
i rozumowi (powtarza w r6mych j~zykach Szymborska), kryje w sobie 
jakis zasadniczy dysonans, dysharmoni~, ,.,jestjak Bach chwilowo grany na 
pile" (Obmyilam Swiat, WY). Mirno calej masywnosci, bezwladnoSci, sily 
ci~i:enia tak bardzo odczuwanych przez czlowieka, jest w nim (a dotyczy to 
zar6wno caloSci, jak kaZdej cz~sci) cos niedokonczonego, niepehlego, 
bylejakiego, tandetnego. Ostatecznosc miesza si~ z ci~gl~ improwizacj~ 
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CZycie na poczekaniu, WL), groza z niezdarnoscil! i niekonsekwencjl! tego, 
CO jl! wyworuje (0 fmierci bez przesady, LM). Poczuciu fundamentalnego 
bra k u towarzyszy wcil!z od nowa doznanie rownie zasadniczego n a d 
m i a r u, czegos co rue da siy ogarnl!C, wpisae w ksztalt egzystencji, 
usensownic wewnl!trz indywidualnego losu (Nadmiar, LM). Glownymi 
kategoriami uchwytujl!cymi ludzkie doswiadczenie swiata okarujl! siy 
- niekoniecznosc (przypadkowosc) i niewsp6hniemosc. Obok nich: od
dzielenie, odci~cie- od czegos, co mogloby odslonic czy nadac sens 
doswiadczeniu ... 

Odpowiednikiem ogolnych - z natury wiyc nie wYczerpujl!cych in 
dywiduaInego doswiadczenia - kategorii, przywolanych przed chwill!, Sll 
konkretne, uobecniane przez Szymborskl!, sytuacje ludzkie. 

Najbardziej widoc211l! posrOd nich jest chyba staniycie wobec nieprze
kraczalnej i niewytlumaczaInej granicy, uniemoZliwiajl!cej komunikacjy 
z innym rodzajem bytu. PosrOd dawnych wierszy Szymborskiej najglybiej 
pokazuje to Rozmowa z kamieniem (S): 

Pukam do drzwi kamienia. 

- To ja, wpusc mnie. 

Chcy wejsc do twego wnytrza. 

(...) 
- Odejdz - mowi kamien. -
Jestem szczelnie zamkniyty. 
(...) 
- Nie wejdziesz - mowi kamien. -
Brak ci zmyslu udzialu. 

PosrOd wierszy nowych sytuacja ta powraca szczeg6lnie wyrainie w Wido
ku z· ziarnkiem piasku (LM): 

Zwiemy je ziarnkiem piasku. 

A ono siebie ani ziarnkiem, ani piasku. 

(... ) 

Na nic mu nasze spojrzenie, dotkniycie. 

Nie czuje si~ ujrzane i dotkniyte. 

A to, Ze spadlo na parapet okna, 

to tylko nasza, nie jego przygoda. 


Obrazy-sytuacje, ktore zostaly tu przywolane, majl! w poezji Szymbor
skiej szereg wzbogacajl!cych i modyfikujl!cych ich sens wariantow. Na
przeciw czlowieka zjawic siy moZe nie tylko nieoZywiony przedmiot, lecz 
taue zwierzy (Malpa, S, Tarsjusz, SP, Widziane z gory, WL), bl!dz - inny 
czlowiek. Granica, niemoZnosc porozumienia pojawia si~ za kaZdyro 
razem ... Przy tyro: archetypem tak pokazanej sytuacji mi¢zy-ludzkiej jest 
biblijne zmieszanie jyzyk6w (Na wieiy Babel, S): 
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Ktora godzina? - Tak, jestem szcz~sliwa, 
i brak mi tylko dzwoneczka u szyi, 
kt6ry by br~al nad tob~, gdy spisz. 

Call! t~ seri~ obrazow mom a (jak to kilkakrotnie czyniono) interp
retowae w duchu rozro:inien bytu-w--sobie i bytu-<lla-siebie, a taue 
- poprzez kategori~ obcoSci. ~dzie to odczytanie trafiajl!ce w cz~sc in tencji 
poetki ... ale tei rozmijaj~ce si~ z inn~ ich cz~Sci~. Szymborskiej (jesli mog~ 
Sl!dzie) nie chodzi 0 absolutyzacj~ granic mi~zy bytami. Stan obcoSci nie 
jawi si~ w kreowanych obrazach jako akceptowany status quo. Przeciwnic: 
jest tu odczuwany jako wartose negatywna, jako r..os, czemu moina ulee, 
chat nie chce si~ tego uznae. Nieprzypadkowo Rozmowa z kamieniem 
odwoluje si~ (poczynaj~c od tytulu) do kategorii komunikacyjnych, 
dialogowych ... Niemoinosc rozmowy wynika przeciez z braku zmyslu 
udzialu. Czyzby mial on bye czyms, co ubylo czlowiekowi, co utracil 
kiedys? .. Wobec tego obcose, nieprzekraczalnose granic mi~dzy r6Znymi 
rodzajami bytu odsylalaby mniej lub bardziej wyrainie do jakiejs nie 
dajl!cej si~ juz uchwycic, brakujl!cej cziowiekowi, jednosci . I utraconego 
porozumienia z calosci~ bytu ..; 

Ujm uj~c rzecz inaczej: kreowana przcz Szymborsk~ sytuacja niemozliwej 
rozmowy i zmieszania j~zyk6w odpowiada takiernu obrazowi swiata, 
w kt6rym znikn~la sila scalaj~ca, nadajl!ca ternu swiatu sens. Rezultatem 
jest utrata pewnoSci czegokolwiek, pogrl!Zenie si~ w przestrzeni wzgl~no
Sci i przypad ku -

Zdarzye si~ moglo. 

Zdarzye si~ musialo. 

Zdarzylo si~ wczesniej. pomiej. 

Blii:ej . Dalej . 

Zdarzylo si~ nie tobie. 


(Wszelki wypadek, WW) 

Rezultatem jcst -znalezienie si~ w swiecie, w ktorym swiadornosc ludzka 
miesza rzeezywistosc i poz6r. W swieeie, w ktorym nie rna juz miejsca na 
jednostk~ w dawnym rozumieniu, bo zamiast niej pojawia si~ czlowiek 
statystyczny i jego doswiadczenie, niemoruwe do uchwycenia przez po
jedyncZll wyobraini~, gdyz "tego sam Dante nie zatrzymalby" (Wielka 
liczba, WL) ... W swiecie, w ktorym - gdy przyjmie si~ jego reguly gry 
- surnienie moma zast~pic pastylk~ na uspokojenie: 

Wiem, co robie z nieszcz~sciem, 


jak zniesc zill nowin~, 

zmniejszyc niesprawiedliwosc, 

rozjasnic brak Boga, 

dobrae do twarzy kapelusz zaloby. 
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N a co czekasz 
zaufaj chemicznej litoSci. 


C···)

Sprzedaj mi swoj'l dusz~. 


C···) 

Innego diabla ju.z nie rna. 


CProspekt, WW) 

Iesli "innego diablajuz nie rna" - to znaczy, ze w tym swieeie brak nawet 
wartoSci negatywnych. Brak jakichkolwiek wartosci. I dlatego zetkni~ie 
z nim jest 'doswiadczeniem nihilizrnu. 

W ten sposob kqg zostaje zamkni~ty. Szymborska dokonuje wyboru 
wartoSci, ktore Sl! niezb¢ne do usensownienia jednostkowej egzystencji. 
Tego wyboru nie da si~ jednak uzasadnie w swiecie potocznego doswiad
czenia, danego olbrzymiej iloSci ludzi Zyj'lcych w XX wieku. Doswiad
czenia narzuconego przez porZ'ldki polityczne, ideologiczne b'ldi nauko
we. Wywoluje to sprzeciw wobec wylaniaj'lcego si~ z doswiadczenia 
ksztaltu swiata, a wyborowi wartosci nadaje cechy paradoksalnoSci 
i tragizmu ... 

Iedna rzeez godna jest przy tym dopowiedzenia. Odtwarzajqc dane 
wspolczesnemu czlowiekowi doswiadczenie swiata, odwoluje si~ Szymbors
ka cz~sto do negatywnych kategorii religijnych. Pieklo, diabel, nieobccnosc 
Boga ... Analogonem zetkni~ia z rzeezywistoSciq odartq z wartoSci jest 
wobee tego oddzielenie od Boga, brak lash .. I to wlasnie stanowi centrum 
wyobraini Sz)'tIlborskiej, ogl'ldanej sub specie problematyki teologicznej. 

Co jednak znaczy obecnosc w tej tworczoSci kategorii religijnyeh, waZoosc 
dla niej postaci Hioba alba ofiary Abrahama - tego nie sposob powiedziet 
jednoznaeznie. Ni« sqdz~, by chodzilo tu tylko 0 zdesakralizowanq sym
bolik~ kulturowq, 0 Boga i diabla jako anty-{)brazy ludzkiej rzeczywistoSci. 
Bye moZe gdyby zastosowae kryterium ekumenizmu, proponowane przez 
Bloilskiego 28 Ci pozwalajqce mu mowie 0 religijnym doswiadczeniu na 
przyklad w dziele Gombrowieza), trzeba byloby takZe autork~ Lutizi na 
moscie dopisae do listy artystow mysl'lCych kategoriarni religijnymi - choeby 
z dala od religii. Nie ehodzi oezywiScie 0 zadne formalne rozstrzygnitrcia Ca 
zwlaszeza rozwaianie, co znaezy wiersz Noc z Wolania do Yeli i jego 
pomijanie w pozrucjszych wyborach poezji), leez raczej 0 konsekwencje, jakie 
moZe miet poslu.zenie si~ wspomnianymi kategoriarni dla problematyki 
aksjoloiieznej dziela Szymborskiej. 

Moina to pytanie zadae inaczej: ezy ludzki porzqdek swiata jest dla 
Szymborskiej wystarezajqey, ezy moze on Cw jej mniemaniu) usensownie 
jednostkowq egzystenej~? ' 

28 Zob,: J. Blonski, To co iwi{!le, 10 co Iilerackie, w: Kilka mySli co nie nowe, Krak6w 1985. 
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Przypominajlt rni si~ w zwiltzku z tym zdania Gornbrowicza: "Istniejlt 
dwa porzl!dki: ludzki i nieludzki. Swiat jest absurdeIlY i potwornoscilt dla 
naszej nieziszczalnej potrzeby sensu, sprawiedliwoSci, miloSci. Prosta rnysl. 
Niewlttpliwa. ( ...) la b~d~ po stronie porzltdku ludzldego (i nawet po 
stronie Boga, choc nie wierz~) az do konca rnoich dni; takze urnierajltc" 29. 

I zdaje rni si~ zarazern, i:e Szymborska odpowiedzialaby troch~ inaczej . 
Autorka Wielkiej liczby jest rownie jak autor Ferdydurke wyczulona na 
dwuznacznoSci tego, co moze bye ludzlde i nieludzlde. I jak on, wie tez, ze 
wlasnie porzl!dek wprowadzany (i gwarantowany ... ) przez ludzi bywa 
najbardziej nieludzki. St~d niech¢ do falszywych rajow lana lakuba i do 
wszelkich utopii spolecznych .. I dlatego tez jej niewlttpliwa fascynacja 
ludzkim fenornenern (Recenzja z nie napisanego wiersza i Pochwala zlego 
o sohie mniemania, WL) rna wyraine granice; poza nirni znajduje si~ 
zarowno czlowiek ujrnowany tylko biologicznie, jak i uwazajltcy siy za 
koron~ stworzenia, wlad~ innych istot zywych. Mowiltc najproSciej: 
Szymborska jest wtedy po stronie czlowieka, gdy swiadorn swej slabosci, 
zwraca si~ w stron~ szcz~scia, prawdy, wiecznosci, wolnosci (vide: Sio 
pociech, SP), gdy potrafi powiedziec "spojrzcie na siebie z gwiazd" 
(Monolog dla Kassandry, SP). Poetka przewiduje wi~ wychylenie czlowie
cz~o bytu w stron~ czegos absolutnego. lak i niezb~nosc tego wy
chylenia, bez ktorego nie rna sensu rnowienia 0 wartosciach ... 

Oczywiscie: czym innym jest swiadornosc, iz ludzkie istnienie dornaga si~ 
ugruntowania w czyms absolutnyrn, a czyrn innym poczucie odnalezienia 
gruntu. W poetyckim dziele Szymborskiej nie rna pewnosci, ale slt w nirn 
znaki nadziei. . 

Czasarni zjawiajlt si~ one w sposob paradoksalny, sprzeczny z tonacjlt 
wiersza. Tak jest w Torlurach (LM): 

Nic si~ nie zmienilo. 
Cialo jest bolesne, 
jesc rnusi i oddychac powietrzern, i spac, 
rna cienklt skor~, a tuz pod nilt krew, 
rna spory zasob z~bow i paznokci, 
koSci jego larnliwe, stawy rozciltgiiwe. 
W torturach jest to wszystko brane pod uwag~ . 

ktorych przeslanie rno:ina odczytae i tak: trwajl!Ca ponad czasem, scalajltca 
histori~, niezrnienna zdolnosc przyjrnowania przez ludzlde cialo cierpienia, 
odslania nie tylko strasznosc losu i okrucienstwo porzl!dku swiata, ska
zujltcego na utozsarnienie istnienia z bolern, ale tez objawia godnosc 
i swi~tosc tego ciala, ktore w swyrn trwaniu-bolu ("cialo jest i jest i jest i nie 
rna si~ gdzie podziae") staje si~ istotniejszym niz dusza znakiem osoby ... 

Inne, choc rownie trudne znald nadziei przyniesc rnoze pami~e 0 Kr61

10 W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961 (Dziela, t. VlJ), Krak6w 1986, s. 17. 
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kim tyciu naszych przodkow, potrafi4cych odnaleze drog~ do ladu wewn~
trznego i metafizycmego: 

Dobro i zlo
wiedzieli 0 rum malo, ale wszystko: 

lciedy zlo tryumfuje, dobro si~ utaja; 

gdy dobro si~ objawia, zlo czeka w ukryciu. 

Jedno i drugie nie do pokonania 

ani do odsuni~cia na bezpowrotn4 odleglose. 

Dlatego jeSli radose, to z domieszk4 trwogi, 

jeSJi rozpacz, to nigdy bez cichej nadziei. 


Wreszcie zas ir6dlem nadziei, swiadectwem przekroczenia granic zmien
nosci i przypadkowosci moze bye tworzenie i odczytywanie dziela sztuki. 
Taki wlaSnie, metafizyczny, a moZe nawet religijny wymiar poezji od
slaniaj4 dwa prawdziwie wiellcie wiersze Szymborslciej. Pierwszy z nich, 
PejzaZ (SP), to jakby odpowiednik wizji swiata holenderslcich mistrzow 
z XVII wieku: 

W pejzazu starego mistrza 

drzewa maj4 korzenie pod 0lejn4 farb4, 

ScieZka na prawo prowadzi do celu, 

sygnatur~ z powag4 zast~uje idzblo, 

jest wiarygodna pi4ta po poludniu, 

maj delikatnie, ale stanowczo wstrzyrnany, 

wi~c i ja przystan~larn - alez tak, drogi moj, 

to ja jestem ta niewiasta pod jesionem. 


Ta wizja - w oczywisty spos6b religijna - jest przez Szyrnborsk4 tylko 
przytoczona. W sarnym geScie przytoczenia tkwi jednak tylez swiadomoSci 
utraty tarntego ladu - co naiwnego (w sensie Miloszowskim) pragnienia 
powrotu don na nowo ... Drugi zarnyka i nadaje tytul Ludziom na moseie, 
a jest ekwiwalentem obrazu Hiroshige Utagawy: 

Widae wod~. 


Widae jeden z brzeg6w. 

Widae czolno mozolnie pJyn4ce pod pr4d. 

Widae nad wod4 most i widac ludzi na moScie. 

Ludzie wyramie przyspieszajlj, kroku, 

bo wlasnie z ciemnej chmury 

zacZllI deszcz ostro zacinae. 


, Fikcyjny podmiot tego wiersza jest wyrafnie zgorszony intencjlj, obrazu 
Utagawy. Zupelnie inaczej sarna autorka - w pi~okrotnym powt6rzeniu 
przez ni4 bezokolicmika (a wi~: bezczasowej formy czasownika) uslyszec 
moma radose pokonywania czasu.. . Zreszt4: owi ludzie na mOScie, 
przyspieszaj4cy kroku i trwaj4cy poza czasem - czy nie S4 uobecnieniem 
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mySii 0 czlowieku, w¢ruj~cym od brzegu doc:zesnoSci ku czemus co, mimo 
Ze "nie do pomysienia jest do pomysienia" (Jarmark rudow, LM)? 

Mamy wi~ - zdaje si~ mowic Szymborska - cialo, pami~ i wyobraZni~. 
Reszta Icryje si~ w tajemniczej obecnoSci swiata i w nadziei, Ze my talcie 
jestdmy luMmi na moScie. 

4. 

Tyle mog~ przekazac z radosci czytania tej poezji, swiadomy, ze za jej 
ironi~ trudniej PodllZyc niz za patosem innych. I pewien, ze "Jedn~ 
z osobiiwosci dobrej poezji ( ... ) jest ( ... ) to, Ze cokolwiek si~ 0 niej napisze, 
zawsze pozostan~ nie napisane r:zeczy istotniejsze. JO 

Marian Stala 

JO A. Wat, Dziennik hex sanwg/osek, Loodyn 1986, s. 5. 
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WIKTOR WOROSZYLSKI 

POEZJA RELlGIJNA SERGIUSZA 

AWIERINCEWA 


We wspo/czesnym Zyciu duchowym Rosji Sergiusz Awierincew jest 
postaci~ znacz~~ i niezwykl~. Urodzony w roku 1937, filolog i badacz 
kultury, czlonek-korespondent Akademii Nauk ZSRR, autor takich dziel, 
jak Plutarch i biografUl antyczna (1973), Poetyka literatury wczesnobizantyj
skiej (1977), Od brzeg6w Bosforu do brzeg6w Eufratu (antologia wczesno
chrzeScijanskiej Iiteratury Bliskiego Wschodu, 1987), g1~boki znawca Pisma 
Swi~tego (niedawno na lamach jednego z czasopism ukazaly si~ Ewangelie 
Nowego Testamentu z jego obszernym komentarzcm), uczony ten niedaw
no objawil si~ ponadto jako dzialacz spoleczny, aktywny uczestnik Zjazdu 
Deputowanych Ludowych, czlonek jego opozycyjnego odlamu, skupione
go wokol s.p. Andrzeja Sacharowa, a wreszcie - jako oryginalny poeta. lui 
wczesniej zdarzalo si~ Awierincewowi publikowac doskonale tlumaczenia 
z poezji obcej, wlasnym wierszem zadebiutowal natomiast dopiero w roku 
1989 i stalo si~ to - moze nie przypadkiem - w Polsce, na lamach 
majowego numeru "Wi~zi". Wiersz 0 sWiftej Barbarze przelozylem z r~ko
pisu. Kilka rniesi~y pozniej utwor ten, wraz z innyrni, ukazal si~ rowniez 
w Moskwie, w miesi~zniku "Nowyj Mir". 

Wszystkie znane mi wiersze Awierincewa, zarowno juz opublikowane, 
jak inne, ktore otrzymalem od Autora, nosz~ wyrazny charakter religijny, 
nie jest to jednak, jak si~ zdarza, religijnosc wyl~cznie porywu uczuciowe
go, wzruszenia duszy lakn~cej Boga (choc elementu wzruszenia nie brak tej 
poezji), ani - odwrotnie - religijnosc wyspekulowana w oparciu 0 wlasciwe 
jej poj~ia i symbole (choc - znowu - wiedzy rozleglej i umiej~tnoSci 
postugiwania si~ teologiczn~ dialektyk~ tei nie sposob tym wierszom 
odmowic), lecz religijnosc, ktor~ okreslilbym jako intensywn~ pra~ ducha, 
odwainy wysilek w sferze wiary, mysli i j~zyka poetyckiego jednoczeSnie. 
Zjawiskiem zgola wyj~tkowym w kulturze wspolczesnej - nie tylko rosyjskiej 
- wydaje si~ wreszcie, jak na przyklad w Modlitwie na Wzg6rzu Kremlow
skim, wl~czenie niebanalnej refleksji religijnej w obr~b sytuacji obywatelskiej 
i w~ politycznej, w jakiej uczestniczy modl~e si~ ,ja" tego wiersza. Nie 
jestem pewien, czy szczegolna pozycja Awierincewa--poety w literaturze 
naszych czasow zostala juz doceniona przez krytykow i badaczy w jego 
kraju. UWaZaID jednak za swoj obowi'lzek wobec czytelnika polskiego nie 
zwlekanie z moZliwie wyrazist'l prezentacj'l wierszy religijnych tego tworcy 
na naszym gruncie. 

Wiktor Woroszylski 
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WIERSZE 
W PRZEKtADZIE WIKTORA WOROSZYLSKIEGO 

WIERSZ 0 TOMASZOWYM UWIERZENIU 

GI~bokosc Swyeh ran mi odslon, 
przedziurawione ramiona 

dlonie na wylot przebite, 
otwory miloSci i bolu. 

Uwie'?z~ nim krew wytrysnie, 
lecz Ty moj~ slabosc utwierdz: 

blogoslawieni co wierz~ 
nie wid~e -leez Ty mnie przygotuj. 

Daj musn~c Seree otwarte, 
daj dotkn~ Swej tajemniey, 

odslon Serca Swojego m~k~, 
seree Swojego Serca. 

Tys byl martwy i Zyjesz w wiekaeh, 
w dloni klueze piekla i smierei; 

blogoslawieni co wierzll 
nie wid~e -leez ja eh~ inaezej, 

Widzialem to, co widzialem, 
i wiem, czego dotykalem: 

kopia do Serea dociera, 
by je otworzyc na wieki. 

Krew za krew i cialo za cialo, 
i pic b¢ziemy z kielieha; 

blogoslawieni swiadkowie 
prawdy -leez Ty mnie przygotuj. 

W obcej ziemi Indyjskiej, 
ktorej ojcowie nie mali, 

w obeej ziemi Indyjskiej, 
daleko od domu ojc6w, 

45 



• • • 

SERGIUSZ AWIERINCEW 

w obcej ziemi Indyjskiej, 
kopia w cialo me wnijdzie, 

kopia przez cialo me przejdzie, 
kopia rozszarpie me serce. 

NazwaleS nas przyjaci6lmi, 
i pic b¢ziemy z kielicha, 

i szlak m6j' ku slOlica wschodowi, 
ku obcej zieroi Indyjskiej 

i wszystko, co zdolam spami~tac 
w nieroocy ostatniej ro~ki: 

dloni - na wylot - rany 
nicimiertelnie - przeszyte - Serce. 

Odpowiedzinl im: "Wystarczy" 
Lk 22,38 

C6i: mamy czynic, Rabbuni, c6i: mamy czynic? 

Pi~ tysi~y lakn=!cych w pustkowiu 
a dwie jeno mamy ryby, 

a pi~ jeno chleb6w mamy? 


Lecz Ty powiadasz: wystarczy 

·C6i: czynic w czas nawiedzenia, 

gdzie dla Ciebie tron, gdzie purpura? 

Jeno oslica z osl=!tkiem 

i pachol(lt hosanny dZwi~me. 


Lecz Ty powiadasz: wystarczy -


Kaplanie, kaplanie nasz wielki, 

gdzie swi(ltynia, gdzie zloto z kadzidlem? 

Izba jeno czeka n~ Ciebie 

i chleb na stole, i kielich. 


Lecz Ty powiadasz: wystarczy -

COi: mamy czynic, Rabbuni, c6i: mamy czynic? 

Ruszaj'l na Ciebie z mieczami, 

a my jeno dwa mamy miecze 

i gorliwosc spiesm=! Piotrow=!. 


46 



WIERSZE 

Lecz Ty powiadasz: wystarczy 

A my - jeno plonnosc, rozterk~ 
i daremnosc porywow naszych, 
i udr~k~ win niezmazanych, 
i oblicza pionllce sromem, 
i slabosc bez kresu, bez miary. 
010 co przynosimy w darze 
i w Twe r~ komie skladamy. 

Lecz Ty powiadasz: wystarczy 

MODLITWA 0 SLOWA 

Boze, slowa pierzchajll, 
od sicdziby n~znej czlowieka, 

nieczule niedocieczenie 
na cielesne odczucie nasze, 

odmawiajllc posluchu b1lldZll, 
wyjll jak psy zdziczale; 

ach, niechby wrocily do Ciebie, 
do swi~toSci Twojej przypadly. 

Widzisz, stoimy przed Tobll, 
ostatni Twoi spiewacy 

wok61 pustac si~ rozpostarla, 
w pomroce snujll si~ mary; 

Ojcze, w bezsile dzieci~j, 
u mowy samego zr6dla, 

niech wazk.ie stanll si~ slowa, 
wypelnione po brzeg milczeniem 

Do Ciebie modlimy si~, Siowo, 
od poczlltku Istotne u Boga, 

wypowiadajllce bez mowy 
gl~biny Jego milczenia: 

47 



SERGIUSZ AWIERINCEW 

oba! pot~gll Twojq 
biesa gluchego, niemego, 

wyrazem obdarz znaCZqcym, 
jasnoSciq blogoslawionq. 

Dzialanie wzywamy Ducha, 
przetworzyc wladne stworzenie: 

niech slowa te b~dll odj~te 
od ziemi slodkiego prochu, 

oddzielone od zgielku i szumu 
ciala i krwi nierozumnej 

bowiem wszystko posoli ogien 
i ofiar~ wszelkq posoli. 

Boze, czyje rmi~ - tajemne, 
zobaczyc daj kazde slowo 

na czemi naszego zgonu, 
na zlocie Twojej chwaly, 

szlifowane kraw¢ziq blasku 
niczym kamien jasny i twardy, 

obmyte i otoczone 
ochronnll graniq ciszy. 

MODLlTWA NA WZGORZU KREMLOWSKIM 

U serca krainy ochrzczonej, 

tuz nad gardzielq Gehenny, 


w miejscu, ktore poswi~ci/ Archaniol 
i klqtwq zaklq/ Przeciwnik, 

swi~i w trumnach swych spoczywajll 
i wznosi si~ tron Jutrzenki, 

tutaj, mysli wyzbyci mialkich, 
stanmy dobrzy, respektu pelni. 
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Kto gniew naleiny ex!sunie, 
kto lask~ na kraj sprowadzi? 

nie my, przewrotnosci'l wiedzeni, 
rojeniem naszego serca; 

co mniemamy nowym - zbutwieje, 
jednolitym - to si~ rozpadnie, 

i dom zbudowany na piasku 
upadnie wieikim upadlciem. 

Nie naszymi mysiami - Twe mysli, 
s'ldy Twe - gl~bin'l bez miary; 

na Wyrzut Twoj sprawiedliwy 
brak nam slowa dia odpowiedzi . 

Widzisz, ziemia siC( zakolysala, 
szumill, podnoszll siC( fale 

lecz Tys wladny jak ongi nas powiesc 
przez sarno serce ex!m~tu. 

Nie nam, nie nam, zasromanym, 
!ecz imieniu Twemu daj slawC(, 

silC( daj Swojej prawdzie, 
tronom Twym wspolistotnej. 

Slldi przez swiC(tych Twych, BoZe, 
ostrzu zlozonych w ofierze, 

SlldZ przez krew, co skropila 
nemiC( ex! kranca po kraniec. 

Lamillcy siedem piecz~ci, 
chieb 1amillcy ofiarny, 

z kllltwy i p~t Wyzwoliciel, 
Siowo nasze sumienie s'ldzllce; 

Ty Jeden tylko potrafisz 
drogi nam wyprostowac, 

niech spotkajll siC( prawda i laska, 
a ziemia wyda swoj owoc. 
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14. XII. 89 . 

Boze, cos blogoslawil 
serca bez krzty przcwrotnoSci, 

w naczyniu kruchym rozpalil 
sumienia swi~ty kaganiec, 

na wiezach Swoich postawil 
straze, co oka nie zmrUz'l, 

i drogi proste wytyczyl 
woli za prawd'l st~sk:nionej 

duszy, gdy wyszla z ciala, 
ziemskie skOllczyla mitr~gi, 

w drog~ nie znanll wyrusza, 
nie ogamion'l rozumem, 

daj pelni~ Twojego swiata, 
daj laski Twojej bogactwo; 

laknieniu prawdy wieczystej 
daj nasycenie bez granic. 

Przypis tlumacza: 14 grudnia 1989 roku zmarl Andrzej Sacharow 

WlERSZ 0 ZWlASTOWANIU 

Aniol zjawil si~ Gideonowi 
i tako don rzekl: "Pan z tob'l! 

Niewiadomym On wiedzie ci~ szlakiem 
i wiernosc Jego - na wieki. 

On oczom twym cud objawi, 
znak prawdy Swojej pokaze: 

splyn'l niebianskie rosy, 
runo przesyC'l na glazie. 

Niewiadomym On wiedzie ci~ szlakiem , 
On wiedzie ci~ szlakiem wiary. 

Nie w hufcach mnogich zbawienie, 
nie w sojusznikow rzeszy. 
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Z trzema setkami pragnllcych 
obalisz pysznych i silnych, 

i drgnll wrogowie od wrzawy: 
- miecz Pana i Gideonal" 

Aniol zjawil si~ Blogoslawionej 
i tako Jej rzekl: "Pan z Toblll 

Niewiadomym On wiedzie a~ szlakiem, 
poza wszelkie granice Ci~ wiedzie. 

On oczom Twym cud objawi, 
znak sily Swojej okaie: 

splynll niebianslde rosy 
na dziewictwa Twojego runo. 

Nie w grzmotach i trllbach glosnych, 
lecz cicho, jak rosa na trawy, 

splynie Ducha dzialanie na Ciebie, 
Wszechmocnego moc Ci\1 ogarnie. 

Wszystko jest moZliwe u Boga, 
Jego wola - od nieba szersza; 

laska - wyzsza nad gwiazdozbiory, 
laska - gl~bsza ni:i:eli otchlan, 

laska - bez rniary i granic, 
lecz niech serce wypelni Twoje. 

Jak od wiek6w uczyli prorocy 
i niewiasty spiewaly wieszcze, 

Dziewica pocznie w Swym lonie, 
Panna Czysta urodzi Syna. 

Przepowiednie spelniajll si~ dawne, 
spelniajll si~ slowo w slowo. 

Tedy imi~ nadasz Dzieci~ciu, 
zwiastujllce wieczne zbawienie. 

Dawidowy On tron obejrnie, 
kr61estwo sroo ludu wiemych; 

upadnll ziemscy kr610wie, 
lecz Jego kr61estwo - na wield. 
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Nie w zlocie i srebrze bogactwo, 
nie w koniu i jewicu sila: 

nadlamanej nie zlamie trzciny, 
dymillcego lnu nie ugasi. 

jak owca na rzeZ On p6jdzie, 
jak baranek ust nie otworzy 

i potyga drgnie Abadona 
wobec tej lagodnoSci strasmej; 

i oddadz'l: hold pokolenia 
na niebiosach, ziemi, pod ziemi'l: 

imieniu Twojego Syna, 
Lwa z pokolenia Judy". 

WIERSZ 0 DOBRYM ROZBOJNIKU 

Przyloz mnie jak pieczyc do serca, 
poloz mnie jak sygnet na dloni, 
bo silniejsza nad smierc jest milosc, 
zazdrosc bezdenniejsza nii otchlan -

Niechaj bior'l: mnie ryee niedobre, 
tylko naucz, co bydzie potem -

Przyloz mnie jak pieczyC do serca -
Niechaj suknie mi zedrll z ciala, 
tylko powiedz, co b~zie potem 

Pol6i mnie jak sygnet na dloni -
Niechaj ciosy przenikn'l: w trzewia, 
tylko pokai, co bydzie potem -

Bo silniejsza nad smierc jest milosc -
Niechaj rana legnie na ranie, 
tylko rOzSwietl, co bydzie potem -

Zazdrosc bezdenniejsza niz otchlan -
Niechaj w mykach rozwn siy miesza, 
tylko wiedziee, co bydzie potem 

Przyl6z mnie jak pieczye do serca -
Kiedy w ustach mych zabraknie sliny 
i powietrza nie stanie w nozdrzach 

Pol6Z mnie jak sygnet na dloni 
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Kiedy trzewia rozstllPill si~ we mnie, 
wtedy to, co b~zie, to b~dzie -

Bo silniejsza nad smien~ jest milosc -
Wtedy to, co b~zie, to b~dzie, 
i me oczy spotkajll Twoje - 

Zazdrosc bezdenniejsza nii: otchlan -
Oczy moje spotkajll Twoje, 
przed smiercill, w smierci, po smierci 

Przy16i: mnie jak piecz~ do serca 

DlRUPISTI VINCULA MEA 

J ak zloczyfica, 0 p6lnocy przybywa, 
o p6lnocy On przybywa po ciebie 

- i fala krwi purpurowa 
podnosi si~ ku twej krtani 

w ciszy nocnego Karmelu 

On przybywa aby ci~ porwac 

- Podnosi si~ fala krwi 
jak dym calopalnej ofiary 

- "Otw6rz Mi, gol~bico Moja, 

otw6rz Mi, czysta Moja!" 

- I fala krwi purpurowa 
jak melodia w gardziolku ptasim -

Imi~ Jego jak zapach nardu, 

rozlewajllca si~ wonnosc 

- I krew wystllPila na wargach, 
i na sukni twej, jak purpura -

Imi~ Jego slodkie i strasme, 

i glos J ego coraz blii:szy 

- I fala krwi purpurowa 
rozlewa si~ jak pieSn Dawida-

Tui: u serca samego nocy 

glos Jego nie odst~puje 
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- Milosc Jego skruszyla okowy, 
czlonki twojego ciala -

Glowa Jego w krwawej rosie cala 
i k¢ziory Jego w kroplach nocy 

- Woo odm~ty nie zgasZ<! miloSci, 
nie zatopi,! jej rzeki wezbrane. 

Kopia ostra przenika do Serca 
i na wieki Scree otwiera 

I twa krew na spotkanie wychodzi 

L'ENFER C'EST LES AUTRES 

A Kr61 im odpowie: .. Zaprawd{ powiadam 
wam: Wszyslko, co uczyniliScie jednemu z Iych 
brad moich najmniejszych, Mnieicie uczynW". 

Mt 25, 40 

JVszak powiadam wam, ii ukarani w gehennie 
raieni sq biczem miJosci. 

lzaak Syryjczyk . S!owo XVlII 

"Inni - to Pieklo"; tak prawd~ Piekla 
Pieklo wyznalo. 

Rozurnie, pojmij : w innym, 
w kaidym, kto jest inny, w kazdym, kto 
nie jest rnn,!, wychodzi rni naprzeciw nieuchronnie 
ten Jeden i Jedyny - sluchaj, 
Izraelu! - i odchodzi ku JednoSci 
Jego na nowo wci,!z, i ponad wszelkie 
odosobnienia i podzialy jest to, co 
oddam innernu: chleb - i kamien, 
rnilosc - i niech~. I niech b~dzie mrowie 
nieprzeliczone i Hum tych 
innych; i niech dia ziemskiego odczucia 
bliskosc znaczy ciasnot~ i rn~k~ ciasnoty -
Siebie On si~ nie wyprze: i przyjacieiowi 
jest Przyjacielem i Sprzyjaniem; dla nieprzyjycia 
zaprawd~ Inny. Milosc sarna 

54 



• • • 

WIERSZE 

jest nieodpartym, nieznosnym plomieniem 

trawiqcym otchlan. Zas zaworem 

blogiej nierozlqCZIlOSci - dla gehenny 

ciasnota jest i m~ka tej ciasnoty. 


Inny - alba Przyjaciel; jakis -lub Umilowany; 

wrog - alba Bog. Nie moZe nie bye Bog, i wszystko 

w plomieniu Jego miloSci, i plomien 

jeden dla wszytkich; lecz dla Piekla Bog jest Pieklem. 


Ostrzem nieodpartego miecza, 

Sposobionego do ostatniej bitwy, 

Niech stanie si~ tych kilka slow modlitwy 

I jasnym znakiem - cicha swieca. 


Niech ku niej kaide zwroci si~ spojrzenie 

W ten jakie bliski, grozny czas odwetu, 

Gdy zgasnq gwiazdy swiecqce od wiekow 

I mrok spowije slonce, ksi¢yc, ziemi~. 


Sergiusz Awierincew 
Przclozyl Wiklor Woroszylski 
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SZACUNEK I BUNT 

Uwagi 0 postawach iyciowych Schweitzera i Sartre'a 

Dlaczego zestawiac Schweitzera z Sartre'm? Jeden powOd jest 0 cz y wi
sty: historia intelektualna :xx wieku zaliczy obu do grona postaci 
szczeg61nie charakterystycznych i wamych w tym stuleciu. Obaj, 
wszchstronnie utalentowani i na roine sposoby niezwykle czynni, 00
dzialywali na wyobramiy, poglltdy i postawy milionow Iudzi . Obaj byli 
bowiem przede wszystkim wzorami i propagatorami pewnych postaw poza 
tym, ze byli pisarzami, myslicielami, artystami ... Towarzyszylo im przy tyro 
powodzenie - dose wspomniec swoistlt mOO y na egzystencjalizm, jaka 
w latach piyCdziesilttych zapanowala w Europie i poza nilt i np. olbrzymie 
zainteresowanie mysilt Schweitzera w Japonii i innych krajach Dalekiego 
WschOOu (pierwsze peine wydanie dziel Schweitzera ukazalo siy w roku 
1956 wlasnie po jap0l1sku). 

Drugi powOd jest "n a t u r a In y": Schweitzer i Sartre to bli scy krewni. 
Od przedstawienia zwiltzkow z rodzinlt Schweitzerow rozpoczyna Sartre 
swojlt autobiografiy Slowa. Moma siy z jej pierwszych stron dowiedziee, ze 
dziadkiem Sartre'a ze strony matki byl Karol Schweitzer, wywOOzltcy si y 
z Alzacji profesor jyzykow, nauczajltcy najpierw w Macon, a potem 
w Lyonie i Paryzu, ze bratem Karola byl Ludwik Schweitzer, pastor, i:e 
wreszcie synem Ludwika byl Albert Schweitzer, rowniez pastor, "ktorego 
kariery znacie". Sartre wiycej uwagi poswiyca dziadkom - Karolowi 
i Ludwice Schweitzerom niz wujowi Albertowi Schweitzerowi nie tylko 
dlatego, ze kariera wuja jest "znana", lecz i dlatego, i:e to wlasnie w domu 
dziadkow przyszlo mu spydzic dziecinstwo i mlodose. Matka pisarza 
- Anna Maria Sartre do domu swych rOOzicow powr6ci la bowiem po 
przedwczesnej smierci myza. Portret najblizszej rodziny ukazany na 
stronach Slow nie wypada korzystnie: Karol Schweitzer zostal przed
stawiony jako czlowiek promy, rubaszny, gwaltowny i glosny, tyran izuj ,!cy 
swlt zony i rodzin y. 0 babce Ludwice Sartre pisze: "Bystrlt ty i kostycznlt, 
lecz zimnlt kobiety, cechowal spos6b mys1enia prosty i niepoczciwy, 
poniewaz jej myza cechowal sposob myslenia poczciwy i kryty, w'ltpila 
o wszystkim, poniewaz byl klarnliwy i latwowierny ... ". Anny Mariy 
nauczono w tyro domu "nudzic siy, trzymac siy prosto i szyc". DaIsza 
rodzina poznawana podczas wyjazdow do Alzacji, do Gunsbach, przed
stawiala siy tez nie lepiej . Schweitzerowie w ogole - nie tylko Karol - mieli 
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przejawiac sklonnosc do iycia "rubasznego, czczego i na pokaz", " Iubowa
Ii si~ w s!owach dosadnych", "sypali skatologicznyroi facecjami w miejsco
wym narzeczu". "Nie rna dobrych ojrow, to regula" - pisze Sartre i uwaia 
tei chyba, ie podobnie regul~ jest, ii nie rna dobrych rodzin. W kaZdyrn 
razie jego rodzina rna t~ regul~ potwierdzac i na kartach Slow - za
rnierzonych jako demaskacja rodziny w og6le - oczywiScie potwierdza. 

Dla zestawienia Schweitzera z Sartre'rn rnoina tei wskazac racje 
o bardziej rzeczo wym charakterze. Ot6i iyciowe postawy Schweitzera 
i Sartre'a s~ pod wieloma wzgl~ami tak p rzeciwstawne (jak to tylko moie 
zdarzyc si~ w rodzinie, chcialoby si~ powied ziee), i c kontrast porni~zy 
nimi jest pouczaj~cy: pozwala lepiej uchwycic natur~ tych postaw i dzi~ki 
temu latwiej wnikn,!c w g!~bsze warstwy ich mysli i r6Znorodnych dziel. 

Kontrast ten, jcSli ~dzic na podstawie pisrn autobiograficznych obu 
- poza Slowami wchodz~ tu w gr~ przede wszystkim Aus meinem Leben und 
Denken i Aus meiner Kindheit und Jugendzeit Schweitzera - zacz~1 si~ 
zapowiadac i zaznaczac jui: w latach dziecinstwa i wczesnej mlodoSci ob u. 
Oto dziecko, 0 kt6rym opowiada Sartre, jest niemal od pocz~tku " zcpsute" 
przez sw~ sytuacj~ rodzinn~ . Wie, ie znalazlo si~ w centrum zainteresowa
nia kilku doroslych osob, Ze osoba najwainiejsza - dziadek - szczeg61nie je 
lubi. Szybko tei uczy si~ sposobow zachowania, kt6re pog!~biaj,! to 
zainte resowanie. Umie na przyldad "m,!dryroi" i dowcipnymi odpowie
dziami na pytania doroslych wzbudzac powszechny zachwyt. "A lei 
jdJi m6j malenki kochaneczek b~dzie w tyro wieku czytywa! podobne 
ksi~ki, co b~zie robi!, jak dorosnie?" - "B~~ je przeiywa!!" 
brzmiala odpowiedZ, a dod ajm y, ie pytanie dotyczy!o Pani Bovary. 
Dziecko tei szybko orientuje si~, ie jest nieszczere, ie uczestniczy 
w rodzinnej kornedii . Graj~c , zaczyna przypuszczac, ie graj,! tei do roSJi, 
znajduj,!c w sobie falsz, 0 fa!sz zaczyna podejrzewac doros!ych i wszystko 
to, co oni staraj~ si~ mu przekazac. W gl~bi duszy maly bohater SlO w 
odrzuca swiat doroslych i iyje w swiecie wlasnym. Jest nim swiat 
literatury, wlasnej fantazji, a pOiniej kina. Wszystko to odgradza go tei od 
rowidnikow. Sporadyczne kon takty z nirni S,! jcdynie okazjll do pod
trzyrnania zainteresowania doroslych w!asn'l osob'l. Sartre precyzuje, Ze 
jego dziecinnej postawy "nie naleiy mylic z prawdziwym buntem : bun
tujemy si~ przeciw katu, a ja mialem jedynie dobroczyncow. Dlugo 
pozostawa!em ich wsp6lnikiem". 

Oczywiscie Sartre prowadzi z czytelnikiem gr~ skomplikowan'!: opowia
da histori~ swojego dziecinstwa, ale rownoczdnie przedk!ada pewn'l jcgo 
interpretacj ~, dajllc do 7fozumienia, Ze nie tylko zetkn'll si~ z psycho
analiz'l, ale Ze stac go na "aLltopsychoanaliz~" . Poza tyro dba tei 0 to, by 
bawic czytelnika swojll historill , powiedzeniami , inteJigencj ~ itd . Jest w tyro 
nieslychanie "swiatowy" i "francuski" . Trudno przy tyro oprzee si~ 
wraieniu, Ze piszllC Slowa, Sartre jest nadal tyro samyro chlopcem, kt6ry 
tak bardzo lubil skupiac na sobie uwag~ wszystkich. 
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Ze Sartre jest pisarzem niezwykle "franc uski m ", nie trzeba dowodzic. 
Zamiast odnotowywac np. te cechy jego stylu, kt6re to potwierdzajll, 
posluZmy siy raczej jeszcze jednym przykladem. JakZe "francuska", 
"wolterianska" jest uwaga, w kt6rej Sartre podsumowuje swe wczesne 
doswiadczenia religijne: " ... pragnlliem Boga, dana mi go, przyjlliem 6w 
dar rue pojmujllc, Zem go szukal. Nie zapuSc1wszy korzeni w moim sercu, 
wegetowal czas jakis, a potem umarl. Dzis, kiedy m6will rni 0 nim, 
powiadam z rozbawieniem i bez jakichkolwiek cillgot, jak stary uwodziciel, 
kt6ry spotyka S¢ziWIl piyirnosc: 'Gdyby nie to nieporozumienie,"gdyby nie 
ta pomylka, gdyby nie ten przypadek, co nas rozlllczyl, mogloby pi¢
dziesillt lat temu cos zajsc mi¢zy nami'. Nie zaszlo nic." 

'-- lakkolwiek oczywisty, ten francuski charakter pisarstwa Sartre'a wyma
ga jednak wyjasnienia. lest bowiem rezultatem swiadomego wyboru 
Karola Schweitzera. On to, po wojnie francusko-pruskiej, jak tylu innych 
Alzatczyk6w, opowiedzial siy za FrancjII, opuscil AJzacjy i z zapalem 
neofity w sobie i w swojej rodzinie kultywowal jyzyk francuski i kultury 
francuskll. Tak wiyc "francuskosc" odziedziczyl Sartre po dziadku. Wol
terianizm tarn. 

Schweitzer pisze po niemiecku (z rzeczy wiykszych tylko pierwszll wersjy 
ksilliki 0 Bachu napisal i opublikowal po francusku). W jego domu 
rodzinnym niemiccki byl bowiem jyzykiem "urz¢owym", a takie jyzykiem 
nauki, studi6w, kontaktow z szerszym swiatem; francuskim poslugiwano 
siy w korespondencji rodzinnej; dialektu alzackiego zas uiywano na 
codzien . 

Mlody czlowiek, ktory ukawje siy czytelnikowi na kartach wspomnien 
Alberta Schweitzera, przedstawia siy zupetrue inaczej nii bohater Sartre'a. 
Zyje na wsi - w Gunsbach, w otoczeniu licznej rodziny, sllsiadow, 
rowidnikow. Od najwczeSniejszych lat sam zbiera swe najwainiejszc 
doswiadczenia. Rodzice pozostawiajll mu, a takie jego rodzenstwu, 
moi:liwie duro swobody. Niektore z tych doswiadczen pozostawiajll trwaly 
slad. Takim doswiadczeniem jest spojrzenie w¢rownego kupca iydow
skiego, przeSladowanego przez wiejskich chlopc6w, do ktorych maiy 
Albert Schweitzer dolllczyl, nie zdajllc sobie sprawy z tego, co czyni. Takim 
doswiadczeniem jest tei bicie dzwonow koscielnych uslyszane w chwili, gdy 
poslugujllc siy proq rnial zaczllc polowanie na ptaki. 1eszcze innym 
- zarzut, Ze jest paniczykiem, synalkiem pastora, uslyszany po stoczeniu 
dziecinnej walki. Dziecko wystawione na roi:norodne doswiadczenia iycia 
rodzinnego, sllsiedzkiego, szkolnego, pozostajllce w cillglym kontakcie 
z przyrodll, wrasta w swe iycie w sposob jakby naturalny, p r z y j m uj llC 
to, co niosll te doswiadczenia: muzyky, z ktorll zapoznaje go ojciec, 
wychowanie reiigijne, w ktorym rownie waine zdajll siy niedzielne kazania 
ojca - pastora, podniosly nastroj, ktoremu ulega podczas naboienstw, jak 
i fakt, ie kosciol w Gunsbach sluiy na zmiany protestantom i katolikom, 
ie jest tzw. simuilane Kirche. Dziecko nie tylko wrasta w kultury swego 
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otoczenia, ale odnosi si~ do niej z szacunkiem, czuje si~ jej dziedzicem. "Na 
tych niezapornnianych stronicach, na ktorych Albert Schweitzer tak prosto 
opowiada 0 swym pochodzeniu i pierwszych latach Zycia, wyczuwa si~ 
w skupieniu cale dzied zictwo, ktore on przej~l i ktorym tak wzorowo 
wladal" - pi sal Herman Hesse. 

Istotnie, jest rzecz~ zdumiewaj~c~, jak wiele w~tkow mySii i dzialalnosci 
Schweitzera rna swe pocz~tki w Gunsbach - czy szerzej - w Alzacji. 
Schweitzer - obywatel swiata - pozostal zawsze Alzatczykiern z Gunsbach. 
Dziecinny zamiar stania si~ ,jednym z nich" powzi~ty po pami~tnej bojce 
ziSciI si~ nawet zewn~trznie: wygl~dern Albert Schweitzer upodobnil si~ do 
swych wiejskich koiegow z Gunsbach. Ze tak bylo i pozniej, swiadczy 
anegdota , ktor~ Schweitzer ch~tnie powtarzal: zdarzylo mu si~ w paryskirn 
autobusie przejechac grani~ strefy bez odpowiedniego biletu. Gdy kont
roler zamierzal go ukarac, "caly" autobus uj~l si~ za nim: "Mais laissez 
done ee pauvre paysan!". 

Zainteresowania i zdolnoSci muzyczne odziedziczyl Schweitzer po ojcu, 
a takze po dziad ku ze strony matki - 1.1. Schillingerze. Pierwszych lekcji 
muzyki jako pi~oletniemu chlopcu zacz~1 mu udzielac ojciec, ktory choc 
nie mial gruntownego wyksztalcenia muzycznego, potrafil pi~knie im
prowizowac. 0 dziadku Schillirigerze Sch weitzer wspomina jako 0 znako
mitym organiScie i znawcy sztuki budowania organow. B~~c uczniem 
gimnazjum w Mublhausen, Schweitzer uczyl si~ muzyki u Eugena Muncha. 
On zainteresowal go Bachem, on spowodowal, ze Schweitzer zacz~1 
uczestniczyc w koncertach bachowskich organizowanych w koSciele sw. 
Wilhelma w Strasburgu przez Ernsta Mu'ncha (brata Eugena). lemu tez 
poswi~cil Schweitzer sw~ pierwszl! publikacj~ - ogloszone po francusku 
wspomnienie posmiertne Eugene Munch. Dalszy cil!g jest powszechnie 

. znany: Schweitzer jest autorem dwoch monografii 0 Bachu, wydawCl! dziel 
organowych Bacha, autorem ksi~ili 0 budowie organow, obronq starych 
zabytkowych orgimow, a przede wszystkirn - jednym z najslawniejszych 
organistow i interpretatorow muzyki organowej Bacha. 

Pierwszym przedmiotem studiow uniwersyteckich Schweitzera byla teo
logia. I tak tei: przedluzala si~ tradycja rodzinna. Schweitzer twierdzi np., 
Ze sposob wyglaszania kazan zawdzi~zal swemu ojcu. Charakterystyczne 
podejScie do zagadnien teologicznych - nawi~zuj~ce do tendencji oswiece
niowych - zawdzi~zal i ojcu, i swym profesorom uniwersytetu w Strasbur
guo I znow dalsze owoce tych zainteresowan Schweitzera s~ powszechnie 
znane: z jednej strony jest Schweitzer autorem obszernych dziel po
swi~onych postaciom Chrystusa i sw. Pawla, zwlaszcza monografli 
Geschichte der Leben-lesu-Forsehung, z drugiej - przez cale lata byl 
pastorem w koSciele sw. Mikolaja w Strasburgu. Dodajmy, ze swoj drugi 
- po teologicznym - doktorat - z filozofIi, uzyskal Schweitzer na podstawie 
pracy ° fil ozofli religii K anta, zas podstawl! trzeciego - z rnedycyny byla 
praca Die psyehiatrisehe Beurteilung lesu. 
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N ajwain iejsz~ decyzj~ swego zycia podW Schweitzer w wieku 21 lat: 
uznal bowiem wtedy, Ze szcz~liwe dziecinstwo i mlodosc zobowi~zuj,! go 
do niesienia pomocy tym, ktorym zycie uloZylo si~ gorzej. Nauce i muzyce 
postanowil wi~ poswi~cie lata do 30 roku Zycia, lata pozruejsze - po
trzebuj,!cym. Rome doswiadczenia mogly wspoldzialae w powstaniu 
i podtrzymaniu tej decyzji. Jednym z nich bylo na pewno uczestnictwo 
w niesieniu pomocy najbiedniejszym mieszkancom Strasburga. Wspornina
j,!c 0 dzialalnoSci studenckiego stowarzyszenia D i a con at Tho man a, 
wymagaj~cej m.in. zbierania datkow pieni~znych na biednych, Schweitzer 
dodajc, Ze doswiadczenie wtedy nabyte pomoglo mu znaleiC wlasciw,! 
postaw~ zarowno wobec tych, ktorzy wspierali jego szpital w Lambarene, 
jak i wobec tych, ktorzy odmawiali pomocy; nauczylo go wlaSciwie 
przyjmowaC jalmuZn~. 

Tak, Schweitzer byl Alzatczykiem. Najwazniejsze doswiadczenia i prze
Zyc1a, to co zdecydowalo 0 jego calej biografii i co uksztaltowalo jego Zycie 
duchowe zdarzylo si~ na niewielkiej przestrzeni obejmuj,!cej Gunsbach, 
Muhlhausen, Colmar, Strasburg. Lata nauki w ParyZu i Berlinie stanowily 
juz tylko dopemienie. 

Dodajmy teraz do przec1wienstw juz odnotowanych - r6wniez tylko 
tytulem przykladu - kilka innych, takich, kt6re mogly ujawnie si~ dopiero 
w Zyciu juz calkiem doroslym obu znakomitych krewnych. 

Oto np. jednym z rysow charakterystycznych biografii Sartre'a jest to, Zc 
Sartre byl czlowiekiem wielu organizacji i komitetow, ze uczestniczyl 
w wielu zorganizowanych manifestacjach, protestach i akcjach. Poczynaj,!c 
od r6Znych pr6b wl~czenia si~ w dzialalnose ruchu oporu, poprzez 
dlugoletnie zwi,!zki z parti,! komunistyczn'!, az do podj~tych pod koniec 
Zycia usilowan wl,!czenia si~ do ruchu francuskich maoist6w - Sartre 
szukal swego "organizacyjnego" miejsca. 

Schweitzer pisze natomiast 0 sobie, ze jest czlowiekiem indywidualnego 
czynu. Rzeczywiscie, Schweitzer byl czlowiekiem czynu podj~tego najpierw 
na doslownie "wlasny rachunek": dla realizacji swojego zamiaru - zbudo
wania szpitala w Afryce - Schweitzer zrobil sam wszystko, co okazalo si~ 
potrzebne - odbyl studia medyczne, zgromadzil, 'gl6Wnie dzi~ki koncertom 
i odczytom, niezb~ne srodki frnansowe, a nast~pnie kupowal i pakowal 
potrzebne materialy, dogl,!dal ich transportu . Na rniejscu, w Lambarene, 
byl zas nie tylko lekarzem, ale tez cidl,! i budowniczym, administratorem 
i ogrodnikiem, pastorem i nauczycielem. Przez ten "indywidualizm" 
Schweitzer wyraZal m.in. sw6j sprzeciw wobec panuj,!cego ducha czasu. 
Pisal wyrai nie: "Choe bylem zdecydowany - gdyby nie moglo bye inaczej 
- oddac si~ do dyspozycji jakiejs organizacji, nie porzucalem nadziei na to, 
Ze w koncu natrafi~ przeciei: na dzialalnosc, kt6rej b~~ si~ m6g1 oddae 
jako jednostka i jako czlowiek wolny. To, i:e to pragnienie spemilo si~, 
przyjmowalem zawsze jako ci,!g1e na nowo przeZywan,! lask~. " 

Sartre jest czlowiekiem polityki. Od czas6w drugiej wojny swiatowej 
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stara si~ nie tylko dokladnie sledzic biez~ce wydarzenia polityczne, nie 
tylko je komentowac, ale czynnie w nich uczestniczyc. lego ambicj~ jest 
przy tym wywierac wplyw na polityk~ "swiatow~": jako intelektualista 
politycznie "zaangaZowany" odbywa Sartre liczne podroze, do Ameryki 
Lacinskiej i do Chin, na Kub~ i do Izraela, do laponii i do ZwillZku 
Radzieckiego. Zabiera glos w sprawie "likwidacji kolonializmu", wojny 
w Indochinach, wojny algierskiej, wojny wietnamskiej, w koncu w sprawie 
wietnamskich boat people. lego Situations zawieraj", niezliczone wypowie~ 
dzi dotycz",ce zycia politycznego we Francji. 

Schweitzer swiadomie i programowo od polityki stroni. lego zwi",zki ze 
swiatem polityki maj", w sobie cos tragikomicznego: w czasie pierwszej 
wojny swiatowej np. wladze francuskie podejrzewaly go 0 to, ze do Afryki, 
do francuskiego Gabonu, udal si~ jako osobisty wyslannik cesarza 
Wilhelma, aby przygotowywac przej¢e Gabonu przez Niemcy i z nomina
cj~ na stanowisko gubematora niemieckiego Gabonu. Zostal wi~ inter
nowany. W obozie Schweitzer napisal dzielo 0 upadku kultury, a taki:e 
zaprzyjainil si~ z komendantem, ktory w listach wymienianych poiniej 
zwracal si~ do Schweitzera per "moj drogi pcnsjonariuszu". Dopiero 
wobec zagroi:enia atom owego Schweitzer zmienil swoj stosunek do dzialal
nosci politycznej. 

Sartre jest czlowiekiem przelomow, dziel niedokonczonych i coraz to 
nowych faseynacji. Dotyczy to zarowno jego dzialalnosci czysto intelek
tualnej, jak i jego dzialalnoSci zaangazowanej politycznie. 

Schweitzer jest czlowiekiem cill:gloSci, upartej realizacji powzi~tych 
zamiarow. leden tylko przyklad: na krotko przed smierci~ Schweitzer 
konczy w Lambarene Zmudne prace edytorskie nad dzielami organowymi 
Bacha, rozpocz~te u progu wieku wespol z Widorem. 

Sartre jest czlowiekiem, ktory dobrze czuje si~ na srodku seeny 
wydarzen. Wydaje si~, ze jest przekonany, iz miejsce wyroi:nione jakos mu 
si~ nalezy, bo jest "mandarynem", ktorego glos rna wag~ szczegolnll:. Nie 
stroni przy tym od gestow prawdziwie teatralnych: gestem takim jest 
odmowa przyj~cia literackiej nagrody Nobla i gestem takim jest przy
wdzianie czapki Mao. To 0 nim powiedziano, i:e jest "comedien de fa 
philosophie" . 

Schweitzer, choe rownie slawny, cZQsto sehodzi ze seeny, na ktorll: 
wynosi go sztuka, pisarstwo, zainteresowanie tych, ktorzy ceni ll: jego 
dzialalnosc. Coraz dluZsze stajll: si~ jego pobyty w Afryce, zaS w Europie 
miejscem dluZszych pobytow jest zawsze Gunsbach. Ludzie, ktorzy go 
znali osobiscie, Herman Baur np., podkreslajll:, ze Schweitzer byl czlowie
kiem pelnym swoistej pokory. 

Przeciwstawienia podobne mozna by mnozyc. lakze uderzaj~cy jest np. 
kontrast mi~dzy podcjscicm Sartrc'a i Schweitzera do drugiego czlowieka. 
Sartre jest nastawiony na szukanie prawdy 0 czlowieku za wszclkll: cen~, 
za cen~ drobiazgowej analizy, zgl~biania wszelkich tajemnic. Sartre mowi 
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o sobie, Ze nami~tnie pragnie zrozumiee ludzi i gotow jest poswi~cic wiele, 
by t~ pasj~ zaspokoic. Podejmuje wi~ np. drobiazgowe analizy osobowosci 
Geneta, nie cofa si ~ przed odslanianiem najrozniejszych szczegolow swej 
wlasnej biografii, czy i:ycia wlasnej rodziny. Nieukonczonym pornnikiem 
tych poszukiwan Sll tysi4<:e stronie poswi~nych krytycmej analizie 
postaci Flauberta. 

Schweitzer wzywa natomiast do uszanowania tajernniczej strony bytu 
ludzkiego, i to zarowno w sobie samym, jak i w innych. Zbyt daleko id 4cej 
szczeroSci, czy zbyt gl~boko posuwaj4cej si~ analizy psychiki wlasnej lub 
cudzej nie da si~ pogodzic z t4 postaw4 szacunku: "Czlowiek nie powinien 
chciee wnikn4c w istot~ drugiego czlowieka. Analizowanie innych - chyba 
Ze chodzi 0 dopomo:ienie zagubionemu psychicznie - nie jest zaj~em 
szlachetnym. Istnieje wstydliwosc nie tylko w sprawach ciala, ale i w spra
wach ducha. Rowniez dusza rna swe oslony, ktorych nie wolno jej odbierac 
i ktore nalei:y uszanowac. Nikt nie moze powiedziee drugiemu: poniewaZ 
l4czy nas to a to, mam prawo mae wszystkie twoje mysli. Nawet matce nie 
wolno tak odnosic si~ do dziecka. Wszelkie 4danie tego rodzaju Sll glupie 
i zgubne. Wartosc rna tylko takie »daj~«, ktore wzbudza »daj~« drugiego." 

Gdyby szukac slow-kluczy, w przypadk u Schweitzera slowem takim 
bylby "szacunek". I to nie tylko dlatego, :le podstawowym haslem 
etycznym Schweitzera byl szacunek dla i:ycia, wsze1kiego i:ycia. To 
uniwersalistycme haslo wyroslo bowiem z jego postawy szacunku wobec 
roznych przejawow i:ycia Iud z k i ego, z szacunku wobec kultury najbliz
szego otoczenia, z szacunku wobec duchowej istoty drugiego czlowieka, 
wobec tajernnicy wlasnej osobowoSci. W przypad ku Sartre'a slowem takim 
bylby "bunt". Sartre buntuje si~ nie tylko przeciw wlasnej rodzinie, kJasie, 
kulturze. Buntuje si~ tez przeciw samemu sobie, przeciw wczdniejszym 
swoim postawom i pogi4dom, przeciw rozpoc~tym dzielom i dawniejszym 
towarzyszom. ledna z ostatnich ksi4:lek Sartre'a - zapis jego rozmow 
z mlodymi maoistami - P. Victorem i P. Gavim - nie przypadkowo nosi 
tytul: On a raison de se revolter. 

Czy nie nie lagodzi ostroSci tych przeciwstawien? Otoi: z pewnoScili 
niejedno. Schweitzer np. byl przeciez nie tylko "dziedzicem" rozwijaj'lcym 
zastan4 ku1tur~, byl rowniei: "buntownilciem" uparcie ponawiaj4cym 
oskari:enia kultury europejslciej 0 upadek i sprzeniewierzenie si~ najcenniej
szym wartosciom. Afryk~ wybral nie tylko dla ekspiacji, ale by powiedziee 
"nie" Europie staczaj'lcej si~ w przepasc wojen i innych zagroZen. Z drugiej 
strony Sartre nie calkiem przestal byc jednym ze Schweitzerow. Po calych 
pokoleniach nauczycieli i pastorow odziedziczyl pasj~ moralisty gotowego 
pouczac innych. Taki:e wlasnym przykladem: jak Albert Schweitzer, Sartre 
nie chcial dopuScic, by pojawil si~ dystans pomi¢zy jego ruchliw'l myslll 
i i:yciem - st:j,d meandry jego biografli. Sartre - rzecz dziwna - poczuwal si~ 
nawet do szczegolnych zwi4ikow z Alzacj'l. Simone de Beauvoir zaswiad
cza, Ze podczas wspolnej wycieczki przedstawial jej krain~ Wogezow jako 
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okoli~ rod zinnll, "swojll". I - rzecz nie najmniej wazna - Sartre, jak 
wszyscy Schweitzerowie, kochal muzyk~. 

Jak juz powiedzielismy, przeciwstawienia i zestawienia takie moma by 
mnozyc. Ale i wielokrotnie pomnozone nie moglyby si~ stac podstawll 
"caloSciowej" oceny. Ktos, kto chcialby takll ocen~ wydac, musialby 
przeciez uwzgl~dnic przynajrnniej wszystkie, tak bardzo zr6micowane, 
"dziela" obu krewnych. Czyz jednak wolno oceniac ponad niezb~dnll 
potrzeb~? Jei:eli jui: nie brae pod uwag~ wzgl~d6w najgl~bszych i auto
rytet6w najpowazniejszych, odradzajllcych wyglaszanie ocen zbyt cz~sto 
i pochopnie, to warto przypomniee zdanie Nietzschego, kt6ry przestrzega, 
Ze dobry smak pozwala chwalie jedynie tych, od kt6rych zdecydowanie si~ 
r6i:nimy. A i to warto wzillC pod uwag~, Ze cz~se poSpiesznie ferowanych, 
"caloSciowych" ocen powstaje pod naciskiem tej starej metafory, kt6ra 
kai:e nam ujmowae kultur~ na podobienstwo gmachu wymagajllcego nie 
tylko solidnych fundament6w, ale tez pewnej "architektonicznej" zwarto
Sci i jednolitoSci; inaczej - jak biblijnej wiezy Babel - gmachowi kultury 
grozie rna ruina. Czyz nie jest jednak sluszniejszy inny obraz - kultura jako 
rozlegla przcstrzcn, kt6ra musi bye ludzkim wysilkicm "oswojona", 
przcmieniona w ogr6d blldi miasto, miasto kt6re b~zie miee wiele ulic 
i pomieSci (nickoniecznie przy jednej ulicy) Maison Schweitzer i Maison 
Sartre. 

Zapytajmy wi~ raczej, jak odnosili si~ do siebie sami wielcy krewni, 
Schweitzer i Sartre. Ot6z zrazu ich kontakty byly dose jednostronne. 
Albert Schweitzer bywajllc w domu Karola Schweitzera ch~tnie zabieral 
w6zek z Poulou (tak nazywano malego Sartre'a) na spacery, kt6re odbywal 
z rue Mignard do Lasku Bulonskiego. Wiele wskazuje na to, Ze Schweitzer 
i p6Zniej po prostu lubil Sartre'a, choe mial mu za zle niekt6re stronice 
Slow: bywajllc w Europie staral si~ ogl¥lat jego sztuki, a jeden z ulubio
nych zart6w, kt6rym zabawial rozm6wc6w nie wiedzllcych 0 ich po
krewienstwie polegal na naprowadzaniu rozmowy na Sartre'a po to, by po 
wysluchaniu opinii - dobrej czy zlej -·zd radzic istniejllce zwillZki rodzinne. 
Sympatia byla, jak si~ zdaje, obustronna, choc rzadko wyrazana. Oto np. 
bardzo "rodzinna" i zwyczajna dedykacja Sartre'a w tomie L'etre et Ie 
nean! ofiarowanym Schweitzerowi: "Wujowi Albertowi wraz z prag
nieniem ujrzenia go wkr6tce i z calym przywillzaniem (toute affection), J.P. 
Sartre, 15 lutego 1949". Kiedy zas po zamachu na mieszkanie Sartre'a, 
Schweitzer napisal do niego, Sartre odpowiadal m.in. : "flekroe wid~ twoje 
nazwisko posr6d tych, kt6rzy walcZll przeciw wojnie atomowej, czuj~, jak 
bardzo blisko ciebie jestem ... " Od Sartre'a tez pochodzll slowa oddajllce 
tak trafnie istot~ postawy Schweitzera: "Ten, kt6ry kocha ludzi, jakimi Sll; 
ten, kt6ry ich kocha, jakimi bye powinni; ten, kt6ry chce ich ocalic za ich 
zgodll; ten, kt6ry ich ratuje wbrcw im samym ... " . 

Czeslaw Portlbski 
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ezy IDEE MOZNA ZOBACZYC? 

UWAGIO SPORZE POMI~DZY ,WIDZIALNYM" A "RZECZYWISTYM" 

W DZIEJACH MY$LI 0 SZTUCE 

WsrOd wielu spolaryzowanych, a jednoczeSnie komplementarnych 
wzgl~dem siebie poj¢, jakie towarzysZ<j, mysli europejskiej od wielu stuleci, 
znaleic mozna i takll par~, ktora, jak sir; wyd aje, dobrze okreSla dwuznacz
ny status sztuk zwanych przedstawiajl},cymi lub plastycznymi •. Para owa 
nazywa si ~ "widzialne" i "rzeczywiste", a okrdlana przez nil}, dwuznacz
nose sprowadzic si~ daje do pytania: jak to, co widzialne rna si~ do tego, co 
w pelni rzeczywiste? Jak to, co ludzkll r~k'l z materii uczynione, mowic jest 
zdolne 0 tym, co w pelni prawdziwe? I czy w ogole moze 0 tym mowie? 
A more sarno jest bardziej prawdziwe niz cokolwiek inn ego? 

Takie postawienie sprawy zaklada juz oczywiScie z gory okreslon~ 
koncepcj~ sztuki. Koncepcj~ takll mianowicie, ktora traktuje dzieio nie 
jako rzecz sluZllCll do prostego podobania si~, ornamentalne cacko 
sprawiajllce latwl}, przyjemnosc, lecz jako twor zdolny przekazac jakl},s 
cZllstk~ tajernnicy wszechSwiata, jego natury i praw nim rZ<j,dZ<j,cych. 
Koncepcja taka od wiekow towarzyszy europejskiej mysli 0 sztuce, a jej 
ekstremalnym (chyba) wyrazem stala si~ mysl Georga Wilhelma Friedricha 
Hegla, by co do przekazywancj trdci zrownac sztuk~ z religill i fIlozofi'l. 
Co do tresci jedynie - bo forma jest dla kaZdej z nich swoista. Jak filozofia 
wypowiada si~ poprzez logiczne rozumowanie, a religia poprzez bezcielesne 
wyobrazenia, to sztuka poprzez "cialo", popezez form~ widzialnll. I 

A zatem sztukajest uj~iem pewnej treSci wmaterialny ksztah, czyli inaczej 
mowillC: wsze1ka wartosc i wszelki sens przejawic si~ w niej mogl}, jedynie 
poprzez foem~. . 

Jak wi~ widzimy, dzielo sztuki bez tego, co materialne, a wi~c widzialne, 
obejsc si~ nie more. Jego celem bowiem jest cos przedstawiac, cos wyrazac 
za pomocl}, zespolu beyl, plam barwnych czy linii ukladajllcych si~ 

• Teksl nioiejszy przrostawiooy zostal oa sympozjum RuczywiflO.lt-symbol-sztuka wr
ganiwwaoym przez Komild Nauk 0 Szluce PAN w Nieborowie w dniacb 22-25 czerwca 1988. 

Termin ,Jdea" wysl,puje w nim w dwocb zoaczeniacb: plalOliskim i oowoZytoym, co 
zazoacwoe wstalo sposobem zapisu - z dui.ej lilery pierwszego, a z malej drugiego. 

G .W.F. Hegel, Wyklady 0 estetyce. tIum. J. Grabowski, A. Landman, l. I, Warszawa 1964, 
s. 17G-176. 

I 
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w sensowne calosci, rozpoznawane nast~pnie przez odbior~ b:tdz jako 

abstrakcyjna gra fonn (architektura, bezprzedmiotowe malarstwo i rzeZ

ba), b:tdz jako wyobraZenie swiata, ludzi, zwierz:tt lub istot fantastycznych 

(sztuki par excellence przedstawiaj:tce), b:tdz jako pol:tczenie jednego 

i drugiego (dostrzeganie poza czy ponizej warstwy przedstawiaj:tcej abstra

kcyjnego schematu dziela). Sztuka "kanni sif' materi:t i dlatego nazywa si~ 


j:t mimetyczn:t, nie potrafi bowiem wykroczyc poza znane z codziennej 

rzeezywistoSci universum form, nawet jeSli sprowadza je do kuli, stozka, 

sZeScianu i walca lub jeSii rozbija je na niedostrzegalne golym okiem kolory 

podstawowe. Sztuka tkwi w tym, co "faktyczne". 


Wiedzial 0 tym doskonale Platon nazywaj:tc malarstwo i rzei:b~ sztuka

mi mimetycznymi wlasnie; sztukami nasladuj:tcymi swiat stworzony. 

Tworczosc artystyczna stawala si~ w ten sposob ukladaniem nowej caloSci 

z elementow istniej:tcych w naturze, z form i ksztaltow "danych"; 

ukladaniem moZe i ciekawym, ale rownoczeSnie obcym naturze rzeczy. 

Artysta nie si~ga bezposrednio prawdziwego wzoru wszechrzeczy, nie 

tworzy wedlug i:adnej idealnej arche, a jedynie obraca si~ w kr~gu 


rzeczywistoSci widzialnej, stworzonej, faktycznej, j:t traktuj:tc jako zrOdlo 

swych pomyslow. To, co w ten sposob w jego umysle powstaje, nie jest ide:t 

ani jej odbiciem, lecz obcym wszelkiemu "archetypowi" fantazmatem. To 


. eidolon: obraz zmyslowy, kopia kopii - druga (po swiecie widzialnym) 
mutacja tego, co prawdziwe i doskonale. 2 Sztuka w ten sposob nigdy nie 
si~ga Idej, Idee byly bowiem dla Platona wiecznymi, niezmiennymi, 
niematerialnymi (choe rea In i e poza czasem i przestrzeni:t . istniej:tcymi) 
z a sad ami, do ktorych caly swiat zmyslowy musial si~ stosowac i zgodnie 
z ktorymi zostal stworzony. Idee wi~ rozumiec nalezy jako arche, jako 
doskonale prawzory materi alnego kosmosu, jako jego nat u r~, a Sci sl ej : 
cos na ksztalt "natury tworz:tcej", zgodnie z ktor:t wszystko, co przemijaj~
ce przyj:tc moze wlaSciw:t postac. J 

Przyj:tc postac, a wi~ trwac w czasie, czas bowiem "to ruchomy obraz 

wieeznosci" (Timaios, 37d,e, 38a), czyli inaczej " odwzorowanie" tego, co 

wieczne (a wi~c Idej) w tym, co smiertelne (tj. w materii) . St:td tez drog:t 

prowadz:tC:t do poznania Idej jest stopniowe odrywanie si~ od swiata 

materialncgo; swiata, ktory zawiera w sobie blady odblask tego, co istnieje 

w sposob pelny. Tak tei: jest i w przypadku Idei najwai:niejszej, Idei 

dobra-pi\?kna, kt6rej poznanie zaczyna si~ od dostrzezenia jej element6w 

w stworzeniach z "tego swiata" (np. w pi\?knych cialach), by potem 

poprzez abstrakcj\? (a wi~ wydobywanie z owych przedmiot6w material

nych ich "pi~knej" istoty) oraz kontemplacj~ doznac objawienia "rzeezy 
 / 

1 E. Cassi rer, Eieins und Eidolon: Das Problem des Sclu5nen und der Kunst in Platos Dialogen, 

"Vortnige der BiblioLhek Warburg", 1922-1923,1. Tei~ s. 1-27; E. Panofsky, Idea . A Concept in 

Art Theory. trans. U.S. Peake, New York-Hagerstown-San Francisco-London 1986, wyd . 10, 

s.4-5. 

• Cassi rer, o.c .• s. ~13; Sir D. Ross, Plato's Theory of Ideas. Oxford 1966, wyd . 5.; W. 

Str6~wski , Pytanla 0 archJ, "Res Facta", 8, 1977, s. 30-31. 
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samej". Doznac objawienia, ale nie: " ujrzec zmyslowo"; to, co zmyslowe 
bowiem dawno jui: porzucone zostalo na rzecz tego, co istotne, a wi~ 
niematerialne. Idea, powtorzmy raz jeszcze, nigdy nie miala dla Platona 
charakteru "cielesn ego " , konsekwentnie zatem i pi~lma nie nalezy pojmo
wac estetycznie, lecz raczej etycznie, w pol~czeniu z dobrem, jako wartosc 
najwyzs~ (co sugeruje zresztll termin kalokagatia).4 

Sztuka zatem, jako uwi~ziona w materii, jest przez ow fakt mocnb 
ograniczona, nie moZe bowiem wykroczyc (w sensie doslownym) poza to, 
co stworzone, poza to, co tu i teraz. Ale czy zawsze tak Slldzono? luz poZna 
starOZytnosc inaczej patrzyla na to zagadnienie, a czasy nowoZytne wizj~ t~ 
rozwin~ly. By si~ zanadto nie rozdrabniac, przypomnijmy jedynie dosko
nale znany poczlltek traktatu Giovanniego Pietro Belloriego Idea maJarza, 
rzeihiarza i architekta ... : "Najwyzszy i wieczysty duch, stworca natury, 
twor~c swe cudowne dziela przez gl~bokie L:apatrzenie si~ w samego siebie, 
uksztaltowal pierwsze formy zwane Ideami tak, Ze kaZdy rodzaj [rzeczy] 
wyraZony zostal przez ow~ pierwszll Ide~, dzi~ki czemu powstalo przedziw
ne polllczenie rzeczy stworzonych. Lecz ciala niebieskie polozonc powYZej 
ksi~Zyca, nie podlegle zmianom, pozostaly na zawsze pi~lme i harmonijne; 
z wymiernosci ich kul i z lsnienia ich ksztaltu rozpoznajcmy je zawsze jako 
najdoskonalsze i najpi~lmiejsze. Przeciwnie dzieje si~ z cialami poni:iej 
ksi~Zyca, podleglymi zmianom i brzydocie: i choc natura dllzy zawsze do 
forowania tworow doskonalych, niemniej przez nierownosc formy si~ 
zmieniajll [ ... ] w niezliczonych znieksztalceniach i nieforemnosciach [ ... ] 
Dlatego taue szlachetni malarze i rzeibiarze, naSladujllc owego pierwszego 
rzemidlnika, twor~ sobie w umysle wzor najwYZszej pi~knoSci i patrzllc 
w niego poprawiajll natur~, W1ikaj~c bl~u w kolorze i liniach." S 

W zacytowanym fragmencie znow jest mowa 0 materiainej stronie dziela 
i 0 zalemoSci sztuki od natury, ale jednoczeSnie pojawia si~ w nim mySI, Ze 
artysta wy1cracza jednak poza to, co widzialne. Swiat postrzegany zmyslowo, 
nasze "tu i teraz", jest bowiem na tyle skaZony niedoskonaloSci~, Ze nie moZe 
byc rzeczll sztuki niedoskonalosc ow~ pot~gowaC, lecz wlaSnie jll jak naj
bardziej przezwyci~ZaC. Sztuka ma dllZyC do doskonaloSci, tak tylko bowicm 
osi'lgn~c moma prawdziwe pi~kno i wnieSt w ziemskll codziennosc "pierwias
tek boskosa". To, co widzialne, w sensie natury stworzonej, uszlachetnione 
zostaje przez to, co widzialne w sensie dziela sztuki. Istnienie niedoskonale, 
skai;one brzydotll i przypadkowoSci~ uzyskuje wymiar jakiejs doskonalosa. 

Ale jak oWll doskonalosc uzyskac? Bellori odpowiadal: artysci czyni~ to 
tworz~c w umysle "wzor najwYZszej pJ~knoSci" i wedlug niego "po
prawiajll natur~", czyli malujlliub rzezbill tak, by uniknllc mankamentow 
dostrzeganych W otaczajllcym swiecie. I w ten sposob wykraczaj~ poza to, 
co faktyczne ku temu, co boskie i doskonale. 

• Cassirer, o.c., 8. 21-22. 
, J. Bialostocki, G.P. Be/Iorlego /tka malarza, rzefbiarza i architekta: manifest baroko .. -ego 

k/asycyzmu [w:) legOl:, Sztuka i my.fllnunanlrtyczna, Warszawa 1966, s.68. 
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Posrednikiem pomi¢zy tym, CO doskonale, a dzielem sztuki jest mysl 
artysty, a konkretniej: zrodzona (czy tei: utworzona) w jego umysle idea 
- "wzor najwyiszej pi~knoSci" zdolny zblizye si~ do prawiecznych, boskich 
frooel stworzenia, czyli do Jdej. Artysta ~tem obserwowaC musi swiat 
widzialny, doczesny, wychwytywae panuj~ce w nim prawa, dostrzegac 
rz~z~ce nim koniecmosci, tropic slady tego co doskonale w rzeczach 
niedoskonalych, a nastwnie zebrac te obserwacje w zwarty system, 
okreslaj~cy natur~ rzeczy. Ten system, operuj~cy poj~arni i wyob
rai:eniarni pozbawionymi cech wszelkiej przypadkowosci, poj~ami i wyo
brazeniami nosz~cymi marniona koniecznosci, jakiegos roszczenia wynika
j~cego z ich wewn~trmej doskonaloSci, to wlasnie umyslowe idee. To one 
mowi~, jak bye powinno, jak swiat ten powinien wygl~dae, by bye 
doskonalym. Skoro zas tak, skoro idee m6wi~, jak bye powinno, tym 
samym domagaj~ si~ realizacji, a wiyc "poprawiania" swiata w imi~ perni, 
kt6ra dzi~ki nim moie zapanowaC. St~d i powstawae mo:ie sztuka 
rozumiana jako ksztaltowanie opornej materii maj~ce na celu urzeczywist
nienie pewnej doskonalosci, jakid zmaterializowanie umyslowej idei. 6 

JesteSmy w gruncierzec.zy na antypodach mysli platonskiej. 
Co jednak omacza owo zmaterializowanie idei? Czy jest to jedynie 

oddanie w formie rca\nej, zmyslowej, pewnej treSci umystowej? Do 
pewnego stopnia tak, poniewa:i artysta koniecmy porzq,dek rzeczy oc
czytuje z otaczaj~cego go swiata. Anton Raphael Mengs pisal, :ie sztuka 
d~zy do pi~kna, zas pi~kno to "widzialna idea doskonalosci" 7. Zmateriali
zowana idea sugeruje narn zatem, jak mo:ie wygl~dae to, co doskonale, 
daje ludzk~ wizj~ perni, przedstawia oczom wyobrai:enie tego, co istotne. 
Idea to granica doskonalosci, do kt6rej mysl czlowieka dojsc moie; idea 
zmaterializowana zas to adekwatny artystycznie wyraz tej "granicznej" 
mysli. Ale w tym momencie rodzi si~ pytanie: czy poza t~ granic~ jest cos 
jeszcze? Czy zatem owa ludzka wizja pelni majduje sw~ kontynuacj~, 
potwierdzenie i peln~ rzeczywistosc "po drugiej stronie \bytu''? Bellori 
odpowiadal, :ie tak, ie wzorem wszystkiego s~ boskie Idee, "pierwsze 
formy rzeczy", wedlug kt6rych stworzony zostal caly swiat. Ale czy jest to 
jednak pewnik? Dzieje europejskiej filozofri dostarczaj~ rozlicznych przy
klad6w na to, ze przeswiadczenie 0 realnym (sarnodzielnym b~dz usytuo
wanym w umysle absolutu) istnieniu wzorow wszechswiata bywalo b~dz 
negowane, b~dz przynajmniej usuwane w obszar zamkni~ty dla ludzkiego 
pomania. Wymienmy tu choeby imiona Arystoteiesa i lmmanuela Kanta. 
Pierwszy pytal, czy jest rzecZll sensown'! podwajae swiat, oddzielaj~c 
substancjalnose rzeczy od ich przejaw6w, drugi zas, nie krytykuj~c teorii 
Idej wprost, poprzez wyznaczenie gran icy pewnoSci ludzklego pomania, 
pokazywal jednak, ie 0 tym "co sarno w sobie" bez popadania w para

• Tami.e, s. 73-76; Panofsky, o.c., s. 105-111; R. Przybylski, K1a.,yeyzm czyli Prawdziwy 
Ieonlee /(rolestMia PoL,klego, Warszawa 1983, s.46-53. 


7 Cyt. za: W. Tatarkicwicz, Dzieje JIdciu pojec, Warszawa 1976, wyd. 2, s. 165. 
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logizmy mowic nie podobna. Realnosc Idej jest trudna do stwierdzenia, 
a ich metafizyka stwarza rozliczne klopoty swym wyznawcom. 

W yrazem czego zatem jest sztuka? Ku czemu wykracza ona przeksztal
caj~ to, co " faktyczne"? Najbezpieczniejsza odpowiedz brzmi: sztuka jest 
obrazem wyzszego porz¥iku · swiata. Unikamy w ten sposob klopotu 
z poj~iem Idei, a rownoczesnie zachowujemy to, co istotne: przeSwiad
czenie 0 istnieniu "nadestetycznego" wymiaru sztuki. 

Ale jak sztuka obrazuje wyzszy porz~ek? Sztuka, jak wiemy, nie moZe 
obejsc si~ bez matern, a zatem ow wyi:szy porzq,dek ukazuje ona poprzez 
k s z t a it, poprzez for m~. Jest rzeczq, oczywistll, Ze problem formy 
pojawia si~ juz w poczq,tkach procesu tworczego, ze myslenie artystyczne 
jest mysleniem "materialnym" (w znaczeniu nadanym temu slowu przez 
Gastona Bachelarda). Zilustrujmy to cytatem z rozprawy Juliana An
kiewicza, cytatem mowillcym 0 powstawaniu zamyslu koSciola. "Architekt, 
pisze ow autor, rna przed sobll zadanie wzniesienia chrzeScijanskiej 
swilltyni. Caly ogrom roi:norodnych mysli zmalal i umilknlll w wi~kszym 
jeszcze ogromie prawd objawionych [...J Tak,! b~dzie i mysl, ktora 
owladnie ziemskiego twor~, gdy podniesie ku skreSleniu dlon swojll, aby 
byia posluszn,! natchnieniu religijnemu, myslom 0 sztuce pe/nym jasnoSci 
i prostoty, pot~gi i duchowej swi~toSci [ . . . JTakie mysli i obrazy przewod
niczll zarysom przysziego dzieia. Podobne poj~a wazll i mieszajll, jedne 
drugim ust~pujll to miejsca, to-pierwszenstwa. Nareszcie uspokaja si~ obraz 
w umysle artysty przybrany w materialnosc, ktorll powtorzywszy zewn~trz
nie otrzymuje mistrz dzielo sztuki [ ...JPowzi~ty zamiar jest pierwowzorem 
dziela, wszystko, co po nim nast~puje, jest tylko cz~sci,! wykonawczll, 
jakby nasladowcZll." 8 A zatem mysl tworcza juz od pocz'!tku jest myslll 
wcielon ll. Artysta to cziowiek, ktory mysli kolorem, bryl,!, zespolem linii 
i mas. M ysi artysty wyraza si~ nie w logicznym rozumowaniu, lecz 
w zakl~tej w materi~ wizji. Idea artystyczna zatem jest idell uformowanll, 
zmaterializowanll. To, co powszechne, podstawowe, konieczne i zasadnicze 
przybiera form~ widzialnll . 

Ale jak to jest w ogole moZliwe? Trzy Sll, jak si~ wydaje, najwamiejsze 
odpowiedzi na to pytanie, trzy sposoby materializacji idej artystycznych, 
jakie (jak dotqd) zna sztuka europejska. Pierwszy to koncepcja idealu, 
drugi to post~powanie poprzez symbol, trzeci zas - traktowanie dziela 
sztuki jako mikrokosmosu, "manifestujllcego" prawa rzq,dzllce makrokos
mosem. Rozwaimy je po kolei . 

Ideal, jak pisal Hegel, to ,;zgodnie ze swym poj~iem uksztahowana 
rzeczywistosc". I dalej zauwaZai: "J uz w tym zawarty jest postulat, by idea 
i jej zewn~trzny ksztalt byiy jako konkretna rzeczywistosc caikowicie sobie 
adekwatne" 9. Ideal zatem to takie uj~ie rzeczywistoSci, ktore odpowiada 

• 1. Ankiewic:z., 0 p~nojci w szlUcc ze szczegolnym do praJctyki zwrotem, Warszawa 1847, s. 
65-68. 

• Hegel , D.C., s. 125. 
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doskonalemu poj~u 0 niej. To uksztaltowanie ludzkiej postaci czy pejzafu 
pozbawione znamioo przypadkowoSci i jednoczeSoie uchwytuj,!ce j,!dro 
rzeczy. Ideal to sublimacja rzeczywistosci uzyskiwana tak, jak 0 tym pisal 
Bellori: poprzez wyb6r i selekcjt;. To sublimacja ukazuj,!ca jak naprawdt; 
przedstawia sit; istota swiata. 

Inaczej rzecz sit; rna z symbolem. Tu pewna sytuacja, zjawisko czy rzecz, 
poprzez specyfikt; swego znaczenia pierwotnego, kieruje nas ku znaczeniu 
wt6rnemu, analogicznemu. Znaczen obu rozdzielie sit; nie da, gdyi: tylko 
doswiadczaj,!c tego, co w symbolu pierwotne, uchwycie moi:emy to, co 
wt6rne. I tak oa przyklad jedynie przei:ywszy burzt; zrozumie6 mozemy, 
czym jest tt;Cza zwiastuj ,!ca pogodt;, a wi t;C pok6j i harmonit;; sk,!d tei: tt;Cza 
przedstawiona w obrazie odczytywana bye moZe przez nas jako symbol 
"rozpogodzenia", pokoju, przymierza. Symbol zatem pozwala uj,!c to, co 
wprost niewyrazalne, a co dzit;ki odwolaniu sit; do naszego doswiadczenia 
pojt;te bye moze na zasadzie rozumowania analogicznego. 10 

I wreszcie koncepcja trzecia. Dzielo sztuki, m6wi ona, traktowae moma 
jako mikrokosmos. Skoro bowiem budynek czy obraz S,! zamknit;tymi, 
statycznymi i hannonijnymi calosciami, zlozonymi z szeregu powi,!zanych 
ze sob,! element6w, przyj,!e moma, i:e przy ich powstaniu zastosowane 
zostaiy te same prawa, kt6re rz'!d z'! makrokosmosem. Prawa te to np. 
mondrianowska zasada przeciwienstw, pitagorejska koncepcja hannonicz
nego uporz,!dkowania kosmosu, Kandinsky'ego wizja przenikaj'!cych sit; 
napi¢, czy po prostu stoj 'lca u podstaw wszelkiej architektury nauka 
statyki, warunkuj,!ca fizyczny byt kazdej bud owli. Dziela realizuj,!ce te 
prawa staj,! sit; automatycznie ich "manifestacj'l", a jako calosci za
mknit;te, nimi sit; rz,!dz,!ce, obrazuj,! spos6b dzialania owych praw, 
ukazuj'lc tym samym paralelizm pomit;dzy mikro- a makrokosmosem. 

W ten spos6b, poprzez ideal, symbol lub "manifestacjt;", sztuka kieruje 
nas ku temu, co podstawowe i zasadnicze, ku jakiejs arch!! rzl!rlZlicej 
i kieruj,!cej swiatem, ku metafizycznej istocie pit;kna i dobra, ku prawdzie 
wreszcie. Przetwarzaj'!c w procesie tw6rczym materit;, mysl'!c ni,!, artysta 
otwiera drogt; do zst'lpienia we wnt;trze dzie!a tego, co istotowe, d,!~y do 
zawarcia w fo nnie zmyslowej tego, co "niewidzialne", a przeciei: rzeczy
wiste. 

A zatem czyzby Platon nie mia! racji? Czy Idee (te pisane z duzej litery) 
moma jednak zobaczye? Na pewno moma je jakos zobrazowae. Ale 
zobrazowanie to, za posrednictwem idealu, symbolu b,!dz " manifestacji", 
jest jednak w gruQcie rzeczy, jak to widzielismy, jedyni e wychodzeniem do 
idej zawartych w ludzkim umysle. Taka zas droga Platona nie satysfak
cjonowala. Przetwarzanie tego, co stworzone, nawet jesli by owocowae 
mialo najlepszymi dzielami, bylo dla niego wci'li: obracaniem sit; w krt;gu 

10 Par. P. Ricoeur, Symbol daje do myslenia [w:] legaz, Egzyslencja I nerfni!neutyka. 
Rozprawy 0 fni!lOdzie. Warszawa 1985, wyd. 2, s. 62"'{'3 . 
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rzeczy wtornych wobec idealnego pierwowzoru. Platon widzeniu rzeczy 
stworzonych przeciwstawial bowiem nie "przeczucie" Idej, lecz ich bezpo
srednie doswiadczenie, jakieS pozamaterialne widzenie, moi:liwe do osillg
ni~a poprzez kontemplacj~. To nie ideaiizacja, symbolizacja bllrlz "mani
festacja" , lecz zjednoczenie si~ podmiotu poznajllcego z poznawanll 
doskonaloscill, jakid uczestnictwo w bycie "archetypu", stawalo si~ celem 
ludzkich dllzeri i pragnien. Zwienczeniem procesu poznania swiata Idej 
bylo, jak zauwaiyl w swej analizie Uczty Wladyslaw StroZewski, p r zeiy
c i e m i st y c z n e. 11 Przeiycie, w ktorym czlowiek porzucajllc swiat 
stworzony (w sensie chwilowego rozlumienia IllcZllCych go z nim relacji) 
doznaje laski partycypacji w natul7.e absolutu, b¢llcej rodzajem zjed
noczenia z Bogiem (w przypadku mistyki teistycznej) lub wspoluczestnict
wem w naturze swiata (w przypadku mistyki naturalnej). Doswiadczenie 
takie, jak to wielokrotnie podkreslano, nie rna w sobie nic ze zmyslowego 
widzenia, a wr~ przeciwnie, poprzedzone bye musi oczyszczeniern , kto re 
sw. Jan od K rzyza nazwal "noq ciemnll zmyslow" 12. Dopiero po 
wy1llczeniu zmyslow i woli otworzye si~ moZe czlowiek na przychodzllCll ku 
niemu lask~ moi:liwoSci "przylgni~cia" do absolutu, lask~ dajllCll poznanie 
stokroe pemiejsze niz to, ktore osillgnlle moma zwyklymi, "ziemskimi" 
metodami. Dlatego tez doswiadczenie mistyczne stoi na antypodach 
doswiadczenia artystycznego, rozgrywajllc si~ w sferze nadzmysiowej 
i pozbawionej ksztaltu (wid zenia lub objawienia doznawane czasem - nie 
zawsze, podkreslmy to mOl---no - podczas mistycznej ekstazy dane Sll 
z "gory", a wi~ Sll czyms innym nii proste zmyslowe obrazy). 13 Z tej tei 
perspektywy wszystko, co ziemskie jest jedynie "siomll", rnarnym widziad
!em nie si~gajllcym istoty rzeczy. Bezposrednie uczestnictwo w tym, co 
najbardziej rzeczywiste, wyklucza autornatycznie wysokll ocen~ tego, co 
z materii zbudowane. "Widziee" Ide~ mistycznie znaczy wi~ nie chciee 
i nie m6c jej przedstawie w stworzonym ksztalcie. 

Ale czy do kOl1ca? Problem zaczyna si~ w momencie, gdy istot~ owego 
doswiadczenia, mimo jego nadzwyczajnej swoistosci, przekazae chce si~ 
innym ludziom . Okazuje si~ wtedy, ze si~gae trzeba do j~zyka mitu (jak 
Platon) lub do poezji (jak sw. Jan od K rzyia), ie niezmyslowe doznania 
tlumaczyc trzeba na obrazy, symbole i metafory, Ze chCllC nie chCllC 
przyznac trzeba, iZ korzeniami mysli Sll obrazy. 14 Sztuka wygnana 
w srodku ciemnej nocy powraca 0 brzasku dnia, oferujllc swe usiugi 
p rzewoznika (Ubersetzen), tlumacz~go (ubersetzen) niezwykle przezycia 
na j~zyk oddajllcy jakos ich jakosc, barw~ i chara",ter - na j~zyk 

11 W. Stroz.ewski, ArcydzUilo Platona [w:) tegoi., Istnienie i wartose. Krakow 1981. s. 174. 
U E. Underhi ll, MYJticism. A S tudy in the Nature and Development 0/ Man's Spiritual 

Consciot<fness. New York-Ontario 1974, s. 3-{j; L. Kolakowski. Je1li Boga nie ma .... Krakow 
1988, s. 105-120; ks. S. Kowalczyk, Drogi ku Bogu. Wroclaw 1983, s. 145-147. 

U W. Jusz.czak, ezy istnieje mistyczNJ Jztuka?, ..Znak", 365, 1985, s. 83-93. 
.. Por. E. Wolicka, Obrazy sq korzeniami myj[j • ..Znak", 380-381, 1986, s. 3-22. 
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artystyczny. IS Jak pi sal bowiem Jan Sas Zubrzycki, nawi~jqc do 
Heglowskiej triady sztuka - religia - filozofia, "czego [ ...] religia juz nie 
poda naszyro poj~om i czego wiedza nie zgl~bi, to sztuka przedstawi" 16. 

Czas na podswnowanie. Powiedzielismy na poczqtku naszych rozwazan, 
i:e status sztuk przedstawiajqcych jest "dwuznaczny" i ze dwuznacznosc 
OWq najlepiej okrdla para poj¢ widzialne - rzeczywiste. Obecnie dod ac 
moi:emy, ii: u pods taw tej dwuznacznoSci. lezy t ran sma t e ria In y 
charakter dziel sztuki, charakter zawicrajqcy sit,) w obarczaniu widzialnej 
formy idealnq treSciq. Forma i tresc nie Sll sobie przeciwstawne, a wr~cz 
przeciwnie, uzupehtiajq si~ nawzajem. Jdli bowiem pozbawimy dzielo 
naleinego mu ciala, unicestwimy bytowosc sztuki w ogole 17, zas z drugiej 
strony, powolujqc do istnienia jakqkolwiek, przez osobowosc artysty 
zaposredniczonq form~, automatycznie odpowiedziec musimy na pytanie 
o jej sens. W ten sposob sztuka, bazujqc na tyro, co stworzone, materialne 
oraz widzialne, i sarna pozostajqc materialnq a tam widzialnq, ukazywac 
moi:e wyzszy, istotowy porZlldck rzeczy. To ukazywanie, do kt6rego sluiy 
idealizacja, syrobolizacja bqdz manifestacja, jest swoistym przekladaniem 
czy tlumaczeniem tego, co rzeczywiste, niematerialne i zasadnicze na obraz 
materialny, zmyslowy. Nie jest to moie spos6b w pelni doskonaly 
(wnikliwy odbiorca sztuki zdaje sobie chociazby sprawt,) z wieloznacznoSci 
trdciowej kaidego wlaSciwie dziela), czasami jednak bywa on nieza
stqpiony. Bo czym wytlumaczyc odwolywanie sit,) do artystycznego ob
razowania mistykow czy filozof6w? Obrazy Sq korzeniami mySli i dlatego 
zr6dlo sztuki wci~ bije mocno. Nawet jeSli prawdziwy "ksztalt" wszech
rzeczy jest zupelnie niematerialny. 

Wojciech Balus 

u Zdaj~ sobie spraw~ z kruchoSc:i mega rozwnowania w tym momencie. Bowiem: czy moma 
na r6wni traktowaC mi t, poezj~ l sztuki przedstawiaj~ce? W~tpiono w to od wiek6w (por. 
Tatarlciewicz, o.c., s. 88-135). JeAli jedoak: obstaj~ przy swoim to dlatego, i.e chodlj mi przede 
wszystkim 0 wsp6lD~ wy-obrainiow~ podstaw~ wsulkiej dziaialnoSci artystycmej, 0 owe obrazy 
~~ce Il.Orzcniami mySli. To one bowiem jako poetyclcie obrazowanie staj~ si~ jednym zc 
sposob6w "prz.ckladu" przciyc:ia mistycmego na jezyk ludzld. 

. 0 sztuce jako "przckladzie" por. G . Boehm, Zu einer llerm£fll!Ulik; de., Bildes [w:) Seminar: 
Die llermeneulik und die WisSlenscha/len, hrsg. H.-D. Gadamer, G . Boehm, Frankfurt aIM 1978, 
s. 455-456 . 

•• J. Sas Zubrzycki, FllozoFIIl archjleklury. Jej leoria j ulelyka. Krak6w 1984, s. 16l - l62. 
17 J. Woiniakowski, Pochwala cie/esnosci[w:J tegoz. Czy kuilurajesl do zbawienja konlecznle 

pOlnebna?, Krak6w 1988, So 21(}"211. 
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Jerzyka znalam od zawsze; ale byla mi~dzy nami na tyle duia r6i:nica 
wieku, Ze kiedy bylam dzieckiem, a on juz dorastaj'l,cyro i potem doroslym 
m~zczyzn4' niewiele zwracal na mnic uwagi . .zacz~lismy na dobre roz
mawiac, kiedy przyjechal z Paryza na par~ miesi~cy do Polski. Potem 
pojechal do Francji i wr6cil definitywnie w 1933 roku. Zamieszkal wtcdy zc 
swOj4 matk4, a moj4 ciotk'l, przez rok w Wilczycach, roieszkalismy wi~c 
przez ten rok pod jednyro dachero. Malarstwem interesowalam si~ juz 
wtedy nie roaj4c 0 nim zreszt4 zielonego poj~ia. Interesowala mnie sama 
technika roalowania, a Ze starsza moja siostra kOliczyla Akaderoi~ Sztuk 
Pi~knych w Warszawie, wi~ cz~sto przygl4dalam si~ jej malowaniu. 
Odbieralam je jednak w spos6b zupelnic niewlaSciwy, interesowalo runie 
tylko to, w jaki spos6b malowany "obrazek" byl odbiciem ri:eczywistosci, 
w jakiej roierze portret byl podobny. Taki sam stosunek do roalarstwa 
mialo i moje otoczenie. Zieroianstwo interesowalo si~ plastyk(j, od strony 
tematycznej, patrz4c przez pryzmat obraz6w Matejki czy G rottgcra. A Ze 
Jerzyk malowal rzeczy proste i to w spos6b dose nieczytelny, absolutnie ich 
jego tw6rczose nie ciekawila. Pami~tam, ze w jadalnym pokoju wisiala jego 
akwarela, przedstawiaj4ca siedz4cego koguta . Powieszono j4 ot tak, 
dlatego, Ze rodzice dostali j4 od niego w prezencie, ale patrzono na ni4 
z pewnym politowaniem. Z uznaniem spotkaly si ~ jego grafi ki. Ksi4Z~ 
J6zef Poniatowski i Zamoyski wisieli na honorowych miejscach . 

Po powrocie z Paryia Jerzyk przez caly prawie rok borykal si ~ 
z malarstwem. Malowal kropkami, g~sto kontrastuj 'l,c. Troch~ tak jak 
Seurat czy Pissarro. W og61e byl zauroczony Francj 4 i malarstwem 
francuskim. Godzinami chodzilismy na spacery, cz~sto .wtedy przystawal 
i m6wil mi: "popatrz, to czysty Corot", alba: "to jest temat dla Poussina, 
jaki majestat w tych drzewach". Ale jemu samemu nie wychodzily jeszcze 
pl6tna, byly jakby rozbite tyro kropkowaniem. Byl taki jeden pejzaz, 
bardzo wypracowany, staw i powyzej ogrOd, wszystko utrzymane w lilio
wo-niebieskich tonach, troch~ bardzo zimnej zieleni. Zestawienia· pi~kne, 
ale niebo tak g~ste od kontrast6w, ze kladlo si~ prawie na ziemi. Jerzyk 
z trudem wydobywal si~ z tego. A wydobywal si~ sam , bez niczyjej 
pomocy, bo chociaz roial licznych pl'zyjaci6l malarzy, ale swOj4 prawd~ 
malarsk4 nosil w sobie i wiernie i uczciwie tej prawdzie przez cale zycie 
dawal wyraz, nie szukaj'l,c rad ani wskaz6wek tylko 0 swoich przyjaciolach 
opowiadal duzo i z tego okresu zapami~tane nazwiska: Cybis, Hanka 
Cybisowa, Szczepanski, Waliszewski, Czyzewski, Czapski - staly mi si~ 
bliskie na cale rycie. 

72 



KS. JERZV WOLFF 

Towarzyszem na co dzien w domu Jerzy byl bardzo milym. Rowny, 
spokojny, nadzwyczajnie punktualny. Grywalismy razem w tenisa i jeZdzili 
na nartach. Czytal bardzo duio, najch~tniej ksil!iki francuskie. Prenume
rowal francuskie "Journal des Debats". Ale przede wszystkim malowal. 
Codziennie przed poludniem punktualnie jak zegarek malowal do obiadu. 
Po obiedzie byl drugi seans. Tematy do malowania wybieral sobie w czasie 
spacerow. Nie roowil nigdy, co upatrzyl, tylko robil sobie z palcow jakby 
roal~ ramk~ i spogl~dal w ten sposob na wybrany pejzai. 

Po tyro roku sp~d zonym w Wilczycach wyjechali obydwoje z Ciocil! do 
Pulaw. Widzialam naturalnie rzeczy roalowane w Pulawach, bylo tam 
jeszcze troch~ pointillage'u, ale powoli obrazy stawaly si~ coraz bardziej 
jednolite, chociai jeszcze widae troch~ kropkowania w kobiecie ieil!cej 
i w pejzaiu mad Wisly. Niebo tam jednak, chociai bardzo nasycone, 
pi~kn ie goruje nad ziemi~, 

Nie pami~tam. jak dlugo Ciocia i Jerzyk mieszkali w Pulawach. 
PrzenieSli si ~ do Warszawy, mieli mieszkanie na Woli. W dalszym ci:tgu 
Jerzyk malowal systematycznie, pracowicie. Sztuka byla treSci l! i sensem 
jego iycia. Mowil mi meraz, ie na to. ieby bye artystl! potrzebny jest nie 
tylko tak zwany talent, ale i pasja tworcza. On t~ pasj~ posiadal w rzadko 
chyba spotykanyro stopniu. Niezach~any wlaSciwie przez nikogo, bo co tu 
mowie, nie zachwycano si~ przed wojnl! jego tw6rczoScil! (0 ile wiem do 
wojny sprzedal jeden obraz), szedl wlasnl! drogl!, sam czujl!C, ie rzeteInie 
pracuje. Wszystko. co dotyczylo jego tw6rczoSci, bylo dla mega nieslycha
nie wame. Malowal kied ys martwl! natur~, pieczolowicie ustawionl!. 
Nowoprzyj~ta sluil!ca spr~tajl!c ruszyla mu t~ martw:t natur~. Wrzasn:tl 
tak, ie sluil!ca zemdlala. W tym warszawskim okresie nie tylko malowal, 
pisai jui duio 0 sztuce w "Glosie Plastykow", pracowal w Zwi~zku. Mial 
Scisly kontakt z kapistami, kt6rzy tak jak i on powr6cili z Paryia. 
Podziwial bardzo Cybisa. Mowil w tym czasie 0 jego tworczoSci z najwyi
szym uznaniem. Uczuciowo najbardziej zwi::gany byl z Waliszewskim, 
bardzo cz~sto go odwiedzal i przeiywal jego chorob~, a p6Zniej Smiere. 
Obracaj :tc si~ stale w kr~gach malarzy Jerzy w mczym nie byl przed
stawicielero tak zwanej "cyganerii". Zawsze solidny, obowil!zkowy, sys
tematyczny, powainy. chyba nigdy me mial ochoty na iadne towarzyskie 
rozrywki. PrzyjemnoSci~ dla niego byla ciekawa rozmowa, pi~kny spacer, 
dobra ksil!ika, a nade wszystko kontakt ze sztukl!. 

Koniec lata 1939 roku zastal Jerzyka w Wisniowcu, gdzie byl kierow
nikiem wakacyjnego kursu plastycznego. Nie pami~tam jui: dobrze, jakl! 
drog'l wrocil do Warszawy. W kaZd ym razie od momentu wybuchu wojny 
byli obydwoje z Ciocil! w Wilczycach przez call! okupacj~. Jerzyk z mail! 
przerwl!, kiedy przez par~ miesi~y uczyl w Zbydniowie malarstwa 
Zbigniewa Horodynskiego. 

Ja tei call! okupacj~ sp~dzilam w Wilczycach. Po pierwszym okresie 
wstrzl!sow wojennych Jerzyk systematycznie zabral si~ do malowania. Byly 
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to najpierw glownie tempery. C~sto powtarzal, Ze bardzo lubi t~ technik~. 
Gruntowal tektur~ i malowal zwyczajnymi akware1ami z dodatkiem bialej 
kryj,!cej. Przygl,!dalam mu si~ kiedys w czasie malowania i wyrazilam ch~c 
sprobowania. Zapalil si~ do lego i zacZ'!l rnnie uczyc. Trudno mi nawet 
powiedziee, jak dobrym byl profesorem. Tlumaczyl mi cicrpliwie, w jaki 
sposob kolor rna oddawac ksztalt przedmiotu, a przede wszystkim uczyl 
runie patrzee. Nauczenie si~ patrzenia po malarsku wcale nie jest latwll 
sprawCl,. Umiej~tnosc wywazenia zaleinosci kolorow mi¢zy sob,!, poj~ie 
swiatla i cienia. Po tych lekcjach z Jerzykiem swiat caly naokolo wydawal 
mi si~ pelen malarskich problemow do rozwiCl,zania. Wsz¢zie widzialam 
graj Cl,ce zestawienia, kontrasty barwne. Ustawial ciekawe martwe natury: 
kapust~ i pomidory, kwiaty (nidmiertelniki), ale przede wszystkim malo
wal pejzaze. W pi~knym sandomierskim krajobrazie, tak bardzo mu 
bliskim, wyszulciwal pelno tematow do swoich plocien. Lubil powtarzac, Ze 
rna dwie ojczyzny: Francj~ i Sandomierskie. Pi~knem swiata naokolo 
rozkoszowal si~ tak, Ze to bylo chyba motorem jego pasji tworczej. Tak 
bardzo mu bylo Za1 kaidego konczCl,cego si~ dnia, Ze chcial go utrwalic. 
A do Sandomierskiego przywiCj,Za1ly byl i z racji jego pi~kna i tam czul si~ 
rodzinnie zakorzeniony. Poza zamilowaniem do sztuki tkwilo w nim takze 
zainteresowanie histori,!, obyczajowosci,!, przepadal za opowiadaniami 
naszej babci 0 okresie powstania styczniowego. Jego dziwne troch~ 
uwielbienie dla Napoleona wyplywalo z kilku przyczyn: uwielbienia do 
Francji, zamilowania do historii i kolorowoki napoleonskiego okresu. 
Patrzyl na cale cesarstwo znowu przez pryzmat malarstwa. 

Spacery z Jerzykiem i z CiociCl, w czasie okupacji, poiniej przyl,!czal si~ 
do nas Szczepanski, ktory jakis czas byl w Wilczycach, byly dla mnie 
zrOdlem niejednej radoSci. Jerzyk przystawal nieraz, mowiCl,c: ,jak pi~k
nie". Przypominam sobie taki jeden spacer, kiedy wracalismy do domu 
o zmierzchu, wieczor byl szary i caly ogrOd szary, staw szary, drzewa szare 
i nagle w domu na gorze, w jadalnYJP pokoju zapalili lamp~. I od tcgo 
zoltego swiatla lampy wszystko naokolo zrobilo si~ niebieskie. Jerzyk mi 
na to zwr6ci1 uwag~ i takimi uwagarni uczyl patrzee na swiat.. 

o ile to moiliwie, okres okupacji, przeiyl jeszcze bardziej pracowicie nil 
poprzednio. Co dzien, zaraz po sniadaniu bral sztalugi, Carby i w dUlym 
slomkowym kape1uszu zasiadal w upatrzonym miejscu. W zimie malowal 
patrZ'!c przez oleno. A tematow nie brakowalo. Przez okna jadalnego 
widac bylo ceglanCl, , cieploczerwonCl, rz,!dc6wk~ z dachem krytym paP'!; 
dach wydawal si~ granatowo-niebieski i slicznie z czerwieniCl, kontrastowal. 
Malowal t~ rZCl,dcowk~ Jerzyk wiele razy i olejno, i temperCl,. Z innego okna 
byl znow widok na podworze, czerwony dach obory i szaroSci innych 
budynkow gospodarskich. Albo ogrOd w zirnie z bardzo zimnCl, niebieskos
ci Cl, Sniegu i rdzawCl, plam,! Zywoplotu. Po takim malarskim seansie wstawial 
obraz w jakCl,s ram~ albo w passepartout i dlugo si~ przygl,!dal. Patrzyl, nad 
czym jeszcze naJeiy pracowac, co jest niedoci,!gni\!te. Milo bylo patrzce 
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z nim razem i widziee jak pracuJe Jego mysi i oko. Mowil, Ze trzeba 
korygowac nieustannie swoje rozumowanie widzeniem. 

Powstawaly w ten sposob obrazy jeden za drugim i jak potem ob
malowywal Laski i przez pryzmat jego malarstwa moina bylo na Laski 
patrzee, tak przez c:zas okupacji obmalowywal Wilczyce. Tylko Ze Laski 
obiektywnie biorqc SCl malarsko malo atrakcyjne, . a Wilczyce same przez si~, 
nawet malarsko nie przetworzone, byly wyj<!tkowej urody. Rozmaiowywal si~ 
wi~ coraz bardziej i ten oms wojny by! jakims sprecyzowaniem drogi 
malarskiej, caikowitym odnalezieniem siebie w zestawieniach moZe troch~ 
nieSroialych, malo efektownych, ale subtelnych i tak wyszukanych, Ze trudno 
go chyba porownae pod tym wzgt¢em z ktorymkolwiek z pol skich malarzy. 
Mial swoich niedoSciglych mistrzow: Vermeera, cezanne'a, Tycjana, malarzy, 
ktorych tworczosc byla wynikiem gl~bokiej kontemplacji natury. 

Niestety, tylko cz~c tworczoSci okupacyjnej Jerzyka ocalala, cale dwie 
paki obrazow spalily si~ w Przezwodach w czasie dzialan wojennych 
w 1944 roku. 

Mysillc 0 okresie wojennym z podziwem trzeba stwierdzic, Ze Jerzyk nie 
zach~cany przez nikogo, odci~ty od malarskiego srodowiska zupelnie 
niedoceniany przez otoczenie, nie tylko malowa! konsekwentnie i wytrwale, 
ale sam sobie by! surowym krytykiem i z zelaznll wolll i pracowitoScill szedl 
swojll malarskll drogll. 

N apisalam, Ze Jerzyk byl przemilym towarzyszem na co dzien i byl nim 
naprawd~, ale pod pewnym warunkiem. Nieslychanie spostrzegawczy 
i krytyczny, ogrornnie wymagajllcy od samego siebie, bardzo latwo zra:ial 
si~ do otoczenia. Odsuwal si~ wtedy i zamykal w sobie. Malo kto zdawal 
sobie spraw~ zjego, pod tym wzgl¢em, wraZliwosci. A kontakty z ludzrni 
utrudnial mu jego stosunek do sztuki . W duzej mierze segregowalludzi na 
tych , kt6rzy malarstwem si~ interesujll i to w spos6b, jaki mu odpowiadal, 
i calll reszt~ . T ych, z kt6rymi si~ zgadzal, bylo w rezultacie bardzo niewielu. 
A ta reszta wyczuwala chlOd i moZe nawet leciutkll pogard~. W duzym 
wilczyckim domu wypelnionym po brzegi, w czasie wojny, luM mi, nikt 
prawie nie interesowal si~ malarstwem Jerzyka. Uwazano go za dziwaka 
i slyszalam nawet takie powiedzenia: wzilliby si~ do jakiejs roboty, cillgle 
tylko maluje. Wi ernie wpatrzona w niego i jego tworczosc byla zawsze jego 
matka. Ja sarna przezywalam rozmaite okresy, trudno bylo sprostac 
zawsze jego wymaganiom, stawiac sztuk~ ponad wszystko w swiecie. Ale 
mi¢zy nim a ludimi tworzyl si~ po prostu mur. Samotnosc jego jeszcze si~ 
pogl~bila, kiedy w listopadzie 43 roku umaria w Wilczycach Ciocia. Byl 
zawsze idealnym synem, nigdy si~ nie rozstawali. Czy czasem ta nieustanna 
obecnosc matki nie byla mu ci~zarem? W lipcu 44 roku Jerzyk z bratem 
wyjeZdiajll na par~ dni z Wilczyc do Sadlowic, majlltku naszego stryja. 
Tam zastajll ich dzialania wojenne. Sadlowice Sll doslownie zrownane 
z ziemill. Oni obaj najpierw siedz,! w piwnicy, potem uciekajll pod 
obstrzalem do Sandomierza. Zaraz potem Jerzyk wyjezdia do Lublina. 
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Malo go widywalam w tyro okresie. Do Sandomierza, gdzie wyjechalismy 
po usuni~ciu nas z Wilczyc przyjewZaI wtedy rzadko i na kr6tko. Wiem, i:e 
przezywal tak jak wielu artyst6w w Polsce zaraz po wojnie ok res euforii. 
Wreszcie mamy ustr6j, kt6ry pozwoli na wlasciwy rozwoj u nas sztuki! 
Pr~ko si~ to u mega skonczylo w zetlmi~u z socrealizmem i po prostu 
z Zyciem. Z Lublina przenosi si~ do Warszawy, mieszka na Saskiej Kwie. 
Maluje znow duzo, ale i zarabia. W 1948 roku zamawia u niego 
Ministerstwo Kultury i Sztuki duze plansze na Wystaw~ Ziem Odzys
kanych we Wroclawiu. Obrazy jegowzbudzaj,! zainteresowanie, zakupuj,! 
je poszczegolne Ministerstwa. 

Tymczasem Jerzyk mieszkaj,!c na Saskiej K~pie prowadzi swoje roz
planowane, uregulowane zycie tak jak w Wilczycach, jak zawsze. Od 
dziecka byl poboiny. Zawsze w niedziel~ bywal w kosciele. Poszedl· raz 
w niedziel~ na Msz~ swi~t'! na Saskiej K~pie. Opowiadal mi to sam i mysl~, 
ze jestem jedyn,!, ktora te jego przezycia pami~ta. KoSci61,jak zwykle u nas 
w niedziel~, byl pelny. Kiedy ksi4dz odwr6cil si~ z Najswi~tszym Sakra
mentem, nikt z calego kosciola nie przyst'!pil do Komunii . Jerzykowi 
zrobilo si~ przykro i smutno. Postanowil sobie, ze codziennie b~zie bywal 
w kOSciele i u Komunii. A postanowienia Jerzyk wykonywal zawsze 
i bezwzgJ¢nie. Niedlugo potem mial jechae na stypendium Ministerstwa 
Kultury i Sztuki do Paryza. Jechal juz z mocnym postanowieniem 
calkowitego oddania si~ Sluzbie Bozej . PrzeZywal okres euforii reiigijnej, 
troch~ jak konwertyta. Jad,!c do Francji zastanawial si~ tylko nad tym, czy 
nie wst,!pie tam do klasztoru, poci,!galo go to bardzo i chyba spokojne 
Zycie benedyktynskiego mnicha odpowiadaloby jego pracowitej i skupionej 
naturze. Z drugiej strony uwazal, ze Polska po wojnie, po tylu ofiarach, 
potrzebuje ksi~zy. Zdecydowal si~ wi~ wracac i wst,!pic do seminarium. 
Decyzj~ ostateczn,! powzi'!l po parogodzinnym pobycie w katedrze w Cha
rtres, ktorej pi~lmoSci ,! zawsze si~ zachwycal. Kosztowala go ta decyzja, bo 
byla wbrew jego naturalnym sklonnoSciom. Chqc jednak oddae Bogu 
wszystko, co mu bylo drogie, zdobyl si~ wtedy na najwi~ksZ4 ofiar~ swego 
Zycia, postanowil, ze wi~j malowae nie b~dzie, zeby moc jako ksi,!dz 
calyro swoim czasem dysponowac. 

Wrocil i natychmiast oznajmil wszystkim naokolo 0 swoim postanowie
niu. Mial do dyspozycji pieni,!dze, zarobione na wystawie we Wroclawiu, 
wplacil je na pokrycie kosztow w seminarium. Palet~, farby, Ndzle, 
przekazal Cybisowi. Maj,!c 46 lat wszedl na zupelnie now'! drog~.' 
Pami~tam go z tego okresu. Przepelniala go radose. 

Okres seminaryjny nie byl dla Jerzyka latwy, bo przeciez zblizal si~ juz 
do pi ~ziesi'!tki, a musial si~ uczye na rowni z zupelnie mlodymi 
klerykami , ktorym naturalnie wszystko znacznie latwiej wchodzilo do 
glowy. Ale nie zalil si~ na to ani na dose ci~zkie warunki bytowe 
w seminarium (w zimie bywalo nieraz bardzo nmno, jedzenie bylo marne). 
Caly ten czas przezywal w radosnym uniesieniu. Widywalam go wtedy 
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~sto, bo swi{:ta i wakacje sp{:dzal u nas w Sandomierzu. Nie malowal, 
zgodnie z przyrzeczeniem, ale duzo pisal. Troch{: reminiscencji z pobytu we 
Francji: 0 katedrach w Reims, Chartres i Rouen, ale gl6wnie na tematy 
religijne. Wreszcie w 1952 roku zostaje ksi{:dzem. Okres euforii trwa. 
Pierwsza jego praca w Acinie, gdzie mianowano go wikarym, jest 0 tyle 
nielatwa, Ze proboszcz zaj{:ty budow~ koSciola wszystkie prawie duszpaster
skie obowi<!,Zki przekazuje Jerzykowi. Nast{:pna pra<;a jest w Otwocku. Jest 
tam Jerzyk kapelanem Si6str Felicjanek. Pracy rna macznie mniej. Przeno
sz~ go jednak niedlugo do Warszawy jako wikarego w koSciele swi{:tego 
Jakuba. Mieszka w domu parafialnym. Parafia jest duza, roboty bardzo 
duzo, a okres euforii nie moZe trwac wiecznie. Jerzyk zaczyna t{:sknic za 
malarstwem. Z natury aspolecmy, nie bardzo umie nawi'lZ)'Wac kontakty 
z luMmi. Wymaga od ludzi za wiele, zrai:a si{: latwo, brak mu wyrozumialo
Sci i cierpliwoSci. Czuje si~ samotny wsrOd ksi{:Zy. I rzeczywiScie jest od nich 
inny. Zaczyna chorowaC. Coraz c~tsze ataki serca, w koncu tak cz{:ste, ze 
musi przerwac pra~. Proboszcz bierze go do siebie na plebani{: i Jerzyk tam 
lezy przez par{: miesi~y. Kardynal Wyszynski decyduje w koncu, ze trzeba 
zrezygnowac z jego pracy w Warszawie i przenosi go do Lasek, gdzie b{:dzie 
miaJ spokoj i dobre powietrze. Jerzy czuje si{: tak i1e, ze nawet Mszy swi{:tej 
nie odprawia. Zaczyna jednak w Laskach wracac powoli do zdrowia. 
W rozmowie z ksi{:dzem Fedorowiczem mowi 0 swoim przyrzeczeniu 
niemalowania. Ksi~dz Fedorowicz upatruje w tym w duzej mierze przyczyn{: 
jego choroby. Jedzie do KardynaJa Wyszynskiego i Kardynal zwalnia 
Jerzyka z danego przyrzeczenia. Po dziesi{:Ciu latach Jerzyk pierwszy raz 
bierze do r{:ki palet{: i Ndzel. I maluje tak, jakby nigdy malowac nie 
przestawaJ. Pierwszy obraz to widok przez okno: budynki i drzewa 
laskowskie, ana pierwszym planie czerwone cegly. Zdrowie wraca juz teraz 
szybko. Malowanie jest dla niego jak oZywczy zastrzyk. 

o okresie laskowskim pisali juz przede mn~ inni. Nie b{:d{: wi{:c pisac 
o zyciu tam Jerzyka, wypeinionym z:nowu malarsk~ prac~ i r6wnoczesnie 
prac~ kaplansk~, bo po powrocie do zdrowia zacz~1 w Laskach pracowac 
jako kaplan. I Co chcialabym przeanalizowac, to dalszy ci~g jego tw6rczo
Sci malarskiej. Pierwszy okres po powrocie do malowania to przede 
wszystkim pejzaZe, g16wnie z Lasek, ale kiedy wyjcidza na lato do Zulowa, 
do Mi{:dzyzdroj6w, a potem juz co roku do Zarnowca, przywozi ze sob~ 
peine teki prac. Cos si{: jednak w jego tworczoSci zmienia. Tematycmie 
zmienia si{: bardzo. Duze mniej mal uje z natury, powstaj~ jedna za drug~ 
abstrakcje, dziwne jakicS surrealistyczne obrazy. Pal eta tci si{: zmienia. 
Staje si{: Zywsza, kontrasty silniejsze, malo juz delikatnych, wyszukanych 
p6lton6w. Wszystko jest domalowane, doci~gni{:te, czasem nawet przema

1 Czyonosa swoje kaplailslOe wykonywal zawsze r6wnie obowi'lZkowo jak wszystko 
w i:yciu. Byl punktualny 00 do minuty. Got6w przerwae zawsze swoj'l pr~ malarsk'l. jeSliby byl 
potrzebny jako kaplan. Siostra zakrystianka po Iatach twierdzila, i:.e nie spotkata puoktuaJuiej
szego kaplan a, oa kt6rego poslug~ moma by bylo bardziej liczyc. 
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lowane. Teraz, kiedy nie mog~ juz zapytae, sarna si~ zastanawiam nad tym, 
sklld i dlaczego ta zmiana. Nie wiem , czy on sarn umialby na to 
odpowiedziee. Na pewno pewien wplyw mialy namowy jego brata, ktory 

l
cillgle trumaczyl Jerzykowi, Zeby malowal bardziej nowoczeSnie. Drugi 
powOd to otoczenie. Gdyby Jerzyk rnieszkal w pi~knej, okolicy pewno 
znacznie mniej szukalby tematow abstrakcyjnych. Jest jeszcze trzeci 
powOd. Jerzyk mial zawsze pewne tendencje do surrea1istycznego myslenia. 
Jeszcze w czasie okupacji urzllrlzilismy sobie w domu cos w rodzaju 
konkursu na nowelk~. Jerzyk napisal dwie nowele, jednll Benzoes i Sabadil
la, bo te nazwy specjalnie go zafrapowaly dZwi~znoscill, tytulu drugiej nie 
pami~tam, ale byla to fantastyczna opowiesc 0 dziwnym kOilCU swiata, 
kiedy po kolei zwierz~ta i ludzie, rozd~ jak baloniki, unosili si~ 
w niesamowitym korowodzie dookola Zierni.2 Mial w ogole duze poczucie 
humoru, bardzo dyskretne, ale ulatwiajllce z nim kontakt. I to jednak nie 
zawsze bylo wlaSciwie odbierane. Slyszalam takie powiedzenie, Ze ksilldz 
Wolff ze wszystkiego si~ wysmiewa. W sumie mimo pracy ukochanej 
i mimo sukcesow, bylo to pod koniec jakid jednak smutne zycie. Ksilldz 
inny od ksi~zy - malarz; malarz nie pasujllcy do innych malarzy - ksilldz. 
More kazda wybitna indywidualnose, bo byl nill na pewno, musi bye 
samotna. Byl wierzllcy gl~boko, prawdziwie, wiafll czasem troch~ naiwnll, 
dziecinnll. Wyobrazal sobie niebo bardzo po ziemsku. Wierzyl, ze wszyst
kim, co tak bardzo ukochal, cieszye si~ b~zie na zawsze w niebie. Ze 
rozmawiajllc z Tycjanem 0 malarstwie, spacerowae b~dzie z nim po Francji 
albo siadywae na lawce w wilczyckim ogrodzie. Dziwne tylko, ze wiara 
zamiast zblizae go do ludzi, jakos go od nich oddalala. 

Smiere zawsze jest samotna, ale patrzllc na niego, kiedy umieral, mialam 
wrazenie jeszcze wi~kszej samotnoSci niz u innych. 

Zofia Malanowska 

2 Widoclllie Ie surrealistyczne pomysly domagllly si~ jalciej~ plastyczocj realizacji. 
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Szesc list6w do Krystyny Zwolinskiej 

Jerzego Wolffa poznalam na poezqlku 1948 roku. Bylam wowezas swieio 
upieezonq ahsolwenlkq warszawskiej ASP, klorq kO/iczylam 14' pracowni 
Jana Cybisa wlaiciwie na zasadzie ekslernislki, poniewai na oslalni rok 
sludiow przenioslam sie lulaj z uezelni krakowskiej. Cybisowie prowadzili 
dom olwarly i wraz z kilkoma uezniami Jana bylam lam dose ezeslym 
goseiem, zyskujqe Iym samym okazje do zelkni{eia sie z wieloma innymi ich 
przyjaciOimi. Wolff, klory mieszkal na Saskiej Kepie niedaleko Cybisow, byl 
jednym z najbliiszyeh - slqd nasza znajomose. Pamietam go: duiego, 
koseistego, powsciqg/iwego i iarliwego zarazem, z bladoblekitnymi oezami, 
z ktoryeh nigdy nie ustepowalo napi{cie uwagi. Byl malo ruehliwy, mowiqe 
prawi.e nie gestykulowal. W jego szorstkich odezwaniaeh przejawiala sie 
energia, lekko uszezypliwa zaezepnoie i maskowane poezucie humoru. Byl 
- owszem - zasadniczy i na pozor troche kostyezny. Mial 46 lat - bylam 
o blisko 20 mlodsza. Zaezelam wlainie - jako drugi zawod - studiowae 
fuozofl{, lubi/am dyskutowae, przekonana 0 konieeznosci posiadania "spoj
nego Swiatopoglqdu". Nie bylam 14' stanie rozpoznae tej skomplikowanej, 
wrailiwej osobowosci, uksztaltowanej 14' jakie innyeh nii moja wlasna 
warunkaeh. Wiedzialam , ie byl religijny - ja wowezas nie bylam. Byl calym 
sobq otwarty na sztuke i pi{kno - moje pokolenie wchodzilo wlaSnie na droge 
do zakwestionowania obu. Radoie zmyslowego przeiywania akurat Renoiro
wego Swiata zdawala mi si{ blahostkq, nie majqcq prawa miejsea 14' ohrebie 
kultury (co nie znaczy zresztq, ie brakowalo mi zrozumienia dla zmyslowego 
aspektu rzeezywistoici) . Nasza rozpoczeta na ten temat rozmowa znalazla 
sw6j dalszy eiqg 14' pierwszym liScie Wolffa . Nastepne przyszly z Paryia, 
dokqd wyjechal na 3-miesieezne stypendium artystyczne. Sqdze, ie nie tylko 
14' moich oczach stanowiq dokument wart utrwalenia. . 

Krystyna Zwolinska 
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[Warszawa, 7 maja 1948] 

Droga Pani! 

Poniewaz wczoraj tramwaj bardzo zlosliwie zbyt w por~ podjechal i nie 
sp~dzi1ismy calej DOCy na konwersaeji kolo przystanku, wi~ postanowilem 
napisae ezysc tego, co mi potem po glowie chodzilo, tym bardziej, Ze Pani 
jako osoba nie lubii!ca goSci nie zaprosi mnie do Jozefowa, a ja nie pozwoly 
sobie jui na przyjazd z wlasnej inicjatywy. Co do wtorku prawdopod obnie 
rowniei nie zjawi siy Pani u Cybisow. Kobiety majll dosyc swoisty sposob 
zachycania innych do iycia. 

Lena byla u nas w Politechnice* i kiedy spytalem jll - ezy rna wrazenie, 
Ze "to bydzie jakos wygl~a6" - skrzywila siy i powiedziala - moie. 
Musz~ powiedziee na wstypie, Ze wrocilem do domu wzburzony (szcze

golnie z powodu Palla Tadeusza i Renoira). Spalem wprawdzie doskonale, 
ale rano u Cybisow nazwalem Panill jansenistkll. I trwam nadal przy moim 
zdaniu. P rzy takich osobach wygilldam na rozpustnika, z czym mi jest 
zresztll niezroiemie do twarzy wobec tego, Ze ty kwalifikacjy wdziewam 
raczej rzadko i jest zupelnie niezuiyta , zatem swiezutka i z rurniencami. 
I wcale nie to mnie wzburzylo, ale usilowania Pani obalenia mojego lad u 
swiatopogilldowego manifestujllce si~ wlasnie w atakach na sztuky. 

Nie Zeby sztuka miala bye najwainiejszym zagadnieniem mojego Zycia, 
zagadnieniem gl6wnym jest j ak dla wszystkich wierzllcych kwestia zbawie
nia, ale Pani interpretacjy zmyslowoSci i Jej stosunek do niej uwaiam za 
blydny. Nie jesteSmy czystymi duchami, 0 ktorych zresztll trudno nam 
powiedziee, czy nie odbierajll (horribile diclu) jakichs wrazen "zmys
lowych", i nie mamy potrzeby zwalczae przyjemnoSci, jak"l: sprawia nam 
powllchanie ktoregos z Pani zottych bratkow rownie jak nieprzyjemnosci 
plynllcej z wllchania czegos calkiem innego. Tak jest oczywiScie na co dzien 
tylko, Sll bowiem okolicznoSci, kiedy nalezy powstrzymywac siy od 
wllchania tak przyjemnie jak nieprzyjemnie pachnllcych rzeczy, albo 
zmuszae siy do wllchania smrodow. 

(JeSli list bydzie bezladny, niech mi Pani wybaczy, nie jestem ani 
intelektualistll, ani nawet filozofem). Jestem zwyczajnym grubym zmyslow
cern (w Pani rnniemaniu), ale za to szukajllcym dyrektyw przede wszystkim 
w Ewange1ii, a tam ni e znalazlem bynajrnniej potwierdzenia Pani pogllld6w 
superascetycznych, przeciwnie, niech Pani przypornni sobie sprawy postu 
uczni6w Chrzciciela (ustawicznych postow) i nie poszczenia na co dzien 
uczniow Chrystusa, niech Pani sobie przypornni slowa Jezusa - "nie bydy 
pil odtlld z tego owocu winnego szczepu, aZ do owego dnia, gdy bydy go pil 
z wami w nowym krolestwie Ojca mego" (Mt 26). Pros~ przy tyro 
zauwaiyc, Ze cytat nie jest ze sw. Jana. 

Wizje apokaliptyczne sw. Jana tyczllce "niebieskiej Jeruzalem", rownie 

• UrZ'ldzano tam wowczas wySUlw~ prac Wolffa. Lena to Helena Cybisowa. 
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jak np. wizja piekla sw. Teresy, S<l wizjami symbolicznymi, ale mimo to nie 
nie pozwala nam przypuszczac, ie przy zmartwychwstaniu cial nasze ciala 
"uwielbione" powstanll S1epe i gJuche, rac:zej wszystko przemawia za tym, 
ie b~zie inaczej. A skoro b~dzie inaczej, niebo na pewno obdarzy jakims 
ruebianskim pokarmem te ich nowe zmysly. Wyraienie odor sanclitatis nie 
jest pustym slowem, rownie jak "swiatlosc wiekuista", ktora oby nam 
swiecila wiecznie, i te anielskie pienia, w ktorych oby nam bylo wolno 
kiedys wziliC udzial na jakieS wielkie swi~to, jak np. swi~to dzisiejsze • . 

Sw. Franciszek, ktory spiewal hymn do slonca, wszedl w kontakt 
z dobroczynnym dzialaniem owego slOl1ca na drodze, Pani pozwoli, 
zmyslowej, a nie czystego rozumowania. Modlimy si~ - niech ~dzie 
uwielbiony Bog w swoich aniolach i swoich swi~tych, ale moiemy si~ 
modlic i modJimy si~ rowniez - niech b¢zie uwielbiony Bog w swoich 
roslinach, ptakach, zwie~tach i swoich oblokach na niebie. Calym tym 
pi~knie, jakie stworzyl na pewno rue przez pomylk~ ani z przypadku. 

Najpi~kniejszym dla mnie zapachem jest zapach tui, bo tuje rosly kolo 
domu moich rodzic6w, a nad mojll kolyskll "szwnialy" ogrornne lipy, stlld 
moZe grzesme uwielbienie dla drzew, dla lip w szc:zegolnoSci. Zdroine pewno 
jest tam to, ze rni si~ wydaje, ie slonce w moich stronach swieci jakims 
innym blaskiem, ze dale S<l bardziej niebieskie, Illki bardziej kolorowe, cienie 
przewiewruejsze, Ze tam pagorki rysujll si~ na niebie kCZYWll harmonijniejsZll 
niz gdzie indziej. I ie kocham t~ mojll zierni~, z ktorej jestern wygnancern, 
rownie jak Mickiewicz z Litwy, rniloScili coraz gor~tSZll i coraz bardziej 
zmyslowll, bo jej czar coraz dla rnnie jest oczywistszy, zupelnie jak cnoty 
kogos, kto jui: nie i:yje. Zrozumie Pani moZe wobcc tego rnoje uwielbienie 
dla Pana Tadeusza, gdzie wid~ Boga chocby w polach ,,malowanych 
zbozern rozmaitem", podczas gdy cudowny Hamlet jest tragedill bez Boga. 

Sztuka Renoira jest artystycznym wyrazem czystej miloSci do wszyst
kiego, co pi~kne i jdli jest lubiezna, w takim razie niech Zyje lubieinosc. 
Jdli lubieinoScili jest zagubianie przedmiotu, jestem kon , a rue czlowiek. 
W takim razie rownie lubiei:ne wydalyby si~ Pani pewno witraie w Chart
res, gdzie innym rnniej uduchowionym wydaje si~, ie weszli do nieba; 
wszystko dlatego, Ze zamiast sledzic, jakll histori~ czy tei: jakiego swi~tego 
przedstawia dane witrai:owe pole, pozwalajll opanowaC si~ blldz co blldz 
abstrakcyjnemu urokowi muzyki barwnej i wlaSciwie rownie juz abstrak
cyjnemu czarowi cennej rnaterii kolorowego szkla. 

Tak pewne tonacje, jak pewne gamy barwne dzialajll calkiem specyficz
nie na psyche, wywolujllc caly szereg bardzo daleko odbiegajllcych od 
przezycia zmyslowego skojarzen. Sztuka ma sluZyc, pewno, sluzyc i:yciu 
wewn~trmemu odbiorcy, zbogacajllc je niepomiernie, ale j~zyk , ktoryrn 
plastyka rna przernawiac, wcale nie potrzebuje byc miklld zapoZ}czany, 
jako ze plastyka dysponuje j~zykiem wlasnym, jedynym i rueporownanym. 

• tj. BoZe Qalo. 
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Tak jak Pani mowil jui: dawniej dziadzia Matejko. Zresztct, przymaj~, Sll 
prawdy jakby czasowe i 10kalne, prawdy, ktore dobrze jest wyznawae 
w danej chwili temu czy innemu osobnikowi, niech:ie tylko ow osobnik nie 
bierze ich za prawdy ogolniejszej natury i nie probuje zatruwae nirni ducha 
niewinnych a latwowiemych czytelnikow. 

Na imije nawet wychowane na wlasnym lonie jest sposob i nie cofniemy 
si~ przed niczym, aby je unieszkodliwie w razie potrzeby. 

Byloby, jak si~ Pani pewno domySla, na ten temat jeszcze wiele do 
powiedzenia, ale mnie zaschlo w gardle, a Pani jui: musiala stracie 
cierpliwosc, oczywiScie calkiem nie przekonana, wi~ tylko dodam, i:e po 
podroi:y do Lodzi prawie juz sobie wytlumaczyiem, :ie wlaSciwie zupelnie 
jest wszystko jedno, czy si~ jeszeze kiedy w tyro i:yciu spotkamy wobec 
tego, ze spotkamy si~ w i:yciu przyszlym i tak si~ sobie ucieszyroy. 
C···)

Czy mogtaby rni Pani podac rok, miesictc, dzien i godzin~ Pani 
urodzenia, ch~ sprawdzic, czy astrologia nie jest zupelnll bzdurct. R:t.czki 
Pani caluj~ najserdecmiej 

Jerzy Wolff 

[paryz, 17 lipca 1948] 

Chere Madame CDroga Pani)! 

Myslalem, i:e napisz~ zaraz po przyjeZdzie, myslalem, i:e napisz~ jeszcze 
z drogi, okazalo si~, :ie czlowiek strzela ... Nie ma Pani poj~a (ja sam nie 
mialem poj¢a), jak wielkie na mnie wrai:enie uczynil po tylu latach 
kontakt z ukochanym Paryzem. Wraienie by to tak wielkie, wraienia 
raczej, bo byl ich caly Hum i tak roi:norodnych, i:e ai: sprzecmych, ze 
wlasciwie na pewien czas jakby stracilem przytomnosc, to m aczy swiado
mose jakiegos wewn~trmego porZctdku, ktory umoi:1iwia skonkretyzowa
nie mysli niezb¢ne do tego, i:eby m6c cos wyrazie. W cictgu pierwszego 
tygodnia nosilem w sobie wyl'lcznie tylko nader nieprzyjemn'l swiadomose 
zupelnego chaosu. Do tego stopnia, i:e patrz'lc na obraz, na caly szereg 
obrazow, niemal nie wiedzialem, na co patrz~. 

Ale powoli, powoli w tej calej chaotycznej nocy zacZctI ustalae si~ jakby 
jeden staly jasny punkt, ktory z dnia na dzien rosl, pot~i:nial; na to by 
wreszcie oswietlie we mnie wszystko to, co da si~ oswietlie Cwie Pani 
przeciez, i:e w ,jaini" nigdy wszystko nie moi:e bye jasne). Po trochu 
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zacZlllem si~ orientowaC, i:e rzeczy widziane dzialajll na mnie w taki czy 
inny sposob, i po trochu zacZlllem sobie uswiadamiac roinorodnosc tego 
dzialania, to znaczy roiny kwalitet poszczegolnych dziel. 

Bardzo si~ boj~, i:e jednak list niniejszy odzwierciedlac b~dzie w duzym 
stopniu chaos, z ktorego moi:e calkowicie jeszcze si~ nie wydostalem; moze 
to zresztll nie b¢zie jego wad ll, raczej zaletll, ze b¢zie obrazem stanu 
mojego ducha nie tylko w chwili pisania, ale i w chwilach poprzedzaj~cych 
je. 

Bardzo bylo dziwne to uczucie jakiegos bolesnego szc~Scia, jakiego 
doznawalem. Bo widzi Pani, kiedy jechalem, to, i:e jad~, zdawalo mi si~ 
czyms zupelnie zwyczajnym, tak jakby fakt jazdy tak daleko, fakt 
ostatecznie dosyc wyj~tkowy, rownal si~ calkiem z faktami jazdy na 
przyklad do Sandomierza. A potem kiedy juz dojechalem, to co zdawalo 
mi si~ naturaIne z daleka, stalo si~ czyms zgola nienaturalnyro i niemateria
lnyro z bliska, jak sen. W takim tumanie brodzilem, jak Pani juz wie, 
niemal caly pierwszy tydzien. A sarna podroz Zdawala mi si~ i zdaje mi si~ 
nawet dolltd, przez to, i:e odbywalem j~ w nastroju tak calkiem roinym, 
jakby falsZYWll tysi~cfrankowkll, podobnll do prawdziwej, ale z tego 
podobienstwa nie czerpi~c~ absolutnie i:adnej wymiennej wartosci . Podroz 
mialem bardzo a bardzo wygodn~, jechalem wprawdzie skromnie sleepin
giem tylko drugiej klasy, ale w ten sposob moina jechac na koniec swiata, 
alba na ksi~i:yc, bez wyrainego flZycznego zm~czenia . Nie mialem i:adnych 
trudnosci natury urz¢owej, nie zapomnialem Oak Cybisowie) 0 i:adnej 
wizie i i:adnyro stempelku, nie przerazili mnie wi~ Amerykanie ani Czesi, 
a Niemcy na granicy czeskiej byli na tyle uprzejmi dla przedstawiciela 
.ilarodu, ktory wyszedl zwyci~zCl! z tej ostatniej wojny, i:e kiedy podalem 
swoj paszport, powiedzieli: "Ozi~kujf'. 

Czechy do Pragi Sll pejzai:owo nudne, od Pragi pejzazowo ladne, bo 
gorzyste i dosyc lesiste, ale to jest jednak kraj bez uroku, bez jakiejs 
tajemnicy, ktora urzeka i uczuciowo wil!i:e. Te poludniowe Niemcy, przez 

, ktore si~ przejei:dza, interesujll ze wzgl¢u na Ourera, ktorego, si~ tu widzi 
kolo Norymbergi w architekturze wsi i malych miasteczek, i ze wzgl~du na 
slady wojennych zniszczen, ktorych si~ drapieinie szuka, a ktore znajduje 
si~ w formie jako tako imponuj~cej jedynie w Norymberdze (Stuttgartu nie 
widzialem, bo byla wtedy noc). 

Kolo Marianskich Laini widzialem w lesie niedaleko od toru sarenk~, 
a nieco dalej dwoch leSniczych czeskich z broni~ i z psami. I znow tak jak 
wtedy w Sieradzu i w Lowiczu wiedzialem, i:e przecinam czyjd i:ycie, ktore 
mnie jak w wypadku sarenki czy tych Idniczych interesowalo jako temat 
do nowelki czy do powieSci. Tyro bardziej dlatego, i:e oni tam mie1i zostac 
kolo tych Marianskich Laini, a ja mialem przez ten pejzaZ tylko przeleciec 
jak pot~pieniec i znikn~c. 

Czego ja juz tu nie widzialem w tym Paryzu, bo przeciez latam cale dnie 
jak kot z ~cherzem. Pierwszego popoludnia (przyjechalem za dziesi~c 
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dwunasta) poszedlem z kuzynem moim na Champs Elysees, posiedzialem 
kolo Rond Point i wrocilem przez Concorde i Opera do domu (bo 
mieszkam dot¥! na rue Taitbout pomi~zy bid Haussmann i rue Lafayet
te). Drugiego dnia podyrdalem na wystaw~ Davida do Orangerie, a po 
poludniu plawilem si~ w arcydzielach w Jeu de Paume, gdzie S,! skoszaro
wani impresjoniSci, od Corota, Baudina i Jongkinda histori~ zaczynaj,!c 
a na Seuracie j'l koncZilc. 

Potem bylem kilka razy w Luwrze, w Petit Palais, w Musee de l'Art 
Modeme, w Musee Cemuschi (bo ja wiem jeszcze gdzie), lazilem po 
Paryiu, bylem w Notre Dame, na lie st. Louis, w quartier st. Paul, na 
Place des Vosges, na Montmartrze, na Montparnasie, u Inwalidow (na 
doskonale zrobionej wystawie Joanny d'Arc). Po obejrzeniu tej wystawy 
Strynkiewiczowie, ktorzy S'l ludZmi bardzo rozumnymi, to znaczy nie 
wierz'l w katoiickie bajeczki, doszli jednak do przekonania, i:e tej calej 
historii nie moma zwyczajnym ludzkim, rozumnym i rozs'ldnym sposobem 
wyjasnie. Z pami'ltek po SWi~tej bylo tam kilka listow podpisanych Jej 
r~k'l i pos,!g Madonny z Vaucouleurs, przed ktorym modlila si~ swojego 
czasu. 

Teraz juz ze mnie tuman prawie opadl i chlon~ malarstwo i sztuk~ 
w ogole wszystkimi porami. I to, czego doznaj~, utwierdzilo mnie, cale 
szc~Scie, w moich dawnych mniemaniach (to moZe slabosc z mojej strony, 
ze mowi~ "cale szcz~scie"), mniemaniach 0 dzialaniu malarstwa, 0 tym, ze 
w jego granice mOZemy wejsc tylko u1eglszy calkiem abstrakcyjnemu 
dzialaniu barwy w pierwszym rz~zie oczywiScie. Wielka rola i wielkie 
znaczeniu muzeow to jest to, i:e daj,! one okazj~ do zobaczenia rzeczy, 
ktorych dzialanie jest tak sime, Ze aZ oczywiste przez to, bez iadnych 
moiliwych w'ltpliwoSci. Tak jest jak z pewnymi doznaniami natury 
mistycznej; tam, gdzie doznanie jest slabe, dla owej slabosci moma miee 
pewn'l w'ltpliwosc, natomiast tam, gdzie dzialanie jest silne, w'!tpliwoSci 
wszelkie musz'l ust'lpie, rozbite wlasnie sil,! ataku. 

Niechzc Pani si~ zbliiy do, powiedzmy, Vi.erge au lapin Tycjana, 
uderzona Pani zostanie tak pot~Zn'l fal,! chromatyczn'l, i:e zda sobie Pani 
natychmiast spraw~, i:e wlasnie to dzialanie jest najwamiejsze, ze ono, a nie 
co innego, otwiera nam furt~, ktor'l trzeba wejsc pod grozb'l zostania poza 
zasi~giem malarstwa, chocbysmy si~ nie wiem jak zachwycali urod,! 
Madonny i wdzi~kiem krolika. 

I to zreszt'l, to dzialanie, powtarza si~ ustawicznie wobec kaZdego 
dobrego obrazu, jeSli na nie, najsluszniej w swiecie, nastawimy nas~ 
wewn~trzn'l anten~. Bo to jest, prosz~ Pani, idealny probierz. Idealny 
dlatego, i.e wobec niego ostaj'l si~ tylko rzeczy najlepsze. Kiedy ta nasza 
antena jest wyczulona nalezycie, ona stanowic b~zie calkiem niezawodny 
przewodnik, jak czarodziejska roZdzka, ktora wyczuwa wody nawet 
gI~boko PIyn'lCil. Kiedy si~ w nas wszystko raptem uspokoi, kiedy 
wszystko jakby zastygnie w zachwycie, wtedy wiadomo, Ze stanylismy 
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wobec pewnej ziemskiej doskonaloSci upostaciowanej w obrazie czy 
w rzezbie, w greckiej rzezbie z V wieku, w obrazie Tycjana, Rembrandta 
cr.y w jakims Courbecie albo Monecie. Bylem wczoraj w Petit Palais 
i jesz(;ZC wci;p; piej~ z zachwytu wobee niektorych Courbetow. Co za 
pot~i:ne dzialanie jakiejs prawie glupiej, prawie barbarzynskiej sily, ktora 
w rezulatacie okazuje si~ tworczynill niezmiemie m~drych i ruezmiernie 
szlachetnych plocien. Takie, na przyklad, ceruleowe· nieba w jego La 
vague zestawione z zielonkawymi szaroSciami morza i br~zami lodek. Co 
za materia, tlusta, ci~Zka i skrzydlata zarazem. 

Widzi Pani zapewne, :i.e jestem w transie i :i.e moglbym tak pisae i pisae, 
ale list nie jest nowelkll, trzeba cos na jutro zostawie. ( ... ) Do pisarua si~ tak 
ro~dzilem, :i.e mo:i.e si~ Pam spodziewae nowej epistoly niedlugo, b¢zie 
j~ Pani czytae w Gdyni na plaiy albo w porcie i b~dzie sobie Pani rr.nie 
w Luwrze wyobraiala dalekim i rownie niereainym, jak Pani teraz dla 
mnie. Sni mi si~ cr.~to Polska teraz, :i.e juz wrOcllem urwawszy si~ z mojego 
trzymiesi~cznego stypendium. A potem po przebudzeniu zdziwiony by
warn, ze jesz(;ZC jestem w ParyZu. ( ... ) 

R'lczki Pani caluj~ najserdeezniej, ale to juz jest serdecznosc dozwol ona, 
skoro nas par~ tysi~y kilometrow rozdziela. ( ... ) 

Jerzy Wolff 

[paryz, 21 lipca 1948] 

Droga Pani! 

Nie wiem, czy ow stan euforii, w ktory popadlem, rue skoocr.y si~ jakos 
szybko, jak wszystko, co jest zbyt pi~kne, zeby mialo trwae. Bo przeciez juz 
calkowicie wyszedlem z pierwotnego tumanu, zaaklimatyzowalem si~ 
fizycznie, cr.as jest coraz ladniejszy (zaczyna bye nawet nieco upalnie) 
i coraz wi~j rzeczy pi~knych zacr.ynam nosie w swiezej parni~. ( ... ) 

Niechze mi Pani tego nie bierze za zle, ale rni zal, ze Pani tu nie rna i ze 
nie moZe Pam razem ze mOll latae po muzeach, bo wobee rzeezy, ktore 
mnie zachwycajll, zachowuj~ krotk'l cisz~, ale poZniej od razu chcialbym 
gadac, kl6cic si~, dyskutowac i zIy jestem, :Ze nie mam z kim. A poniewaz 
malo z kim mialem tyle kontaktow jak wlaSnie z Panill, wi~ rozumie 
Pani. .. Ale i w moim i:yciu bywajll chwile, kiedy wol~ bye sam, :Zeby 
integralrue milcr.eC. Dzieje si~ tak wtedy, gdy b¢llC sam rue czuj~ si~ sam 
wobec niewidzialnej a wielkiej obeenoSci, ktor'l zdaj~ si~ wyczuwac. 

• tj. b1~kitDe. 
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Gdybym mial raz jeszcze pisae moje Reszta jest mi/czeniem, umieScilbym 
tam i De1acroix, bo wlaSnie wracam z jego pracowni. Pani, osoba 
rozSlldna, nie odczula by pewno takiego jak ja uScisku za gardlo w pokoju, 
gdzie przybito tabliczk~ z napisem "Dans cette chambre est mort E. 
Delacroix Ie 13 aout 1863" i gdzie jest dot~ marmurowy kominek 
i posadzka pewno ta sarna, co tamtego dnia smierci, kiedy to switaniem 
chory wszed! w ostatnill f~ agonii i umad wtedy, gdy na rue de 
Furstenberg i na przyleglych ulicach zac~lo si~ budzic zwykle miejskie 
Zycie. Moze w kosciele St. Germain des Pres oddzwoniono juz pierwsZll 
ms~ i moze przejechali juz mleczarze i dostawcy jarzyn z Hal do 
sklepik6w. I moZe dzien przeszed! wtedy nad ParyZem pogodny i upalny 
i pozomie wszystko by!o takie jak przedtem, Ze Zaden lise z drzewa nie 
opadl taki, kt6ry nie byl suchy juz przedtem. Ale mimo tych pozor6w 
zwyczajnoSci wszystko bylo wlaSclwie calkiem inne, bo zac~la si~ epoka 
po-Delacroix, switajllca epoka Monet6w, Renoir6w i cezann6w. (Monet, 
kt6ry w pocZlltku lat szeSCdziesilltych mial wsp6lnll z Bazillem pracowni~ 
gdzieS kolo rue de Furstenberg, widzial ze swojego okna okno pracowni 
Delacroix i kawalek jego sztalugi i jego r~k~ wodZllCll p~dzlem po pl6tnie. 
M6will, ze Delacroix przy malowaniu robi! wrazenie lwa pOZerajllcego 
ofiar~). 
Prosz~ Pani, nie wiem, czy po tych kilku niewielkich pokojach i po tej 

ostatecznie niewielkiej pracowni (bylem w niej po poludniu, kiedy przez 
okna wpada!o slonce, bo pracownia zwr6cona jest ku poludniowi!!!) tlukll 
si~ jeszcze jakieS materialne pozostalosci jego aury, wiem natomiast z ca1ll 
pewnoScill, Ze tam oddycha si~ atmosferll najautentyczniejszej wielkosci, 
kt6rll przepojone Sll wystawione tam rysunki, akwarele i olejne szkice, jak 
chocby ten wspanialy szkic do Sardanapala i caly szereg poszczeg6lnych 
studi6w do tego obrazu. 

Czy zeby wielkose prawdziwie ocenic, trzeba koniecznie dystansu calych 
dziesilltk6w lat? Czy tak jest z ludzkll wielkoScill, jak z pl6tnami na 
przyklad Davida, kt6re zaczynajll Zyc i zaczynajll robic wraZenie czegos 
autentycznie wielkiego dopiero na odlegiosc, powiedzmy, dziesi~iu kro
k6w? Podczas gdy z bliska, kiedy si~ wodzi. nosem po pl6tnie, plaszczyzna 
wydaje si~ pusta, zimna i martwa. 

Bywa tak zresztll czasem z malarstwem, ze moma w nim kosztowac 
i z bliska i z daleka tak sarno. Gdyby Pani mogla zobaczyc Courbeta 
w Petit Palais! Co za wspaniala materia, ci~Zka'i skrzydlata zarazem, silna 
i delikatna - prawie wszystkie cnoty przeciwne w jednym koszyku. 

Gdyby Pani widziala ~ jego Vague, kt6rll Pani z pewnoScill zna 
z reprodukcji, ten kawal chlodnego ceruleowego nieba i obloki ci~zkie, 
welniste i grome nisko pochylone nad morzem prawie czamym tll 
stalowoScill charakterystycznll dla wzburzonych flukt6w, kiedy horyzont 
jest caly ~baty. Przed tym pl6tnem slyszysz ogromny huk fal i wystarczy 
Ci nosem pocillgnllc, bys poezul won soli, jodu i smoly, kt6rll wysmaro
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wane Sll lodzie, 0 ktorych los niepokoisz si~ bardzo, Ze tak blisko wody je 
zostawiono. 
Pi~, a me wiem, cry Pani cierpliwie doczyta mnie do konca, czy mi 

Pani nie przerwie jak wtedy, kiedy opowiadalem 0 Burgundii w jesieni 
i 0 tych pagorkach pokrytych purpurowym sumakiem, kiedy mi Pani 
rzekla, Ze nie lubi sluchae, a chcialaby widziee sarna. 

Zresztl wszystko, co pis~ jest takim malenkim fragmentem tego, com 
widzial i com tu przeZyI, od czego mi si~ we Ibie kotlasi i ~dzie kotlasic, 
paki me wypisz~ wszystkiego i nie wygadam wszystkiego, co jest do 
wygadania z ParyZa. ( .. . ) 

RllCzki Pani catuj~ i 0 taskawll mysi crasem pros~. 

Jerzy W. 

[paryi;, 27 lipca 1948] 

Droga Pani! 

(...) 
Zasypuj~ Panill dlugimi listami, a cruj~ si~ wcilli: jak smok wawelski, 

alba raczej calkiem odwrotnie nii; smok wawelski, bo tamten pH i pit 
i coraz bardziej mu si~ pic chcialo, podczas gdy ja wlasnie wydalam z siebie 
cale litry atramentu, a wcilli: jestem tak pelny, jak bylem, co m6wi~ , wcilli: 
coraz pelniejszy. Bo jest ze mnll tak jak z sytuacjll mieszkaniowll 
w Warszawie, dom6w przybywa, ale w jeszcre szybszym tempie przybywa 
mieszkanc6w. 

U mnie wrai:en przybywa tak wiele kai:dej godziny i kaZdego dnia, i;e 
trzeba by chyba pisac nieustannie. Choeby od mojego ostatniego listu 
bylem przeciei; w Chartres jeden dzien (we crwartek) i bytem tutaj na 
Vanves u Benedyktynek na gregorianskich nieszporach wczoraj. Lllcr~ te 
dwa fak ty z sobll dlatego, i;e witrai:e z Chartres i muzyka gregorianska 
koScielna zl~crone Sll nierozerwalnie wspolnotll stylu (i Bach jeszcre do 
tego wychowany na gregorianskim spiewie koSclelnym), nawet tak dalece, 
Ze nie wyobrai;am sobie studi6w nad witraZem trzynastowiecznym bez 
zapomania si~ r6wnoczesnego z tamt~ muzyk~. Biedna Pani, ktora nie 
byla w Chartres i nie wie, jak wygl~da najwspanialsze na swiecie 
malarstwo, rzeczy, ktore mom a by zestawic chyba tylko z rzdbll greckll 
V wieku, gdyby si~ z tego crasu zachowalo wi~ej mi; troch~ okruchow; 
moZe jeszcre z jakimis mozaikami z Rawenny, kt6rych niestety nie mam 
i 0 kt6rych mam moZe nieco przesadne wyobrai:enie. W Chartres bylem 
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czwarty raz w ryciu, a zatkalo mni~ tak, i:.e moglem tylko powtarzac: Panie 
Boze, jaki:.e dobry jestes, i:.e pozwolilci ludziom takie dzielo stworzyc (i ze 
pozwolild mi tu przyjechac); zatkalo rnni~ tak, jakbym si~ juz do raju 
dostal, i to do raju przeznaczonego specja1nie dla malarzy. 

Niechze sobie Pani spr6buje wyobrazic kompozycje malarskie stworzone 
z najwyzszym kunsztem, najwyZsz'l m'ldrosci'l, kompozycje, do kt6rych 
wsp6lautorstwa wciwi~to slonce. Ale daj'lc r6wnoczesnie wrazenie, ze 
okna cale sloneczne swiatlo jakby polkn~ (nie, i:.e przepuszczajll je do 
wn~trza katedy), przetrawily, i i:.e to, co my dostrzegarny, to juz nie jest 
blask zewn~trznego swiata, ale blask wlasny witraza, kt6ry tym samym 
zamyka wn~trze w spos6b jakby absolutny. Taka katedra jest swiatem we 
wszechSwiecie, odgraniczonym calkiem hennetycznie od spraw mnych 
poza sprawami dueha, od wszystkich halas6w, kt6re tu zdajll si~ bardzo 
a bardzo dalekie, ale niestety w wyobraini wcale istniec nie przestajll. Dla 
nich to nawet htedra, olbrzymia nieruchawa istota i:yjllC3, zdaje si~ 
tworem rozpaczliwie bezbronnym, zdanym na lask~ i nielask~ wlaSnie 
halasuj'lcych, kt6rzy mogll tu przyjsc i ten caly cudny, nieziemsko cudny 
swiat zniszczyc w ci'lgu niewielu minut. 

Podczas jednej z lieznych tego ~nia tiest w katedrze doszed lem do 
przekonania, i:.e na to, by jakos do sensu 0 Chartres napisac, musz~ starac 
si~ poznac wszystkie najpi~kniej sze witrai:e francuskie (to znaczy najpi{:k

. niejsze witrai:e swiata), po pro stu dlatego, zeby moj'l skal~ por6wnan 
rozszerzyc. Na to b¢~ musial odbyc podr6ze: do Reims, do Cha10n sur 
Marne, do Bourges i do Le Mans. Ale to jeszcze malo, trzeba mi ~dzie 
poznac taue starll muzyk~ koscielnll, stllrl koniecznosc jazdy do Solesmes, 
kt6re jest akademill gregorianskiego "pleinchant". Przedsmak Solcsmes 
mialem wczoraj wlasnie u Benedyktynek w Vanves. 

DllzllC Prostll drogll do pi~knego celu przygotowalem sobie w czwartek 
dwutygodniowy pobyt w Chartres, doklld jad~ pierwszego sierpnia (starn
tlld juz skoc~ do Le Mans i do Solesmes) z podw6jnym zadowoleniem, bo 
natury tak moralnej, jak tizycznej. Moralnej, Pani rozumie, a fizycznej , bo 
zac~ly si~ tutaj takie upaly, ze obawiarn si~ losu, jaki spotkal w zeszlym 
roku "boczek" Cybis6w. Kiedy wyjeroi:a1i, boczek wisial na haku, a kiedy 
wr6cili , boczek juz byl na podlodze w postaci tlustej plarny. Cale szcz{:Scie, 
i:.e dotlld nikt mnie na haku nie powiesil. 
Mysl~, i:.e dopiero w Chartres, gdzie b¢zie jednak chlodniej, naprawd~ 

mysli zbior~ i wezm~ si~ do prawdziwej pracy nad sobll. Przez pra~ 
rozumiem pisanie codzienne i codzienne rysowanie; dotlld bylo tylko 
bardzo pozyteczne zbijanie bllk6w, nic wi~j. Poi:yteczne na tyle, ze 
wlasnie czuj~ si~ napelniony wystarczajllco, by raz wreszcie zaczllc puszczac 
farb~, to znaczy atrament na papier; tutaj nie chcialo mi si~ prowadzic 
dziennika podr6zy, tarn wezm~ si~ mocno za leb, licz~ bowiem na to, ze 
poza "patron" w hote1u nie b~d~ moze mial znajomych. Chyba, i:eby mi si~ 
ud alo poznac kogo z miejscowych ksi~zy, kogos zwariowanego na punkcie 

.....'" 
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katedry, kto by mijll zechcial ajondpokazac. Zaopatrzylem si~juz zresztll 
w troch~ literatury, w postaci przewodnika i malej monografijki. 

(.. . )Rllczki Pani caluj~, pozostawiajllc calkowitll swobod~ odpisania lub 
rue. 

Jerzy w. 

[Chartres, 10 sierpnia 1948] 

Droga Pani! 

(...) 
Jestem tu od dziesi~u dni, a dopiero wczoraj , niech Pani wyobrazi 

sobie, po raz pierwszy zdobylem si~ na jakid swiadome mySienie 0 tym, 
com tutaj widzial i co widzialem w Paryzu; to maczy dopiero od wczoraj 
zacz~lo mi si~ to wszystko widziane grupowaC w jakis pewien logicznie 
z sobll powillzany cillg, jakos zaz~biac si ~ wzajemnie 0 siebie i zaz~biaC 
o to, czego sam potrzebowalbym dla swojego rozwoju. Dotlld, pros~ Pani, 
patrzylem ni mniej ni wi~j jak ciel~ na malowane wrota na to, co tu 
moma zobaczyc, czasami bardzo zadzierajllc glow~ do gory, czasem ledwo 
troch~ podnoszllc oczy od zwyklych codziennych spraw jedzenia i spania 
(bo pewno Pani wie, ze tutejsze witrai:e majll dwie kondygnacje i Ze rMnill 
si~ od siebie bardzo charakterem zaleZnie od tego, gdzie je umieszczono 
- wysoko czy nisko). Porownalem si~ do ciel~a oczywiScie przyjmujllc, ze 
owo ciel~ malowane wrota ai: zatkaly z zachwytu, bo taki wlasnie byl (i 
jest) nastroj mojego ducha. Nigdy po Zadnym muzeum rue chodzilem tak 
dlugo, tylko wzdychajllc: moj Boze, moj Boze, jakiei: to cudne! Podobno 
milosc oglupia, w kai:dym razie moje uczucie do tutejszych witrai:ow 
oglupilo mnie dokumentnie na cale dziewi¢ dni, i nawet dot'td dnia 
dziesilltego nie czuj~ si~ jeszcze zupelnie mlldry. 

W kai:dym rane zaczynam juz rozroZniac rzeczy tu calkiem pierwszo
rz~dne od drugorz¢nych (bo ~ i takie); wobec pewnych okien staj~ dotlld 
jeszcze jak wszyscy w uwielbieniu, inne prawie przestaly rnnie interesowac. 
Bo przetak wewn~trzny wartoSciujllCY wrai:enia jest w ustawicznym ruchu 
nawet wtedy, gdy si~ nam wydaje, Ze cale nasze wn~trze ~bumarlo 
dokladnie, ale przecie ~ rzeczy, ktore si~ ostojll (byloby szalenie smutno, 
gdyby bylo inaczej), ~ rzeczy, ktore z czasem raczej urastajll, ktorych 
nigdy nie rozumiemy i nie docenimy do konca, tak ~ wysokie, ale wlasnie 
dlatego, przez t~ swojll nied ost~nosc wyniosl't stajll si~ tym bardziej 
drogie. 
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Dzieje si~ tak w dziedzinie moralnej, kiedy czytamy Swi~tych albo 
czytamy 0 Swi~tych, i w dziedzinie sztuki wobec takiclt bezsprzecznych 
szczytow jak niektore witrai:e. Bo z pewnoSci~, prosz~ Pani, nie stworzono 
lepszego malarstwa nii: te niektore tutejsze okna, wi~j, wydaje mi si~, i:e nie 
stworzono nigdy t a k i ego malarstwa. Nigdy nie posuni~to si~ tak daleko 
na drodze ku prawdziwej abstrakcji (k.u tej abstrakcji , ktora nie jest cz~sto 
rozbcajaj~co naiwnym za loz eni e m, ale tej, ktora jest rezultatem 
dzialania plastycznego, najwyzszym moiliwym osi~gni~em artysty), nigdy 
nie osi~gni~to cownie po~inego dzialania barwnego; blask barwy u jakie
gos Tycjana czy jakiegos Vermeera przypomina nieco blask najpi~kniej 
szych witrai:ow w Chartres, to wszystko, co 0 tamtyeh moina powiedziec, 
i to jest n a j w y i; s z e uznanie, jakie im moina zlozyc w holdzie. 
Musz~ 0 tym wszystkim napisac (po to tu przyjechalem), porobilem 

sobie duzo notatek, ale bodaj do wczoraj nie wierzylem, i:e istotnie b¢~ 
mogi jakos do sensu napisae, nie wierzylem, bym mogi po prostu tylko 
o p i sa c m oj z a c h wy t (0 to zreszt~ przeciez ehodzi w pisaniu 0 sztuce, 
nie 0 jakieS wie1kie m~roSci), tak dalece si~ czulem wci~ pusty wewn~trz
nie, jak klosz, spod ktorego wypompowano wezesniej powietrze; zupelnie 
tak jakby zbyt wiele wcaZen tloczylo si~ w bezladzie u wejScia i jakby 
w Scisku i:adne z nieh nie moglo si~ dostac do srodka. Dzis juz jestem nieco 
lepszej mySli (pociesza mnie tez wspomnienie Prousta, kt6ry dlugo, dlugo 
nie .. a potem wreszcie cos; tylko niech Pani nie s~zi, i:e wpadlem mow, 
odwrotnie, w megalomani~). 

Chartres jest niedui:ym rnilym miastem; wokolo katedry jest stara 
dzielnica, gdzie od czasu obl~zenia przez Hugonotow w r. 1563 GeSli si~ nie 
myl~) niewie1e si~ musialo zrnienic, bo zostaiy nawet ez~sciowo mury 
obronne, ktore to obl~zcnie widzialy. Naturalnie Sll w~ziutkie uliczki i male 
pi~trowe ezy dwupi~trowe domki , kryte star~ daehowk~ i zdobne gdzienie
gdzie w jakies romariskie czy gotyekie odrzwia kamienne albo renesansowe 
male kolumienki i na malym plaeyku wznosi si~ pomnik-obelisk ku czci 
Marceau · (erygowany w drugim roku konsulatu Bonapartego), na plaey
ku, ktory sam Marceau, gdyby mu dane bylo tutaj powr6cic, rozpoznalby 
z latwoScill (ehoc juz tyle lat rnin~lo od jego ostatniej tutaj bytnosci), bo 
przybyla ehyba tylko reklama "Picon" i reklama jeszcze jakiegos dostar
czyciela ostryg, rue wi~j. I jeszcze nowa dachowka na jednyro z domow. 

A nad tyro wszystkim niebo, ktore mow natychmiast rozpoznalby 
Corot, bo patr:;~'le w nie wci~ widzimy jego obrazki . Nie rna pod slOllcem 
bogatszego nieba niz tu we Franeji, bo one jest i oblocme i jakos lekko 
pogodne zarazem i pelne mi~kkiego uroku, jakiegos kobiecego zupelnie 
wdzi~ku z tyro, i:e e~sto obloezne arehitektury tutejsze przypominaj'l 
niebo z Cany Veroneza i ze jest w nich niezaprzeczona wielkosc, niemal 
teatralna (z takiego teatru jak teatr Jouveta). Ale na to, zeby prawdziwy 

• Francois severin Marceau (1769-1796), general francuslci, urodwny w Chartres. 
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dramat na niebie zobaczyc, to trzeba we Francji jechac nad morze albo 
w gory, gdzid w to Jura gdzie lezy courbetowskie Omans i gdzie pejzaijest 
mniej pogodny, a bardziej narni~tny. 

Gdyby nie moje codzienne spacery za miasto, bylbym po raz trzeci 
pozbawiony widoku iniw (w 1946 siedzialem w lasach, w 47 nad morzem), 
a widok ten jest mi do szcz~Scia konieczny, dla mnie, czlowieka urodzone
go i wyroslego y.'sroo wielkich ,jasnych lanow". Ale nawet id~c bardzo 
daleko w pola nie tra~ kontaktu z moj~ ukochan~ katedr~ (milosc do niej 
zaczyna si~ juz we mnie krystalizowac jako jeden z wainych psychicznych 
biegunow), bo okolice Chartres Sll raczej odkryte, w polach nie rna drzew 
(drzewa Sll w dolinach troch~ jak podolskie jary tylko szerszych), a za to 
jest teraz mnostwo nieprzebrane snopow mokn~cych od czasu do czasu 
i oczekuj~cych milosiernie sprz~tu i wlaSnie sposrod tych snopow, kiedy 
si~, id~c na spacer, obr~, wyrasta katedra zupelnie sarnotna, bo cale 
miasto w dole znika, zupelnie sarnotna wsroo snopow. To ladnie tak 
"katedra sarnotna wsroo snopow". 

Samotna i nie sarnotna zarazem, bo te zboia Sll dla niej calkiem dobrym 
orszakiem, bo przeciez pola tutaj, kiedy ona byla jeszcze rupelnie mloda, 
wygl~aly tak sarno, jak teraz. Kto wie nawet, moze snopy juz wtedy 
zwozono na takich jak dzis wielkich dwukolnych wozach zaprz~zonych 
w dwa konie ogromne i ci~zkie, z pewnosci~ jak te, ktore nosily rycerzy 
swi~tego Ludwika i ktore figuruj~ na wielu witraiach okryte szczelnie 
barwnym pokrowcem. Bo niemal wsz¢zie u dolu okna przedstawieni Sll 
donatorzy witraiu - futrzarze, cidle, nosiwody (przewainie na dalszych 
witraiach) i dostojni bardzo m~owie i dostojne damy, za ktorych 
pieni~dze wstawiono do gornych okien tych sw. Jerzych, sw. Jakubow i te 
roine swi~te, nad ktorymi w "rozycach" nieraz galopuj~ niebiescy, zolci, 
zieloni rycerze z kopiami zlozonymi "wpol konskiego ucha". 

Jeszcze st~ ch~ pojechac do Le Mans na jeden dzien, bo tam Sll 
w katedrze tei: pi~kne witrai:e, i:eby zobaczyc i zeby porownac (choc tych 
witraZ6w tutejszych jestem calkiem pewny), a po tym juz do Paryia po 
tutejszej niedzieli 15 sierpnia i uroczystoSciach ze swi~tem Wniebowzi~cia 
zwi~anych . 
&td~, i:e s~d raz napisz~, bo przeciez Pani wie, i:e kiedy si~ tak duzo 

wci;p: widzi pi~kna to i pisac si~ chce. Ale mnie jednak czasem nostalgia 
dlawi za moimi stronami i po powrocie chyba si~ zaraz do Sandomierza 
wybior~. R~czki Pani caluj~ bardzo serdecznie koncz~c ten list tajemnic 
calkiem pozbawiony. 

JW 
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JE RlY WOLFF 

[Chartres, 14 sierpnia 1948] 

Droga Pani! 

Bylem wczoraj w Le Mans, okazalo si~\ Ze wszystkie witrai:e zdemon
towane w czasie wojny ole S<l dotychczas wmontowane na nowo, ale nie 
ialuj(!, Ze wydalem na jazd(! ten moj wdowi grosz, bo jednak przybylo mi 
troch(! doswiadczeri natury ujemnej, a sporo dodatniej. Bo sarna katedra 
jest wlaSciwie z1epkiem dw6ch koSciolow, czy raczej sklada si(! z dwoch nie 
pasuj'lcych do siebie cz(!8ci. - nawy S<l z wieku (na oko) XII (cz(!sciowo 
moZe nawet dawniejsze), ad transeptu natomiast poczynaj'lc panuje wiek 
XIV. Co za roinica z Chartresl Bo tamta katedra jest wiele mniejsza, 
a Bonnard mial zupeln'l racj(!, Ze w sztuce pewne efekty osi'lgn'le moina 
tylko w pewnych rozmiarach (oczywiScie nie wszystkie koScioly rnusZll bye 
wielkosci katedry w Chartres, ale w takim razie musz'l dobrowolnie 
zrezygnowae z pewnych ambicji na korzysc innych, a tworca Le Mans 
wlasrue nie umial wlaSciwie wybrae) i dalej w sztuce, wi(!CCj w architek
turze, ruc nie moZe robie wraienia w t(! czy inn'l stron(! gwaltem 
wyci'lgni(!tego za uszy, a Le Mans jest wlasnie gwa/tem wyci'lgni(!ta ku 
gorze. Jak panna, 0 ktorej widae zapomniano, Ze w pewnyro wieku majuz 
przestac rosn'lc (prosZ(! zauwaZyc, Ze pisz(! "panna", wi(!C si(! ta uwaga nie 
odnosi do Pani), jak te olektore Angielki, ktore tu wlasnie w Chartres 
widuj(!. St'ld i:adnego tam rue rna wrazenia wznioslosci ru wynioslosci, 
tylko wrazenie przykrego braku umiaru, tak ostatecznie rzadkiego we 
Francji. I przy tyro napisalem jeszcze dawniej w moich notatkach, ze 
francuskie katedry Uako architektura) moina wlasciwie uwaiac jakby za 
ogromne ram y dla witraiow, ktore S'l albo ktorych niestety rue rna. 

Le Mans moina by uwaiac za swietny dowoo slusznoSci tego aksjomatu, 
gdyby nie inny kosciol w tyro sarnyro mieScie, rowniez pozbawiony 
wi trazow, a calkiem u roc z y (warto dla niego samego bylo wydae te 
550 fr). 

o ile katedra bez witrarow jest zimna jak lodownia w trzaskaj'lcy rnroz, 
tak zimna, ze gdyby mi powiedziano, Ze caleprezbiterium jest dziewi(!tnas
towiecznyro pseudogotykiern , uwierzylbyro bez trudnoSci, 0 tyle ta sliczna 
Notre Dame de la Couture jest, bez witrazow, ciepla jak dom, 
w ktorym wszyscy si(! kochaj'l wzajemnie i S'l dla siebie dobrzy. 

Maluczko, a bylbym napisal glupstwo. N. D. de la Couture jest 
rornanska i otwory graj'l tam rol(! calkiern minimaln 'l, podczas gdy 
w takirn XIV w. juz kosci61 staje si(! ruernal szklarni'l, a kamien istotnie 
sluZy wlaSciwie tylko obramieniern oknorn, ktore musz'l miee witraZe, bo 
inaczej wszystko razem staje si(! puste, jakby wyzute z sensu plastycznego. 
Otoz N.D. de la Couture komponowana jest dla Sciany, nie dla okna, 
w tak sliczny, tak uroczy sposob, z takirn poczuciem kontrastu pomi(!dzy 
Scian'l a lukiem i ko1umn'l, takim poczuciem umiaru, proporcji pomi(!dzy 
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wysokoSeill i szerokoscill budynku. Z takim poczuciem proporcji luku. ryI 
katedrze w Le Mans nawet mId Sll karykaturalnie "wyrosni~te"). W Notre 
Dame wzdluz Seian nawy (bo koseil)l ten jest jednonawowy, rna tylko 
deambulatoir· obiegajllCY chor i wok61 ruego slieme romanskie cz~sciowo 
kaplice) rozwieszono samym dolem tapiserie XVI i XVII-wiecme, z kto
rych dwie zupelrue pi~kne. W tych dwoch arrasach tak jak w witrazach 
w Chartres przedrniot zatraca si~, czytelnosc juz z niewiellciej nawet 
odlegloSei jest prawie zadna, a grajll tylko niezmiernie subtelne zestawienia: 
zieleni cieplych i chlodnych i br~w zoltawych i w tonie sieny palonej. To 
wszystko sliemie spatynowane, nieco przyblakle, wi~ rzecz wyraZona jest 
jakby szeptem, ale szeptem artystycznie zupelnie jasnym i tak muzykalnym 
jak wspaniale zestawienia z chartrowskieh witraZy. Tylko sila dzialania jest 
jednak inna, rue rna tu momentu tego co w Chartres "zatykajllcego" 
zachwytu, jest jaIdd obcowanie bardzo intymne i lagodne, zupelnie jak 
moje dawne rozmowy z babkll, k:torll bardzo kochalem, rozmowy 0 bardzo 
dawnych czasaeh, kiedy na niedziele starsi ubierali si~ jeszcze w kontusze. 

luz ledwie dwa dni mojego pobytu tutaj; wlaSciwie to nie lubi~ takieh 
zmian. Kiedy wracalem z Le Mans i kiedy z dalekazobaczylem wieze 
"mojej" katedry, zrobilo rni si~ cieplo na sercu; Le Mans bylo obcym 
miastem, a tutaj jest juz moje miasto. I przy tym kto nie by! w katedrze 
w Chartres 0 zmierzchu, ten rue wie, co to prawdziwe rozkosze malarslcie, 
ten nie wie, ile najwyZsze malarstwo moZe dac szcz~Seia calkiem swoistego, 
przemawiajllc nie maIdem, ktory przedstawia ten czy ow przedmiot, ale 
najczystszym wlasnym j~zylciem zestawien barwnych. Kto nie widzial 
o zmierzchu dolnych tutejszych okien, ten dowie si~ dopiero w Niebie, co 
to szez~scie plynllce z obcowania z absolutnym pi~knem plastyeznym. Bo 
o tej godzinie szklo przernienia si~ juz jakos cal kowicie , przestaje istniec, 
przemienia si~ w materi~, dla ktorej nie rna nazwy w naszym ziemskim 
j~zyku, Zadne porownania nic tu nie dadzll, bo wszystko najcenniejsze 
oka:.i:e si~ jeszcze ponizej. Wobec tej sily tonu, tej gJ~bi niezwyklej, gl~bi 
takiej, jak gdyby swiatlo przedzieralo si~ skllds z bardzo bardzo daleka 
przez rnateri~ barwnll, albo raczej jakby sarna materia barwna swiecila 
blasldem powamym jak najnizszy bas i najczystszym jak najwyzszy sop ran, 
wobec tyeh olden 0 zmierzchu nalezy ukl~knllc jak wobec spraw dokony
wanych nie ludzkll moell. 

Milcza!em wczoraj tam w katedrze, moZe rni Pani wierzyc, nie tylko 
dlatego, ze by!em sam, a dzisiaj gadam i gadam, bo mnie to wszystko, com 
widzial, podnieca i ch~ troch~ Pani narobic oskomy na przyszly rok, kiedy 
Pani tu tez przyjedzie. Gadam, a przeciez wiem, Ze slowami nie moma ani 
tego co si~ widzi opisac, ani nawet opisac swojego zachwytu, bo si~ wtedy 
w czlowieku tak cos podnosi, tak przemienia, odbywajll si~ jakid 
przesuni~cia, k:torych poiniej zostaje juz tylko wspomnierue bardzo ogolne 

• ~. obej~e. nawa ok:r~Zna. 
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i Slad trwaly w psychice oa pewno, ale slad, kt6ry tak trudno rozpozoac 
i okreslic. Jedoo tylko wiem, ze gdy si~ obcuje z takim oajwy:iszym 
pi~knem , to wtedy juz, na tych wyi:ynach, zatraca si~ granica pomi¢zy 
Pi~knem i Dobrem, i takie pi~kno dziala i m u sid zi a I a c moralnie. Byle 
je tylko prawdziwie odczuc, co chyba Die jest 1atwll rzeCZll. Praw
dziwie odCZllC, to zoaczy oderwae si~ od przedmiotu i utoollC w abstrakcji, 
w tym, co my tu oa ziemi nazywamy abstrakcjll. Z takiej kllPieli duch 
wychodzi czystszy. 

Jeszcze tu sp¢z~ swi~to Wniebowzi~a i w pooiedzialek rano wracam 
oad Sekwan~. ( ... ) 

RllCzki Pani caluj~ serdeczoie 

J. Wolff 

Oryginaly lislow znajduj~ si~ w archiwum Krystyny Zwolitiskiej. W lekstach 
uwsp6iczeSniono ortografi~ i inlerpunkc~. Wszystkie skroty zazoaczono wielokrop
kiem w nawiasach. Przypisy pochodz~ <Xi wydawcy. 
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MIESZKAC W HISTOR II (3) 

EWA BIENKOWSKA 

PRZESZ~OSC,TRADYCJA,AUTORYTET 

Ludzie XIX wieku mieli poczucie, i:e po raz pierwszy stan~li przed 
pytaniem 0 nieci:tglosc czasu. 1m bardziej historycy pracowali nad tym, by 
pokazae, i:e zjawiska iycia spolecznego, rzeczy kultury posiadaj:t korzenie 
w odleglych epokach i dlugo dojrzewaly, zanim doszly do nas, tyro 
ostrzejsza jest swiadomosc, i:e przesziosc utracila sil~ wi:tiAlc:t i trzeba zye 
bez jej wskazOwek alba przeciw niej. Czuj:t to zarowno ci, co triumfalnie 
oglaszaj:t koniec dawnej i nastanie nowej ery, jak i ci, co zastanawiaj~ si~ 
z niepokojem nad skutkami procesu, ktory nieodwolalnie oddala terainiej 
szosc od jej irOdel. Byl to dopiero pocz:ttek drogi w nieznane. Problem 
zostal postawiony z tak:t sil:t, ze do dzis kr:tzymy wokol jego nast~pstw , 
schwytani w siee konsekwencji, ktore przebudowaly iycie jednostkowe 
i zbiorowe. Nawet gdy si~ nie zgadzamy z uproszczeniami i skrajnoSciami, 
kt6re byly cen:t nowego widzenia, gdy szukamy innych rozwi:tzan, 
znajdujemy si~ po drugiej stronie decyduj:tcego doswiadczenia, doswiad
czenia cezury. 

Wamosc dziela Hanny Arendt polega r6wniez na tyro, ze pragnie ona 
przemyslee to ci~e, zanalizowae fakt :zerwania w swietle przeszloSci, od 
kt6rej nas oddala i przyszloSci , kt6r~ bye moze otwiera. Sprawa ci:tgloSci 
i nieci:tgloSci jest dla niej osi:t historii wsp6/czesnej, potraktowana bez 
nostalgii i bez triumfalizmu, jako trosh i jako moZliwa nadzieja. Wokol 
tego zadania spotykaj:t si~ prace, ktore formalnie nalez:t do odr~bnych 
dziedzin: teorii politycznej, filozofIi, refleksji nad literatur:t - Arendt 
odczytuje w nich podobne pytania, wspoln:t tematyk{: swiadcz:tc:t 0 tym, 
jak gI~boko si~gn~lo historyczne doswiadczenie. B¢zie to rowniez pewna 
pr6ba przezwyci~i:enia rozdarcia w zmienionej przestrzeni iycia, znalezie
nia nowych form ci:tglosci ponaa wyrw:t, ktorej nie da si~ zasypae. 

W oczach historyka wiek XIX i jego spadkobierca wiek :xx to 
podsumowanie dlugiego rozwoj u, w ktoryro ulegla korozji tr6jca poj~ 
Scisle powi:tzanych, reguluj:tCych przez tysi:tclecia zycie tej cywilizacji. 
W ksztaicie, w jakim j:t znamy, ~ tr6j~ wymyslili Rzymianie i dali jej 
wyrai: w instytucjach pubUcznych, l:tcz:tC w niepodzieln:t jednose autorytet, 
tradycj~ i religi~. Dlugo byly one niezb¢ne, aby mogla istniee zor
ganizowana spoiecznosc, a idea autorytetu wydawala si~ najsilniejsza, 
warunkuj:tca dwie pozostaie. Autorytet plynie z przeszioSci, zwi:tzany jest 
z pocz:ttkiem: aktem zalozenia Rzymu - wydarzeniem podstawowym, od 
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ktorego bydzie siy licz~lo uplywanie czasu i ktore okresli najwaz11IeJsze 
formy Zycia i dzialania. ZaJoi:enie miasta jako fakt podstawowy wskazuje 
na wiyz z miejscem, zakorzenienie w ziemi. Slowo ojczyzna wylonilo siy 
z dziejow rzymskich i nie bylo znane Grekorn, dla ktorych oderwanie siy od 
rodzinnego miasta i utworzenie nowej spolecznoSci by to praktyk~ czyst~ 
i naturalnll. S4d dla Grekow poboinosc to bezposrednio odczuwana 
obecnosc bogow gdziekolwiek zaw¢ruje czlowiek - natorniast rzymska 
religia oznacza zwi~anie z czyms dawnym, z nieruchomymi fundamen
tami. Na tych fundamentach bydzie przez pokolenia wznoszona budowla, 
ktorej przeznaczeniem jest trwae wiecznie. iroolern autorytetu Sll pierwsi 
zaloZyciele, a nastypnie starsi, ojcowie, ktorzy chroni'l dawne zasady 
i obyczaje. Poiitycznie biorllC autorytet jest czyms roinym od wladzy 
i utrzymuje swojll moe dziyki ternu rozro:inieniu - nie rozporzllrlza 
srodkami przymusu. Senat rzymski, uosobienie autorytetu przodkow, rna 
ogromn~ roly w mieScie, ale jego postanowienia nie s~ narzucane sil~. Jest 
to cos wiycej nii: rada, lecz mniej nii rozkaz - w kaidym razie jest to cos, 
mimo czego nie mo:ina przejsc bez szkody dla wszystkich. . 

Religia jest SciSle zwi~a z idell autorytetu: jest odniesieniem do 
pocz'ltku, czci ll wobec przodk6w i ich dziel i zdaniem siy na m~drose 
ojcow, stra.i:nikow dziedzictwa. Trad ycja nie oznacza tylko przechowywa
nej wiedzy 0 przeszloSci - jest silll sealaj~q, nadaje spojnose postypowa
niu i przekonaniom jednostki. Dziala jak zobowillzanie, ktore raz pogwal
cone rzuca w chaos i ciemnosc. Kiedy KOSciol chrzeScijanski przejlll 
polityczny i myslowy spadek Rzymu, ta jednosc zostala zarazem prze
ksztalcona i zachowana. Bylo to powtome zalozenie: hOwym fundamen
tern stala siy Dobra Nowina 0 Zmartwychwstaniu, na nim rozpoczylo siy 
budowanie gmachu 0 niezwyklej trwaloSci . Kontynuuj~c idee rzymskie 
KoSci61 ofiarowywal swoim czlonkom obywatelstwo w nowym znaczeniu, 
wlasnie wtedy, gdy rozkladajllce siy cesarstwo nie moglo juz go lu
dziom dae. Wok61 nowego fundamentu organizuje siy calose, kt6ra bydzie 
echem pierwowzoru: ojcowie-zalozyciele, autorytet plyn~cy z przeszlos
ci i wcielony w formy instytucjonalne, tradycja jako Zywa nie l~czllca 
przeszlosc z teraini.ejszoSci~, zakreSlaj~ca obszar moi:liwych, czyli 
zgodnych z caloscill i akceptowalnych postaw i zachowan. Duchowy 
i kuituralny sens tradycji wedle Arendt wywodzi siy z sensu pierwotnego 
- politycznego, ktory zostal wypracowany jako rama zycia zbiorowego, 
zdolnego trwae i zapewnie wewnytrzny lad . Chrzescijanstwo przejylo 
rzymsk~ trojcy, ale nadalo jej now~ orientacjy, ktora miala doprowadzie 
do rozdzielenia sfery swieckiej i religijnej. Pozostawi tej pierwszej wladzy, 
coraz bardziej pozbawion~ aury duchowego autorytetu, umieszczaj~c 
autorytet w drugiej, z czasem coraz bardziej bezsilnej wobec usamodziel
niajllcej siy sfery politycznej. 

Wielu pisarzy religijnych i swieckich zdawalo sobie sprawy, i:e naruszenie 
jednego elementu trojcy poci~ga za sob~ ruiny caloSci, rozsypanie siy gma
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chu, gdzie dot'l,d wszystkie elementy wspieraly si~ nawzajem. Czym staje si~ 
tradycja bez rzeczywistego autorytetu, kt6ry stoi ponad jednostkami, 
ponad interesami chwili, autorytetu, mimo kt6rego nie moma przejsc 
bczkarnie, pod groib'l, wykl uczcnia si~ ze wsp6lnoty? Zostaje z niej 
spl'l,tana tkanina sprzccznych w'l,tk6w, subiektywnych pr6b, zagubionych 
Scieick, poronionych ekspcryment6w - kaidy moic w niej wybierae wedlug 
uznania, poniewai znikla instancja, kt6ra kieruje wyborem. Czym staje si~ 
rel igia bez tradycji, religia, kt6ra utracila fundament w nietykalnym 
dzicdzictwie przekazywanym przez pokolenia, zgubila nie wi'l,4C'l: w jedno 
przcszlosc i przyszlose? Zostaje z niej rozproszona przestrzcn osobistych 
poszukiwan, interpretacji, kt6re nie m aj'l, nadrz~dnej nonny, zastosowan, 
jakie dyktuj'l, swieclde pasje. 

Istniej'l, przyklady pokazuj'l,ce niejako wzorcowo, co si~ dzieje, gdy 
naruszono jeden z element6w, pr6buj~c ocalie pozostale. Refonna Lutra to 
atak na id~ autorytetu po to, by religia odzyskala autentycznosc, swiezose 
pocz'l,tk6w - w rezultacie utracona zostala l'l,cmosc z tradycj'l, i religia stala 
si~ dzicdzin'l, ~du indywidualnego, podleglego wszelkim oscyJacjom his
torii. Zamiar ocalenia chrzekijanstwa przcd deformacjami i zepsuciem 
okazal si~ pierwszym wielkim zamachem na miejsce religii w cywiJizacji 
zachodniej, pocz'l,tldem procesu laicyzacji. Gdy w XVII wieku Hobbes 
proponowal now'l, teori~ politycm'l" usun 'l,l z Iliej tradycj~ , odziedziczone 
formy rycia i chcial zachowae autorytet i religi~ , jego niezb~ne wsparcie 
- ale oderwana od tradycji i uZyta jako podpora wladzy religia przestaje 
bye sob'l, i traci moe wi'l,z'l,C'l: . Nast~pnie wszystkie " swieclde religie" , 
wprowadzane przez wladz~ polityczn'l, dla wzmocnienia swojej pozycji, 
zaznaj'l podobnego losu: kompromitacji i rozkladu. Kiedy z kolci dziewi~t
nastowieczni humaniSci marz'l, 0 kulturze, kt6ra przechowuje nietkni~ty 
spadek tradycji, wartoSci nagromadzone w ci 'l,gu wiek6w i chell zrobie 
z nich zapor~ przeciw niszcZ'l,cym tendencjom nowoczesnosci, zapomnieli 
o tym , ze tradycji jako przestrzcni rycia, jako sHy wi 'lz'l,cej nie da siy 
uratowac, gdy znikn~la zasada autorytetu, gdy zmysl historyczny, zmysl 
estetyczny maj'l, zast'l,pic bczposrcdnie uczestnictwo. 

Wiek XIX, zastuchany w historiy, odkrywaj'l,cy bogactwa przeszioSci , 
okazal si~ wiekiem przewrot6w zwr6conych przeciwko tradycji, pod
waZaj'l,cych dotychczasowy obraz swiata. Wiekiem zamachowcOw, kt6rzy 
mieli wywrzec zasadniczy wplyw na przyszly rozw6j swiadomosci: Marksa, 
Kierkegaarda, Nietzschego, Freuda. Hanna Arendt zauwaia w swoich 
analizach, i.e to poczucie zerwania ci 'lglosci nie dysponowalo jeszcze 
j~zykiem, kt6ry by umial zdae sprawy z przetomu. Aby go opisac, 
wywrotowcy posluguj'l siy starymi kategoriami, zadowalaj'l, siy odwroce
niem tradycyjnego porz'ldku, wynoszcniem na wysokosci tego, co spycha
ne bylo w d61. I tak Marks przewraca star'l platonsk'l, hierarchiy mi~zy 
teori'l, i praktyk~, prawd 'l, i dzialaniem, Kierkagaard stawia przcrycie 
absurdu ponad prawami rozumu, a Nietzsche - smiertelny swiat jednostki 
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ponad niezmiennym swiatem idei. Przecz~c tradycji, pr6buj~c wyjsc poza 
ni~, Sl! ci~g1e zamkni~ci w jej obr~bie, poruszaj~ si~ wewn~trz ustanowio
nych przez ni~ opozycji, prowokacyjnie wybieraj~c nii.sze przcciw wy
i.szemu. Mirno znaczenia, jakie maj~ dla utrwalenia si~ swiadomoSci 
zerwania, ui:ywaj~ starego j~zyka, j~zyka przeszloSci. Niemniej przyczynili 
si~ do jego rozchwiania, do stopniowego odebrania mu sp6jnosci, ponie
waZ uzywaj~ go niejako wbrew niemu, na przek6r wizji swiata, do kt6rej 
wyraiania zostal powolany. Pod tym wzgl~em najciekawszy jest przypa
dek Nietzschego . Jego poj~a Sl! zaczerpni~te z tradycyjnego obszaru 
filozoficznej polemiki, z przestrzeni starych metafor i symboli - tymczasem 
dynamika, jaka je ozywia, przedziera si~ poza granice wyznaczanej przez 
nie rzeczywistoSci ku swiatu, kt6ry ma si~ wylonie z przewrotu. Nie daje si~ 
on wl~czyc - nawet przez zwykl~ negacj~ - do pola moZliwoSci ustanowio
nego przez tradycj~. Sensu, jaki Nietzsche pragnie nadae slowom, niepodo
bna odszukac w Zadnym z istniej~cych slownik6w. 

Jak nawi~ nie po przemianach tak radykaInych, w teorii politycmej, 
w rnysli filozoficznej, w swiadomosci religijnej, w wyobra:ieniach, jakie 
jednostka rna 0 sobie i swoim stosunku do kultury? Mimo rewolucji, kt6re 
przeoraly swiat spoleczny i swiat indywidualnej swiadomoSci, mimo 
dekret6w nowego porZlldku, manifest6w nowego czlowieka przeszlosc nie 
przestaje nawiedzac i niepokoic terainiejszoSci. Nawet pr6by zrozumienia 
tego, co si~ stalo, odsylaj~ ci~g1e do j~zyka, do form i narz¢zi, 
wypracowanych w przeszloSci. Gdy opada optymistyczna cuforia, okazuje 
si~, :ie czlowiek wsp6lczesny, swiadek przewrotu, przycumowany jest nadal 
do swojej genealogii. Musi si~gae do niej chociai:by po to, by uchwycie 
proces oddalania si~, napi~ie mi~dzy dawnym i obecnym. Zapowiedziany 
skok w przyszlosc zamiast prowadzie w rzeczywistose wyzwolon~ z daw
nych wi~z6w i wypelnion~ nowymi wartosciami, stawia w obliczu pustki, 
wobec niewiadomego i niepewnego - rzeczywistosci bez punkt6w orien
tacyjnych. 

Swiat, kt6ry wylania si~ po icatastrofie, zgubil id~ autorytetu, poczucie 
ugruntowania na pocZlltkach. Przeszlose nie stanowi juz autorytetu 
- tradycja nie jest tym, co zobowi~je. Problem przeszloSci zostaje tym 
bardziej wyostrzony, i:e przezywany jest i jilko przytlaczaj~cy ci~zar i jako 
niezb~ny instrument. Skoro sposoby myslenia, formy tw6rczoSci nie ~ 
regulowane przez naturalne poczucie ci~gloSci, tym wai:niejsza staje si~ 
pami~e historyczna - przez odniesienie do niej moma si~ poruszac we 
wsp6lczesnoSci . Hanna Arendt wymienia dwie postacie, kt6re s~ dla niej 
symbolem nowej sytuacji kultury, symbolem jasnej swiadomosci przemian 
i poszukiwania rozwi~zaIi w nowym kontekScie. To Franz Kafka i Walter 
Benjamin - paradoksalni pisarze antytradycyjni obr6ceni ku tradycji, 
medytuj~cy nad dziedzictwem. 

Przeiyciem podstawowym bylo wi~ zerwanie ci~glosci, zawalenie si~ 
most6w prowadz~cych ku przeszloSci, doswiadczenie rumo\\1ska, pod 
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ktorym trzeba iyc. W Dzienniku Kafki powraca obraz zwaliska ruin 
i przysypanego czlowieka, ktorego cala nadzieja skupia si~ na tym, Ze moZe 
opisac to, co widzi pod gruzami - a widzi inaczej i wi~j niz inni, poniewai: 
jest zarazem umarlym za iycia i prawdziwym ocaleneem z katastrofy. 
Przeszlose nie przestaje stawiac zagadek, chociai: stawiaj~c pytania nie 
podsuwa juz odpowiedzi. Ocalony pod ruinami przezywa rownoczesnie 
niemoZnoSc wymkni~a si~ pytaniom i bezsil~ odpowiedzi, jakich uczyla 
tradycja. Swiat jego powieSci ma ksztah labiryntu bez zrozumialych 
znakow, bez daj~eego si~ odgadn~ eelu (to druga obok stosu ruin 
metafora wspolczesnoSci). Niekiedy trafia si~ na Slad, ktory zdaje si~ na cos 
wskazywac, zawierac jak~s przeslank~ sensu, ale zaraz rozplywa si~ 
w pl~taninie drog bez wyjScia. Mirno upartego wysilku marsz okazuje si~ 
bezruchem. PowieSci Kafki opisuj~ d~enie, poszukiwanie - d~enie do 
prawdy 0 sobie, poszukiwanie odpowiedzi na pytania postawione przed 
narodzinami jednostki - ktore pod koniec w¢rowki okazuje si~ pseudo
ruchem. Rzeczywistose jest w nich tak skonstruowana, Ze poc;ll!tek drogi 
ginie w mrokach czasu, wymyka si~ pami~ (sk~d plynie nakaz, zobowi~
zanie, przeklenstwo?), a eel, ktorego si~ szuka, rozplywa si~ w niezamiesz
kalych przez sens przestrzeniach. Teksty hotkie uwalniaj~ si~ od pozomej 
perypetii i Sci~gaj~ histori~ do jednego schematu: porai:onego trwania. 
Brama, przed ktor~ stoi czekaj~cy, nie otworzy si~ nigdy, chociaz 
przeznaczona jest tylko dla niego. Pami~ jest podstawow~ substancj~ 
pisarstwa Kafki, ale jest to pami~ obezwladniona, zaktzepla, przykuta do 
przeszloSci niezrozumialej i obezwladniaj~cej. Pozostaje mu jeden nakaz: 
widziee jasno rumowisko, ktore jest naszym dziedzictwem, opisac to, czego 
nie widzll inni, konflikt, ktorego terenem jest terainiejszose. Powracamy do 
paraboli 0 przeciwnikach: iyjemy w szczelinie czasu, mi¢zy pami~ci~, 
ktora pozwala na chwil~ pokonac l~k przed pustkll a przeczuciem 
katastrofy, ktore paralizuje pami~c. 
Nawi~anie kontaktu z przeszloScill w swiecie po katastrofie, w nowej 

konfiguracji historycznej, stanowi glownll pasj~ Waltera Benjamina. Lata 
dwudzieste i trzydzieste zaognily doswiadczenie historii dryfuj~eej w nie
znanym kierunku. Co to znaczy nawi~zac kontakt z przeszloSci~ teraz, 
z przeszloSci~, ktora nie narzuca si~ jako autorytet i z ktor~ nie J~czy nas 
iywa nic tradycji? W nowych warunkach niezb¢na staje si~ rola krytyka 
kultury, ktory krllzy rni¢zy dawnym i nowym - jego zadaniem jest 
transmisja i komentarz. Ale istota przekazu i komentarza zostanie na nowo 
sformulowana. Nie idzie 0 za.mkni~e si~ w rnuzeum, odtwarzanie 
martwych dzis system ow. Krytyka, ktora pragnie zrozumiee wspolczes
nose, konstatuje przede wszystkirn fragmentarycznose, brak jednoSci 
dziedzictwa. Staje wobec fragmentow i ruchomych znakow - te fragmenty 
i znaki rna zachowac w przeksztaJconej przestrzeni kultury. W swiecie nie 
sterowanym przez tradycj~ komentarz staje si~ zarazem miar~ trwalosci . 
i rniar~ oddzielenia, ocaleniem i zniszczeniem. Widac to zarowno w wybo
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ere metody krytycznej przez Benjamina, jak i w ciekawosci dla zjawisk 
i autorow z pogranicza, streszczaj'lcych stan zachwiania i perelomu. 
Zainteresowanie, jakie w ostatnich latach Zycia przejawial dla filozofti 
historii marksizmu, stanowi przyklad swobodnej interpretacyjnej adaptacji 
do wlasnej wizji kryzysu - dla niego to powrot w'ltku apokaliptycznego, 
swiadomosc zerwania i potrzeba oczyszczenia. Uj'll je w metaforze aniola, 
ktory kcoczy naprzoo z twarz'l zwrOcon'l wstecz i popychany pot~Znym 
podmuchem przeszloSci. 

W tym samym okresie Benjamin odkcywa dzielo KaOci (znane wowczas 
cz'lstkowo) - w opisie sytuacji czlowieka odnajduje zaostrzone i okaleczone 
tematy tradycji: wizj~, ktora wywodzi si~ z teologii negatywnej judaizmu, 
ale zagubila pozytywn'l, uzupelniaj 'lC'l stron~ przekazu. Rola krytyka to 
pokazanie, pod jakimi postaciami ci<lglosc jest jeszcze moZiiwa, jak 
przeszlosc in terweniuje w terainiejszosc, ktora juz nie jest przez nill 
kierowana. Komentator pracuje w ogromnym skarbcu form i symboli, 
gdzie wspoiczesni czerpi'l chaotycznie i fragmentarycznie, aby ustawic 
jakid maki orientacyjne w otwieraj<lcej si~ pustce. 

Zmiana funkcji komentarza, ktory j ui: nie czuwa Dad przekazan'l 
ca1oSci<l, nie porusza si~ w swi~tym swietle pocZ'ltkow, narzuca inny styl 
w obcowaniu z przeszloScill. Analizuj'lc nowatorsk'l koncepcj~ kcytyki 
u Benjamina, odbijaj<lC'l si~ w formie jego esejow, Arendt zauwai:a, ie 
glowne przesuni~e polega na znaczeniu danemu cytatom. Teksty Ben
jamina S'l cz~sto btidowane jak subtelna mozaika zdan wybranych z tekstu, 
ktory jest przedmiotem med ytacji, i luZno spojonych uwagami kcytyka. 
Zadaniem tych ostatnich nie jest tradycyjne komentowanie czyli odniesie
nie do jakiegos systemu racjonalnoSci , tlumaczenie przez dany z gory sens. 
Koruentarz krllZy dokola cytatow, wydobywajllc ich niezwyklosc, wagy 
i blask slowa oddzielonego od kontekstu, skupionego na wlasnej intensyw
noSci. Cytat nie sluZy tu potwierdzeniu opinii krytyka, nie jest w jego 
r~kach nar~dziem w rekonstruowaniu wyjasniaj<lcej calosci - przeciwnie, 
krytyk usuwa si~ na bok, aby mu pozostawic wolne pole. Oddzielenie, 
wyrwanie z kontekstu rna przywr6cic cytowanym slowom "sily transcen
dentn'l", ktora zdota przetrwac rozpad caloSci , do ktorej niegdys naleialy, 
pozwoli im trwac w peloym blasku mimo korozji czasu. Cytowanie jest 
u Benjamina doslownie przechowywaniem i niszczeniem, niszczeniem dla 
przechowania. Pisal: "To jedyna rzecz, gdzie moma jeszcze malezc 
nadziejy, Ze cos zostanie z historii - wlasnie dlatego, iZ zostalo jej 
wyrwane" . Usamodzielnione slowa nabieraj<l niepokojllcej mocy, za ich 
posrednictwem przeszlosc instaluje si~ fragmen tami w teraZniejszoSci 
i wyrywa j<l z jej schematow, z falszywej zgody ze sob<l. "Moje cytaty S<l jak 
bandyci grasuj<lcy na drogach, napadaj<l z broni<l i ogalacaj'l przechodnia 
zjego pewnosci". 

U Benjamina podstaw'l stosunku do przeszloSci jest rozpacz, jak'l budzi 
teraZniejszosc nie oswietlana przez pocZ'ltki i skazana na brodzenie w cie
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mnosciach. Odlamki przeszloSci, okruchy mysli , okruchy poezji - to 
wszystko co da si~ uratowae i zgromadzie wokol siebie. T ym stajll si~ 
cenniejsze, Sll jedynym wyposaZeniem, z ktbrym stoimy wobee nieznanego. 
Ta metoda oddzielania i celebrowania cytatu nadaje przechowanemu 
dziedzictwu charakter wielkiego fragmentarycznego dziela poetyckiego. 
Dla pomych spadkobierc6w istnieje ono nie tyle pop rzez swojll wartose 
mytkowll, czyli przez treSci i pouczenie, jakie kiedys przekazywalo, ile tak 
jak istnieje wiersz: ulotna krystalizacja "esencji swiata". Zaciera si<; w niej 
odlegla intencja mowillcego i bezposrooni sens komunikacyjny. Inaczej 
mowillC, przeszlose moZe przetrwac, w relacji do nas, tak jak trwa poezja, 
zawsze gotowa wyzwolie si<; z okreSlonych przez epok~ zwillzkow, uwolnie 
si<; od maczen smiertelnych i wejsc w odnawiajllce si<; uklady, ktorych 
sarna jest niewyczerpanym irodlem. 

Dla opisania przeistaczajllcej alchemii, jakll w krytykach Benjamina 
przechodzll dziela przeszloSci, Hanna Arend t przywoluje tajemniczy frag
ment z Burzy Szekspira. Rozbi tek, ktory straci t bli skich w nawalnicy, 
pocieszany jest przez Spiew Ariela: nie co cenne w umarlych nie zginie, 
morze pracuje w swoich gI~biach , aby zniszczaIne cialo przemienie w pecty 
i korale, rzeezy bogate i dziwne ... Komentator przeszloSci to ten, kto 
nurkuje w gt~bokoSciaeh i wylawia skarby, ktore trwaj ll: perly, korale. 
Lecz nie prowadzi go zludzenie, Ze martwe epoki dadzll si<; ozywie, ze 
b<;dzie moma mow sku pie ludzi wokol minionych m aczen. WiedZllc, Ze nie 
jest to moi:liwe, pojmuje swoje zadanie jako dostarczanie wsp61czesnoSci 
drogocennyeh okruchow, wok61 ktorych bye moZe rozpoeznll si<; nowe 
procesy krystalizacyjne. 

U Kafki i u Benjamina - postaci emblematycznych dla swiadomosci 
przelomu - rozpadowi dawnych systemow mySlenia towarzyszy przeSwiad
czenie, Ze dziedzictwo nadal trwa, nawet gdy przestalo nadawae spoistll 
struktur~ przestrzeni kultury. Trwa jak nie daj llce sj~ zrzucic brzemi~ i jak 
teren polowow, sklld wynosi si~ okruchy bogactw pozwalajllcych przezye 
ciemny czas. Ich postawy nie Sll przeciwienstwem: rozpacz Kafki nad 
spadkiem, ktory naklada zobowillZania, ale nie pozwala im sprostac, jest 
tez rozpacZll Benjamina nad osleplll teramiejszoScili. Ale entuzjazm 
Benjamina dla skarbow odnalezionych w sarnym srodku zniszczenia bylby 
trudny do wyobraZenia u Kafki. MoZe dlatego, ze pierwszy znalazl 
rozwi llZanie w relacji poetyekiej wzgl<;dem przeszloSci, to znaczy takiej, 
ktora potrafi przetrwac rozktad tradyoyjnych znaczen, tymczasem drugi 
odnosi si~ do niej z wymaganiami umys.u religijnego, ktory nosi zalob~ po 
utraeonej jednoSci . Niezwykle wyczuloay stosunek do dziedzictwa i z a
r a z e m ostra swiadomosc kryzysu jako czegos nieuniknionego Sll bye moze 
zwillZane u obu pisarzy (sugeruje Hanna Arendt) z ieh punktetll wyjscia, to 
maczy z j udaizmem. Obaj starali si~ znalezc i znaleili w swoim pisarstwie 
wyj lltkowy stop, na ktory skladaj ll si~ inspiracje tradycji zydowskiej 
i poczucie obecnoSci w kulturze Zachodu. 
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Dla Kaf'ki ta obecnosc byla ratunkiem z dusznego srodowiska rodzin
nego, dla Benjamina ponadnarodowym horyzontem, z kt6rym chciat si~ 
utozsamic. Wyostrzona swiadomosc zwi;p:ana jest z sytuacj~ wykorzenie
nia, sytuacj~ osobis~, kt6ra staje si~ detektorem zjawiska og6lnego: 
wykorzenienia wsp61czesnoSci wobec jej zrooet, przerwania trad ycji, zaniku 
autorytetu. Ale rowniez specjaIna waga dziedzictwa dla nich obu sprawia, 
Ze wykorzenienie przybiera postaC wysilku odzyskiwania i przekazywania 
innym, tym, ktorzy przyjd~. Doswiadczenie nieciwoSci b¢zie wi~ 
odbudowywaniem swiadomoSci kulturaInej po katastrofie. 

W Zyciu intelektuaInym Hanny Arendt, teoretyka i historyka idei, 
oddalonej na pozor od tragicznego pojedynku Kafki z czasem i ekspery
men tow eseistycznych Benjarnina, streszczana tu problematyka jest stalym 
kontrapunktem myslenia. Niekiedy ukrytym pod warstw~ rozwai:an his
torycznych, ktore wskazuj~ na intencj~, by nawet proces zerwania oswoic 
przez zg~zczenie odniesien do przesztoSci. Niekiedy jawnym, w analizach 
wspolczesnoSci, gdzie historia niewiele moZe pom6c w zrozumieniu nowo
wylaniaj~cych si~ form istnienia zbiorowego i kultury. Karl Jaspers, 
kt6rego lllczyia z ni~ wiema przyjam i wspolnota poglllrl6w, nie podzielat 
w kilku punktach jej wizji swiata, wizji wsp61czesnoSci, i w charakterystycz
ny sposob dal temu wyraz w swojej Autobiografli. Pisze 0 wykorzenieniu 
Hanny Arendt, ktore oddala go od dawnej uczennicy i przyjaci6lki: to ono 
nie pozwala jej na prawdziwe przywi;p:anie do ziemi, obyczaju, historii, do 
szczegolnego i niepowtarzaInego. (przedtem jeszcze, w latach trzydziestych, 
dziwil si~ w listach do niej, Ze tak bezwzgl~dnie potrafi odci~c si~ od 
"niemieckoSci" - wobec ksztaltu, jaki ta niemieckosc zacz~la przybierac 
- i przyznaje, Ze sam nie jest do tego zdolny.) Z tego wykorzenienia (dalej 
zdaniem Jaspersa) ma plyn~c jej niezachwiany racjonalizm, swobodny 
i zdystansowany stosunek do dziedzictwa kulturalnego, nawet latwosc 
zadomowienia w Stanach Zjednoczonych i pasja, z jak~ obserwowala 
instytucje arnerykanskie. JeSli tak jest, Hanna Arendt bylaby wi~ jeszcze 
jednym z dwudziestowiecznych przykladow wykorzenionego intelektualis
ty. W swietle jej dziel moZe si~ wydawac, Ze stulecie produkuje ich nie tylko 
jako rozbitk6w miotanych przez burz~, lecz jako tych, co ~ przygotowani 
na podj~cie Zycia po katastrofie. 

W swoich ksillZkach mozoficznych Hanna Arendt mowi 0 dekompozycji 
tradycyjnej metafizyki u kresu wielotysi~c1etniego rozwoju. W ksillZkach 
poswi~nych teorii politycznej opisuje z kolei, jak formowaly si~ i roz
padaly zasady rzll'iZllce Zyciem spoleczenstw. Kluczem do jej refleksji 
politycznej jest konstatacja rozkladu pewnego zespolu poj¢: tr6jcy auto
rytetu, tradycji i religii. Dlugo nadawaly one zwartosc organizmom 
zbiorowym, przyznaj~c jednostkom okreSlone miejsca w caloSci, ktorej 
sens byl dany z g6ry. Wsp61czesnosc dostala do zarZlldzania ten spadek 
i pozbawiona nici przewodniej musi uporac si~ z nim sarna wewn~trz 
nowego pola moZliwoSci, nowych perspektyw i nowych ograniczen. 
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Autorytet, tak jak go respektowano niegdys, zrodzony z rzymslciej idei 
fundamentow, i przekazany cywilizacji chrze8cijanslciej, nie moZe zostae 
restytuowany - ani przez rewolucje, ktore przypisywaly sobie misj~ 
odnowy i nowego zaPoezlltkowania, ani przez restauracj~, ktora by 
probowaJa obrocie kolo wstecz. Odtlld iye w zbiorowosci, w sferze 
politycznej, to rozstae si~ z nostaigiq za autorytetem, ktory nadawal wladzy 
prawomocnosc i uswi~1 lad, rozstae si~ z reiigijnll ufno8ciq w swi~tose 
fundamentow i stabilnosc tradycyjnych regul postwowania. 

ezy oznacza to tylko bilans strat? Nie, mowi Hanna Arendt, dzi~lci tej 
historycznej sytuacji moiliwa jest dzisiejsza demokracja, ktora odrzucajqc 
stale gotowe systemy konfrontuje ludzi z elementamymi problemami bycia 
razem. Desakraiizujqc ostatecznie wlad~ demokracja zmienia orientacj~ 
iycia zbiorowego. Nie jest juz ono nastawione na strzeienie C'Lcigodnych 
tradycji, lecz skupia si~ na poszulciwaniu chwiejnej rownowagi w swiecie, 
gdzie nie nie gwarantuje jui jednomyslno8ci, a porozumienie i konflikt Sq 
nierozdzielnymi polowkami bycia razem. 

Historycznie biorqc autorytet duchowy wywodzi si~ w naszej cywilizacji 
z autorytetu politycznego - spoczywal na tych, ktorzy reprezentowali 
przodkow-zalozycieli. Ko8ci61 chrze8cijanslci byl pierwsZll instytucjq, ktora 
wprowadzila rozromienie duchowego i politycznego i powillZala autorytet 
z duchowo8ciq, niezawislq i cz~sto przeciwstawnll wladzy. Tak zacZllI si~ 
proces, ktory mial doprowadzie do dalszego rozdzialu: do usamodziel
nienia si~ porZlld ku 'kultury i jego roszczen do wlasnej autorytatywnosci. 
Historia mysli pokazuje, jak autorytet usadowil si~ w filozoni, jak 
rozwijala si~ tradycja oparta na tym, co przekazywane w nauczaniu. Jak 
posroo komentarzy, interpretacji i sporow umacniano i szlifowano poj~a, 
ktore z czasem stanq si~ wspolnym alfabetem Zachodu. Kryzys wspolczes
no8ci dotknql rowniez tego wspolnego j~zyka. Kategorie wypracowane dla 
opisu rzeczywisto8ci okazaly si~ nieodpome i nieskuteczne. Chcialy ustano
wie wied z~, poznanie pewne, tam gdzie wiedza i pewnose (wiedzial juz 
o tym Sokrates) nie Sll moiliwe. Moma spojrzee na histori~ metafizylci jak 
na wiellcie cmentarzysko, gdzie pogrzebano najwyZsZll dum~ czlowieka, 
poznanie absolutne, umyslowe panowanie nad swiatem. Krytycy filozoni 
podchwycili t~ melodi~, mowili 0 aberracji umyslu odrywajllcego si~ od 
rzeczy, zuiywajqcego energi~ na jalowe spekulacje. Ale moma spojrzeC na 
niq inaczej - nie jak na dzieje budowniczych wiezy Babel, lecz na zapis 
doswiadczenia, ktore si~ ciqgie odradza i sarno wskazuje na swojll 
niezb¢nosc. Utrata autorytetu zmienia tez charakter filozofii. Nie moze 
pretendowae do wiedzy 0 swiecie, nie moZe przywrocie sily przeko
nywujqcej starym kategoriom. Ale ta utrata ujawnia inny wymiar - przygo
d~ jednostkowq, ktora nazywa si~ mysleniem. 

W swiecie, gdzie znikn~la willZ4ca moe tradycji, moiliwy jest cillgie 
dialog z luMmi minionych epok - wlasnie wtedy staje si~ waZoy i niezb¢
ny, poniewai: zadna odgoma sankcja nie podtrzymuje cillgio8ci kultury. 
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Gdy utracily posluch systemy obiecuj~ce wyzsze wtajemniczenia, pozostaje 
czyjas mysl przebijaj~ca si~ wsr6d pytan ku swiatlu wewn~trznemu, 
pozostaj~ rozmowcy, z ktorych niektorzy rnogll zostae przewodnikami. Nie 
ku prawdzie, kt6ra rna si~ odslonie, defmitywna i nieruchoma, a ku 
rozumieniu. W oczach Hanny Arend t takim - rozmowc~ - zwlaszcza dzisiaj, 
w czas zerwania i kryzysu - moZe bye dla wsp6lczesnych Sokrates. 

Jej glowna ksi<¢ca filozoficzna Zycie wnyslu z~tala zb ud owana jako 
debata z Sokratesem, wok61 garSci niepewnych swiadectw, okruchow 
zapisanych slow. Nie idzie 0 wyklad doktryny, lecz 0 ozywienie postawy 
tego, kto nagabywal ludzi na rynku, stawial pytania, pr6bowal CZqst
kowych odpowiedzi, sprawdzal poj~a, kt6re rna si~ za oczywiste i wobec 
tego juz si~ nie zatrzymuje przy nich rnysli. Nie idzie 0 wiedz~ 0 niebie, 
ziemi czy duszy, lecz 0 ustanowienie instancji mySienia, 0 dystans wobec 
rzeczy i odkrywanie znaczen. WychodZllc od postaci Sokratesa Hanna 
Arendt opisuje sytuacj~ mySJi wobec czasu i wobec zbiorowosci, nieuchron
ny konflikt z poli tyk~ i autonomi~ wobec historii. Nie w gloszonych 
prawdach, zawsze jakos uwarunkowanych przez kontekst, ale w sam ym 
ruchu oderwania od perspektywy praktycznej i nakierowania na sens. 

W swiecie, gdzie historia stala si~ najwyzszym ~zill, a bieg przed siebie 
- powszechn~ fascynacj~, gdzie vita contemplativa ustllPila przed frenetycz
nll vita activo, triumfuj~q jako ccl dla siebie, jest zawsze moi;)iwy powr6t 
do swiadomoSci. Zatrzymanie si~ w biegu i rozej rzenic wsrOd rzcczy 
w poszukiwaniu rozumicnia. Dialog, jaki Sokrates prowadzi ze sob ll, stal 
si~ moi;)iwym dialogiem z myslll przeszloSci, kt6ra podj~la i kontynuowala 
jego odkrycie - ponad konccm metafizyki i smiercill autorytetu. Przcszlose 
moZe zostae wewn~trznym rozm6wc~ wlaSnie wtedy, gdy utracila masyw
nose tradycji, uwolniona od serwitutow wobec czasu. 

Ocalenie przeszloSci willie si~ z dan~ czlowiekowi zdolnoScill do 
transcendowania historii, czasu, w kt6ryrn jest przeciei zanurzony i kt6ry 
okrdla jego poczynania praktyczne oraz konkretn)' ksztalt jego przekonan 
i wybor6w. Jest to najbardziej krucha z transcendencji, transcendencja 
swiadomosci, transcendencja sumienia. Nie podobna wydobye z niej 
pewnych prawd, niezachwianych regul, nie podobna przekue j~ w cos 
ci~glego i spoistego. Jej jedynym miejscem jest ja jednostkowe otwarte na 
wewn~trzny dialog. Tej jednostkowej czujnoScl, kruchej i smiertelnej 
uwadze powierzone jest to, co bylo, glosy przytlumione przez uplywajllcy 
czas. 

Ewa Bienkowska 
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DROGA MYSLENIA 
MARTINA HEI DEG GERA 

(W stulecie urodzin ) 

26 wrzeSnia 1989 roku min~la setna rocznica urodzin Martina Heideg
gera, najbardziej dyskutowanego mysliciela wsp6lczesnego (liczba prac na 
jego temat wynosi par~ tysi~y) . " Mysl Heideggera, jak laok idilcego za 
plugJcm oracza, wyciska na wsp6lczesnej kulturze sw6j SJad, kt6ry im 
bardziej jest niepozorny, tym trudniejszy do wymazania". 1 

W Polsce ci ilgle jeszcze, jak si~ wydaje, dominujil dwa sposoby patrzenia 
na tcgo fi lozofa. Jedni, uznajilc go za mysliciela, kt6ry dotarl do najglrrbszej 
prawd y 0 rzcczywistosci, podchod Zil do jego tw6rczoSci na kl~zkach. Inni, 
pomni jego zaangazowania na rzecz ruchu narodowosocjaJistycznego, 
s'ldZil, ie fakt ten stanowi wystarczajilcy pow6d, by mysl jego ignorowac. 

JcSJi ostatnio w Polsce wzrasta ilosc os6b, kt6re traktujil Heideggera 
in a~zej, unikaj'lc obu tych skrajnosci, zasluga w tym takich badaczy, jak 
Krzysztof Michalski, autor pierwszej w Polsce ksi ilZki 0 Heideggerze 2, 

J6zcf Tischner, rozwijajilcy wlasnil fIlozofi~ m.in. w sporze z H eideg
gcrem J , czy Karol Tarnowski, wnikliwy znawca i krytyk filozofri Heideg
gera. 4 Do badaczy tych dolilczyl ostatnio Bogdan Baran - filozof, pisarz 
i tI macz. 

Tlumaczenie wainych prac Heideggera - Bycie i cza.~ (w druku) oraz 
Kant a problem metaji.zyki 5 - poprzedzil Bogdan Baran ksi ilZkil pt. Saga 
Heideggera, wydan'l w 1988 roku przez Wydzial Filozoficzny Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie w znakomitej serii Tebty Filozoji.cz
ne. 6 0 ile do tej pory koncentrowano w Polsce uwag~ na wybranych fazach 
tw6rczoSci Heideggera, pewnych tylko wiltkach i niekt6rych jego publikac
jach, w szczcg6lnosci na Byciu i czasie, praca Bogdana Barana jest 
pierwszil w literatu rze polskiej pozycjil, Ictora biorilc r6wniei pod uwag~ , 
czego do niedawna nie czyniono, wyklady uniwersyteckie Heideggera, 

I J. T ischner, My.ilef/Ie .....edlug wartosd, Krak6w 1982. So 127. 

1 K . Michalski , lIeickggtr i jllozojlo w.vpO/czesna. Warszawa 1978. 

l J T ischner, dz. cyl. , s. 120-1 8. 

• K. Tarnowski , ProMem rozunlli'nlo u wcze.mego lTeiikggera, ,,ArchiwUDl Historii FiJozofii 

i M.ili Spolecznej " 1979, l. 25. s. 32~347 . 
M, Heidegger, Kant a problem metajlZykl, Uum. B, Baran, Warszawa 1989. 

• W serii lej ukazaly si~: Twarz [nnego, Trarucendencje, Swiat naluralny i Jenomen%glo 1. 
PalQI!Io. Kryzys naule europej.vkich I Jenomenologia transcendentalna E. Hus.serla. Rozum j Slowo 
oraz Z lenomen%gii warlo,lei. 
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prezentuje w sposob syntetyczny caloscjego fllozoficznej drogi. Rekon
struuj'lc t~ drog~, Bogdan Baran czyni to w spos6b wnikliwy, precyzyjny 
i zwi~zly. 

Omawiaj'lc okres studiow Heideggera, zwraca Bogdan Baran uwag~ na 
jego odwrot od teologii ku fllozofii. W 1919 roku nast~pilo zerwanie 
Heideggera z KoScioiem katolickim, ale nie z chrzeScijanstwem. "S~dz~ 
- pisal Heidegger - ze mam wewn~trzne powolanie do filozofLi i ze 
wypelniaj'lc je poprzez badanie i nauczanie mog~ pr6bowac zrobic co tylko 
w mojej mocy dla sprawy wiecznego powolania czlowieka wewn~trznego 
- i tylko dla niej - i uzasadnic w ten spos6b przed Bogiem swoje istnienie 
i dzialanie"(s. 12). 

W ustosunkowaniu si~ do najbardziej kontrowersyjnego faktu biografii 
Heideggera Bogdan Baran zauwai:a, ze mySliciel z Fryburga przyjmuj~c 
czlonkostwo NSDAP zaangaZowal si~ na rzecz cuchu faszystowskiego, 
wi'lzal z nim bowiem nadziej~ na duchowe odrodzenie narodu niemiec
kiego. To, Ze nigdy calkowicie nie podzielal programu nazistowskigo, 
w pewnym momencie zrezygnowal z f unkcji rektora, znacznie p6Zniej 
zaprzestal bezposredniej dzialalnoSci politycznej, a nawet w czasie wojny 
w prywatnych wypowiedziach nazywal hitleryzm systemem zbrodniczym 
i uwa:ial siebie za przdladowanego, nie zmienia faktu, Ze daleki byl od 
jasnej, jednoznacznej i zdecydowanej postawy, j\lk~ wobec faszyzmu zajyJi 
jego rod acy-mysliciele: Karl Jaspers, Paul Tillich, Dietrich von Hilde
brand, Dietrich BonhoefTer. 7 Szkoda, ze autor Sagi Heideggera nie pokusil 
si~ 0 pr6b~ ukazanilJ zwi'lzku mi¢zy mysl'l Heideggera a jego dwuznaczn'l 
postaw'l wobec hitleryzmu, zwi'lzku, ktory - jak mi si~ wydaje - trudno 
zanegowac. Oceniaj'lc Heideggera, trzeba jednak koniecznie pami~tac, ze 
ethos mysliciela nie sprowadza si~ do jego osobistej moralnosci, ale wyra:ia 
si~ takZe (a moZe nawet: przede wszystkim) w donioslosci pytan, jakie 
stawia, i we wnikliwoSci ich rozstrzygni¢. 

Karier~ naukow'l rozpoc~1 Heidegger od pracy doktorskiej pt. Psycho
logistyczna teoria .rqdu, w ktorej dokonal krytyki psychologizmu, stanowis
ka rozpowszechnionego w drugiej polowie XIX wieku. W pracy habilita
cyjnej pt. Dunsa Szkota nauka 0 kalegoriach i znaczeniu pojawiajll si~ 
rozwai:ane jeszcze w sposob tradycyjny, tj. w oderwaniu od siebie, takie 
w'ltki, jak: powrot do metafizyki, historycznosc "ducha" i fllozofia 
podmiotu. 

W formacji fllozoficznej Heideggera istotnll rol~ odegralo spotkanie 
z fenomenologill. Heidegger odrzuca jednak Husserlowskll koncepcj~ 
bezczasowej, czystej swiadomosci , w kt6rej konstytuuj~ si~ czasowe 
przedmioty, i pogl'ld 0 bytowym prymacie tej swiadomosci. Pierwszym 

, Zob. M. Heidegger, Tylko BOg m6g1by na.J uratOll/aC, tIum. M. Lukasiewicz, "Teksly" 
1977, nr 3(33), s. 142-161; "Znak" 1974, nr 6(240); J. :2:ycnski, G1rhia bytu, Poman 1988, s. 
138--149; J . Gowin, Heldegger i }ego Icrytycy. " Znak" 1988, nr 12(403), s. 107-110. 
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zadaniem filozofli nie jest - wedlug Heideggera - badanie konstytucji 
sensOw przedmiotowych, lecz "b yci e". Husserlowsk~ fenomenologi~ 
transcendenta1n~ zast~uje Heidegger fenomenologicznll ontologill z jej 
"pytaniem 0 byeie". 

W jaki sposob dotrzeC do byeia? I czym ono jest? "Ontologia jest 
moZliwa - powiada Heidegger - tylko jako fenomenologia." Fenomenolo
gia jest "metod II" ontologii, albowiem umoZliwia widzenie tego, co si~ 
sarno w sobie ukazuje: bytu, a Scislej - jego byeia. 

Byeie nie jest tym, za co uwaia go klasyczna metafizyka - dowodzi 
Heidegger. Klasyczna metafizyka odroZnia w danym byeie jego istot~ 
(trdeiowll zawartosc) i istnienie. Dla Boga istota i istnienie SIt tym sarnym. 
Istota wszelkiego innego bytu uzyskuje istnienie na drodze urzeczywist
nienia, ktore dokonuje si~ w akeie stworzenia. Heidegger zauwaia, ie 
sredniowieczna fllozofia (teologia) stwarzania ujmowala byeie w perspek
tywie wytwarzania, charakterystycznej dla greckiej fllozofi i. Sredniowiecz
na fllozofia wytwarzania, traktuj~ca byt jako wytworzony lub wytwarzalny 
wedlug danego juz wczeSniej z natury rzeczy doskonalego wzoru, stanowi 
pewn~ historyczn~ postaC fllozofi i obecnoSci, dla ktorej zasadnicz~ cech~ 
bytu jest jego stale u 0 be cn i a n ie, dost~nosc, dYSpollowalnosc. Znamy 
jednak co najmniej jede,n byt, ktory istnieje winny sposob. Jest nim 
czlowiek. To m.in. kaie Heideggerowi odrzueie metafizyk~ klasyczn~ . 

Fenomenologia ontologiczna, za pierwszy temat uznajllca byt, ktorym 
,jestdmy my sami" , nie moZe bye jednak oparta - jak moglby ktos 
przypuszczae - na nowozytnej fllozofii podmiotu. Dlaczego? Nowoiytna, 
subiektywistycznie zorientowana filozofia (Kartezjusz, Kant) rowniez 
pojmuje istnienie, w tym taue istnienie podmiotu, swiadomosei z perspek
tywy obecnoSci. Kartezjansko-kantowska "filozofia obecnoSci" okreSla 
podmiot jako rzecz (w sensie czegos obecnego), ktora mysli i ktora jest 
"izolowana" od swiata. 

Dostrzei:enie faktu, Ze byeie na sposOb obecnoSci to tylko pewna postac 
byeia, doprowadzilo Heideggera - wykazuje Bogdan Baran - do przekona
nia 0 koniecznoSci destrukcji tradycyjnej ontologii i zarysowania pozytyw
nego programu "on to 10 gii f un d a m en tal n ej " - ontologicznej anali
tyki naszego jestestwa (Dasein) . Racjll przemawiajllcll za tym, aby chCllC 
uchwyeie "sens byeia" rozpoczlle badanie od analizy Dasein, jest fakt 
nast~pujllCY: Dasein jest wyroi:nionym bytem, albowiem rozumie ono swoje 
byeie. Aby zrozumiee byeie, trzeba zanalizowac r 0 z u m i e n i e b y c i a . 
Najbardziej znane i najcz~ej komentowane dzielo Heideggera Byde 
i czas stanowi jeden z najbardziej wnikliwych i przekonywujllcych sposo
bow analizy swoistoSci bytu ludzkiego, jego nieredukowalnosei do rzeczy
wistoSci pozaludzkiej. Analiza ta wywacla gl~boki wplyw m.in. na wspol
czesnll antropologi~ fllozoficznll, niektore nurty psychologii i psychiatrii 
(Boss, Binswanger) oraz teologii, w szczegolnosei protestanckiej (Bul
tmann), ale taue katolickiej (Karl Rahner). 
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Tej wczesnej ontologii, ktora cechuje si~ "subiektywizmem", przeciw
stawiaj~ komentatorzy Heideggera jego pOmiejsze myslenie, od "zwrotu" , 
zarysowanego w rozprawie 0 is/ode prawdy. 

Sam Heidegger podkreSla ciwosc swej mysli , traktuj~c jej wczesn~ faz~ 
jako etap pewnej drogi, ktorego nie odrzuca, lecz uznaje jego niewystar
czalnosc. Zwrot, choe dokonuje si~ w mysleniu, jest wydarzeniem w samym 
byciu (jest byciem ,jako takim"). To dokonuj~ce si~ w czlowieku 
wydarzenie jest wydarzeniem historycznym. Byde i czas, aczkolwiek 
jeszcze uwi~zione w fenomenolgiczno--egzystencjalnym i transcendental
nym badaniu, budzi gotowosc czlowieka do "prawdy bycia". W Bycie 
i czasie otwartosc na "prawd~ bycia" stanowila element (egzystencjal) 
Dasein, po "zwrocie" otwartosc jest otwartoScl~ sarnego bycia. 

Subiektywizm " wczesnego" Heideggera nie polega na tym - twierdzi 
Walter Schulz - Ze przyjmuje on, iz istnieje tylk'b podmiot lub :le wsze1ki 
byt si~ don redukuje, lecz na tym, Ze wszelki sens odnajdujeroy wychodz~c 
od bycia Dasein, a bycie to chcemy zrozumiee w oparciu 0 nie sarno, a nie 
o inny byt. Wola samoutwierdzenia juz od samego pocZl!tku doswiadcza 
swej niernocy: Dasein transcenduje ku nicosd. Prowadz~ce do bycia 
doswiadczenie nicoScl okazuje si~ bye drog~ do przezwyci~:lenia subiek
tywizm u. Przezwyci~:lenie przez Heideggera byloby wi~ wynikiem konsek
wencji, wnikliwosci i gl~bi jego myslenia oraz mocnego zakorzenienia tegC' 
myslenia w tradycji. Bogdan Baran trafnie zauwaZa, iz in terpretacja ta nie 
wyswietia " tajemnicy" przejScla od doswiadczeni a niemocy podmiotu do 
doswiaczenia rnocy bycia. 

Odmienne stanowisko w kwestii "zwrotu" reprezentuje Karl Lowith, 
wedlug kt6rego filozofia rna do wyboru: w swym mysleniu wychodzic albo 
od bycia Dasein, albo od calkiem innego bycia, ktore sarno z siebie 
wydarza Dasein. LOwith kwestionuje tez~ 0 ci~glosci mysli Heideggera, 
a takZe pogl~d 0 przemianie tej mysli w obr~bie jednolitej drogi . 
lnterpretacja Lowitha stawia nas w obliczu bycia innego: drugiego 
czlowieka oraz Boga. 

Niektorzy komentatorzy filozofri Heideggera, np. LCvinas, traktuj~ cal~ 
t~ mysi jako kulrninacyjny punkt fil ozofti tozsarnoScl, tzn. fUozofii, ktora 
to, co inne, sprowadza do "toz-sarnego". Nieoddzie1enie przez Heideggera 
bycia od rozumienia bycia iroplikuje "mozofi~ przemocy". "Heideggerows
ka ontoiogia ( ... ) - pisze Bogdan Baran komentuj~c U vinasa - podporz~d 
kowuj~c relacj~ z innym relacji z anonimowym byciem, posluszenstwu 
prawdzie bycia, staje si~ ideologi~ przemocy, podporz~dkowania innego 

. toz-samoScl" (s. 195). Ontologia Heideggera przekreSla tez "id~ nieskon
czon oScl". Staj ~c w obronieHeideggera Bogdan Baran zauwaZa, ze 
myslenie Levinasa, nawet kiedy poszukuje "sladu" boskoScl w twarzy 
innego, porusza si~ w wymiarze, na ktory wskazal Heidegger, albowiem 
sarnotnosc czlowieka w obliczu prawdy to "ludzki ethos w czekaniu na 
Boga" (s. 197). 
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Bardziej wywaionll interpretacj~ tego aspelctu mysli Heideggera prezen
tuje Michael The unissen. Wykazuje on, ii: wczesny Heidegger przyjmuje 
transcendentainll perspektyw~ Husseria, natomiast w mysli painego Hei
deggera jest obecny wymiar dialogiczny. Ten dialogiczny charakter poz
nego Heideggera interpretuje Fridolin Wiplinger w nastwujllCY sposOb: 
Istotll prawdy jest dialog czlowieka i bycia. Bycie jako Ty stanowi 
tajemni~, ktora ofiarowuje si~ tylko przez objawienie. W tak poj~tej 
filozofti jest ugruntowana mozofia dialogu w jej antropologicmyrn sensie, 
tj . filozofia spotkania czlowieka z czlowiekiem. 

Bardzo ciekawyrn fragmentem ksillzki Bogdana Barana jest ten , w kto
ryrn referuje stosunek Heideggera do Boga, wiary i teologii. 

W m anyrn czytelnikowi "Znaku" wykladzie w 1927 roku pt. Fenomeno
/ogia i /e%gia 8 Heidegger umaje teologi~ za pozytywnll(ale nieredukowa
lnll do nau k szczegolowych) nauk~ wiary, przeciwstawiajq,c jej mozofi~ 
jako nauk~ 0 byciu. Poiniejszy Heidegger wiele uwagi poswi~ci l on
toteologii , w istocie utozsamiajq,cej Boga i bycie. Bog ontoteologii nie rna 
jednak nie wspolnego z i:ywyrn Bogiem religii. Dlatego ten sposOb myslenia 
o Bogu nalezy odrzucic. Nie jest to rownoznacme z negaej'l Boga przez 
niemieckiego mysliciela. Na tern at istnienia Boga Heidegger milczal. 9 

"Wiara - pisal - nie potrzeb~je myslenia bycia." Ale doswiadezenie Boga 
i jego objawiainosc wydarza si~ w wymiarze bycia. Dopiero wychodzllC od 
istoty swi~tosci mozna myslec istot~ boskosci. Dopiero w swietle istoty 
boskosci moi:na pomyslce i wyrazic to, na co chce wskazac slowo "Bog". 
Wiara i myslenie - konstatuje trafnie Bogdan Baran - pozostaly dla 
Heideggera osIr~bnymi doswiadezeniami. "Myslcnie nie przygotowuje 
wiary i laski,lecz gotowosc wiary i laski" (s. 175). Jak przeto okrdlic 
stosunek Heideggera do Boga? Zapewne: nie "szuka" on Boga, wie, ze 
malcZc Go moi:na w wierze. ezy jednak - jak sugeruje Bogdan Baran 
- wiara, Bog objawiony nie "przemawia" do Heideggera? Niewiara 
Heideggera jako myslicie1a, niewiara myslenia Hiedeggera jest "czeka
niem", "otwartoSci'l na tajemni~". 

Glownym zwolennikiem pogl'ldu 0 moi:liwoSci wykorzystania filozofti 
egzystencji "wczesnego" Heideggera przez teologi~ byl Bultmann. Roz
wazaj'le zwillZek "zwrotu" z teologi'l, Heinrich Ort twierdzi, Ze mozna 
mowic 0 zwi'lzku bycia Boga z mysleniem: Bog odkrywa si~ mysleniu, jest 
myslany. Pogl'ld, i:e Boga nalezy myslec w analogii do filozoficmego 
myslcnia bycia, uwaia Hans Jonas za "postawiony na glowie" . Jonas 
zarzuca mysleniu Heideggera "poganskosc", "ubostwienie" swiata, wyra
zaj q,ce si~ w umaniu przez niego obecnoSci Boga w swiecie i moi:liwoSci 
odkrywania Go w mysleniu. W tej sytuacji objawienie byloby zb¢ne. 

• M. Heideggcr, renofTU!rwlogia i leologia, Uurn. J . Tischner, "Znak" 1979, Dr 1-2 (295- 296), 
s. 119-134. 

• Zob. 1. Tiscbner. dz . cyt .• s. 128-149. 
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- A poza tym bycie jest pojmowane ontologicznie (nie jako byt), zas B6g 
ontycznie (jako pewien byt). I jeszcze jedno: gdyby B6g odslanial si{: tak 
jak bycie, Objawienie musialoby cillgle "dziac si~". 

Na odr~bnll uwag~ zasluguje stosunek tomizmu do mysli Heideggera. 
Kto - sw. Tomasz czy Heidegger - jest bliZszy prawdy bycia? - to jeden 
z najbardziej pasjonujllCYch i donioslych problem6w historyka zachodnio
europejskiej metafizyki. Neotomista Gustav Siewert, podobnie jak Heideg
ger, uwaza bycie za przestrzen zjawiania si~ Boga. Heidegger jednak 
- zdaniem Siewert a - niepotrzebnie postawil mysleniu bycia grani~, co 
uniemoZliwilo mu dotarcie do "innego bycia", takiego, kt6rego nie narusza 
i:adna nicosc. Sw. Tomasz dotarl do gI{:bszego rozwnienia bycia, poniewaz 
oSwietlil bycie poprzez mySlenie Boga. Nie zgadza si~ z tym John Caputo 
twierdzllc, Ze Akwinacie nie byla znana dziejowa i "skrywajll
co- n i e s k r y t a" natura istoczenia si~ bycia, co w konsekwencji do
prowadzilo go do zabsolutyzowania istoczenia si{: bycia na spos6b 
charakterystycmy dla epoki sredniowiecznej: B6g jako pelnia bycia 
stanowi doskonalll obecnosc, a Jego niepojmowalnosc wynika ze slabosci 
naszego intelektu. Tomasz jednak - Slldzi Caputo - dokonuje "prze
zwyci{:zenia" metafizyki w kierunku mistycznego doswiadczenia Boga . 

• 
Odkladam ksilli:k{: Bogdana Barana z wieloma wlltpliwoSciami i pyta

niami. Oto niekt6re sposroo tych, kt6rych dotlld nie zasygnalizowalem: Co 
autor Sag; He;deggera Slldzi 0 propozycji Tischnera, by prawdy bycia 
poszukiwac w tym, co niezbywalne? 10 Jaki zwi,gek istnieje rni¢zy 
Heideggerowskll koncepcj{: "skrywajllco--nieskrytej" natury istoczenia si{: 
bycia a " skrywajllco--nieskrytym" charakterem doswiadczenia drugiego 
czlowieka (a moZe szerzej: osoby)? II 

Czy teza glosZllca, ze dzieje zachodnioeuropejskiej kultury Sll w istocie 
zapomnieniem prawdy bycia, nie jest dowolnym pomyslem Heideggera? 
Jak to naprawd~ jest z etycznym wymiarem jego filozofti? Czy zarzut, ze 
mysl Heideggera jest kontynuacjll niemieckiego formalizmu, jest trafny? 
Jakie znaczenie ma fIlozofia autora Byew ; ezasu w budowaniu nowego 
humanizmu? Co pocZllc z niewraZliwoScill mysli Heideggera na cale 
regiony i wymiary rzeczywistosci: zycie polityczne, zlo, totalitaryzm, 
cielesnosc, erotyk{:, odpowiedzialnosc, milosc, pr~ itp.? Jak si{: ustosun
kowac do pretensjonalnego, mglistego j~zyka niemieckiego mysliciela? 

lato 1989 Jan Galarowlcz 

10 TamZe. s. 157-158. 
" Osobi8cie SIld~. Ze to wlaSnie bycie drugiego c71owieic.a (o soby) objawia si~ nam w spos6b 

.. sic.rywajllco-niesicryty" . 
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KANT HEIDEGGERA 
Ontologiczna interpretacja Krytyki czystego rozumu 

W sZeSCdziesill,t lat od daty pierwszego wydania, a jednoczdnie w setnll, 
roczni~ urodzin autora, czytelnik polski rna okazj~ zapoznae si~ z jednll, 
z najwainiejszych rozpraw Martina Heideggera: Kant a problem metaflZY
ki*. Rzecz ciekawa, i:e autorzy opracowan fllozofii autora Sein und Zeit, 
jakkolwiek podkreSlajll, wag~ Heideggerowskiej interpretacji Kanta, nie 
poswi~jll, jej wi~kszej uwagi. A jest to praca, ktora wskazuje na 
moZliwosc przejScia od klasycznego, kantowskiego transcendentalizrnu, do 
transcendentalizrnu ontologii fundamentalnej. 

lui; pierwsze zdanie r02prawy precyzuje zamysl prezentowanej interpretacji: 
"Celem poniZszych analiz jest zinterpretowanie Kantowskiej krytyki czystego 
rozumu jako ugruntowania metafizyki, aby w ten sposob problem metafizyki 
ukazai: jako problem ontologii fundamentalnej" (s. 7). Ugruntowanie (Grund
/egung) rozumiane jest, zgodnie z odpowiadaj'lCYID mu terminem w j~ku 
niemieckim, jako odnalezienie podstawy (Grund) wewn~trznej moiiiwoSd. 
metafizyki. lak jednak naleZy tutaj pojmowaC metafizyk~? W czasach Kanta 
obowilj,zyWal pogllj,d, wywodZll,CY si~ od Sredniowiecza, i.e w sklad metafizyki 
wchodZll, nauki dotycZlj,Ce Boga, natury i czlowieka (teologia, kosmologia, 
psychologia), okreSlane razem jako metaphysica specinJis oraz nauka 0 bycie 
w ogole, bycie jako takim, tj . metaphysica generiUis. Dla Kanta wlaSciwll, 
i podstawowll, fllozofill, jest metaphysica specinJis i to jej wlaSnie winno 
dotyczyc ugruntowanie. 

W jaki jednak sposob uzasadnic moiiiwosc poznania bytu nadzrnyslowego 
(i jednoczcinie moiiiwosc metaphysicae specinJis), a wi~ jakiegos juz okreS
lonego bytu, nie posiadaj:tC uprzedniego zrozumienia bytu w ogole? Pytanie to 
wskazuje na moZliwoSC uchwycenia bytu jako takiego w fakcie, i.e on w ogole 
jest, a wi~ w jego byciu. Uchwycenie owo to poznanie ontologiczoe, 
ktore umoZliwia dopiero odniesienie do jakiegokolwiek bytu, umozliwia 
tedy wszelkie poznanie ontyczne. Dlatego powie Heidegger, i:e "Proba 
ugruntowania metaphysica specialis sarna z siebie nieuchronnie odsyla ku 
pytaniu 0 istot~ metaphysica generalis"(s. 18), tj . 0 istot~ ontologii. 

Proponowana przez Heideggera wykladnia dziela Kanta kl6ci si~ 
z "obowill,Zujll,cymi", podr~znikowymi jej interpretacjami. Wedle autora 
Sein und Zeit, fllozofia mySIiciela z Krolewca rozpatrywana jako teoria 
poznania, doswiadczenia, czy tez teoria nauk przyrodniczych zapoznaje 
Zrodlowy sens i gl~bi~ Krytyki czystego rozwnu. Gdy Kant okreSIa badanie 
transcendentalne jako takie, "ktore zajrnuje si~ w ogole nie tyle przed
miotami, He naszym sposobem poznawania przedmiotow, 0 ile sposob ten 

• Martin Heidegger: Kant a problem mela}lZykj. tlum. Bogdan Baran, Panslwowe Wydaw
ruclwo Naukowe, Biblioleka W~lczesnycb Filozof6w, Warszawa 1989, slron XVIII +298 . 
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rna bye a priori moi:liwy" (s. 22), wowczas znaczy to, Ze poznanie 
transcendentalne prowadzi nas nie tyle do bytu odbieranego jako przed
miot, co do uprzedniego zrozumienia b ycia tego bytu. Transcendencja 
oznacza tu wykroczenie w kierunku bytu, k:tory jawi nam si~ w doswiad
czeniu jako mozliwy przedmiot i 0 ktorym juz wczesniej (a priorr) wiemy, 
ze on w ogole j es t. 

Rowniez " przewrot kopernikanski", nietrafnie dotychczas rozumiany, 
pozwala uchwycie pierwotnosc poznania ontologicznego. Przypomnijmy: 
"Dotychczas przyjmowano, ze wszelkie nasze poznanie musi si~ do
stosowywae do przedmiotow. Leez wszelkie proby, by 0 nich przy pomocy 
poj~ a priori orzee cos, co by rozszerzylo poznanie nasze, obracaly si~ przy 
tym zaloZeniu wniwecz. Sprobujmyz wi~ raz, czy nam si~ lepiej nie 
powiedzie p rzy rozwi~zywaniu zadan metafizyki , jezeii przyj miemy, ze to 
przcdmioty musz~ si~ dostosowaC do naszego poznania. Zgadza si ~ to juz 
lepiej z wymagan~ moi:liwoSci.~ poznania a priori, ktore rna cos ustalie 
o przedmiotach , zanim nam one s~ dane" (s. 19). Wystarczy uwa:i:nie 
wczytae si~ w ostatnie zdanie, by zrozumiee, ze Kantowi moZe chodzie 
o ufundowanie poznania bytu na poznaniu ontologicznym . Byt jako 
przedmiot moZe zostae udostwniony jedynie pod warunkiem wczeSniej 
szego rozpoznania ksztaltu jego bycia. 

Ugruntowanie metafizyki rna si~gaC h ood poznani a olltologicznego. 
W jaki jednak sposob K ant pojmuje poznanie? Podlug Heideggera 
akccntujc on skonczon o s c ludzkiego poznania . Jakkolwiek sam Kant 
nie uiywa terminu "skonczonosc", to wiele fragrnen tow Kry tyki czystego 
rozumu dopu szcza tak~ interpretacj~ . Zwro6ny uwag~ na argument 
decyduj~cy. Otoz, pod koniee Estetyki transcendentalnej dokonuje Kant 
porownania poznania ludzkiego, iII tuitus derivativus (naocznoSci. pochod
nej) z poznaniem boskim, intuitus origillarius (naocznoSci.~ pierwotnll). 
Skonczony ogl~d ludzki przedstawia dany, obecny juz wczesniej byt, 
przedmiot (Gegenstand) . Jest on zdany na to, co juz jest. Nieskonczony 
ogl~d boski natomiast nie moze bye na cokolwiek zdany. Poznanie 
absolutne to taki ogl~d, w ktorym byt jako taki zostaje stworzony. Jest on 
ogl~dany jako powstanie (Entstand). 

Skonczony ogilld ludzki dociera tedydo bytu pojmowanego jako 
przedmiot, do zjawiska, absolutny ogl~d boski natomiast si~ga do bytu 
rozumianego jako rzeez sarna w sobie. Byt zostaje u Kanta podwojnie 
scharakteryzowany: jako rzeez w sobie oraz jako zjawisko. Zjawisko nie 
jest czyms pozomym, lecz by tern samym, a byt ten jest rzecz~ sarn~ w sobie 
(s. 39). Wedle Heideggera, "To, co jest »W zjawisku«, jest tym samym 
by tern, co byt sam w sobie - i tylko tym" (s. 38). Dla autora Seill und Z eit, 
jak w ogole dla filozofIi 0 fenomenologicznej orientacji, ~dy, ktore 
wydajemy, odnosz~ si~ do zjawisk, ale zjawiska te nie ~ jedynie naszymi 
subiektywnymi wrazeniami, bowiem S'l one jednoczesnie rzeczywistymi 
bytami. Sam byt jednak nie moZe nam si~ poja~e w caloSci. ze wzgl~du na 
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niedostatki naszego skonczonego pomania. Byt jest dla nas zakryty, lecz 
naszym zadaniem jest jego odsloni~cie. "Zjawisko" tedy to byt, ktory nam 
si~ bezposrednio jawi, natomiast "rzecz sama w sobie" to ten sam byt, 
kt6ry skrywa przed nami to, co "poza zjawiskiem", a co probujemy 
ujawnic poprzez stopniowe odkrywanie. 

Nieporozumieniem Sll obiegowe interpretacje rzeczy w sobie, usiluj llce 
dowodzic niemoZliwosci ich poznania. Heidegger pisze: "Podejmujllc takie 
proby dowodu zaklada si~ ( ...), 2:e rzecz w sobie jest czyms, co w ogole da 
si~ pomyslee w ramach poznania skonczonego jako przedmiot, ktorego 
faktycznej niedost~pnoSci jakoby bylo moina i naleZalo dowiesc" 
(s. 40--41). 

Dla Kanta poznanie jest pierwotnie naocmoSci~. Poswiadcza to jui 
pierwsze zdanie Estetyki transcendentalnej. Nie sprowadza si~ ono jednak 
tylko do naocznoSci, bowiem ogl lldanie zachodzi zawsze przy udziale 
myslenia. Aby poznanie moglo w og6le zaistniee, konieczne jest powillza
nie myslenia z naocznoScill. Dopiero w takim powillzaniu (syntczie) 
myslenie b~zie moglo odnosic si~ posrednio (poprzez dane naoczne) do 
przedmiotu, ujawnia}llc go i uchwytujllc w jego prawdzie. Mamy zatem 
- powie Kant - dwa irodla naszego poznania, ktore muszll si~ po1llczyC 
i wyst~powac zawsze razem, bowiem tylko w ten sposob moie powstac 
poznanie. Ta jednosc naocznoSci i intelektu, jednosc pierwotna, stanowi 
podstaw~, na kt6rej opiera si~ Cale ugrun towanie metafizyki. MowillC 
j~zykiem Kanta, chodzi 0 wydobycie warunkow moZliwoSci slld6w syn
tetycznych a priori. Heidegger przyjmuje, Ze poznanie syntetyczne, w czys
tej , nieempirycznej postaci jest wlasnie poznaniem ontologicznym. 

Rezultatem procedury ugruntowujllccj jest dotarcie do istoty poznania 
ontologicznego. Dla poznania najistotniejsze jest to, Ze dokonuje si~ w nim 
przejScie (transcendencja) od podmiotu do tego, co napotkane poza nim 
i co od samego tego podmiotu jest zasadniczo r6ine. Momwosc transcen
dencji jest moZliwoScill doswiadczenia, tzn. moZliwoScill przyj~cia bytu 
w naocznoSci. Jest ona tym, co - jak powie Kant - "wszystkim naszym 
poznaniom nadaje przedmiotowll wai:nosc". Przedmiot jest dany wtedy, 
gdy jest on bezposrednio uchwycony w naocznoSci, a wi~ wtedy, gdy 
przedstawienie tego przedmiotu posiada odniesienie do doswiadczenia. 
Znaczy to, Ze przedmiot moZe byc dany tylko pod warunkiem uprzedniego 
zwr6cenia si~ ku bytowi. Owo zwr6cenie -si~-ku ... , moZliwe tylko 
w syntezie, jest warunkiem moZliwoSci doswiadczenia i jego syntetycznej 
jednosci, a zarazem warunkiem moZliwoSci skOllczonego poznania. . 

W najwyZszej zasadzie wszystkich Slld6w syntetycznych, gloszllcej, ie 
warunki moZliwoSci doswiadczenia w og61e Sll zarazem warunkami moi
liwoSci przedmiotow doswiadczenia, Kant wykazuje, ie to, co umoitiwia 
doswiadczenie, umoZliwia jednoczesnie to, co w tym doswiadczeniu jest 
(lub moZe byc) doswiadczone, a wi~c umoZliwia sam byt, do ktorego 
prowadzi transcendencja istoty skonczonej . Pisze on: "Intelekt nasz 
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istotnie odnosi wszyst1cie nasze przedstawienia do jakiegos przedmiotu, 
a poniewai: zjawiska nie Sll niczym innym jak tylko przedstawieniami, wi~ 
intelekt odnosi je do c z e gos jako do przedmiotu zrnyslowej naocznoSci; 
ale 0 tyle tylko owo cos Uako przedmiot ogl~dania w ogole] jest 
przedmiotem transcendentalnym. Oznacza on jednak cos =X, 0 czym nie 
nie wiemy, ani (przy obecnym ustroju naszego intelektu) nic wiedziee nie 
mOZemy" (s. 138). Ten przedmiot, do kt6rego nasze poznanie nie si~ga, 
nigdy nie moZe bye nam dany. Dlatego, powie Heidegger, jest on niczym. 
,,»Nic« oznacza: wprawdzie nie byt, ale jednak »COS«" (s. 139). Kant 
nazywa to X "przedrniotem transcendentalnym", ij. tym, co w transcendencji 
jawi nam si~ jako jej horyzonl Dla Heideggera horyzont ten nie mo:i:e bye 
przedrniotem, skoro przedrniot to ukty przez nas sam byt. Istota poznania 
ontologicznego podlega tedy na tworzeniu horyzontu transcendencji, w ktorym 
jawi nam si~ byt. A poniewai: jawnosc (nieslaytoSC) bytu jest jego pra'Mi~ 
zatem transcendencja jest praw~ pierwotn~. Transcendencja jakoprawdnwoSC 
musi prowadnc w pierwszym CZQCIzie do odsloni¢a bycia, a nastwnie musi 
przejsc do jawnoSci samego bytu. A zatem poznanie ontologiczne jest w swej 
prawdzie nakierowane na lIozwnienie ro:inicy ontologicznej, zachod~ 
mi¢zy byciem a bytem i w tym 1I0zurnieniu realizuje si~ ono jako odkrywanie 
prawdy bycia spoczywaj~j w zapomnieniu. 

Wiemy juz, c z y m jest poznanie ontologiczne, nadal jednak nie wiemy, 
d zi ~ k i czem u jest ono w ogole moi:liwe. Co jest owym Kantowskim 
wspoJnym korzeniem, z kt6rego wyras~aj~ oba pnie ludzkiego poznania: 
naocznosc i in telekt? Otoi: Czystll syntez~ naocznoSci i intelektu, zapew
niajll~ jednosc obu tych wladz jest wyobrainia transcendentalna. Przewija 
si~ ona poprzez caill proredur~ ugruntowuj~ jako wladza posredniCZllca 
rni~zy naocznoSci~ a intelektem i gwarantuje jednosc poznania onto
logicznego. To ona zatem stanowi podstaw~ warunkuj~ moi:liwoSC 
metaphysica generalis (ontologii). Kant okre&la wyobraini~ jako zdolnosc 
naocznego przedstawiania sobie przedrniotu bez jego obecnoSci. Jest ona 
wi~ niezalei:na od bytu. Transcendentalna wyobrainia ma zdolnosc tworze
nia z samej siebie obraz6w i schema tow. Musi wi~ ona posiadae natu~ 
zrnyslowo-intelektualn~ i tylko dlatego mo:iliwe jest jej posrednictwo mi¢zy 
czyst~ naocznoSci~ (czasem) a czystym mysleniem, ktore w ten sposOb 
uzasadnia transcendencj~ (st~d: wyobrainia t ran s c end e n t a I n a) . 

Heidegger wykazuje zwi~zek t ranscendentalnej wyobraini z czys4 
naocznoSci~ i czystym mysleniem. To ona, dostarczaj~c czystej syntezy 
illczy oba elementy poznania ontologicznego. WyjaSnienie trzech sposobow 
dokonywania syntezy prowadzi do ukonstytuow·ania czasu. Jednose wszys
t1cich trzech syntez (przeszioSci , terainiejszoSci i przyszlosci) wydobywa 
ci~glosc czasu. Wyobrainia transcendentalna moZe dzialae tylko dzi~ki 
swemu charakterowi czasowemu, czasowoSci. B¢~c korzeniem dla zmys
lowosci i intelektu, sarna jest pierwotrue zakorzeniona w czasie. Pierwo
toosc czasu stanowi podstaw~ nie tylko dla zrozumienia bycia konkretnego 
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bytu, ale umoZliwia zrozumienie bycia w og6le. Uzyskany w ugruntowaniu 
metaflZyki czas jest wlaSciwym gruntem dla rozwaian bycia, rozwazan, 
kt6rym Heidegger poswi~1 swe podstawowe dzielo: Sein und Zeit. 

PowYZsza interpretacja wyobraini transcendentalnej jako korzenia zmy
slowoSci i intelektu oparta zostala na pierwszym wydaniu Krytyki czystego 
rozumu. Wyodr~bnia w nim Kant tezy podstawowe elementy czystego 
pomania: naocmosc, myslenie i wyobraini~ transcendentalnll. W wydaniu 
drugim natomiast wykresliJ on wszystkie te odnoszllCC si~ do niej fragm~n 
ty, w kt6rych zostala ona przedstawiona jako jedno z trzech glownych 
:irOdel pomania. W pozostalych fragmentach zostala ona wyrainie pod
pofZlldkowana intelektowi. W wydaniu pierwszym czysta synteza nie 
mogla byc dokonana ani przez zmyslowosc, ani przez intelekt. Dostarczala 
jej wyobrainia transcendentalna. W wydaniu drugim :irOdlem wszelkiej r 

syntezy staje si~ intelekt. Wyobrainia przestaje funkcjonowac jako samo
dzielna, podstawowa zdolnosc. A skoro intelekt przejlll wszystkie funkcje 
naleillce do wyobraini, mo:ie teraz sam z siebie odnosic si~ do zmyslowo
Sci, umoZliwiajllc Czystll synte~. Pozbywajllc si~ wyobraini transcendental
nej w drugim wydaniu Krytyki czystego rozumu, Kant traci r6wnoczesnie 
koniecznll podstaw~ swego ugruntowania metafizyki, przeprowadzonego 
w pierwszym wydaniu. 

Pod koniec Krytyki czystego rozumu. w ramach Metodologii transcenden
talnej, Kant okrdla obszar dzialalnoSci naszego rozumu. Zamyka si~ on 
w trzech pytaniach: I. Co mog~ wiedziec?, 2. Co powinienem czynic?, 3. 
Czego mog~ si~ spodziewac? (s. 231). Pytania te odnoszll si~ odpowiednio 
do kosmologii, psychologij i teologii, a wszystkie razem zdajll si~ wskazy
wac na czlowieka szukajllcego na nie odpowiedzi. Pytania te moglyby 
zatem zakreSlac pole zainteresowan antropologii. Potwierdzeniem tego jest 
fragment ze wst~pu do Wyk/adow z logiki Kan ta, gdzie zostajll powt6rzone 
powyzsze trzy pytania i dodane czwarte: 4. Czym jest czlowiek? Wyrainie 
chodzi tu 0 id~ antropologii fi I 0 z 0 fi c z n e j, tymczasem sam Kant 
w swej Antropologii w aspekcii! pragmatycznym zajlll si~ tylko antropologill 
empirycmll. Heidegger zauwaia jednak, :ie wszystkie postawione przez 
Kanta pytania podkrdlajll nasZll skonczonosc i to wlasnie jest w nich 
wsp61nym elementem. Trzeba zatem zwrooc si~ w stron~ pytania 0 istot~ 
skonczonoSci, jallolwiek bowiem skonczonosc ludzkiego poznania stano
wila jednll z przeslanek samego ugruntowania, to nadal pozostaje ona 
zakryta. 

Rozwaianie skonczonoSci jednak, choc oparte na Kantowskich fun
damentach, oddala si ~ od filozofll Kan ta tak bardzo, ze odkrywa przed 
nami nowe perspektywy i horyzonty, kt6rych nawet przy najwnikliwszym 
badaniu dziela Kanta, nie moglibysmy w nich odnalezc. Twierdzi bowiem 
Heidegger, :ie dotarcie do istoty skonczonoSci umoZliwic nam moze 
dopiero zwr6cenie si~ w kierunku pytania 0 bycie. W ten spos6b antro
pologia filozoficma zostaje odsuni~ta na dalszy plan, bowiem pierwot
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nose pytania 0 bycie decyduje 0 koniecznoSci odpowiedzi na nie przed 
wszelkimi innymi rozwaZani ami , dotycZl!cymi np. czlowieka, kultury, 
nauki itd. Znaleilismy si~ u samych ir6del Heideggerowskiej ontologii 
fundamentalnej, zarysowanej w Sein und Zeit. Ontologiczna interpretacja 
Krytyki czystego rozwnu doprowadzila nas do analityki bycia bytu 
ludzkiego. 

Heideggerowska wykladnia dziela Kanta nie jest interpretacj,! w szkol
nym, akademickim rozumieniu i dlatego zapewne nigdy nie znajdzie si~ 
w podr~znikach historii ftlozofti. Nazbyt daleko wykracza ona poza to, co 
Kant powiedzial. Ale tez taka byla intencja Heideggera: ,,( ... ) we wszelkm 
poznaniu filozoficznym decyduj,!ce winno bye nie to, co stwierdzone 
zostalo w wypowiedzianych tezach, lecz to, co jako jeszcze nie wypowie
dziane stawia ono przed narni poprzez to, co wypowiedziane. Zasadniczym 
celem niniejszej interpretacji Krytyki czystego rozwnu by to uwidocznienie 
podstawowej zawartoSci tego dzida poprzez pr6b~ eksplikacji tego, co 
Kant »chciat powiedziee«" (s. 225). Czy jednak to, co zdaniem Heideggera 
chcial powiedziee Kant, chciat on powiedziee faktycznie, mimo Ze nie 
powiedzial bl!dz nie magi powiedziee, musi pozostae dla nas nieroz
wi:},zywaln,! zagadk,!. 

Powyisze om6wienie zwraca uwag~ przede wszystkim na te w:},tki 
interpretacji Heideggerowskiej , ktare budzie mog:}, najwi~ksze w:},tpliwoSci 
i powodowae uwagi krytyczne. Ksi:},Zka Heideggera jest niezwykle g~sta 
i nielatwa w lekturze. Autor przekladu, Bogdan Baran, zdolal uporae si~ ze 
wszystkimi zawiloSciami j~zyka autora Sein und Zeit, eliminuj:},c jednoczd
rue pewne usterki i nid cislosci polskiego przekladu Krytyki czystego 
rozwnu. Winno to dodatkowo zach~ae do si~gni~cia po t~ pobudzaj'l,c,! do 
m'yslenia rozpraw~. 

Janusz Mizera 

t UB IENSKIEGO "NORWIDOWAN IE" 

Tomasz Lubienski lubi przeciwstawiae si~ powszechnie panuj:},cym 
modom. KaZda jego ksi'l,Zka prowokuje do dyskusji , pisana jest z za
rniarem spojrzenia inaczej na to, co w naszej historii i literaturze zyskaio 
rniano uswi~conej prawdy. W postawie "odbr'l,zowiania" narodowych 
bohaterow Lubienski po trosze przypomina Boya - jest tak sarno 
przekomy i wScibski w penetrowani u zycia osobistego portretowanych 
postaci , a przy tym - i to juz cecha Lubienskiego - sarkastyczny 
i niemilosiemie dociekliwy. 
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W najnowszej swej ksi;p:ce, tym razem poswi~conej Norwidowi ·, 
Lubienski zajmuje si~ losem mysliciela i artysty, ktory - jak wiadomo - za 
iycia zignorowany i wykpiony, doczekal si~ z czasem kanonizacji w pol
skim stylu. lako narodowy wieszcz tram "pod dachy wielkoplytowych 
blok6w", a snobizm na niego przybral karykaturalne rozmiary. Norwida 
zawlaszczyli sobie zarowno gorliwi w "obywatelskini" pouczaniu politycy, 
jak piosenkarze, poeci oraz awangardowi krytycy. 

Zamiarem autora ksillZki bylo odkrycie na nowo Norwida, nie tego 
znanego nam z obowi~kowych lektur poety i wieszcza - lecz czlowieka, 
ktory, choe naznaczony boskim talentem i ogromnymi mozliwoSciami, 
zmaga si~ na co dzien z rom orakimi przeciwnosciami: brakiem akceptacji, 
prawdziwymi i wyimaginowanymi chorobami, wreszcie z kondycjll niezale
mega artysty, pragnllcego za wszelkll cen~ pozostac wiernym swojemu 
powolaniu. 

Osill, wokol ktorej Lubienski buduje opowiese 0 Norwid zie, S<l kolejne 
emigracyjne podroze podejmowane przez artyst~ : z Warszawy do Wloch, 
nast~pnie do Berlina, Brukseli i ParyZa, stamtlld do Ameryki, by po 
powrocie juz na stale osillSC we Francji . Wykorzystany przez autora motyw 
podrozy pozwala mu lepiej odslonic skomplikowanll psychik~ Norwida, 
wyjasnic iroola dylemat6w i wyborow, przed jakimi stawal nieustannie 
artysta: w jaki sposob spoiytkowac swoj wszechstronny talent? gdzie 
szukac podniet do swojej tw6rczoSci, a zarazem spokoju i materiainej 
stabilizacji? czy warto poswi~cac si~ dla narodu, kto ry gardz~c indywidual
noSciami nie jest zdolny do krytycznego myslenia? jak pogodzic suweren
nose wlasnej postawy z patriotycznymi powinnoSciami? 

Lubienski zachowuje si~ wobec Norwida niczym wytrawny psycho
analityk, zdolny wskazac przyczyny rozterek i zalaman psychicznych 
swego pacjenta. Z kart ksilliki wylania si~ czlowiek rozbity, b~d~cy 
ld~bowiskiem sprzecznosci i problem6w. lak pokazuje Lubienski, Norwid 
egzystuje jednoczeSnie w dwoch nieprzenikalnych swiatach: doznajllc 
faktycznej n~dzy, upokorzenia, nieznosnego ci~zaru bytu, pragnie zarazem 
arystokratycznego blasku, elegancji i slawy. Arystokracja mierzi go swoj~ 
pychll i proi:niaczym trybem i:ycia, niedostatkiem talentow i wytrwalosci, 
niemniej ci~gle zabiega 0 jej towarzystwo, fascynuje go ona i n~ci . 

Lubienski obrazujllc emigracyjne losy artysty, jego niespelnienie jako 
poety, rysownika i rzezbiarza, korzysta z okazji, aby rozprawic si~ 
z polskimi mecenasami, bogatymi arystokratami, ktorzy rnienillc si~ 
swiatiymi Europejczykami, nie chcieli, czy tei: nie byli w stanie uznac 
talentu Norwida. Z jednej strony autor wylicza skrupulatnie cechy 
charakteru poety, ktore zrai:aly do niego arystokratyczne otoczenie 
- z drugiej zas, stara si~ zawsze usprawiedliwiac Norwida, daj~c do 
zrozumienia, ze artYScie przysluguj~ szczeg61ne prawa. Na przeciwleglych 

• Tomasz Lubienski, Norwid wraca do Paryia. Krak6w 1989, Wydawnictwo Literaclcie. 
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biegunach autor ustawia - chyba nie przypadkiem - Lubienskich i Zyg
munta Krasinskiego. Klan antenatow Lubienskiego, 0 usposobieniu prak
tycznym i kupieckim - owi "Zydzi arystokracji" wyszydzani przez 
Krasinskiego - pomagali Norwidowi w sposob naturalny, nie ll!dajl!c nic 
w zamian, .. PO prostu ulatwiali i uprzyjemniali Cyprianowi wolne bytowa
nie" (s. 75). Natomiast Krasinski - jak pisze k'l,sliwie Lubienslci - "za 
wysylane pieni'l,dze b¢zie kupowal sobie prawo do zloSliwoSci i lek
cewai:enia" . 

Autora ksi 'lik.i nurtuje ci'l,gle pytanie, czy Norwid musial pozostae do 
konca postaci'l, tragiczrl'l" czy mogl odmienic swoj los? Prob~ przelamania 
pasma niepowodzen, zerwania z polskim srodowiskiem podejmie artysta 
wyjeid:iaj'l,c do Ameryki. Mimo jednalc, iZ posiadal wszelkie predyspozycje 
i wniej~tnosci cenione w Ameryce - ch~ do pracy, znajomosc kultury 
europejskiej, wyrafmowan'l, sprawnosc w rysunku i rzezbie - generalnie 
odrzuca szan~, jalc'l, dawal mu nowy swiat, otwarty dla ludzi silnych 
i dynamicznych, pragn'l,cych z detenninacj'l, zyciowego sukcesu. Okazuje 
si~ bowiem, i:e nie byl w stanie zmienic swojej polskiej skory, narodzic si~ 
na nowo, bye reborn. jak to udalo si~ choeby talcim polskim emigrantom, 
jak Gurowski czy Tyssowski. 

Powrot Norwida do Paryza byl w przekonaniu autora ksi'llki zwyci~st
wem artysty nad samym sob'l" uswiadomieniem w pelni konsekwencji 
wlasnego powolania. Jeszcze kilka lat przd wyjazdem do Amerylci , w roku 
1848 pisal Norwid do swojej powiernicy Marii Tr~bickiej: "pami~tac tedy 
siebie, widziee siebie, trzymae siebie nalei:y" - i od tego nigdy nie odstl!pil. 
Choe - jak to celnie okrdlil Lubienslci - "zaplacil ci~llci rachunek za call! 
swoj'l, luksusow'l, niezalemosc". 

Zbigniew Baran 

KU TEOLOGII STWORZENIA 


Zimna wojna jUl za nami, niebezpieczenstwo nuklearnej zaglady tel 
powoli odchodzi w przeszlosc. Pozostaje natomiast - a nawet narasta 
-:;- niebezpieczenstwo zaglady ekologicznej. Raport 0 stanie swiata w roku 
1989 przygotowany przez World watch Institute mowi, i:e "swiat jako 
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calosc nigdy jeszcze nie stal przed takim wyzwaniem jak obecnie". Dr 
Mostafa K. Tolba, dyrektor Programu ONZ ds. Srodowiska ostrzega, ze 
przy utrzymaniu obecnych tendencji na przelomie stuleci staniemy wobec 
katastrofy ekologicmej "tak calkowitej i tak nieodwracalnej, jak zaglada 
nuk:learna". PodnoSZll si~ wolania 0 now:t etyk~ srodowiska naturalnego 
- jak w raporcie ONZ-owskiej komisji pani Brundtland "Nasza wspolna 
przyszlosc" - 0 "now:t etyk~ g1obaln:t", ktora mialaby dopom6c w prze
zwyci~zaniu zagrozen. W wielu srodowiskach chrzeScijaiiskich coraz glos
niej rozlega si~ pytanie 0 pozycj~ KoSciola wobec kcyzysu ekologicmego. 
Szukanie odpowiedzi wcilli: odbywa si~ w cieniu oskarienia, jakie w roku 
1967 sformulowal prof. Lynn White I r w artykule Hisloryczne korzenie 
naszego kryzysu ekologicznego. Prof. White, historyk kultury, stwierdzil 
tam, i:e degradacja ekologicma jest bezposrednill konsekwencjll chrzes
cijanskiego antropocentryzmu. Swiatopogilld podkreSlajllcy wyj~tkowe 
maczenie czlowieka oddzielil ludzkosc od swiata pozaJudzkiego. Wedlug 
White'a tradycja judeochrzescijanska, interpretuj llc Genesis, widziala czlo
wieka istotll panujll~ nad wszelkimi stworzeniami. "Chrzescijanska aro
gancja", dla ktorej przyroda istnieje wyl:tcmie ze wzgl~u na czlowieka 
i dla jego potrzeb, otworzyla drzwi dewastacji srodowiska, eksploatacji 
zasobow, niszczeniu pewnych gatunkow zwierzllt czy roslin . 

Przypominajllc te fakty w jezuickim tygodnik u "America" (z 17 lutego 
1990), ks. Donald B. Conroy, przewodniczllcy mi~zyreli gijnej Polnoc
noamerykanskiej Konferencji ds. Religii i Ekologii, z radoScill wital or~dzie 
lana Pawla II na Swiatowy Dzien Pokoju, 1 stycm ia 1990, poswi~cone 
wlasnie zwillzkom pokoju z ekologill. a zatytulowane Pokoj z Bogiem 
Slworcq - pok6j z calym slworzeniem. Autor podkreSla, i:e papieskie or~dzie 
jest najpowamiejszym oficjalnym dokumentem koscielnym dotyczllcym 
problemow srodowiska naturalnego. Nawet kcajowe episkopaty nie umialy 
si~ jeszcze zdobye na podobne oswiadczenia. Papiez popiera rozwoj 
swiadomosci ekologicm ej i ksztaltowanie postawy ckologicmej odpowie
dzialnoSci. Wszystko to prowadzi do sytuacji - pisze Conroy - w ktorej 
wrai:liwose na problemy srodowiska i nowa etyka ekologicma musz~ stae 
si~ k:I uczowymi kwestiami teologicznymi naszych czasOw. 

Odpowiedzill na to zapotrzebowanie moZe bye artykul ksi~i:y Michaela I. 
Himesa (profesora teologii z Uniwersytetu Notre Dame) i Kennetha R. 
Himesa OFM (profesora teologii moralnej z Silver Spring, Maryland) 
Sakramenl slworzenia, zamieszczony w nowojorskim dwutygodniku "Com
monweal". Artykul jest probll odpowiedzi na pytanie, "co c:hrzeScijanstwo 
rna do powiedzerua wsp61czesnemu ruchowi ekologicznemu?" oraz za
rysowania problematyki "teologii srodowiskowej" (czy ekologicznej). Tym, 
co wnosi tradycja chrzeScijanska, jest raczej swiadomosc wartoSci nii: 
propozycje rozwi~n konkretnych problemow. Te wartoSci to zasadnicze 
odniesierue ludzkoSci do przyrody oraz rozumienie ladu stworzonego. 

Kwestie ekologicme rue mogll bye traktowane jedynie jako kalkulacje 
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dlugo- i kr6tkotenninowych skutk6w rozwoju przemyslowego. Takie 
myslenie tr'lci podejSciem instrumentalizuj'lcym natur~. ldli rna uIec 
zmianie wrai:liwosc ludzi na problemy srodowiska, niezb¢na jest zmiana 
naszego myslenia u korzeni - pisZ'l K. i M. Himes. Fonnulujll oni 
koncepcj~ "swiatopogl'lciu relacyjnego", w mysl kt6rego ludzkosc nie jest 
przeciwstawiona przyrodzie, lecz jest jej cz~Scili. Odrzucajll zar6wno 
"ekologiczny romantyzm", idealizujllCY natur~ i pot~piajllCY technologi~, 
jak i - rzecz jasna - pogl'lci umoiliwiaj llcy nieograniczonll dominacj~ 
czlowieka nad przyrod'l. Oba te podejsci~ Sll bl¢ne, gdyz "ustawiaj~ 
ludzkose w opozycji do reszty stworzenia", podczas gdy - zdaniem 
autor6w - "Zaden z element6w nie moZe bye wlaSciwie postrzegany 
w izolacji". Postulowany teologiczny wklad do ruchu ekologicznego to 
wypracowanie relacyjnej antropologi i, opartej 0 wizj~ stworzenia - po
wiadajll Kenneth i Michael Himes. 

B6g jest relacyjny - stwierdzajll amerykanscy teologowie. Ujawnil to juz 
w ksi¢ze Rodzaju, gdy tworz'lC czlowieka na sw6j obraz i podobienstwo, 
stworzyl m~Zczyzn~ i niewiast~. Bycie stworzonym na podobienstwo Boga 
polega na dyferencjacji, na relacyjnoSci. Biblia nie zna Boga statycznego, 
w Biblii wyst~puje Bog aktywny, Bog przymierza, Bog w relacjach 
z innymi. W opisie Genesis autorzy odnajdujll dwa bliiniacze - jak je 
nazywajll - obrazy stosunku czlowieka do przyrody: panowanie oraz 
dogllldanie. "Czyncie sobie ziemi~ poddanll" - te slowa wyrazajll pot~g~ 
czlowieka. A zarazem Bog umieszcza czlowieka w ogrodzie, "aby go strzegl 
i dogllldal", by podtrzymywal go w istnieniu wedle praw nadanych przez 
Boga. Swiat przyrody ma bye nie tylko poddany rodzajowi ludzkiernu 
- zachodzi tu tam relacja towarzyszenia. Towarzyszenie zaklada wzajern
nose. Autorzy, stosujllC kategorie Martina Bubera, nawolujll do trak
towania przyrody w wyrniarze relacji ,ja-ty", a nie tylko ,ja-to". Nie d'!z'! 
jednak do odnowienia romantycznej personifikacji przyrody. 

K. i M. Himes si~gaj'l do tradycji augustynskiej i franciszkanskiej. Od 
sw. Franciszka z Asyzu przejmuj,! zwlaszcza przekonanie 0 braterstwie 
wszystkich stworzen. lest cos, co je wszystkie IllCZY - fakt, iZ nie rna 
wlasciwie Zadnego powodu, by cokolwiek istnialo, taue czlowiek. Kame 
ze stworzen istnieje dzi~ki wolnej miloSci Bozej, agape. A poniewaz agape 
jest iroolem wszelkiego bytu, wszystko stanowi sakrament dobroci i twor
czej mocy Boga. Istotll sakramentu jest zdolnose objawiania laski, plyn,!cej 
z agape, z woinego daru Boga. Kaide stworzenie -ludzkie czy nie-ludzkie, 
ozywione czy nieozywione - moZe zatern bye sakramentem. Ta sakrarnen
talna wizja to najwi~kszy dar, jaki tradycja chrzeScijanska moZe wniese do 
obecnej refleksji w obliczu Icryzysu ekologicznego. "Odkrycie, Ze kaide 
stworzenie, wl'lczoie z samym czlowiekiem, jest sakramentem rniloSci 
Boga, ktora powoluje wszystkie rzeczy do istnienia, stanowi najgl~bszy 
fundament poszanowania stworzenia." PoniewaZ kaide stworzenie moie 
i powinno bye sakramentem, hide moZe takie i powinno bye "ty", bye 
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towarzyszem czlowieka. Takie sakramentalne widzenie swiata nalezy 
propagowae wsrOd chrzeScijan. 

"le§li odpowiedz na kcyzys ekologiczoy ma bye skuteczoa, nalezy 
zast~pie etyk~ indywidualistyczn~ etyk~ towarzyszenia." Relacja zar~dza
nia przyrod~ przez czlowieka nie wystarcza, gdyz zbyt latwo daje si~ j~ 
interpretowae deistyczoie, a wowczas obowi~zek troski 0 Bozy swiat 
przeradza si~ w zadanie nadawania mu ksztahu. Irln~ postaw~ tworzy 
podejscie oparte 0 relacj~ towarzyszenia mi¢zy czlowiekiem a przyrod~. 
R6Znica podejscia b¢zie widoczoa taue w nowej etyce, opartej na tej 
rc1acyjnej antropologii. K. i M. Himes podaj~ jedynie kilka orientacyjnych 
punktow nowej - tworzonej dopiero - ekologiczoej etyki. Proponuj~ oni 
uwzgl~nianie wewn~trzoego dobra kaZdego stworzenia, traktowanie go 
jako "ty", a nie tylko "to"; przejScie od technologiczoej wizji instrumental
noSci do sakramentalnej wizji towarzyszenia. Autor7;y proponuj,!, by 
trcSci,! poj~a "dobro wspoloe", kluczowego dla nauczania spoleczoego 
KoSciola, obj,!e problemy srodowiska naturaInego. Argumentacja jest 
podwojna: prawo czlowieka do uczestniczenia w dobrach ziemi, ktorego 
realizacja jest zagrozona oraz podejScie do ladu stworzonego jako "in
nego", relacja z ktorym jest cz~sci~ wspoloego dobra. Rozurnienie dobra 
wspolnego moZe bye rozszerzone dzi~ki wprowadzonej przez lana XXIII 
kategorii "powszechnego dobra wspolnego". Problemy ekologiczne s,! 
z pewnosci,! skladnikiem "powszechnego dobra wspoloego", jako Ze ich 
rozwi,!zanie przekracza kompetencje poszczegoloych krajow - ekologia to 
sprawa globaloa, powszechna. 

Autorzy artykulu S'! swiadomi, ze stosowany przez nich j~zyk "towarzy
szenia" moze bye Zle zrozumiany jako symplicystyczny powrot do natury. 
Lecz nie taka jest ich intencja. Technologia to ich zda.niem wytwor ludzi 
jako istot tworczych. Potrzeba m~droSci w kierowaniu rozwojem techno
logiczoym, a nie powstrzymywania go. Trzeba uznae pierwszenstwo etyki 
i polityki (ekologicznej) nad technologi,!. G10wny wklad KoSciola w dysku
sj~ ekologiczo~ to promowanie wlaSciwego podcjScia wobec calego stwo
rzenia. Teologia winna ukazywae wszystkie byty jako polllczone w swej 
stworzonoSci, dane sobie nawzajem w roli towarzyszy, b~d,!ce sakramen
tami rniloSci BOZej, ktora je stworzyla. 

W Polsce swiadomose ekologiczoa jest wciClZ bardzo niska, a zagroZenia 
olbrzymie. Potrzebna jest w tej sferze odpowiednia edukacja. WaZn,! rol~ 
moze w niej odegrac KoSciol. Trzeba pobudzaC sumienia i umysly polskich 
chrzeScijan do odpowiedzialnoSci za stworzenie. Moze warto - id'!c za 
przykladem Jana Pawla II - oglosic list pasterski episkopatu 0 problemach 
zagroZetl dla srodowisk..c natu ralnego? Niezb~na jest takze odpowiednia 
reflcksja teologiczno-moralna. 

Zbigniew Nosowski 
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KARTKA Z MINSKIEGO NOTATNIKA 

Swi~to slowianskiego pismiennictwa i kultury zaczyna si~ od z10zenia 
kwiatow pod pomnikiem Lenina. Potem grupy uczestnikow kierujll si~ do 
pomnikow i tablic pamilltkowych romych bialoruskich pisarzy, aby z10zyc 
im podobny hold. Nast~nie zbiorka przed prawoslawnym koSciolem 
(dawniej katolickim), gdzie na wolnym powietrzu metropolita Filaret 
sprawuje Iiturgi~ prawoslawnll. Modlitewnie uczestniczyc w niej trudno, bo 
tiok, nic nie widac, ludzie si~ przepychajll. W koncu jednak pi~kne chOry 
zaczynajll ksztaltowac atmosfer~. 

Po zakonczeniu nabo:ienstwa przechodzimy na drugll stron~ kosciola 
i tam nast~pne ceremonie: odsloni~e plaskorzeZby przedstawiaj~cej 
swi~tych Cyryla i Metodego oraz zmiana nazwy ulicy - z Bakunina na 
Cyryla i Metodego. Znowu chory, przemawia rowniez metropolita. 

Wracamy na monumentalny Prospekt Lenina i coraz liczniejszy pochod 
kieruje si~ w stron~ pomnika zwyci~stwa. W marszu spiewa i troch~ tanczy 
jakis folklorystycmy zespol. Uroczystose zaczyna nabierac charakteru 
Iud owego festynu. 

Dochodzimy do pomnika, wysokiego obelisku z gwiazd~ przypominajll ' 
~ monstrancj~. Pochoo si~ wycisza, cerkiewne chory wprowadzaj~ nastroJ 
uroczysto-i:alobny, to hold ofiarom wojny. Spiewom akompaniuje zestaw 
dzwonow przywiezionych na wozie i poruszanych odpowiednim systemem 
smurow. Przemawia metropolita. 

Wieczorem koncert 0 charakterze kalejdoskopu. Wyst~puj~ solisci, 
chory, zespoly baletowe, a taue mowcy. Akcenty dramatycme, pojawia si~ 
sformulowanie "kulturalny Czarnobyl" - i przysi~gi wiernoSci j~zykowi 
bialoruskiemu. A taue akcenty wiernopoddancze wobec starszego cz) 
wi~kszego brata oraz wielkoruskie - u niektorych jego przedstawicieli. 

Zabiera glos metropolita, mowi powainym, pi~knym basem. W jakiej 
roli? W czasie spiewu choru k1erykow mialem wrai:enie autentycznej , 
gI~bokiej modlitwy, dose mechanicmie wsadzonej w pstrokaty melanz 
wszystkiego, co si~ zmieSci10 w trzygodzinnym koncercie. Teraz si~ 
zastanawiam: czy to wprowadzenie chrzeScijanskich wartoSci w z1aicyzo
wanll kultur~ czy tei: zwykle uczestnictwo w patriotycmo-politycmej 
manifestacji okresu przejSciowego? Okresu doskonale przejSciowego 
- chcialoby si~ dodac. 

Nie wiem. Nie wiem, w jaki sposob prawosiawie moZe dokonac 
inkulturacji w zsowietyzowanll kultur~ - i we wspolczesnll kultur~ nauko
wo-technicmll. Mam natomiast wrai:enie, Ze wchodzi w zmi~kczony 
system jak dlon w starll r~kawiczk~. 

Stefan Wilkanowicz 
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LIST Z 1~//1 


OczywiScie wiecie, ze niepokoj wzrasta, widoczna jest polaryzacja opinii. 
Istnieje napit;:cie, ale nie rna dialogu. Roinicuje si~ prasa: wlaSnie powstal 
nowy dziennik opozycyjny wobec nowych dw6ch prorZlldowych, wszystkie 
ostro walczqce. Tygodnik ,,22", 0 ktorym pisalem w poprzednim liSeie, tei: 
sit;: zradykalizowal. 

Nieraz sit;: przedstawia spor opozycjajrzlld jako konflikt mi~zy in
teligencjq a robotnikami. Nie jest to Seisle, choc, niestety, istnieje jakid 
pt;:knit;:cie mit;:dzy tymi srodowiskami. 

Naprzeciw ostrych "grup spolecznego dialogu" uformowalo si~ kolo 
raczej starszych intelektualist6w, ktorzy odrzucaj'l manifestacje w 1n11~ 
porzqdku. Prezes zwi~ku pisarzy, Mircea Dinescu, wydaje si~ bye im 
bliski . 

Gwaltowne dyskusje polityczne tOCZq si~ zarowno w biurach, jak 
i w domach rodzinnych - jest to zrozumiale po "czterdziestoletnim poscie" 
w tej dziedzinie i wobec wielkosci stawki, 0 ktorq idzie gra. Prawdziwy 
dialog jest prawie wykluczony. 

Wt;:zel problemu stanowiq oczywiScie ludzie dawnego rezymu, bardziej 
skompromitowani niz w innych krajach, a rownoczdnie teraz latwo 
zmieniajqcy sk6rt;:. Zamieszanie jest og6lne, resentymenty dzialaj<l. Ludzie 
bojq sit;: powrotu do dawnego reZymu, czlonkowie partii i ich rodziny bojq 
sit;: 0 sw6j los, robotnicy bojq si~ bezrobocia. Dysydentow bylo malo, 
przyw6dcy opozycyjnych partii niedawno wrocili z zagranicy - jed en 
z Anglii, drugi z Francji - i nie przei:ywali ostatnich lat razem z ludem. To 
wiele tlumaczy. 

Zaczyna sit;: juz krytykowae nadmiar religijnej tematyki w telewizji - i nie 
bez racji, nawet do wiadomoSei dodaje si~ prawoslawne naboi:enstwa. 
Niekt6rzy obawiajq si~, ie to oficjalne poslugiwanie si~ ehrn:Seijanstwem 
zmierza do zbudowania nowej ideologii, nacjonalistycznej i prawoslawnej, 
lansujqcej te~, ie Iud rumunski jest "z natury" ehrzeSeijanski, a rowno
czdnie siejqcej nieufnosc wobec "dueha europejskiego", ktory po rewolucji 
tak sit;: szerzy. A protestanccy ewangelizatorzy, przybyli z Ameryki 
Lacinskiej, Finlandii ezy nawet z Indii, glos~ kazania na stadionach 
wielkich miast... 

Powstalo szcreg partii chrzcScijansko-demokratycznych, najwai:niejsze 
to Vnia Demokratyczno--ChrzeSeijanska i w~gierska Partia Demokratycz
na w Ouj. Partia chlopskp. tei dodala do swej nazwy demokraej~ 
i chrzescijanstwo afiliujqe sit;: do chrn:Scijansko-demokratyeznej mi~zy
narod6wki, ale jej doktryna jest przede wszystkim nacjonalistyczna. 

W czasie wizyty arcybiskupa Sodano, ktory przybyl z Watykanu na 
ingresy arcybiskupa Bukaresztu i biskupa Alba Julia oraz sakrt;: innych 
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biskupow, ogloszono wznowienie stosunkow dyplomatycznych mi¢zy 
Rumuni~ i Watykanem. Zostaly one zerwane w 1950 roku, po uprzednim 
wypowiedzeniu konkordatu. 

Na ingres arcybiskupa Bukaresztu i sakrtr biskupa J ass przybyl tei 
kardynal Lustiger. Ceremonia odb ywala si~ przed budynkiem seminarium 
duchownego, a braU w niej udzial bardzo liczni wierni z wiejskich rejonow 
Moldawii. 

R ozwija si~ praca charytatywna KoSciola: bukaresztenska Caritas 
rozprowadza otrzymane z zagranicy leki i Zywnosc. Bardzo wielkie Sll 
potrzcby sierocinc6w. Niektore z nich odwiedzila Matka Teresa z Kalkuty 
i j uz utworzyla w Rumunii swoj~ zakonnll, wspolnottr, ktora si~ b¢zie nimi 
opiekowala. Wczoraj telewizja nadala wywiad z abpem Robu, ktory 
zadeklarowal ch~ odtworzenia dawnych form pracy charytatywnej Kos
ciola (szpitale) oraz wychowawczej (licea). Postawiono rowniez pytania 
kardynalowi Lustigerowi i arcybiskupowi Sodano, ktory odpowiedzial po 
rumunsku. 

Na zakonczenie optymistyczny akcent ekumeniczny: cotygodniowy 
doda tek do wielkon aklad owego dziennika opozycyjnego nos~cy tytul 
"Swiat chrzescijanski" (w gruncie rzeezy chodzi 0 swiat prawoslawny) 
poswitrca cal~ stron~ Vladimirowi Ghice - to duzy krok w kierunku 
ekumenizmu. 

Bukareszt, 20 maja 1990 Radu Duduica 

LIST Z I~ 

W ostatnim tygodniu kwietnia bylo mi dane uczestniczyc w dw6ch 
wain ych dla Polonii brazylijskiej wydarzeniach , poczuc i tu ozywczy 
powiew wiatrow od poinocnego--wschodu. Dziwne byloby bowiem, gdyby 
ta wielka mobilizacja umyslow i sumien, ktorej na imi tr "Solidarnosc", ta 
nowa Wiosna Ludow, ktora ogarntr1a kraje E uropy srodkowej i wschod
niej, nie przyniosla swoich owocow rowniez tutaj, w Brazylii, wsrOd tych, 
ktorych historia i dzien dzisiejszy s~ taue cztrSci~ historii i dnia dzisiejszego 
Polski i Ukrain y - najbardziej obecnych tu narodow tej naszej "innej" 
Europy. Jdli P olacy i Ukraincy przetrwali w Brazylii caly wiek, chronill:c 
sw~ narodow~ tozsamosc, j~zyk i wartoSci swej kultury, to nie po to chyba, 
by teraz rozpiyml,C si~ po prostu w tyro wielkim brazylijskim morzu ras 
i kultur. Wid ac i tu jest do wykonania jeszcze jakas praca, zadanie do 
wypeinienia tak wobee brazylijskiej, jak i polskiej ojczyzny, a takze wobee 
tych wielkich, rozproszonych tu spolecznoSci - ukrainskiej i polskiej. 
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Pierwsze Brazylijskie Sympozjum Slawistyczne w Ku rytybie (24-27 
kwietnia), zorganizowane przez powstale przed rokiem Brazylijskie Towa
rzystwo Slawistyczne i Uniwersytet Federalny Parany bylo w gl6wnej 
mierze polsko-ukrainskim spotkaniem, pierwszym tego rodzaju spotka
niem w Brazylii. WsrOd referat6w ukrainskich dorninowaly tematy zwillZa
ne z Tysil}c1eciem Chrztu Rusi oraz badaniarni nad ukrainskl} emigracjl} 
w Brazylii . Strona polska r6wniez w duzym stopniu zajmowala si~ 
dziedzictwem naszej emigracji, ale byla tei: mowa 0 polskim romantyzmie 
i poezji wsp6lczesnej. Minie zapewne jeszcze troch~ czasu zanim s1awistyka 
brazylijska zacmie wnosic sw6j tw6rczy i oryginalny wklad do tej 
dziedziny nauki. To dopiero pocZl}tki integracji rozproszonego srodowiska, 
integracji, kt6ra sluzy r6wniez pomaniu i lepszemu zrozumieniu rni¢zy 
Polakami i Ukraincami, a taki:e obecnymi tu Jugoslowianarni i Rosjanami. 

Po zakonczeniu Sympozjum zabieram si~ z Ruim i Riziem Wachowicza
mi na zebrania zaloi:ycielskie "Braspolu" w czterech miejscowoSciach 
stanu Rio Grande do Sui, ok. 600 kill na poludnie od Kurytyby. W drugim 
samochodzie jadl} ks. Benedykt Grzymkowski, rektor Polskiej Misji 
Kato\ickiej w Brazylii i ks. J6zef Wojnar, przelozony Zgromadzenia Ksi~i:y 
Chrystusowc6w w Brazylii. Rui Wachowicz jest profesorem historii na 
Uniwersytecie w Kurytybie, autorem wielu ksil}zek, m.in . historii Parany 
i polskiej emigracji w Brazylii . Jego brat Rizio to many dzialacz polonijny, 
byly prefekt w Araukarii pod Kurytybl} i o~ecnie prezes Braspolu. Braspol 
to cos w rodzaju brazylijskiego Kongresu Polonii , czy raczej ruch ll}czl}cy 
tych wszystkich, dla kt6rych zwil}zek z Polskl} jest wartosci,! i chcieliby dae 
temu wyraz w l'!cznoSci ze wsp6Inot'!, jak,! tworzy tu trzecia co do 
wielkoSci Polonia w swiecie. 

Zamiast opowiadac jak bylo w Rio Grande do Sui przytoc~ dwa teksty 
z uroczystej Mszy, odprawionej w Aurii, miejscowoSci w 96% polskiej, 
z okazji powstania tam Braspolu. Oto tekst wprowadzaj,!cy (przelozony 
z portugalskiego): 

"Braspol jest organizacj,!, kt6ra powstala 27 stycmia 1990 r. w celu 
reprezentowania wsp6lnoty polsko-brazylijskiej calej Brazylii. Jest to 
dzielo odnowy, podj~te 120 lat po przybyciu pierwszych emigrant6w 
z Polski. Kolejne fale emigrant6w przybywaly tu w poszukiwaniu chleba, 
wolnosci, nadziei. Dzis, po 120 latach, ich potomkowie, swiadomi wartoSci 
kuiturowego dziedzictwa emigracji, podejmujemy dzielo odnowy, pragn '!c 
przechowac te bogactwa, kt6re przynieSli tu nasi przodkowie". 

A oto fragment wsp6lnej modlitwy: 
,,- Po\acy zostali iu sprowadzeni, aby zajmowac ziemi~ i produkowae na 

niej i:ywnosc. Za to, ze 120 lat od swego tutaj przybycia, ernigranci i ich 
potomkowie WCillz jeszcze oczekujl} na obiecan,! ziemi~, prosimy Ci~ Panie 
o wybaczenie, spiewaj'lc 

Zmiluj si~ nad n a mi 
- Za to, ze przez dlugie lata Polacy nie mogli bye gospodarzami we wlas
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nej ojczyZo.ie, :ie odbierano i niszczono im religi~, gospodark~, polityk~ 
i narzucano obey j~zyk... Za ten stygmat obcego panowania i za to, Ze 
jeszcze dzis nie zawsze latwo nam przymac si~ otwarcie kim jestesmy, 
prosimy Ci~ Panie 0 wybaczenie, spiewaj~c... 

- Za to, :ie nasz kraj, Brazylia, to kolorowy swiat, W kt6rym miliony 
emigrant6w i ich potomk6w Zyj~ w ciemnoSci, na zboczach g6r i w glQbo
kich dolinach, bez szansy ujrzenia swiatla postwu i rozwoju, bez mozliwo
Sci cieszenia si~ pi~knem tego niezmierzonego universum, prosimy Ci~ 
Panie 0 wybaczenie, Spiewajllc ... " 

Gdy p6Zo.iej W Rio zobaczyl ten tekst Ruben Cesar Fernandes, 
wypr6bowany przyjaciel Polski, dyrektor Instytutu Religioznawstwa, po
wiedzial zaraz: "To przeciez pol~czenie idei »SolidarnoScl« z teologi~ 
wyzwolenia. PowinieneS 0 tym napisac w»Znaku«"... 

Brasilia, 17 maja 1990 Henryk Siewierski 
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LABIRYNT 

Nie moglam kroczyc po Labiryncie, bo byl zastawiony krzeselkami. 
Chociai: zapowiedzialam mojemu stryjecznemu bratu, :ie przew¢ruj~ 
wszystkie kr~gi na kolanach, czego zresztll ani on, ani ja nie bralismy 
doslownie. 

Gdyby jednak udalo mi si~ ten zamiar urzeczywistnic, zabraloby mi to 
ponad godzin~. Podobno raz czy dwa razy w roku krzeselka Sll usuwane 
i Labirynt zostaje odsloni~ty. Ale i tak szcz~liwie, Ze nie zostal skasowany 
jak Labirynty w Sens, Arras, Amiens, Reims i Auxerre. Labirynt w Chart
res ocalal, mimo ze kanonik Jean Baptiste Souchet uznal go .. za rozrywk~ 
szalon'l, ktorej oddaj'l si~ ci, co nie maj'l co robic i tracll czas na kr~cenie 
si~ i bieganie". Powiedzial to w wieku XVII, kiedy niejedna tajemnica 
katcdry sredniowiecznej zostala zapomniana. Uiylam slowa .. tajemnica", 
bo jakkolwiek Labirynt mial znaczenie symboliczne, jego dzialanie ozdro
wiencze bylo rozumowo niewyjasnione. Nie byla to jedyna tajemnica 
katedry. Istnial jeszcze ow szeScian wmurowany w posadzk~ stanowillcy 
poslanie pozostawione przez mistrzow-budowniczych. 

W Le Berceau des Cathedrales czytamy: "Ten kwadrat polozony na 
odwr6conym trojkClcie przedstawia szeScian. Stanowi on pocz'ltek i pami¢ 
calej konstrukcji" (tlum. J.Z.). 

Dzielo zostalo wydane w serii "Pensees et societes secretes" w roku 1973 
i bye moze zawiera niejednll tez~ heretyckll. Ale rzecz w tym, :ie nie jest to 
jedyny przekaz 0 szeScianie wmurowanym w posadzk~ katedry, z jakim si~ 
spotkalam. Lawrence Durrell, znany przede wszystkim jako autor Kwar
tetu Aleksandryjskiego, piszc: ..... Pole magnetyczne w Stonehenge, pewne 
miejsce blisko srodka wydzielajllce tyle moey, :ie odmagnetyzowuje zegarek 
i sprawia, Ze kompas skr~a si~ z bolu. Przypomina to pewne miejsce 
w Epidauros, gdzie rala akustyczna osillga najwYZsze i najczystsze brzmie
nie ... To sarno dotyczy katedry sw. Pawla - jest tam to magnetyczne 
miejsce w glownej nawie, gdzie wmurowano ow czarny kamienny szdcian" 
(tlum. J.Z.). 

Chartres rna rowniez wpuszczony w posadzk~ szdcian, ktory znalazlam, 
kiedy bylam tam po raz pierwszy. Choe bye moze utracil swojll moe 
magnetycznll, 0 czym dalej. 

Miejsce pod budow~ katedry wybierali cz~to templariusze, majllcy 
kontakty z alchemikami arabsk.imi. Wedlug zalo:ien wiedzy alchemicznej 
istnialo przenikanie promieni kosmicznych w glllb ziemi, gdzie przechodzi
Iy pasy magnetyczne i iyly wodne. Do spot~gowania tego kontaktu sluzyly 
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wide katedry, wyi:sza i nii:sza. Wieza potnocna, ksi~i:ycowa, stanowila 
biegun dodatni, wiei:a potudniowa biegun ujemny, przycillgajllcy slonce 
i gwiazdy. Funkcjll wiei: bylo zachowanie rownowagi mi~zy biegunami. 
Kat~iry wznoszono na szlakach, gdzie, jak wierzono, istnialy i:yly 

telluryczne i szczegolne nasilenie sil magnetycznych. A tll, ktora stanowila 
centrum, lllCZllCll oba poziomy - ziemski i kosmiczny, byla Czarna 
Mad onna, Notre Dame. 

Pierwsze wzmianki 0 istnieniu katedry w Chartres poehodZll z VIII 
wieku (732). PoZary niejeden raz niszczyly katcdr~, ktorll od nowa 
odbudowywano i powi~kszano. Katedra gotycka zostala wzniesiona 
w koncu XII wieku i Labirynt pochodzi z r. 1200. 
W~rowk~ po Labiryncie nazywano pielgrzymkll do Jeruzalem; nie 

chodzilo 0 Jerozolim~ rzeczywist~, lecz 0 Jeruzalem niebianskll, 0 ktOrej 
mowa w Pismie Swi~tym. Dlugosc Labiryntu w Chartres wynosi 261,50 m. 
Labirynt jest tak: skonstruowany, ze zaczynajllc od obrzeza najpierw 
przemierza si~ pierScienie wewn~tl7lle z lewej strony, poiniej z prawej, potem 
zewn~trzne z lewej, a nas~pnie z prawej, docieraj llc do srodka. 

Posrodku Labiryntu majdowat si~ dysk z wyobrai:eniem Tezeusza 
walcZllcego z Minotaurem. Dysk zostal usuni~ty w czasie Wielkiej Rewolu
cji i wraz z dzwonarni z brllZU przetopiony na armaty. Zostaly po nim 
widoeme po dzis dzien zaczepy. 

Istniala zabawa dziecinna - mana od nieparni~tnych czasow - po
legajllca na kroezeniu po labiryncie pomi~zy liniami, z surowym zakazem 
naruszenia granicy. Pliniusz Starszy mowi, i:e nie nalezy mniemae, ii: 
Labirynt byl podobny do tych, kt6re robi si~, aby zabawic dzieci na wsi.. . 
Pliniusz mial na mysli prawdziwy Labirynt, kretetiski, przedstawiajllcy 
drog~ i:ycia, drog~, w trakcie ktorej czlowiek stacza walk~ z Minotaurem. 
Nit Ariadny bylasymbolem fi lozoficmym mysli religijnej antyku. Chrzes
cijatistwo przej~lo t~ symbolik~ widZllC w niej doskonalll przenosni~. 
Tezeuszem jest czlowiek, kai:dy czlowiek, zmagajllcy si~ ze zlem, z Szata
nem. Nicill Ariadny majllcll przeprowadzie czlowieka przez meandry 
i zasadzki iycia jest KoSciol. 

Najstarszy Labirynt chrzeScijatiski pochodzi z r. 328 i majduje si~ (czy 
m ajdowal si~) w Algierii , w bazylice w dawnej OrIeansville, obecnie 
EI-Asnam. KoSci6t zast~uje nie Ariadny; ukladanka slow czytanych 
horyzontalnie i pionowo daje slowo Sancta Ecclesia. Labirynt w Rawennie 
powstal w VI w. Labirynty w katedrach francuskich w XII i XIII wieku. 

W sredniowieczu ludzie wierzyli , i:e kroezenie boso po Labiryncie 
przywraca czlowiekowi r6wnowag~ psychicznll, a taue ma moe uzdrawia
jllcll dla ciala. John James (architekt australijski, ktory poswi¢l cztery lata 
na studiowarue architektury Katedry w Chartres) pisze: "Labirynt jest 
gigantycznym symbolem Dr6g i Sposobow. JedenaScie kr~gow i zawita 
ScieZka prowadzllca do srodka stanowi - w j~zyku ezoterycznym - odbicie 
drogi , jak~ czlowiek musi przebyt, ai:eby zostac zbawionym .. . 
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Usytuowanie labiryntu w podJodze utwierdza przemome maczerue 
poziomu oddzielajllcego stref~ ludzkll i niepewne dzieJa czlowieka od gleby 
Boskiej Kreacji" (tl. J.1'..). 

Pokrywanie posadzki betonem przerwalo bezposredni kontakt promieni 
kosmicznych z pasami tellurycznymi i pozbawiJo katedr~ jej cudownej 
mocy. Ale na dJugo przedtem poniechano w¢r6wek po Labiryncie 
i kanonik Souchet mieniJ Labirynt plochll rozrywkll dla tych, co majll za 
duzo czasu. Labirynty zostaly skasowane. Nikt juz nie wierzyl w ich 
ozdrowienczll moc. 

Wiedza 0 dzialaniu promieni kosmicmych i sile magnetycznej w gJ~bi 
ziemi poszla w zapomnienie,. a raczej zostala umana za sredniowiecmy 
zabobon. Nasuwa si~ pytanie, kiedy i dlaczego to nastliPito? 

Podobnie pytanie postawiJ ongi Plutarch w traktacie Dlaczego zamilkly 
wyrocznie? Czy przestaly dawaC odpowiedzi z przyczyn fizykalnych, ustania 
wydzielania gaz6w rozbudzajl}CYch - jakbysmy dzis powiedzieli - uSpione 
osrodlci w m6zgu - czy tei ludzie zatracili w nie wi~? gdyi zarowno dla 
zaufania wyroczni, jak dla odzyskania zdrowia potrzebna jest wiara. "Wiara 
twoja ci~ uzdrowila" powiedzial Chrystus, choe czul, i.e uszla z Niego moc. 

Kwestia, dlaczego katedry przestaly bye miejscem cudownych uzdrowien 
(i w rezultacie naslllpilo miesienie Labiryntow), zajmowaJa mnie w trakcie 
pisania 0 katedrach i templariuszach. Caikowite zapomnienie 0 funkcji 
Labiryntu mogJo bye wynikiem zmian cywilizacyjnych i proby racjonaliza
cji zjawisk. Ale w czasie, gdy zdzierano Labirynty z posadzek btedr, 
toczyly si~ procesy 0 czary i plon~ly stosy z czarownicami, co nie 
swiadczylo 0 przewadze racji rozumowych nad emocjonalnymi. 

Czy cudowne uzdrowienia przypisywane kroczeniu po Labiryncie byly 
skutkiem autosugestii? Ziudzeniem? Sredniowiecznym przeslldem? 

W dziele prof. Sedlaka Homo Electronicus malazlam niespodziewanie 
passus, ktory moma odniesc rowniez do tajemnicy Labiryntow. "Istnieje 
swiat prlldow tellurycznyeh 0 wcale wysokim nat~i.eniu, bo sctek tysi~y 
amperow na gJ~bokoSci ezasami 80 kilometrow. 0 rzeczywistej energetycz
nej mapie Ziemi nie mamy zadnego wyobraienia ... 

Jak orientuje si~ czlowiek [-] w tym wielk:im ukladzie sit przyrody? 
Czlowiek - magnetyema mimoza, orientujl}CY si~ wlasnie mozgiem i screem 
w przestrzeni zycia, jak iywy elektroniczny uklad scalony, stanowi 
najdelikatniejsze urZl}dzenie, ktoremu przyroda poskliPila receptora mag
netycmego dla swiadomego odbioru. Przeciwnicy odbioru pozazmys
lowego orzekajll z calli pewno Scill, i.e nie podobnego istniee rue mole, 
poniewai: wiedziano by 0 tym na pewno. 

A moze magnetycme scree i magnetyemy mozg H omo Electronicus 
pozwolll wyjasnie niebywale ciekawe zjawisko migraeji kul tur i wielkich 
ognisk in telektualnych na mapie swiata? Nie tylko kontynenty dryfujll na 
zach6d; podobnie przemieszcza si~ pole geomagnetyczne, zmieruajllc si~ 
w rytmie 500--{)00 lat. Zjawisko to zauwaiyl juz Halley w 1692 r." 
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Bye more w XVII wieku nast;wilo takie mac2'4ce przesuni~cie pr~ow 
tellurycznych. Promienie kosmiczne Scillgane przez igJice katedry nie 
natrafiaiy jui: na pasy magnetycme. Mury katedry wibruj~ce polllczonll 
moq promieni kosmicznych i pasOw magnetycznych w gl~bi zicmi zmienily 
swojll fizykaln~ kondycj~, nie przestaj~c bye sanktuariami, gdzie kai.dy 
szczeg61 witrai:, wiei:a, portal czy ostrolukowa kolurnnada jest makiem. 

Lecz "kiedy obie podlogi, magnetycma i elektryczna, Przesuwajll si~ pod 
stopami czlowieka, on jako populacja nie more pozostae nieruchomy, gdyi 
zmieniaj~ si~ warunki srodowiska, bore najbardziej wplywaj~ na elektro
magnetycm~ konstrukcj~ jego serca i mozgu ... Czy cmentarze wielkich 
kultur nie mac2'4 na lruli ziemskiej zmian pola geomagnetycmego i geo
elektrycmego?" (Sedlak) 

Wiedza czlowieka sredniowiecmego nie wynikala z odkrye naukowych. 
Ale to nie maczy, ie byl niciwiadomy oddzialuj~cych na niego sil 
pochodz~cych z kosmosu i z gI~bi ziemi, albowiem od pocz~tku stal "na 
wielkim promieniu energetycznym wszechswiata." 

Setki tysi~y zwiedzaj~cych ci~gn~ kai:dego roku do Chartres. I chociai: 
dawno poniechano w¢rowek po Labiryncie i zapomniano 0 szeScianie 
w posadzce, katedra w Chartres wci~ fascynuje wiemych i turystow. 

W dniu l~dowania pierwszego czlowieka na Ksi~Zycu, pewien turysta 
amerykariski napisal: 

"Zbudowanie tej katedry jest rownie fantastycmym oshu~nj~iem czlo
wieka, co wyslanie go na Ksi~Zyc." 

Jadwiga iylinska 

Chartres - wrzesien, Warszawa - paidziernik 1989 
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LIST DO REDAKTORA "ZNAKU" 

Pan Stefan Wilkanowicz 

Redaktor Naczelny miesi~znika "Znak" 


Wielce Szanowny Panie Redaktorze, 

W sprawozdaniu z dyskusji zorganizowanej przez Studencki Klub 
Dyskusyjny Uniwersytetu Jagielloriskiego w dniu 18 stycznia b.r. ("Znak", 
nr 417~18 str. 199) przypisano mi pogl~dy, jakich do tej pory nie glosilem 
(co do przyszloSci, to b~zie zalezalo do infonnacji, jakie do mnie 
naplyn~). Nie "odmawialem celowoSci zmianom zachodzqcym w kraju" 
i nie "uznawalem calego ruchu »solidalT!osciowego« za destrukcyjny 
politycznie i ekonomicznie". Na temat SolidarnoSci nie powiedzialem ani 
jednego zdania, bo nie nalezalo to do tematu dyskusji. Niesluszny wi~ jest 
rowmez zarzut pod adresem ks. prof. Tischnera, ze zamiast bronie 
Solidarnosci "zszedl niestety z linii ciosu". Nie musial SolidarnoSci brome, 
bo nie byla ani przeze mnie, ani przez nikogo, zresztq, na tym zebraniu 
atakowana. 

27.V.1990 LqCZ~ wyrazy prawdziwego szacunku 

Bronislaw Lagowski 

SUMMARY 

The fi rst part of the present number, almost the whole of which is 
devoted to Ii terature and art, consists of a broad presentation of the life 
and work of a great American poetess, Emily Dickinson . Stanislaw 
Barariczak writes about her unusual life, spent in solitude, and about the 
bold investiveness and modern spirit of her poetry, exemplifying his 
description with twenty poems in his own translation. These poems are 
part of a volume being prepared for pUblication. Marian Stala dwells on 
another, contemporary poetess of remarkable standing, Wislawa Szymbor
ska ("The Joy of Reading Szymborska"). He reflects on metaphysical 
motives appearing in her poems and beneath the guise of irony and mild 
humor reads dramatic existential questions. Next Wiktor Woroszylski 
presents religious poems by Sergiusz Awierincew, a notable Russian 
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scholar, philologist and researcher in the field of ancient literatures, who is 
also an activist of the democratic movement. 

The essaistic section offers to our readers three texts. Czeslaw Por~bski 
makes a surprising juxtaposition of life stances represented by Albert 
Schweitzer and Jean-Paul Sartre ("Respect and Revolt"). The rather 
unknown fact of a close kinship between these two characters, so widely 
different from each other, has served as a starting point for his con
siderations. Wojciech Barns (" Can Ideas Be Seen?") elaborates on an 
ever-present dispute within the history of artistic thought. Ewa Bienkows
ka ("Past, Tradition, Authority") carries on her discussion on time and 
history. 

A large bloc of materials brings back to the reader's memory the figure 
of an illustrious painter and priest, Jerzy Wolff (1902-1985). It includes 
a memorial text by Zofia Malanowska, followed by six letters written by 
Wolff in 1948 to Krystyna Zwolinska: his relation of an artistic pilgrimage 
to Paris and Chartres becomes an opportunity to express some weighty 
thoughts and observations concerning painting itself and the more general 
issue of the connection between the sensual and the spiritual demensions. 

Jan Galarowicz' s review of Bogdan Baran's book on Martin Heidegger 
("Heidegger's Saga" ) opens the "Events-Books- People" section. Then 
Janusz Mizera discusses the Polish translation of Heidegger's classical 
work on Kant's philosophy: Zbigniew Baran deals with the new volume of 
historical essays by Tomasz Lubienski ("Norwid Returns to Paris"); 
Zbigniew Nosowski draws the reader's attention to publications on the 
subject of the "theology of creation" which have appeared in American 
Catholic press. Letters from Bucarest (Radu Duduica), Brasilia (Henryk 
Siewierski), and Minsk (Stefan Wilkanowicz) add to the contents of this 
section. The closing article is a semi-poetic meditative essay by a well
known authoress Jadwiga Zylinska, spun around the labyrinth of the 
Chartres Cathedral. 

SOMMAIRE 

Ce numero, consacre Ii la litterature et aux arts, s'ouvre par l'article 
introductif de la grande poetesse americaine, Emily Dickinson. Stanislaw 
Baranczak, son trad ucteur, evoquera ensui te les peripeties de sa vie 
solitaire, l' audace, la creativite et la nouveaute de sa poesie, comme 
l'attestent les poemes extraits du tome de la version polonaise actuellement 
sous presse. Marian Stala parlera de son eminente conseur et contem
poraine, nee sur les bords de la Vistule, Wislawa Szymborska ("Joie de lire 
Szymborska"), en soulignant dans son oeuvre la trame metaphysique 
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pour en degager les interrogations existentielles, voilees par Ie masque de 
I'ironie et d'un humour amene. Quant aux poemes religieux de Serge 
Avierincew, qui est a la fois philologue, specialiste des litteratures 
anciennes et militant democrate, ils son.t presentes par Wiktor Woroszylski. 

T rois textes au chapitre des essais: "l..e respect et la revolte" de Czeslaw 
Por~bsk:i, opere une confrontation insolite entre l'attitude d'Albert Schwei
tzer et celie de Jean-Paul Sartre, que rien ne rapproche si ce n'est les liens 
de parente. "Peut-on voir les idees?" se demande Wojciech Balus en 
relevant une certaine polemique, toujours presente dans l'histoire de la 
pensee dans Ie domaine artistique. Dans "Le passe, la tradition et 
I'autorite", GW3. Bienkowska continue ses reflexions sur Ie temps et 
I'histoire. 

Une documentation a ete rassemblee sur Jcrzy Wolff (1902- 1985), 
peintre et pretre. Elle comprend une evocation due a la plume de Zofia 
Malanowska, ainsi q ue six lettres de Wolff a Krystyna Zwolinska, ecrites 
l' annee 1948, et qui consistent en une relation du pelerinage artistique 
aParis et a Chartres- occasion pour l'auteur de celte correspondance de 
preciser ses idees sur la peinture et Ie rapport entre les elements sensuel et 
spiri tuel dans l'art. 

Au chapitre des »Evenements-Hommes-Livres«, Jan Galarowicz recen
se Ie livre de Bogdan Baran, sur Martin Heidegger ("La saga de 
Hcidegger") et Janusz Mizera, I'oeuvre desormais classique du philosophe 
sur la philosophie de Kant, dans sa version polonaise. Zbigniew Baran fait 
Ie compte rend u du nouveau tome d'essais historiques de T omasz 
Lubienski, Norwid revient a Paris, Zbigniew Nosowski celui des pub
lications de la presse catholique americaine consacree a Ia "theologie de Ia 
creation". Signalons enfin trois correspondances pour Ie mois de Juin, celIe 
de Bucarest par R adu D uduica, de Brasilia par Henryk Siewierski et de 
Minsk par Stefan Wilkanowicz. 

Lc numero s'acheve sur une meditation poetico-religieuse d'un ecrivain 
connu, Jadwiga Zylinska, sur Ie labyrinthe de la cathedrale de Chartres. 
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(1983). Publikowal w "Reports on Philospohy", "W drodze", "Tekstach 
Filozoficznych" . 

ZBIGNIEW NOSOWSKI, publicysta, staly wsp61pracownik "Wi~zi" 
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CZESLA W PORI;;BSKI, ur. 1945, filozor. Studiowal prawo i filozofi~ na 
Uniwersytecie Jagiellonskim, doktoryzowal sj~ na podstawie pracy 0 etyce 
Russella (Uniwersytet L6dzki). Pracownik KatC(jry Filozofii Akademii 
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"Sztandaru Mlodych" i "Nowej Kultury", czlonek PPR i PZPR (do 1966). 
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redaktor "Zapisu" i wspo/pracownik KOR-u, od 1980 zwiqzany z "Solid a
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