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W NUMERZE: 

Wydawac by silil moglo. ie w obecnym okresie problem ateizmu stracil 
w Polsce na znaczeniu - przeciei mamy raczej powroty do wiary. 
skor'lczyla silil laicyzacyjna dzialalnosc wladz. Kosci61 uzyskuje nowe 
moiliwosci pracy ewangelizacyjnej. Nle jest to jednak takie preiste. 
W artykule otwieraj'lcym · numer Jacques Maritain pisze 0 ateizmie 
absolutnym. ateizmie praktycznym i pseudoateizmie . Ateizm praktyczny 
jest naszym wielkim problemem. a wsr6d ludzi uwaiajijcych si{l ia 
niewierzllcych s'l takZe pseudoateisci. 0 tych dwu ostatnich katego
riach pisze Stefan Wilkanowicz. staraj'lc si~ okreslic dzisiejsze ewan
gelizacyjne zadania Kosciola i stawiajijc tez~. ie Kosci61 jest szczeg61nie 
odpowiedzialny za kruszijcy silil etos "Solidarnosci". 

Jakby w uzupelnieniu. glos zabiera duszpasterz. ks. Mieczyslaw Nowak. 
uka~qc slabos~l Sformal.i.~o't'.ll n,.ero chrL;~s.8ianstwa i rysujijC droai 
jego odnowy poprzez swoiste ormy neoKjltechumenatu c a I y c h 
parafii . 

Maciej Zi~ba OP podejmuje zagadnienie stosunku Kosciola do swiata 
w swietle encyklik Jana Pawla II. podkreslajijc potrzeblil postawy 
otwartej wobec swiata. wolnej od fanatyzmu czy triumfalizm~. ale 
jednoczesnie unikajijcej gubienia pewnosci wiary czy relatywizow,ania 
zasad moralnych. Problem znaczenia przeslania nauki papieskiej po
wraca takZe w innych tekstach : ks. Tomas Halik omawia przebieg 
wizyty Jana Pawla II po C~echach. Siowacji i Morawach. zas znany 
teolog amerykanski. Michael Novak. w wywiadzie udzielonym Milowi
towi Kuninskiemu ustosunkowuje si{l do tresci spolecznego nauczania 
Papieia. 

Publikujemy r6wniei wynik i sondaiu na temat roli i perspektyw religii 
w Polsce. na Wlilgrzech i w rejonie Moskwy. Sij one komentowane 
w dyskusji .z udzialem polskich socjolog6w religii oraz uzupelnione 
glosami z Wlilgier i NRD. 

W ,drugiej cZlilsci zeszytu. zatytulowanej "Czlowiek - biolog ia - spole
czenstwo" zamieszczamy dwa artykuly: Andrzej Paszewski rozwaiajijc 
kwestilil Od1lilbnosci czlowieka wobec swiata przyrody snuje refleksje 
nad stan em wsp6lczesnej cywilizacji; natomiast Andrzej C. Leszczynski 
zastanawia si{l nad spolecznymi konsekwencjami przyj{lcia jednego 
z dwu uj{lC zdrowia psychicznego: pierwsze uznaje prymat spoleczenst
wa nad jednostkij. drugie podkresla autonomilil osoby. 

Szal~ graf iclnll m i es i ~C2n i ka opracowal : 

Ml ROStAW KRZYSZKOWSKI@ 
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JACQUES MARITAIN 

SENS WSPOt.CZESNEGO ATEIZMU * 

Temat poruszany na tych stronach obejmuje wiele problemow i zlozo
nych, i glf(bokich. Nie roszc~ sobie pretensji do wyglaszania na ich temat 
dogmatycznych twierdzen. Uj~cia, ktore chcialbym przedstawie, Sl! proba
mi badawczymi oZywianymi pragnieniem odkrycia ukrytego sensu ducho
wego obecnej agonii swiata. 

I 

ROmE RODZAJE ATEIZMU 

Aby wprowadzic rozrom ienie mi¢zy romymi rodzajami ateizmu, 
moina zajllc dwa roine punkty widzenia: blldz to punkt widzenia 
ludzkiego podmiotu, ktory wyznaje, Ze jest ateistll, blldz to punkt widzenia 
logicznej trdci romych filozofii ateistycznych. 

Przyjmujllc pierwszy punkt widzenia, punkt widzenia ludzkiego pod
miotu, ktory wyznaje ateizm, powiedzialbym, ze istniejll at e is ci p r a k
t Y c z n i, ktorzy Slldzll, Ze wierzll w Boga, lecz ktorzy w rzeczywistosci 
negujll Jego istnienie w kaZdym ze swych dzialan. Adoruj ll oni swiat, 
wladzf( lub pienilldz. Istniejll dalej p s e u d 0 ate i sc i, ktorzy Slldzll, ze nie 
wierzll w Boga, lecz ktorzy w rzeczywistoSci nidwiadornie wierzll w Niego, 
gdyz Bog, ktorego istnienie negujll, nie jest Bogiem, lecz czyms innym. 
Wreszcie istniejll ate is cia b sol u t n i, ktorzy rzeczywiScie negujll istnie
nie Boga, Tego, w ktorego wierzll wierzllcy: Boga Stwor~, Zbawiciela 
i Ojca, korego Imi~ jest ponad wszelkie imi~, jakie moi:emy wypowiedziec. 
Poczuwajll si~ oni w konsekwencji do obowillZku przerniany calego swego 
systemu wartoSci i do zniszczenia w sobie wszystkiego, co mogloby 
nasuwac odrzucone Imif(. Wybrali oni postawienie wszystkiego przeciw 
boskiej transcendencji i wszelkim sladom transcendencji. 

Przyjmujllc drugi jmnkt widzenia, punkt widzenia logicznej zawartosci 
romych filozofti ateistycznych, podzielilbym ateizm na ateizm negatywny 
i ateizm pozytywny. 

Przez ate i z m neg a t y w n y rozumiem czysto negatywny czy destruk
tywny proces odrzucenia poj~a Boga, ktore zostaje zastllPione tylko przez 
promif(. Taki ateizm negatywny moze bye powierzchowny i empiryczny, 
jak ateizm libertynow z XVII wieku, wowczas drlliY on pustk~ w centrum 
swiata mysli, ktory od wiekow formowal si~ wokol poj~cia Boga, lecz nie 

• Konferencja wygloszona 2.06 .1 949 w Instytucie Katoliclcim w Paryru. 
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JACQUES MARITAIN 

zabiega 0 zmian~ tego swiata. Jego jedynll troskll jest pozwolie nam Zye 
wygodnie w empirycznej wolnoSci robienia wszystkiego, co nam si~ 
podoba. Moi:e jednak ateizm negatywny bye przei:yty w sposob gl~boki 
i metafizyczny. W tyro wypadku proinia, jak'i tworzy w centrum rzeczy
wistoSci, rozci'iga si~ na caly nasz swiat mysli i calkowicie go dewastuje, 
a wolnosc jakiej i:c!da dla ludzkiego ,ja", jest absolutn'i niezaleinoSci'i, 
rodzajem niezaleinosci boskiej, ktorej potwierdzenia owo ja, nie znajduje 
lepszego sposobu nii: samob6jstwo i dobrowolne unicestwienie, jak Kiry
low Dostojewskiego. 

Kiedy wi~ m6wi~ 0 ateizmie wsp6lczesnym, m6wi~ 0 ateizrnie, kt6ry 
przejawia si~ w tej ostatniej postaci, 0 jakiej wspomnialem, a kt6ra wydaje 
mi si~ najbardziej znacz'iC'i form'i ateizmu i wydarzeniem historycznym bez 
precedensu, gdyi: jest on jednoczesnie ateizmem ab sol u tn y m i ateizmem 
po z Y t Y w n Y m. Od blisko stulecia jui: historia ludzka rna do czynienia 
z nawalniCll ateizmu, kt6ry jest jednoczesnie absolutny (neguj'icy rzeczywi
Scie samego Boga) i pozytywny (antyteizm illdajllcy, by zostal przei:yty do 
gl~bi przez czlowieka i chCllcy zmienie oblicze zieroi). To wtargni~cie 
ateizmu bylo konkluzj'i post~uj'icej degradacji poj~a Boga, jak'i moma 
bylo zaobserwowae od trzech stuleci, a za kt6r'i mieszczanski racjonalizm 
jest szczeg61nie odpowiedzialny. Oznacza one "pocz'itek nowej epoki, 
w kt6rej proces smierci i proces zmartwychwstania rozwijaj'i si~ razem, 
staj'ic oko w oko i walczllC ze sob'i wzajemnie" (Raison et raisons, 189). 

Przez ate i z m po z Y t Y w n y rozumiem aktywn'i walk~ przeciwko 
wszystkiemu, co przypomina nam Boga - a wi~ raczej antyteizm nii: 
ateizm - a jednoczdnie rozpacziiwy, chcialoby si~ powiedziee heroiczny 
wysilek przetopienia i przebudowy, zgodnie z tym stan em wojny przeciwko 
Bogu, calego ludzkiego uniwersum mysli i calej ludzkiej wartosci. Taki 
wlasnie ateizm pozytywny znajdujemy w tragicznym ateizmie Nietzschego, 
blldi w 'zarozumia!ym ateizmie egzystencjalizrnu, b'idZ w rewolucyjnym 
ateizmie materializrnu dialektycznego. Ten ostatni budzi w nas szczegolne 
zainteresowanie, gdyi: udalo mu si~ doprowadzie znaczn'i liczb~ ludzi do 
przei:ywania calym sercem tego nowego rodzaju wiary i do oddania si~ jej 
szczerze i bezkrytycznie. 

II 

PODW6JNA NIEKONSEKWENCJA WSP6t.CZESNEGO ATEIZMU 

Po tych wst~pnych ustaleniach chcialbym wykazae, i:e dzisiejszy ateizm 
pozytywny i absolutny zawiera podw6jn'i sprzecznosc wewn~trzn'i. 

W jaki spos6b pozytywny i absolutny ateizm rodzi si~ w duszy 
czlowieka? Stajemy tu wobec faktu godnego uwagi. Czlowiek nie staje si~ 
ateist'i absolutnym w konsekwencji jakichs badan nad problem em Boga, 
prowadzonych przez rozum teoretyczny. Bez wlltpienia bierze on pod 
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uwagtr negatywne wnioski, ktore dostarczajl! na ten temat najbardziej 
radykalne formy ftIozofii racjonalistycznej czy pozytywistycznej. Nie 
pomija on takZe kocbanego, starego banalu, zgodnie z ktorym naukowe 
wyjaSnienie wszechSwiata rna nas najzwyczajllicj uwolnic od istnienia 
Boga. Lecz wszystko to jest dla niego srodkiem obronnym z drugiej r~ki, 
a nie rnotywem, ktory go popycha i determinuje. Nie poddaje on zadnemu 
krytycznernu badaniu ani owych rzekomych argumentow ftIozoficznych, 
ani owego starego kornunalu pozbawionego sensu. Uwaia je za zdobycze. 
Wierzy w nie. Dlaczego? Na mocy wewntrtrznego aktu wolnosci, w ktorego 
wytworzenie angaZuje call! sWl! osobowosc. Punktem wyjScia ateizmu 
absolutnego jest, moim zdaniem fundamentalny akt wyboru moralnego, 
wolna, rozstrzygajl!ca decyzja. JeSli jakis czlowiek w rnomencie, w ktorym 
zastanawia sitr nad samym sobl! oraz zajmuje stanowisko wobec siebie 
i wobec calosciowego kierunku wlasnego Zycia, miesza przejScie do stanu 
doroslego z odrnowl! nie tylko zalemoSci charakterystycznych dla dziecin
stwa, ale wszelkich zalemosci; jdli traktuje on w ten sposob odrzueenie 
wszelkiego prawa transcedentalnego jako akt dojrzaloSci moralnej i wy
zwolenia, i jeSli decyduje si~ podejsc do dobra i zla w doswiadczeniu 
calkowicie i absolutnie wolnym, odsuwajl!c stanowczo wszelki eel najwyz
szy i wszelkie prawo pochodZl!ce z gory - wowczas taka wolna decyzja 
moralna, dotyczl!ca podstawowej wartosci egzystencji b~zie oznaczac, ze 
Bog zostal wyrzucony przez ttr dus~ z caloksztaltu jej osobistego 
uniwersum Zycia i mysli. Tu jest moim zdaniem punkt, w ktorym ateizm 
absolutny bierze poczl!tek w gltrbinach duchowej aktywnoSci czlowieka. 

Lecz cOz innego opisalem, jeSli nie rodzaj aktu wiary, odwr6conego aktu 
wiary, ktorego treScil! jest nie przylgni~cie do transcedentnego Boga, lecz 
opowiedzenie sitr przeciwko temuz Bogu transcendentnemu? 

Wyjasnia to, dlaczego ateizm absolutny jest zarazem ateizmem pozytyw
nym. "Nie jest to wcale zwykla nieobecnosc wiary w Boga, jest to raczej 
odrzueenie Boga, walka z Bogiem, wyzwanie rzucone Bogu." Ateista 
absolutny jest wydany "wymogom wewntrtrznej dialektyki, ktora zobowil!
zuje go do nieprzerwanego niszczenia w sobie wszelkiego odzywania tego, 
co pogrzebal..." W miartr jak dialektyka ateizmu rozwija sitr w jego duszy, 
"za kazdym razern, gdy dostrzei:e on pojawienie sitr naturalnej idei celu 
ostatecznego czy naturalnego pragnienia tego celu, lub tez naturalnej idei 
wartosci absolutnych i bezwarunkowych norm post~powania, czy tez 
naturalnej wraZliwoSci na nie, bl!dZ jakiegokolwiek niepokoju metafizycz
nego - b~zie on odkrywal w samym sobie Slady transcendencji, ktorych 
jeszcze nie usunl!1. Trzeba rnu si~ od nich uwolnic, musi z nimi skonczyc. 
Bog jest dla niego wiecznym zagrozeniem. Jego przypadek nie jest 
przypadkiem praktycznego zapomnienia, lecz przypadkiem coraz gltrb
szego zaangazowania w odrzucenie i w walktr." (Raison el raisons, 188) Jest 
on zmuszony do nieprzerwanej walki przeciw Bogu i do zmiany, przetopie
nia wszystkiego w sobie i w swiecie na bazie tego antyteizmu. 
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Co to wszystko maczy? Ateizm absolutny bierze pocZlltek w odwr6co
nyrn akcie wiary i jest zaanga.zowaniem religijnyrn w wielkim stylu. Mamy 
tutaj pierWSZll wewn~trm<l sprzecznosc wspolczesnego ateizmu: glosi on 
nieuehronny zanik wszelkieh religii, a sam jest zjawiskiem religijnym. 

Druga sprzeemose wewn~trma jest zbliwna do pierwszej. Ateizm 
absolutny zaezyna si~ jako z¥lanie ezlowieka, by bye jedynym panem 
swego Iosu, calkowicie uwolnionyrn od wszelkieh alienaeji i od wszelkiej 
heteronomii, zdeeydowanie i ealkowicie niezalemym od jakieg9kolwiek 
celu ostatecznego i od jakiegokolwiek wiecmego prawa, ktore mialyby mu 
bye narzueone przez jakiegos transcendentnego Boga. Czyz, wedlug 
teoretykow ateizmu, idea Boga nie rna swego irOdla w alienaeji natury 
Iudzkiej oddzielonej od wlasnego podmiotu i przeksztalconej w obraz 
idealny i wzniosly, ktorego transcendeneja i najwyZsze atrybuty utwier
dzaj<l poddanie czlowi.eka stanowi egzystencji 2lliewolonej? Czyz nie przez 
pozbycie si~ owego szlaehetnego obrazu i wszelkiej transcendencji natura 
ludzka osi<lgnie sw<l pelni~ i sW<l wolnosc, i dokona ostatecznego pojed
nania mi~zy istot<l a istnieniem? 

Otoz, jaki jest obecnie realny wynik ftlozofii absolutnej immanencji, 
ktora w gruncie rzeezy stanowi jedno z ateizmem absoI utnym? Wszystko 
to, co bylo niegdys uwa.zane za ponadczasowe i uczestniczJ!CC w jakiejs 
transcendentnej jakoSci - wartose idealna czy rzeczywistose duchowa - jest 
odt<ld wchloni~te w rueh istnienia doezesnego i we wszechmocny ocean 
stawania si~ i historii. Prawda, sprawiedliwosc, dobro, z1o, wiernosc, 
wszeikie nonny sumienia, odt<ld zupelnie zreiatywizJwane, S<l juz tylko 
zmiennymi formami procesu historye211ego, podobnie jak dla Kartezjusza 
byly jedynie przygodnymi tworami boskiej wolnosci. Prawd<l jest w kaz
dym momencie to, co jest zgodne z wyrnogami historii. W konsekwencji 
prawda zmienia si~ w rniar~ uplywu ezasu. Pewne dzialanie, ktorego dzis 
dokonalem, bylo czynern ehwalebnym dzisiaj, a ~zie zbrodni<l jutro 
- i w ten wlasnie sposob moje sumienie rna je os¥lzae. Ludzki rozum 
i swiadornosc rnoralna rnaj<l si~ stae heroicmie gi~tkie. 

A co powiedziee 0 ,ja", 0 osobie, 0 problemie Iudzkiego Iosu? Calkowite 
odrzucenie transcendeneji prowadzi w sposob Iogic211Y do calkowitej zgody 
na immanenej~. Nie rna nie wiec211ego w czlowieku, umrze on calkowicie, 
nie rna w nim niczego, co rnogloby bye ocalone. Lecz moZe on oddae 
samego siebie, oddae si~ bez reszty caloSci, ktorej jest cz~sci<l, przeplywowi 
bez kresu, ktory jest jedyn<l rzeczywistoSci<l i ktory niesie przeznaczenie 
IudzkoSci. N a mocy swego rozstrzygaj<lcego wyboru moralnego - przeciw
ko jakiernukolwiek CeloWi Ostatecznemu - ktory probowalern opisae, 
a ktory poci<lga za sob<l zaanga.zowanie 0 wiele gl~bsze od tego, do jakiego 
jest zdolny egoizm czy indywidualistycmy epikureizm, ateista pozytywny 
lub absolutny przyst~puje, oddaje si~ w swym mniemaniu, bez reszty 
ewoIuuj<lcej calosci - spolecmej ezy kosmicznej - ktora pochlania wszyst
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ko. Nie tylko jest on usatysfakcjonowany tym, Ze umrze w niej jak rozblo 
trawy w mule ziemi i ie uczynij:J: bardziej urodzajn:J: rozkladajllc siy w niej. 
Zgadza siy on rowniei, by caly jego wlasny byt, z wszystkimi jego 
wartoSciami, kryteriami i przekonaniami zostal - jak powiedzialern przed 
chwilll - wydany owemu wielkiemu Minotaurowi, jakim jest historia. 
Obowi~em i cnot:J: Sll dla niego jedynie totalna uleglosc i calkowite 
zloienie siy w ofierze sakraInej iarlocznoSci stawania siy. 

Stajemy tu wobec nowej postaci "czystej miloSci" mistycznej - wy
rzekajllcej siy wszelkiej nadziei na osobiste zbawienie - wobec prawdziwego 
wyrzeczenia si~ siebie, prawdziwego poswiycenia i ofiary z siebie, bezin
teresownoSci calkowitej i absolutnej, lecz rowniei monstrualnej, nabytej za 
ceny tego, co jest w nas celem samym w sobie i obrazem Boga. Chrystus 
powiedzial: "Kto strad sw:J: duszy z Mego powodu, znajdzie jll" (Mt 
10,39), gdyi stracic SW:J: du~ dla Boga, to oddae jll absolutnej Prawdzie, 
Dobroci i MiloSci, samemu wiecznemu Prawu, ktore przekracza calli 
przygodnosc i zmiennosc stawania siy. Ateista pozytywny oddaje sWll 
dusz~ - lecz nie po to, by j:J: znalezc - ziemskiemu demiurgowi, ktorego 
nienasyconll przyjemnoSci:J: jest widziec, jak dusze ludzkie gn:J: siy, poddaj:J: 
i bijll czolem zaleinie od okolicznosci. 

Nie pornniejszam duchowej donioslosci postawy rnoralnej ateisty ab
solutnego. Przeciwnie, podkrdlam jll, podkrdlam rodzaj rnistycznej bezin
teresownoSci, jakll zawiera. Twierdzy jednakie, ie ta postawa moralna 
kryje rowniei gI~bokli sprzecZflosc wewnytrzn:J: i ie caly proces konczy si~ 
kl~skll. To zerwanie z Bogiem zaczynalo si~ jako illdanie calkowitej 
niezaIeinoSci i calkowitej ernancypacji, jako wyniosle, rewolucyjne zerwa
nie ze wszystkim, co poddaje czlowieka heteronornii i alienacji. Konczy si~ 
unizonym i czolobitnym poddaniem si~ wszechmocnernu ruchowi historii, 
rodzajern swi~tego wyrzeczenia si~, przez kt6re dusza ludzka oddaje si~ 
slepemu bogu historii. 

III 

ATEIST A I SWI~TY 

Wspomniana kl~ska odslania nam fakt, kt6rego sens uwaiam za godoy 
uwagi: fakt, Ze ateizm absolutny rna rewolucyjoll moc materiaInie bardzo 
wielk:J:, pot~i:n:J:, lecz duchowo bardzo rnal:J:, oiklll i iluzorycZfll!; fakt, Ze 
jego radykalizm jest radykalizmern, kt6ry w spos6b nieunikniony roz
czarowuje sam siebie, gdyz duch autentycznie rewolucyjny nie pada na 
kolana przed historill, lecz podejrnuje si~ tworzyc histori~; fakt, ie ateizm 
absolutny jest niezdolny do owego bezkompromisowego sprzeciwu, do 
owej absolutnej odmowy, ktorej pozory i kt6rej oezekiwanie roztaczaj:J: oa 
wielu sw:J: uwodzidelskll moe. 

W ten spos6b przechodzimy do kwestii, kt6r:J: szczeg61nie pragn:J:lbym 
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rozwaZye: ateista i swiyty - ktory z tyeh dwu jest bardziej nieprzejednany 
i bardziej nieugiyty, bardziej twardy, ktory najgJ~biej wbija siekiery 
w korzen drzewa? Ktory dokonuje zerwania najzupehtiejszego i 0 najszer
szym zasiygu, zerwania najbardziej radykalnego? 

Sprobujmy wyobrazie sobie, co dzieje siy w duszy swiytego w deeydujll
eym momencie, w ktorym podejmuje on sw~ pierwszll nieodwolaln~ 
deeyzjy. WyobraZmY sobie swiytego Franciszka z Asyzu, kiedy zrzuea 
ubranie i zjawia siy nagi przed swym biskupem, albo swiytego Benedykta 
Labre, kiedy postanawia zostae zawszonym i:ebrakiem, tulaj~eym siy po 
drogaeh. U ir6dla takiego ezynu bylo cos tak glybokiego w duszy, Ze nie 
sposob tego wyrazie - powiedzmy, i:e jest to prosta odmowa - nie odrueh 
buntu, ktory jest przejSciowy, ani rozpaezy, ktorajest czyms biernym - leez 
raezej prosta odmowa, calkowita, niewzruszona, w najwyiszym stopniu 
aktywna odmowa zaakceptowania rzeezy takimi; jakie Sll. Nie ehodzi tu 
o to, ezy rzeezy, natura i postae tego swiata Sll dobre w swej istocie. Tak, Sll 
dobre. Byt jest dobry w ten samej mierze, w jakiej jest. Laska doskonali 
natur~, a nie niszczy jej. Te prawdy nie maj~ nie wspolnego z wewnytrznym 
aktem zerwania, ktory rozwaiarny. Ow akt dotyezy pewnego faktu , faktu 
egzystenejalnego: rzeezy takie, jakimi Sll, Sll nie do przyjycia, s~ zdeeydowa
nie, zupelnie nie do przyjycia. W rzeezywistoSci. egzystenejalnej swiat jest 
skazony klamstwem, niesprawiedliwoSci~, zlosliwoSci~, udryk~ i nydz~. 
Stworzenie zostalo zepsute przez grzeeh do tego stopnia, ze na dnie dna 
swej duszy swiyty odmawia zaakceptowania go takim, jakie jest. Zio 
- mam na mysli moe grzeehu i powszeehne cierpienie, jakie ona sprowadza, 
gangreny nicoSci, ktora wszydzie toezy rzeezy - zlo jest takie, i:e jedyn~ 
rzeez~, jaka jest pod ryk~, by mu zaradzie i ktora odurza swiytego 
wolnoSci~, radoSci~ i miloScill, jest wszystko oddae, porzucie: powab swiata, 
i to co dobre, i to co lepsze, i to co rozkoszne i dozwolone - by miee wolnosc 
bycia razem z Bogiem. Oznacza to bye ealkowicie ogoloconym i oddanym, 
aby nabrae mocy krzyi:a; oznacza to umrzee dla tyeh, ktoryeh On koeha. 
W tym wlasnie jest blysk intuieji i woli ponad calym porz'l'ikiem moralnoSci, 
ludzkiej . Z ehwil~, gdy dusza ludzka zostala przelotnie dotkniyta przez to 
palllce skrzydlo, wszydzie staje siy obca. Moze zakochae siy w rzeezaeh, ale 
nigdy nie znajdzie w nieh wytehnienia. Aby odkupie stworzenie, swiyty 
prowadzi wojny z cal~ fabryk~ stworzenia poslugujllC siy obnaZon~ broni~ 
prawdy i rniloSci. Wojna ta zaczyna siy od najtajniejszyeh paktow jego duszy 
i jego pragnienia. Zakonezy siy z nadejSciem nowej zierni i nowyeh niebios, 
kiedy wszyscy mow tego swiata zostanll upokorzeni i kiedy wszystko, co 
bylo wzgardzone b¢zie wywyiszone. Swiyty sam jeden wygniata w tloczni, 
a sposr6d narod6w nie rna z nim ani jednego (lz 63,3). 

I ehcialbym powiedziee, Ze w tej wojnie, 0 ktorej mowilem, jego Bog sam 
dal mu przyklad. Gdyz powoluj~e stworzenia rozumne do wejscia w ueze
stnietwo w swym wlasnym niestworzonym iyciu Bog wykorzenia je z iy
cia, w ktorego posiadaniu siy znajduj~, jako zakorzenione w naturze. 
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A Zydzi wiedz'l, i.e Bog jest Bogiem ukrytym, ktory zachowuje swe Imi~ 
w tajemnicy i objawia si~ ludziom w cudach i w plomiennych widzeniach 
prorokow, by odnowic oblicze ziemi, i ktory wybral sobie naroo sposroo 
wszystkich narodow swiata. A chrzeScijanie wiedz'l, ze Bog jest jednoczes
nie tak niezadowolony z tego zagubionego swiata, ktory stworzyl dobrym, 
a ktory zrujnowalo zlo, i tak uniesiony przez milosc, ze dal swojego Syna 
i wydal Go ludziom w tym celu, by zostal odrzucony przez swiat, by 
cierpial i by umarl, i w ten sposob odkupil swiat. 

Temu prawdziwemu Bogu swi~ty jest calkowicie odd any. Lecz SOl 
i falszywi bogowie. Istnieje nawet, 0 czym za chwil~ powiem, apokryficzny 
i wynaturzony obraz Boga, ktorego moina nazwac krolem lub Jowiszem 
wszystkich falszywych bogow, wielkim bogiem balwochwalc6w. W stosun
ku do t ego boga swi~ty jest zupelnym ateist'l, najbardziej ateistycznym 
wsrod ludzi, wlasnie dlatego, i.e adoruje tylko Boga. 

Zatrzymajmy si~ na chwil~ w tym miejscu. RozwaZmY czysto racjonalne, 
czysto filozoficzne poj~e Boga. Poj¢e to jest podwojne. Jest prawdziwy Bog 
filozofow i jest falszywy BOg filozofow. Prawdziwy Bog fIlozofow nie jest 
nikim innym, tylko prawdziwyrn Bogiem, Bogiem swi~tych, Bogiem Ab
rahama, Izaaka i Jakuba, poznawanym w spos6b niedoskonaly i zaczqtkowy, 
poznawanym jedynie w swych atrybutach naturalnych. Takie czysto racjonal
nc poj¢e Boga jest w rzeczywistoSci otwarte na to, co nadprzyrodzone. 

Lecz wyobraimy sobie naturalne poj~ie Boga, ktore zdaj'lc spraw~ 
z istnienia najwyzszego Bytu, zapoznawaloby rownoczeSnie to, co swi~ty 
Pawel nazywal Jego chwal'l, ktore negowaloby otchlan wolnoSci, jak'l 
oznacza Jego transcendencja i ktore przywi'lzywaloby Go do swiata, ktory 
stworzyl; wyobraimy sobie czysto racjonalne - i przy tym wypaczone 
- poj~e Boga, ktore byloby zamkni~te na to, co nadprzyrodzone i kt6re 
czyniloby niemoZliwymi tajemnice ukryte w miloSci Boga, w Jego wolnosci 
i w Jego niewyraZalnym i:yciu. Mielibysmy wowczas falszywego Boga 
fIlozof6w, Jowisza wszystkich falszywych bogow. Wyobraimy sobie Boga, 
ktory bylby zwi'lzany z porz'ldkiem natury i ktory bylby jedynie najwyzsz'l 
gwarancj'l i usprawiedliwieniem tego porz'lrlku. Boga, ktory bylby od
powiedzialny za ten swiat bez moinoSci odkupienia go i ktorego nieugi~ta 
wola, niedosi~ina dla wszelkiej modlitwy, mialaby upodobanie i uswi~cala 
zarowno wszelkie zlo, jak i wszellde dobro swiata, zarowno wszelki 
podst~p i niegodziwosc, jak i wszelk'l szlachetnosc, jakie moina spelnic 
w naturze. Boga, ktory by blogoslawil nieprawosc, niewol~ i n~z~, ktory 
wydawalby czlowieka na pastw~ kosmosu, kt6ry z lez dzieci i z agonii 
niewinnych czynilby niezast'lpiony skladnik swi~tych koniecznoSci wiecz
nych pow rot ow czy ewolucji. Taki Bog bylby, owszem, jedynym Bytem 
najwyzszym, lecz zamienionym w idola, nat u r a lis t y c z n y m bogicm 
natury, Jowiszem tego swiata, wielkim bogiem balwochwalcow, moinych 
na ich tronach i bogaczy w ich ziemskiej chwale, swiata bez prawa 
i czystego faktu wyniesionego do rangi prawa. 
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Obawiam si~, czy nie takim byl Bog naszej nowoZytnej filozofii 
racjonalistycznej, bye moi:e Bog Leibniza i Spinozy, a z pewnoSci~ Bog 
Hegla. 

Takim byl rowniez, w calkiem innym stylu, nie racjonalistycmym, lecz 
magicmyrn, Bog staroZytnoSci poganskiej, czy raczej jedna z twarzy tego 
Boga 0 podwojnyrn obliczu. Gdyz Bog poganski byl dwoisty: z jednej 
strony byl on prawdziwym Bogiem natury i rozumu, nieznanyrn Bogiem, 
o ktorym swi~ty Pawcl mowil Atenczykom; z drugiej strony byl on 
falszywym Bogiem naturalizmu, sprzecmym Bogiem 0 ktorym mowilem 
przed chwil~, a ktory jest w jak najlepszej zgodzie z Ksi~ciem tego swiata. 

Moina dodae, ze wsrOd sekt chrzeScijanskich niedorzecmi gnostycy, 
szczegolnie uczniowie Marcjona, ktorzy widzieli w Bogu Starego Przyrnie
rza twor~ swiata z istoty zlego, majduj~cego si~ w konflikcie z Od
kupicielem, mylili Stwor~ z tymze falszywyrn bogiem, 0 ktorym mowilis
my, tyrn samyrn absurdalnym Cezarem swiata. 

Chcialbyrn teraz powiedziee, i:e swiyty, dokonuj~c wielkiego aktu 
odmowy, ktory akcentowalem przed chwil~, odrzuca jednyrn uderzeniem, 
z nieodpartll sil~ rozbija i unicestwia tego falszywego Cezara swiata, tego 
klamliwego boga naturalizmu, tego wielkiego boga balwochwalcow, moz
nych i bogaczy, ktory jest absurdalnym plagiatem Boga, lecz ktory jest 
rowniez majdujllcyrn si~ w wyobraini ogniskiem, sklld promieniuje ad ora
cja swiata i ktoremu placimy daniny za kaZdyrn razem, gdy oddajemy 
poklon swiatu. W stosunku do tego boga swiyty jest ateistll doskonalym. 
Czyz Zydzi i pierwsi chrzeScijanie nie byli czysto traktowani jako ateiSci 
przez pogan w czasach Cesarstwa Rzymskiego? I Byl ukryty sens w tej 
miewadze. 

Lecz zwroemy siy teraz ku naszym wspolczesnyrn ateistom, naszyrn 
prawdziwym i rzeczywistym ateistom. COz moi:emy powiedziee na ich 
temat? Powiedzialbyrn, i:e w sensie, ktory okreslilem, ateista absolutny nie 
jest w do s tat e c z n y m s top n i u ateistll. Oburza siy on na 10wisza tego 
swiata, na boga balwochwalc6w, moinych i bogaczy, postanawia z nim 
zerwae. Lecz zamiast rzucie przeciw temu falszywemu bogu sil~ praw
dziwego Boga i oddae si~ dzielu prawdziwego Boga, jak to czyni swi~ty, 
ateista - poniewaZ odrzuca prawdziwego Boga - moi:e walczye przeciw 
10wiszowi tego swiata jedynie przywoluj~c na sWll pomoc sHy immanent
nego boga historii i oddaj~c siebie samego sprawie owego immanentnego 
boga. 

Prawdll jest, i:e ateista oddaje sWll duszy slepemu bogu historii dlatego, 
i:e wierzy w kruszllCll potyg~ ruchu dziejow i dlatego, i:e oczekuje od nich 
ostatecmej emancypacji czlowielca. Wpada on jednaki:e w pulapk~ : po 
uplywie pewnego czasu slepy bog historii ukai:e siy takim, jakim jest 
- owszem, samyrn 10wiszem tego swiata, wielkim bogiem balwochwalc6w, 

I "OlO dlaczego nazywa si~ nas ateistami . I bez w'Itpienia przyznajemy si~ : jesteSmy 
aleistami W slosunlru do tych rzelcomych bog6w" CSw. Juslyn, Apologia Pierw3za, V1,I). 
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moinych na ich tronach i bogaczy w ich ziernskiej chwale, sukcesu bez 
prawa i czystego faktu wyniesionego do rangi prawa; tym samym 
falszywym bogiem w nowym przebraniu i rozdzielaj,!:cym now'!: tandett( 
wladzy i sukcesu. Lecz jest za poroo dla ateisty. Jak widzielisrny w naszych 
rozwai:aniach wstt(pnych, jest on opt(tany tym bogiem. Leiy krzyiem przed 
histori,!:. W stosunku do boga, ktory nie jest bogiem, jest on najbardziej 
uleglym i najbardziej poslusznym dewotem. 

W ten sposob jego zerwanie z tyrn swiatern niesprawiedliwoSci i ucisku 
bylo tylko zerwaniem powierzchownym i chwilowym. Jest on pod roz
kazami swiata bardziej nii kiedykolwiek. W porownaniu ze swit(tym, ktory 
dopelnia we wlasnym ciele swe pierwotne zerwanie, urniera kaidego dnia, 
jest blogoslawiony blogoslawienstwem ubogich, przesladowanych i wszyst
kich innych przyjaciol Boga i raduje sit( z doskonalej wolnosci tych, kt6rzy 
Sll prowadzeni przez D ucha, ateista jest, jak mi sit( wydaje, bardzo nt(dzn,!: 
replik,!: wyzwolonego ducha i bohaterskiego buntownika. A jednak zmylo
ny on zostal, jak probowalern to pokazae, przez :lIe skierowan,!: wolt( 
wewnt(trznej wolnoSci i nieakceptacji rzeczy takimi, jakie s'!:. Powiedzmy 
- bye moze to paradoks, ale moim zdaniem to prawda - ie ateizm 
absolutny pozbawia Boga i ludzkosc pewnej liczby potencjalnych swit(tych 
doprowadzaj4C do bankructwa ich przedsit(wzit(cie heroicznej wolnosci 
i obracaj,!:c ich wysilek zerwania ze swiatem w calkowite i sluZalcze 
podporz'!:dkowanie swiatu. Z cal,!: sw'!: szczeroSci,!: i calym swym po
swit(ceniem autentyczny, absolutny ateista jest w koncu tylko niedoszlym 
swit(tym i oszukanym rewolucjonist'!:. 

IV 

SWI~Y A HISfORIA DOCZESNA 

Pojawia sit( obecnie inny paradoks, w przeciwnym kierunku, jesli moina 
tak powiedzie6. JeSli rozwazymy teraz swit(tego, to wydaje sit(, ie jego 
wewnt(trzny akt calkowitego zerwania ze swiatem i calkowitego wy
zwolenia sit( od swiata, ktory czyni go wolnym od wszystkiego z wyj'!:tkiem 
Boga, powinien przyniesc owoce w postaci zapanowania iycia duchowego 
nad kr6lestwern iycia doczesnego. W taki sposob, ie jdli swit(ty nie jest 
powolany wyl,!:CZl1ie do iycia konternplacyjnego, wowczas b~zie zmierzal 
do dzialania jako zaczyn odnowy struktur swiata, jako energia stymuluj,!:ca 
i przeksztalcaj,!:ca w dziedzinie spolecznej i na polu dzialan cywilizacyjnych. 

Tak, z pewnosci'!:. I tak wlasnie dzialo si~ na przestrzeni wiekow. 
OJcowie KOSc1ola byli wielkirni rewolucjonistami. Tornasz z Akwinu 
w dziedzinie kultury, Wincenty a Paulo w dziedzinie spolecznej, byli 
wielkimi przykJadami autentycznych i nieustraszonych nowator6w, kto
rych inicjatywa wydala istotne zmiany w dziejach cywilizacji. W ci,!:gu 
wiekow doczesny postt(p w swiecie byl wspornagany przez swi~tych . 

A jednak - i oto paradoks - z chwiI,!:, gdy w ciqgu historii nowoiytnej 
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szczegolnie nieludzka struktura spoleczenstwa, wywolana przez rewolucj~ 
przemyslow4, sprawila, i:e problem sprawiedliwoSci spolecznej stal si~ 
problem em ewidentnie podstawowym, gdy rownoczesnie umysl ludzki 
nabral swiadomosci tego, co spoleczne jako specyficznego przed
miotu poznania i dzialalnosci i gdy pierwsze proby organizowania si~ 
robotnikow daly zacZ"ltki historycznej sily zdolnej do wplywania na 
struktury spoleczne - czyz wowczas swi~ nie powinni byli stan4c na czele 
protestu ubogich i ruchu swiata pracy 1m swej dojrzaloSci spolecznej? 
W rzeczywistoSci, z wyj4tkiem paru ludzi wiary jak Ozananl we Francji 
i Toniolo we Wloszech (nie S4 jeszcze kanonizowani, ale pewnego dnia 
mOg<! zostac) , sprawa, jak kaZdy wie, nie zostala polcierowana przez 
swi~tych. Doszlo oawet do tego, i:e zamiast swi~tych czolow4 rol~ w kwestii 
spolecznej obj~li, z wielk4 szkod4 dla wszystkich, ateiSci. 

Sk4d tak tragiczne odst~pstwo? Trudno nie widziec w tym rodzaj kary 
dla swiata chrzeScijanskiego, ktory zbyt dlugo w swym post~powaniu 
praktycznym w mniejszym lub wi~kszym stopniu zdradzal chrystianizm, 
gardzil lekcjami swi~tych i porzucal na lask~ losu 0lbrzymi4, nalez4C<l 
rowniez do Chrystusa, rzes~ ludzi, ktorych n¢za i nieludzkie warunki 
egzystencji skazywaly na pieklo na ziemi. Prosz~ dobrze zrozumiee, 0 co 
chodzi. W czasach, 0 ktorych mowi~, nie brakowalo na ziemi swi~tych. 
W ostatnim stuleciu oast4pil wspanialy rozkwit swi~tych i to wiellcich 
swi~tych. Lecz zamkn~li si~ oni w kr~gu aktywnoSci duchowej, apostolskiej 
i charytatywnej. Nie przekroczyli progu aktywnoSci doczesnej, spolecznej, 
swieckiej. W ten sposob promia nie zostala wypeiniona. Bowiem wepoce 
historycznej, w ktorej zyjemy, posredni oddiwi~k wewn~trznej odnowy 
sumienia w zewn~trznych strukturach spoleczenstwa - ktory odpowiada 
fundamentalnym koniecznoSciom i w efekcie ktorego staly si~ stopniowo 
moi:liwe takie zmiany spoleczne jak zniesienie niewolnictwa - stanowczo 
nie wystarcza. Potrzebna jest rowniez dzialalnosc zmierzaj4Cabezposred
nio do polepszenia i gruntownej przemiany struktur Zycia doczesnego. 

Czy to, ze byla ona zaniedbana w przeszloSci przez wielu chrzeScijan, 
bylo spowodowane przez pogard~ swiata, jak4 si~ im przypisuje? Przypa
trzmy si~ Swi~ zrywaj4 ze swiatem, lecz nie gardz4 stworzeniami 
- zostawiaj4 to nowicjuszom. A co do ogolu chrzeScijan to wystarczy na 
nich - na nas - popatrzec, by upewnic si~, i:e nie gardz4 swiatem , i:e S4 
z ziemi, jak to si~ dzis mowi. Otoz nie. Jdli w ci4gu tylu stuleci brak bylo 
dzialan podporz4dkowanych bezposrednio zmianom struktur, wymaga
nym przez sprawiedliwosc spoleczn4, to po prostu dlatego, i:e nie istnialy 
srodki do wprowadzenia ich w Zycie. W XVIl wieku sw. Wincenty aPaulo 
mogl zakladac szpitale, ale nie zwi4zki zawodowe. Dopiero poCZ4WSZY 
od rewolucji przemyslowej i jej post~ow pojawila si~ moi:liwosc dzialalno
Sci bezposrednio spolecznej i dopiero wowczas koniecznosc takiej dzialal
noSci bezposrednio spolecznej, a nie jedynie duchowej czy charytatywnej, 
stab si~ krZYCZ4ca. 
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Konkretny przyklad uczyni moze jasniejszym rozroi:nienie mi~zy 
dwoma porZ¥lkami aktywnoSci, 0 ktorych mowilem. Wiadomo, ze pewien 
biedny kaplan nazwiskiem Cottolengo, ktory zaloi:yl w Turynie w pierw
szej polowie ubiegJego stulecia szpital, ktory szybko stal si~ rodzajem 
obszemego siedliska wszelkiego rodzaju ulomnosci i n~zy ludzkiej, 
ustanowil prawo, Ze Zadna suma pieni¢zy, otrzymana jako wsparcie dla 
Instytutu, gdzie piel~gnowano i karrniono kaZdego dnia setki biednych, nie 
moZe nigdy zostae odlozona w rezerwie i ulokowana jako kapital. 
Opowiada si~ nawet, Ze pewnego wieczoru wyrzucil przez okno pieni~dze, 
ktore zostaly odlozone - co we wspolczesnym swiecie jest szczytem 
szalenstwa, bye moZe swi~tokradztwa. Taki sposob dzialania byl sam przez 
si~ sposobem dzialania najzupemiej rewolucyjnym, tym bardziej rewolucyj
nym, ze odniosl skutek - Cottolengo jest teraz jedn~ z najwi~kszych 
instytucji w Turynie. JednakZe ten sposob dzialania, jakikolwiek bylby 
wydZwi.~k jego znaczenia duchowego, nie mial Zadnego zasi~gu, zadnych 
skutkow we wlasciwym sensie spolecznym. Wykraczal on poza kwesti~ 
spoleczn~. Kwestia spoleczna wymaga rozpatrywania i rozwi¥ywania 
w swym wlasnym por~dku. Od pol wieku ludzie dobrej woli coraz lepiej 
rozumiej~, Ze misj:j, doczesn~ tych, ktorzy wierz~ w Boga, jest wzi~e 
spraw~ we wlasne r~ce . Nie zapomnieli przy tym, ze nawet w zwyklej 
perspektywie spolecznosci doczesnej nie wystarczy chrzeScijanska akcja 
spoleczna, a jeszcze mniej akcja polityczna, jakkolwiek konieczna by 
byla jedna i druga. Gdyz tym, czego wymaga si~ od tych, ktorzy wierz~ 
w Boga, jest swiadectwo 0 Bogu, a tym, czego swiat oczekuje od 
chrzeScijanina, jest rzeczywista obecnosc miloSci prawdy oraz miloSci 
braterskiej w egzystencji os6b, swiatla Ewangelii przenikaj~go tam, gdzie 
dokonuje si~ proba i doswiadczenie krzyza, w tajemniczym kontekScie 
relacji osoby do osoby. 0' 

M6wilem 0 historycznych ulomnosciach swiata chrzeScijanskiego. Na
wiasem mowi~c, aby unikn~e jakiegokolwiek nieporozumienia, chcialbym 
sprecyzowae, Ze slowami "swiat ,chrzeScijanski" oznaczam kat~gori~ soc
jologiczn~, ktora nalezy do porz~dku i do historii doczesnych cywilizacji 
i ktora jest czyms z tego swiata. Swiat chrzeScijanski to rue chrystianizm 
ani nie KoSciol. Upadki swiata chrzeScijanskiego nie s~ w stanie rzucie 
cienia ani na chrystianizm, ani na KoSciol. 

Bylo zreszt~ wiele zamieszania co do tej kwestii . Chrystianizm i KoSciol 
nie otrzymaly misji uszcz~sliwiania ludzi, lecz misj~ mowienia im prawdy. 
Ani tez nie urzeczywistniania sprawiedliwoSci i wolnosci w spoleczenstwie 
politycznym, lecz niesienia ludzkoSci zbawienia i zycia wiecznego. Zarazem 
nie ulega w~tpliwoSci, Ze KoSci61 i chrystianizm maj~ takZe - jako zadanie 
dodatkowe - ozywiae energie sprawiedliwosci i miloSci w gJ~binach 
doczesnej egzystencji i czynie w ten spos6b t~ egzystencj~ bardziej godn~ 
czlowieka. Lecz powodzenie tej pracy zalezy od tego, w jaki spos6b zostalo 
przyj~te boskie przeslanie. Tu wlasnie stajemy wobec odpowiedzialnosci 
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swiata chrzeScijanskiego, to znaczy grup spolecznych okrdlanych jako 
chrzeScijanskie, dzialajllcycb w historii swieelciej. 

Nonsensem jest zarzucaC chrzeScijanom - jak to si~ c~sto dzisiaj czyni 
- i:e nie ochrzcili "Rewolucji" , ani i:e nie poswi~i calej swej aktywnoSci na 
rzecz "Rewolucji". Mesjanistyczny mit "Rewolucji" jest wypaczeniem i ze
swiecczeniem idei nadejScia Krolestwa Boi:ego, nadajllcym si~ tylko do 
rozstrojenia historii ludzkiej i do spowodowania braku rewolucji konkretnych, 
autentycznych i autentycznie postWOWYch - nie przez dui:e R - ktore musZl! 
nas~powaC jedna po drugiej tak dlugo, jak dlugo trwae bf,dzie Iudzka historia. 

Nie jest jednak nonsensem zarzucanie chrzeScijanom w swiecie, i:e 
zawiedIi, jdli chodzi 0 dokonanie konkretnych rewolucji szczegOlowych, 
wymaganych w konkretnym, danym czasie; bardzi ej ogoInie, i:e Sl! 
grzesznikami - wiedzll 0 tym dobrze - ktorzy cillgle w wi~kszym lub 
mniejszym stopniu zdradzajll chrystianizm. Nie jest zwlaszcza nonsensem 
zarzucanie ai: nazbyt Iicznym w czasach nowoZytnych ludziom czysto 
forrnalnie spelniajllcym swe obOwillZki wobee Boga, w ktorego w swoim 
mniemaniu wierzyli, i:e w rzeezywistosci byli ateistami praktycznymi. 

,.. 

lak probowalem kiedys wykazac, jdJi rna nadejsc nowa epoka cywiliza
cji, nie barbarzynstwa, to najgl~bszym wymogiem tej epolci b~zie uswi~ce
nie Zycia swieekiego, zaplodnienie spoleczno--doczesnej egzystencji przez 
doswiadczenie duchowe, energie kontemplacji i braterskll milosc. 

Osmielam si~ powiedziee, i:e jeszcze do tego nie doszliSmy. Na razie 
jestdmy najnii:ej. Ludzka historia sprzymierza si~ ze strachem i absurdem, 
rozum z rozpaczll. Moce iluzji rozprzestrzeniajll si ~ na calym swiecie 
dezorientujllc wszelkie busole. Dar j~zyka zostal jui: tak zbezczeszczony, 
znaczenie slow tak sfalszowane, tyle prawd, ktore znajdujemy w kai:dym 
odcinku prasowych czy radiowych skladanek jest w kai:d ym momencie 
dokladnie przemieszanych z bl~ami, jednakowo otrllbianymi przez re
klam~, i:e ludzie po prostu zaczynajll zatracac zmysl prawdy. Tak im jui: 
naklamano, i:e potrzebujll niby srodka wzmacniajllcego swej codziennej 
porcji klamstw. Post~pujll tak, jak gdyby w nie wierzyli, leez zaczynajll 
praktykowac rodzaj podziemnego Zycia wewn~trznego , w ktorym nie 
uwierzll w nic z tego, co im si~ mowi i b~dll polegac jedynie na 
prymitywnym doswiadczeniu i elementarnych instynktach. 

Skoro sprawy tak wygll!rlajll, to wydaje si~, i:e ludziom naszych czasow 
nie wystarczajll najmlldrzejsze rozumowania i najbardziej przekonywajllce 
dowody. Ludzie potrzebujll dzisiaj znakow. Potrzebujll czynow. Potrzebujll 
przede wszystkim odczuwalnych znakow rzeezywistosci rzeezy boskich. 
lednaki:e wsZ¢zie istnieje powai:ny niedobor cudotworc6w, choe artykul 
ten jest bez wlltpienia artykulem, ktorego racjonowanie jest najtrudniejsze 
do zniesienia. 
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Niech mi b¢zie wolno przypomniee tu slowa Pascal a: "Post~pujemy 
zawsze,jakbysmy mieli do spelnienia misj~ spowodowania triumfu prawdy, 
podczas gdy mamy tylko misj~ walczenia 0 nill". 

Nie do nas naleiy czynie wobec ludzi cuda. Od nas jednak zalezy, czy 
b~ziemy praktykowae to, w co wierzymy. 

Pod tyro wzgl¢em wypada podkreSlie jedno z najgl~bszych znaczen 
ateizmu absolutnego. Jak juz mowilem przy innych okazjach, ateizm 
absolutny oznacza "przeklad w terminach brutalnych i niemoiliwych do 
omini~cia, bezlitosny rewanz, msciwe lustro praktycznego ateizmu zbyt 
wielu wierzllcych, ktorzy zadajll klam swej wierze." Jest on "pierwotnie 
owocem i wyrokiem pot~pienia ateizmu praktycznego oraz jego obrazem 
odbityro w zwierciadle Boiego gniewu". Jdli ta diagnoza jest trafna, 
"wowczas trzeba powiedziee, i:e jedynyro srodkiem uwolnienia si~ od 
ateizmu absolutnego jest uwolnienie si{: od ateizmu praktycznego" (Raison 
et raisons. 190, 192). Stalo si{: tei jasne dla wszystkich, i:e nie wystarczy juz 
na przyszlosc chrzeScijanstwo dekoratywne. Wiara powinna bye wiarll 
rzeczywistll, praktycznll, Zywll. Wierzyc w Boga powinno znaczyc iyc 
w taki sposob, aby iycie jawilo si~ jako nie do przeiycia, jeSliby Bog nie 
istnial. Wowczas ziemska nadzieja pokladana w Ewangelii b¢zie mogla 
stac si~ ozywczll silll historii doczesnej. 

Jacques Maritain 
liumaczyl Arkadiusz Ziernicki 
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ATEIZM - EWANGELlZACJA - DEMOKRACJA 

"Jedynym srodkiem uwolnienia si~ od ateizmu absolutnego jest uwolnie
nie si(: od ateizmu praktycznego" - to kategorycznie brzmi~ce stwierdzenie 
znajdujerny w artykule Maritaina, kt6ry otwiera ten zeszyt "Znaku". 

Dzisiaj ow absolutny ateizm (czy raczej antyteizm), zwi~zany z marksis
towsk~ ideologi~ i stalinowskirn systemem, przezywa sw~ totaln~ kl(:sk~, 
a socjologiczne sondaie wskazuj~ na niezwykle wysokie procenty ludzi 
deklaruj~cych si~ jako wierz~cy. Wydaje si~ wi~, Ze nie ten ateizm jest 
naszym najwi(:kszym problemem. Jest nirn natomiast duza zapewne ilose 
ateist6w praktycznych czyli ludzi, jak okrcila ich Maritain, "kt6rzy s~z~, 
Ze wierz~ w Boga, lecz w rzeczywistoSci. neguj~ Jego istnienie w kaZdym ze 
swych dzialan". To oni przede wszystkirn stwarzaj~ owo tragiczne rozdar
cie mi(:dzy deklarowaniem wiary i pewnymi praktykarni religijnymi a laicy
zacj~ iycia. Jestdrny spoleczenstwem, ktore nie bez podstaw podziwiane 
jest za wykazywany nieraz heroizm, ale jest ono takze rnoralnie zniszczone. 
I rna ogrornne trudnosci z przejSciem od heroizmu walki do pofZ4dnej 
pracy i praktycznej solidarnoSci.. 

Niernniej problem ateizmu absolutnego istnieje nadal. OczywiScie, 
poni6s1 kl(:sk(: antyteizm dornagaj~cy si(: walki z wszystkirn, co przypomina 
nam Boga, "dewotki ateizmu" raczej nie maj~ szans na sukces w naszym 
dzisiejszym spoleczenstwie. Ale jdli przyjrnierny za Maritainern, ze punk
tern wyjScia ateizmu absolutnego jest akt wyboru polegaj~cy na odrzuceniu 
wszelkich zale:i:nosci, wszelkiego prawa transcendentalnego, to nie jestern 
wcale pewien jego kl(:ski. Reakcj~ na urz¢owy, totalitarny ateizm, rnoze 
bye powr6t do chrystianizmu, ale takZe odrnowa uznania jakichkolwiek 
zalemosci, alergiczna obrona absolutnej, niczyrn nie ograniczonej wolno
Sci. Nie przybierze dzis ona, oczywiScie, forrny walki z religi~, raczej b¢zie 
si(: wi~zala ze swoiScie interpretowanyrni prawarni czlowieka, widzianymi 
gl6wnie od strony roszczen bez obowi~zk6w, wolnosci bez solidarnoSci. 
Ateizrn absolutny juz nie moZe bye heroicznie pozytywny, prornetejski; 
rozwinie si(: raczej jego odmiana srnutna i znuzona, zblizaj~ca si(: do 
agnostycyzmu i sceptycyzmu. Ale rnoZe tym bardziej niebezpieczna, bo 
niszc~ca duchow~ energi(: czlowieka. Ateizm tego rodzaju moze niezbyt 
swiadomie wspolistniee z fonnalnie deklarowan~ wiar~, b~~~ w praktyce 
deizmem. Rezuitatem tego mariaiu jest w6wczas ateizm praktyczny, 
neguj~cy iyciem Boga, bardzo odlegly od wiary, kt6ra przejawia si~ 
w akcie zawierzenia Bogu i zaufania Mu. 

WsrOd Polak6w, obdarzonych szczegolnym "charyzmatern niekonsek
wencji" (rnaj~cym swe bardzo zle, ale czasern i dobre strony) rozw6j owego 
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p61ateizmu jest dose prawdopodobny. B~zie on powodowal coraz bar
dziej wybi6rcze traktowanie prawd wiary i dowolne interpretowanie zasad 
chrzeScijanskiej moralnoSci, Prowadzllc w konsekwencji do praktycznego 
zakwestionowania istoty chrzeScijanskiego pojmowania czlowieka - jego 
godnoSci wynikajllcej ze zwillzku z Bogiem. 

Nie prosta niewiara zatem jest dla wsp6lczesnego Polaka problemem, ale 
charakter i jakose jego zwillzku z Bogiem i KoSciolem. 

KOSCIOL I WIARA PODSTA WOW A 

W tyro miejscu trzeba postawie pytanie 0 rodzaje wiary i zwillzkow 
z KoSciolem. Chc~ tu przypomnie6 wazny tekst z soborowej Konstytucji 
dogmatycznej 0 KoSciele, ktory mowi 0 roi:nych stopniach przynalemoSci 
do niego. Czytamy w nim: 

"Do tej zatem katolickiej jednosci Ludu Bozego .. . powolani S4 wszyscy 
ludzie i w rOiny sposob do niej nalez4 lub S4 przyporz4dkowani, zarowno 
wierni katolicy, jak i inni wierz4cy w Chrystusa, jak WTeszcie wszyscy w ogole 
ludzie, z laski Boiej powolani do zbawienia". 

Do Ludu Bozego nalei:y si~ wi~ w r6Zny spos6b czy w r6Znym stopniu; 
najpelniej wierni katolicy, ale takZe i inni chrzeScijanie, zydzi, muzulmanie, 
wyznawcy innych religii, szukaj,!cy Boga i nawet nie majllcy poj~cia Boga 
nie Sll od niego oddzieleni: 

"A i od ionych, ktorzy szukaj4 nieznanego Boga po omacku i wsrOd 
cielesnych wyobraien, od takich rowniez Bog sam nie jest daJeko, skoro 
wszyslkim daje zycie, tchnienie i wszystko, a ZbawicieI chcial, aby wszyscy 
Iudzie byli zbawieni. Ci bowiem, ktorzy bez wlasnej winy nie znaj4c EwangeUi 
Chryslusowej i KOSciola Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukaj4 
Boga i wol~ Jego poprzez nakaz sumienia poman4 slaraj4 si~ pod wplywem 
laski pelnie czynem, mog4 osi4gn4e wieczne zbawicnie. Nie odmawia tez 
Opalrznose Boia koniecznej do zbawienia pomocy takim, ktorzy bez wlasnej 
winy w ogole nie doszli jeszcze do wyrainego pomania Boga, a usiluj4, nie 
bez laski Boiej, wiese uczciwe zycie. Cokolwiek bowiem znajduje si~ w nich 
z dobra i prawdy, KOSci61 traktuje jako przygolowanie do Ewangelii i jako 
dane im przez Tego, ktory kaidego czlowieka oswieca, aby ostaLecmie 
posiadl zycie". 

OJ cowie Soboru odcinaj,! si~ przy tym od formalistycznego traktowania 
przynaleinoSci do KoSciola. Trzeba bowiem nalezee do Kosciola "sercem", 
a nie tylko "cialem". Ci wi~, ktorzy "nie trwaj,! w rniloSci", nie b~,! 
zbawieni, chocby formalnie nalezeli do KoSciola. Ci, ktorzy nie wspol
dzialaj,! z laskll Chrystusa, czyli Jego darero i pomoq, "nie tylko zbawieni 
nie b~,!, ale surowiej jeszcze b~,! s,!dzeni". 

To tych wlasnie moma za Maritainem nazwae ateistami praktycznyrni. 
Ludzie natomiast, ktorzy usilujll wiese uczciwe zycie, nie majllc poznania 
Boga (Boga prawdziwego, a nie falszywego, ktorego odrzucaj'!), to raczej 
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- przynajmniej niekt6rzy z nich - pseudoateiSci. Uwazaj'! si~ oni za 
niewierz,!cych, ale czy naprawd~ nie maj,! zadnej wiary? S,!dz~, Ze 
najbardziej podstawowym aktem wyboru jest opowiedzenie si~ za scnsem 
i za dobrem, a zatem wi a raw to, Ze swiat i zycie czlowieka ma sens i ze 
rna wartosc bezinteresowne dobro; wiara, gdyz tego sensu i tej wartoSci 
iadn a nauka nie dowiedzie. Najbardziej moze dnimatycznie wyrazil ten 
dylemat Gombrowicz: "Istniej,! dwa porz'!dki: ludzki i nieludzki. Swiat jest 
absurdem i potwornoSci,! dla naszej nieziszczalnej potrzeby sensu, sprawie
dliwosci, miloSci . Prosta mysl. Niew,!tpliwa. C... ) Ja b~~ po stronie 
porz'!dku ludzkiego Ci nawet po stronie Boga, choe nie wierz~) az do konca 
moich dill; taue umieraj,!c." 

Wiara w sens i dobro jest trudna, zagrozona sceptycyzmem i rezygnacj'!. 
Jej koniecznosc i zarazem jakby niemozliwose wsp6listniej,! nieraz z sob,!. 
Tak odczytuj~ Herberta Przeslanie Pana Cogilo: 

powtarzaj stare zakl~a ludzkoSci bajki i legendy 
bo tak zdob~dziesz dobro kt6rego nie zdob~dziesz 
powtarzaj wielkie slow a powtarzaj je z uporem 
jak ci co szli przez pustyni~ i gin~li w piasku 

a nagrodz,! ci~ za to tym co maj,! pod r~k,! 
chlost,! smiechu zab6jstwem na Smietniku 

idi bo tylko tak b~dziesz przyj~ty do grona zimnych czaszek 
do grona twoich przodk6w: Gilgamesza Hektora Rolanda 
obronc6w kr6lestwa bez kresu i miasta popiol6w 

B,!di wierny Idi 

Slowa Herberta natychmiast przywoluj,! na mySl Conrad a, kt6ry dla 
mnie jest niemal modelem czlowieka maj,!cego ow'! wiar~ podstawow'! Ctak 
j,! nazywam w mojej prywatnej teologii), kt6ra moze dae sil~ moraln4' 
busol~ dla Zycia. Conrad nigdy chyba poza t~ wiar~ nie wyszedl, ale jej 
tajemnicza jakosc, widoczna w jego utworach, uderzala mnie sil,! przeko
nania i moraln,! wraZliwosci,!. 

Wiara podstawowa wskazuje na Transcendencj~, do niej prowadzi, jest 
wi~c przygotowaniem do wiary w Boga. Ale nie kaZdego musi do niej 
doprowadzie. A moZe bye i tak, ze ten, kt6ry sam nie doszedl, innym w tej 
drodze pomaga. 

Czlowiek, maj,!cy tego rodzaju siln,! wiar~, moze bye w pewnym sensie 
ewangelizatorem, g/osicieiem "preewangelii", kt6ry budzi metafizyczny 
niepok6j i moraln,! wraZJjwosc, kt6ry wskazuje na dobro, na bezwzg1~dne 
wartosci, choe nie ma dla nich uzasadnienia w jakims rozwini~tym 
swiatopog14dzie C"moja wiara jest silna, slepa i bez podstaw" - pisze 
Szymborska). Moze trafie do tych, kt6rzy maj4 wobec religii czy KOScioia 
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roine opory, moZe tatie wplywac na chrzeSc:ijan letnich, na praktycznych 
ateist6w. 

MysllJ,c 0 spoleczenstwie i ewangelizacji musimy widziee callJ, jego 
zloi:onosc, callJ, garn~ duchowych postaw: od ateist6w absolutnych (raczej 
nielicznych i malo agresywnych) do wierzlJ,cych, kt6rzy rozumiejlJ, swoje 
chrzeScijaiJstwo jako najgl~bszy zwilJ,zek z Chrystusem. Gdzid posrodku, 
pomi¢ zy tymi grupami Sl! tatie niewierZlJ,cy majlJ,cy wiar~ podstawowlJ, 
i chrzeSc:ijanie w gruncie rzeczy jej nie posiadajlJ,cy, czyJi ateiSci praktyczni. 

R6m ie si~ w . spoleczenstwie pojmuje takie KOSci61: jako instytucj~ 
wyi:szej ui:ytecznosci publicznej, jako narodowo--polityczny klan, jako 
organizacj~ sprowadzajlJ,~ si~ do hierarchii-aparatu otoczonego lumlJ, 
maslJ, adherent6w i wreszcie - jako zioi:onlJ, i tajemnicZlJ, rzeczywistosc, 
kt6rej istotlJ, jest zwilJ,Zek z Chrystusem, kt6ra posiada konieczne struktury, 
ale si~ do nich nie sprowadza, kt6rej prawdziwe granice SlJ, bardzo trudne 
do uchwycenia. Wszystko to trzeba brac pod uwag~ , gdy chcemy za
stanowic si~ nad ewangelizacjlJ,. Powstaje od razu pytanie: Jak dotrzec do 
ludzi tak r6inych? Do ludzi zupclnie odwr6conych od Boga, do sceptyk6w, 
do chrzeSc:ijan majlJ,cych mocnlJ, wiar~, ale nie zawsze rozumiejlJ,cych 
w pelni swoje chrzeScijanstwo? Do katolik6w politycznie skl6conych? 
Swiadomie czy nieswiadomie instrumentalizujlJ,cych wiar~? I pytania na
st~pne : W jaki spos6b nieSe integralnlJ" ale otwartlJ, wizj~ Boga, czlowieka 
i swiata ludziom coraz bardziej zdezorientowanym, wchodzlJ,cym w okres 
"nadmiaru" infonnacji niesp6jnych i sprzecznych? W jaki spos6b uniknlJ,c 
intelektualnego pomieszania nie wpadajlJ,c w totalizujlJ,Cl! indoktrynacj~? 
Jak, po znikni~ciu wroga zewn~trznego - "ir6dla wszelkiego z}a" - wykryc 
i wyznac zlo obecne w sobie samym? W jaki spos6b walczyc ze ziem bez 
nienawiSci, glosic prawd~ bez przemocy (przymusu opinii czy moralnego 
szantai:u), odchodzic od kolektywizmu nie wpadajlJ,c w indywidualizm 
i egoizm, jak realizowac wolnosc nie porzucaj lJ,c odpowiedzialnoSci i soli
darnoSc:i? 

Jak ma to robic KoSc:i61 jako wsp6lnota i jak kaidy chrzeSc:ijanin? 
Jedno jest niewlJ,tpliwe - zioi:onosc sytuacji wymaga wielosci dzialan 

i srodk6w, rozwoju organizacji, grup apostolskich, prasy i wydawnictw. 
Zwlaszcza rozw6j srodk6w przekazu jest trudny w warunkach ekonomicz
nego kryzysu, ale konieczny, wymagajlJ,cy duszpasterskiej reorientacji. 

PiszlJ,c 0 niej w ubieglym roku I , klad lem nacisk na rodzinny wymiar 
KOSciola, na zmian~ wewn~trznych stosunk6w w KOSciele - likwidacj~ 
socjologlcznych barier, rozw6j rodzinno--partnerskiej wsp6lpracy. Do tego 
tematu trzeba b~dzie nieraz jeszcze wracac. 

KontynuujlJ,c rozwai:ania 0 KoSciele dzis, chcialbym zwr6cic uwag~ na 
niekt6re aspekty jego misji, szczeg61nie aktualne: modlitw~, swiadectwo 
i ewangelizacyjny dialog. 

1 "Zoak" or 411. 
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KOSCI6L MODLITWY 

Modlitwa jest oczywiScie zawsze szczeg61nie aktualna w zyciu chrzes
cijanskim, bez niej go po prostu nie rna. ldli zwracam na niq uwagy to 
dlatego, ze istnieje potrzeba jej poglybienia cry odnowienia. Dokonuje siy 
to w r6znych ruchach odnowy czy neokatechumenatu, w mniejszych 
grupach rodzin czy mlodziezy. Ale ich doswiadczenia i osiqgniycia raczej 
nie wchodzq do szerokiego, codziennego duszpasterstwa. OczywiScie, nie 
wszystkie mogq wejse w nie bezposrednio, niekt6re Sq wlasciwe jedynie dla 
malych grup. Niemniej moi:liwoSci tu Sq duze, wymagajq tylko pewnego 
wysilku z obu stron: otwarcia i zachyty ze strony parafialnych duszpasterzy 
oraz inicjatywy ze strony czlonk6w ruch6w odnowy czy grup modlitwy. 
Najprostszym przylcladem, jaki mi przychodzi na mysl, moZe bye sum a 
parafialna w rzymskiej bazylice Santa Maria in Trastevere, gdzie niedzielna 
li turgia jest przygotowywana przez istniejqce w parafii organizacje i grupy, 
kt6re wnOSZq sw6j charyzmat do wsp6lnej modlitwy, a jednoczeSnie 
zaznaczajq swojq obecnosc w parafialnej wsp6lnocie. Ale oczywiScie ten 
rodzaj moplitwy nie wystarczy, potrzebne jest wprowadzenie szerszych 
kryg6w katolik6w w modlitwy biblijnq i kontempJacyjnq, co moze dokony
wac siy zar6wno w nowych rodzajach nabozenstw, jak tez przez modyfika
cjy tradycyjnych, kt6rych celem winna bye kontemplacja stanowiqca 
ir6dlo dzialania. 

Trzeba takze zwr6cie uwagy na to, Ze modlitwa, zwlaszcza kontempla
cyjna, rna w dzisiejszym swiecie szczeg61ny wymiar kulturowy. Czlowieko
wi naszej cywilizacji trzeba przywr6cie zdolnosc do kontemplacji, ona 
bowiem jest konieczna nie tylko dla zdrowia psychicznego, ale i dla 
ratowania srodowiska naturalnego. Nie wystarczy troszczye siy 0 nowe, 
"czyste" technologie, trzeba zmienie stosunek czlowieka do natury - ona 
takze rna bye przedmiotem kontemplacji, a nie tylko zbiornikiem surow
c6w dla przemyslu. Zatem biblijne psalmy uwielbienia gloszqce wspania
lose stworzenia, posrednio takze wspomagajq wysilki ekolog6w, choe nie 
to jest ich celem. 

KOSCl6L SWIADECTWA 

Modlitwa jest znakiem Transcendencji. Ale pelnia chrzeScijanstwa 
wymaga wcielenia, zatem troski 0 godnose kazdego czlowieka, 0 dobro 
wsp6lne, a zwlaszcza 0 prawo i potrzeby najslabszych. Wchodzimy w okres 
wielorakiego r6i:nicowania siy, zar6wno ekonomicznego, jak politycznego, 
kulturowego i religijnego - jeSli weZmiemy pod uwagy nie tylko formalnq 
przynalemosc do danego wyznania, ale i r6zne style zycia religijnego. Tym 
bardziej potrzebna jest troska 0 dobro wsp6lne, 0 przekraczanie grupo
wych interes6w. 1m bardziej partie bydq schlebialy swoim wyborcom, tym 
wiyksza bydzie potrzeba, aby ktos mowil przykre prawdy, aby sklanial do 
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rachunku sumienia. I aby sam byl do niego zdolny. Na tym pol ega 
swiadectwo KoSciola: mowienie "w czas i nie w czas", bez koniunktural
nych unikow, i sluzenie spoleczenstwu bez nadmicrnej troski 0 swoj prcstiz, 
pozycj~ i stan posiadania. 

W nowej sytuacji potrzebny jest nowy ksztalt patriotyzmu, juz nie tyle 
oporu i walki, ile pracy, odpowiedzialnoSci i czynnej solidarnosci. Jego 
pogl~bianie i szerzenie jest glownym spolecznym zadaniem KoScio1a. 
Wymaga to rowniez pracy myslowej potrzebnej dla likwidacji "bialych 
plam etycznych" istniej'lcych w romych dziedzinach Zycia, dla coraz 
gl~bszcgo rozumienia konsekwencji wiary, dla zbierania, analizowania 
i upowszechniania doswiadczen ludzi staraj'lcych si~ Zye po chrzeScijansku, 
a rownoczesnie rozpoznawania tego, co jest dobrem wspolnym spoleczen
stwa w aktualnych warunkach. 

Nie mam w'ltpliwoSci, ze dobrem tym jest rozwoj spo!eczenstwa w pemi 
demokratycznego, tzn. takiego, ktore posiada pem'l gam~ rozmaitych 
grup, zwi'lzkow, organizacji zawodowych i ruchow, samorz'ldow i r6Znego 
rodzaju wladz. Spoleczenstwa, ktore - zgodnie z zasad'l pomocniczosci 
- buduje si~ od osoby, rodziny, grupy kolei:enskiej czy s'lsiedzkiej, 
w ktorym istniej'l najwi~ksze moiliwoSci uczestnictwa i dobrowolnej 
wspolodpowiedzialnoSci. Wi~cej jeszcze - spoleczenstwa takiego, w ktorym 
przewag~ maj'l grupy, organizacje i ruchy realizuj'lce cele spoleczne bez 
d'lzenia do zdobycia wladzy, choc oczywiScie chqce na pra~ tej wladzy 
wywierac wplyw - zarowno pomocny, jak i kontrolny. Innymi slowy 
takiego, w ktorym istnieje silne i szerokie zaangazowanie w dzialalnosc 
polityczn'l w jej szerokim rozumieniu (tzn. b'ld'lq wyrazem troski 0 dobro 
wspolne), zachowuj'lce niezalemose wobec partii politycznych, potrzeb
nych oczywiScie, jednak nie dominuj'lcych nad caloksztaltem zycia spolecz
nego. 

W takim spoleczenstwie moi:e si~ prawidlowo rozwijac gospodarka - jest 
w nim bowiem szeroki zakres wolnosci, a jednoczdnie tego typu kultura, 
w ktorej postawy spoleczne i troska 0 kaZdego S'l poniek'ld naturalne, 
w ktorej dbaloS{; 0 przestrzen inicjatywy dla przedsi~biorcy kojarzy si~ 
w sposob naturalny z tak'lz dbalosci'l 0 inicjatyw~ pracownik6w i ich 
rozw6j; w kt6rej dobro konkretnych ludzi rna priorytet wobec takiej czy 
innej doktryny ekonomicznej, politycznej czy ftiozoficznej; w kt6rej 
wreszcie dobro to nie jest ograniczane do poziomu konsumpcji. 

Nie mam takze w'ltpliwoSci, ze dzisiejszy patriotyzm musi d'lzye do 
rozbudowywania mi~dzynarodowej solidarnoSci, ze w obecnych warun
kach nacjonalizm jest szczeg6lnie niebezpieczny dla dobra narodu. KaZdy 
bowiem nacjonalizm wywoluje lub wzmacnia podobny u s'lsiad6w, co jest 
nicbezpieczne dla wszystkich, zwlaszcza dla slabszych. W dzungJi narodo
wych egoizmow zgin~libysmy na pewno, bo jestdmy slabi; naszym 
ratunkiem jest dobro wspolne Europy (a dalej swiata), czyli budowa 
struktur mi~dzynarodowych, kt6re by moiliwie dobrze zabezpieczaly 
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prawa slabych, a jednoczesnie stwarzaly doping, niemal przymus roz
wijania si~. Takich struktur, kt6re ulatwialyby mi~dzynarodowll wsp61
pra~ nie tylko mi¢zy rZlldami, ale przede wszystkim pomi¢zy osobami 
i grupami, pomi¢zy spoleczenstwami. Jest to bowiem najlepsza gwarancja 
pokoju i rozwoju. 
Wst~nym zatem warunkiem wsp6lczesnego patriotyzmu jest zmiana 

mentalnosci, myslenie po europejsku, i szerzej - w kategoriach og6lnoludz
kiej solidamosci. Tylko umiej~tnose bycia Europejczykami zapewni nam 
moZliwosc rozwoju jako Polakom. Talcie i w dziedzinie kultury, kt6rej 
szczeg6lnie dzisiaj nie da si~ utrzymae w skansenie, w izolacji. Zachowanie 
tOZsamoSci dokonuje si~ bowiem dzi~ki przywillzaniu do ko rzeni, czyli 
wainych wartoSci , kt6re stale na nowo wcielamy w Zycie, przy jednoczes
nym korzystaniu z doswiadczen innych. 

KoSci61 moie w tej przernianie bardzo pom6c, bo z natury rzeczy jest 
powszechny - ale musi na to rzeczywiScie bye kato lickim , dbae 
o rozumienie tej pow s z e c h nos c i. Jest to jego wewn~trzne, zadanie 
talcie bowiem i 00 (to znaczy jego liczni czlonkowie) jest dotkni¥ty 
w pewnej mierze prowincjonaln'l ciasnotll, egocentryzmem, mieszaninll 
kompleks6w wyiszoSci i niiszosci. 

Rozwija si~ oczywiScie w Polsce praktyczna wsp6lpraca z KOSciolarni 
lokalnyrni w krajach oSciennych, bardzo nieraz potrzebuj llcymi pomocy. 
Rzecz w tym, aby nie ograniczala si~ ona do pomocy Scisle duszpasterskiej, 
ale poszla szerokim frontem, obj~la liczne srodowiska parafialne czy 
zawodowe. Rozwija si~ wsp6lpraca pol skich parafii z zachodnimi, ale 
jeszcze bardziej potrzebna jest z takimii: parafiami ze Wschodu czy 
Poludnia. Bez paternalizmu czy kompleksu niiszoSci, z gotowoScill pomocy 
i uczenia si~, z trosk:t, 0 prawdziwll powszechnosc KOSciola, 0 wsp6ln:t, 
prac~ na rzecz wsp61nego dobra, 0 przeciwdzialanie niebezpieczenstwom, 
kt6re w r6inym czasie roi:nym KoSciolom zagrai:aj:t, . 

. KOSCIOL DIALOG U 

Bye KOSciolem dialogu - co to dzis praktycznie oznacza? Chodzi tu 
zar6wno 0 dialogiczne metody przekazu wiary, jak i 0 zasadnicz:t, postaw~ 
dialogu wobec niewierZ<!cych czy inaczej wierzllcych. 

W spoleczenstwach pluralistycznych, charakteryzuj:t,cych si~ du4 emisj:t, 
r6i:norodnych informacji, przekaz wiary nie more ich pomijae - aby bye 
skuteczny, aby zostae rzeczywiScie przyj¥ty, musi z nimi wejse w dialog. 
Inaczej grozi mu wejscie jedynie w wydzielon:t, sfer~ i:ycia i ksztaltowanie 
katolik6w "schizofrenicznych", u kt6rych i:ycie religijne stanowi pewien 
sektor, niewiele maj:t,cy wsp6lnego z innymi, "swieckimi". Ten religijoy 
dzial i:ycia moi:e' trwae jakby niezaleinie, ale pr~dzej czy p6miej ulega 
uwilldowi, przeradza si~ w fol klor czy powierzchown'l tradycj~. 

MoZliwe jest oczywiScie talcie uformowanie si~ mentalnosci sekciarskiej, 
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'II kt6rej zwi~zek wiary z :iyciem moze bye bardzo silny, ale na zasadzie 
pcwnej redukcji, odrzucenia prawdziwego dialogu, zamkni~ia si~ wobee 
"zlego" swiata. Prowadzi do tego niekiedy potrzeba integralnoSci (lub 
psychicznego bezpieezeilstwa) widac to zar6wno u katolik6w przeci~tnych, 
jak tei: bardzo gorIiwych. 

Jest rzee~ oczywist~, Ze szeroki, "g~sty" pluralizm infonnacyjny 
stwarza duze trudnosci w osi~gni~iu sp6jnego pogl~du na swiat, maj~cego 
zdolnosc kierowania calym :iyciem. Duch "sekciarski" ezy "sektorialny" 
jest form~ nieskuteeznej ucieczki od tyeh trudnoSc1. Nie wehod z~e blizej 
w sfer~ szeroko rozumianej pedagogiki trzeba przynajmniej podkreslie, Ze 
w tym wypadku dialog jest metod~, kt6ra rn a doprowadzie do osi~gni¢a 
takiego swiatopogl~du , musi wi~ posiadae program, kt6ry do tego eelu 
zmierza i weale nie wyklueza systematycznego nauezania. Chodzi tu 
jedynie 0 to, aby poznawanie odbywalo si~ w ustawicznej konfrontaeji 
z problemami zycia, aby daj~e wiadomoSci jednoezesnie uezye szukac, 
myslec, odpowiadac na pytania i podejmowac problemy. Jest to wi~ 
metoda trudna, ale konieczna. 

Dialog jest konieczny zwlaszcza wobee ludzi doroslyeh i w og6le 
swieekieh, dla kt6ryeh rozmowa jest podstawowym narz¢ziem ewan
gelizaeji - zar6wno wobee swyeh dzieci, jak i przyjaci61, koleg6w ezy 
s~si ad6w. Tej rozmowy trzeba si~ teZ uezye, nie jest ona weale latwa. 

Ale jest moZliwa nawet w liturgii - ktM w Krakowie nie slysza! 
o dialogieznyeh horniliaeh ks. Tisehnera z udzialem przed szkolakow? 
Dawne to wprawdzie ezasy, ale pami~ 0 nieh trwa. Takze w praktyce 
niekt6ryeh grup homilia celebransa jest dopelnieniem ezy pogl~bieniem 
refleksji uezestnikow. 
Mowi~e 0 dialogu jako 0 postawie trzeba najpierw usun~e ez~sto 

spotykane opory, plyn~ce z niezrozumienia jego eharakteru. Jdli spotykaj~ 
si~ ludzie przekonani 0 prawdzie swoieh r6Znyeh religii ezy pogl~dow na 
swiat, to co rna im dac dialog? ezy konieeznie zrnian~ przekonan jednej 
strony? 

Powiedzmy jasno: w dialogu nie rna 0 bow i ~ z k u przekonania czy 
zwyci~zenia partnera, nie jest to bowiem ani pojedynek, ani wiee, ani 
glosowanie. Chodzi w nim 0 to, aby swoj~ wiar~ lub swoje przekonania 
udost~nic partnerom w taki spos6b, aby ulatwic im ieh zrozurnienie 
i przyj~cie . Reszta jest spraw~ wolnej woli i laski - gdy ehodzi 0 wia~. 

W dialogu mamy si~ wzajemnie wzbogaeac, ezy to przez lepsze 
rozumienie dobra i zla, ezy przez poznanie wartoSci, kt6re ktos inny lepiej 
niz my rozumie i realizuje. 

I wreszcie ehodzi 0 znalezienie ezy poszerzenie tego, co jest wsp6lne, co 
moze bye podstaw~ wspo!dzia.!ania. 

Dialog jest wi~ po to, aby si~ zbliZae do prawdy i dobra, aby si~ 
wzajemnie uezyc. Pojedynek ani wiec tego nie daj~ , raezej przeeiwnie, 
wyostrzaj~ r6mice i utrudniaj~ porozumienie. 

23 



STEFAN WILKANOWICZ 

W Polsce bodaj najwazllleJszy i najtrudniejszy wydaje m) S)~ dialog 
z ateistami praktycznymi, swiadomie czy nieswiadornie adoruj~cymi pie
ni~dz lub wladz~. Cz~sto s~ oni bowiem przekonani, ze ich post~owanie 
jest sluszne, Ze "s~ w porz~dku", bo wierz~, do kosciola chodz~, na ta~ 
daj~, nikogo nie zabili (moze z wyj~tkiem nienarodzonego), nikogo nie 
okradli (moze z wyj~tkiem panstwa). 0 co wi~c chodzi? Wiedz~ oczywiScie, 
ze nie s~ swi~ci, ale takie jest zycie, kaZdy rna dbae 0 siebie, a jak kto leniwy 
lub glupi, to sam sobie winien - trudno - niech cierpi czy ginie. 

Tych ludzi nie dr~y poszukiwanie prawdy ani tez nie maj~ moralnych 
niepokojow. 

OczywiScie s~ wsrod nich ludzie dose romi, zarowno jakos dobrzy, lecz 
niedoinformowani i bezmyslni, jak i ci, ktorzy zdrowe niepokoje stlumili 
i mniej lub wi~ej swiadornie do swojego post~powania dorabiaj'l, ideologi~, 
ktora rna im dae spokoj sumienia. Z tymi pierwszymi porozumienie jest 
oczywiScie latwiejsze, z drugimi bardzo trudne. Sam slowny dialog 
najcz~sciej nie wystarczy, potrzebny jestjakis moralny wstrz~s, na przyldad 
doswiadczenie wie1kiego cierpienia i wielkiego dobra jednoczeSnie, zatem 
nie tyle slowa, ile swiadectwo, ktore zburzy sztuczny spokoj i uproszczone 
pog1'1,dy. 

Innego rodzaju dialog moZe rozwin~e si~ z ludzrni uwazaj~cymi si~ za 
niewierz'l,cych czy poszukuj~cych, lecz maj~cymi wiar~ podstawow~. Tu 
zapewne cz~sciej spotkamy ludzi moralnie wrazliwych - bo przywi~zanych 
do dobra - i z tego powodu cierpi~cych. Wsrod nich zapewne cz~sciej 
dostrzezemy rozdarcie pomi¢zy zasadnicz'l, wiar'l, w dobro a doswiad
czeniem zla w swiecie i buntem wobec pewnego obrazu Boga, ktorego si~ 
czyni za nie odpowiedzialnym. Dla tych ludzi wiara podstawowajest czyms 
o wiele trudniejszym niz odziedziczona wiara chrzeScijanska. Podstawo
wym problemem - dojScie do wiary w Boga osobowego i kochaj~cego. 

Dialog w plaszczyznie wartosci moze tu bye latwy, moZliwose wspoipra
cy duza. Czerpae od nich mozna moze najwi~ksz~ bezinteresownose 
- czynienie dobra bez nadziei nagrody, bez nadziei na wieczn~ sprawied
liwose i wieczne szcz~scie. Przybliza.e im zas trzeba prawdziwego Boga 
i okazywae szacunek wobec Tajemnicy - nie zas triumfalizm i zadufanie. 
I na koniec jedna bardzo wama uwaga: wiarygodnose dialogu ad extra 
zalezy od dialogu wewn'l,trz KoSciola, st'l,d waznose postawy i praktyki 
dialogu w calym Zyciu Kosciola. 

DIALOG I SOLIDARNOSC SPOLECZNA 

W dzisiejszej Polsce dialog jest wamy talcie z innego powodu. Wchodzi
my w okres roznicowania si~, podzialu na rozne orientacje czy partie, 
rozwarstwienia spolecznego. W Polsce reaJnego socjalizmu istotny by! 
podzial na "nas" i "onych", na wlaScicie1i Polski Ludowej i najemnikow, 
na narOd i ObC4 narosl pasozytuj~c~ na nim, na polskose i zsowietyzowan~ 
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kultury. Nawet jeSli granice nie byly wyramie wytyczone - nieraz 
przebiegaly wewn~trz ludzi - to zasadnicza roinica byla jasna. To 
ulatwialo zdumiewaj~ce sojusze miydzy intelektualistami i robotnikami, 
miydzy "proletariuszami" i arystokratami. I nie tylko sojusze, takZe 
autentyczne przyjainie. Czyli "cud" SolidarnoSci. 

Dzis jest inaczej. RoZnicowanie siy jest nieuniknione, ale czy musi 
prowadzie do wrogoSci? Czy spoleczenstwo musi wrocie do stanu "natural
nego", w ktorym pan iniynier nie utrzymuje stosunkow towarzyskich 
z brygadzist~, a pan doktor z pielygniark~? Czy musz~ konczye siy 
przyjaznie w chwili zapisania siy do roinych partii? Czy S4 moZliwe 
serdeczne i bliskie stosunki pomi¢zy luMmi bogatyrni i bardzo skromnie 
Zyj~cymi? Czy demokracja pol ega tylko na prawach wyborczych? 

I wreszcie pytanie podstawowe: czy takie "normalne" spoleczenstwo nie 
jest przeciwienstwem KOSciola? 

W powojennej historii Polski KOSci61 byl postrzegany jako znak 
sprzeciwu, sprzeciwu koniecznego wobec zla, wobec zagrozenia pod
stawowych wartosci, czlowieka, narodu, kultury. Nie byl to czas dialogu, 
chyba ze bardzo prywatnego, niemal ukrytego. W Zyciu publicznym 
o szczerosc bylo bardzo trudno, a bez niej nie rna dialogu. 

Dzis wszystko wskazuje na to, i.e KoSci61 powinien bye coraz bardziej 
znakiem jednoSci, znakiem solidamoSci. Bez podstawowej jednoSci moralnej, 
powszechnie uznawanego zespolu wartoSci, zadne spoleczenstwo nie moze siy 
utrzymae. 1m bardziej b¢ziemy siy roZnicowali, im gwahowniej b¢ziemy 
bombardowani przez stale rosn~~ ilosc niespojnych in formacji , konfron
towani z roinymi kulturami, obyczajami i pogl~ami, tym bardziej potrzebna 
nam bydzie wspolna baza niekwestionowanych wartoSci i obyczajow. 

Stll:d niezast~piona rola Kosciola. Moi.e on bye jeszcze bardziej potrzeb
ny spoleczenstwu niz dawniej, w czasie walki, tyle tylko, ze musi zmienie 
styl Zycia i ewangelizacji. 

Coraz mniej byd~ skuteczne dzialania odbierane jako autorytar
no-administracyjne, coraz bardziej potrzebne swiadectwo i dialog. Swiade
ctwo czyli sposob bycia, kt6ry realizuje dialog, organizuje dochodzenie do 
prawdy, dobra i wsp6lpracy. 

W praktyce oznacza to maksymalny rozwoj rozmaitego rodzaju grup 
formacyjno-samopomocowo--ewangeJizacyjnych, organizacji i ruchow, 
a takZe systematyczne przeksztaicanie parafii we wspolnoty wspolnot. 
Stwarzanie warunkow dla spotykania siy ludzi z r6i:nych srodowisk, 
uczenia siy wymiany doswiadczen, pomocy w rozwoju, dostrzegania 
potrzeb ludzi i srodowisk, nawillzywania wsp6lpracy w celu ich za
spokajania. lnnymi slowy budowania Kosciola modlitwy, swiadectwa 
i dialogu na r6Znych poziomach, w r6Znej skali - od zespolu rodzin 
poprzez rady parafialnll do ogolnokrajowej organizacji. 

A r6wnoczeSnie budowanie w ten sposob demokracji podstawowej, 
istniejllcej w obyczajach, w charakterze stosunkow mi~dzy ludZmi. 
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S'ld~, Ze taki byl zasadniczy etos SolidamoSci. Tak go w kazdym razie 
ksztaltowal Ian Pawel II. Przypomnijmy kilka zdan z jego nauczania. 
Zwracajllc si~ do mlodziezy (Krak6w, 10.06.1987) powiedzial, ze Kongres 
Eucharystyczny jest po to, "bYScie si~ dobrze nad tyro wszystkim za
stanowili ... co znaczy ta solidamosc Boga z czlowiekiem jako poczlltek 
wszelkiej solidarnoSci czlowieka z czlowiekiem. lako poczlltek wszelkiej 
solidarnosci ludzkiej. Solidarnosc Boga z czlowiekiem si~gajllca do tego, ze 
daje siebie." 

W Gdyni 0 solidarnoSci m6wil Ojciec Swi~ty w ten spos6b (11.06.1987): 

"Solidarnose musi ise przed wa1k4. W6wczas ludzkose mole przetrwae. 
I moi:e przetrwae i rozwijae si,. kai:dy narOd w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo 
co to maczy solidarnosc? Solidamosc to maczy spos6b bytowania w wieloSci 
ludzkiej, na przyklad narodu, w jednosci, w uszanowaniu wszystkich r6i:nic, 
wszystkich odmiennoSci, jakie pomi¢zy ludimi zachodzlb a wi'rC jednose 
w wieloSci, a wi'rC pluralizm, to wszystko micici si~ w poj'rCiu solidarnoSci." 

dopowiadajllc w Gdansku (12.06.1987): 

,,»Jeden drugiego brzemiona noscie« - to zwi,.zle zdanie Apostola jest 
inspiracj4 dla mi¢zyludzkiej i spolecmej solidarnosci. Solidarnosc - to 
maczy: jeden i drugi, a skoro brzemi~, to brzemi,. niesione razem, we 
wsp6lnocie. A wi'rC nigdy: jed en przeciwko drugiemu. Jedni - przeciw 
drugim. I nigdy »)brzemi~( dZwigane przez czlowieka samotnie. Bez pomocy 
drugich. Nie moi:e bye walka silniejsza od solidarnosci." 

Etos ten dzisiaj si~ kruszy, podkopywany jest z r6i:nych stron. Nawet 
jesli go bur:q - swiadomie czy nidwiadomie - ci, kt6rzy go tworzyli, 
KoSci61 me moZe go porzucic. 

Jest za mega odpowiedzialny. 
Stefan Wilkanowicz 
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KOSCIDt - WSPDLNOTA DLA WSZYSTKICH 

NOWE WYZWANIE 

Nowa sytuacja stawia wobec nas, chrzeScijan, nowe wymagania. Nie 
moierny jui si~ chowac za parawan braku moi:liwoSci. dzialania ani tei 
rnarkowac dzialan pozornych, zast~pczych. To wspaniale, ie odpadly 
KoSci.olowi w Polsce zadania polityczne, mediacyjne, ie kultura chrzd
cijanska rna znowu azyl nie tylko pod koScielnym dachem. Jdli jednak 
sluszna jest diagnoza, i:e spoleczenstwo cierpi na pustk~ b~d~c~ wynikiem 
laicyzacji, na rozchwianie w dziedzinie wartosci moralnych i na brak·wi~zi 
rni¢zyludzkich - to nasze zadania bardzo si~ ukonkretniaj~, a jednoczd
nie staj~ si~ niezrniernie pilne. Pogl~bianie autentycznego zwi'lZku z Bo
giem, forrnacja wiary i prawdziwej urniej~tnoSci rnodlitwy, ksztaltowanie 
ewangelicznych postaw moralnych, kt6re potrafi~ si~ oprzec naciskowi 
konsurnpcyjnego i splaszczonego do doczesnosci stylu i:ycia, a wreszcie 
budowa gl~bokiego braterstwa mi¢zy ludZmi poprzez iycie we wsp6lnocie 
- oto rejestr wyzwan, przed kt6rymi stajerny. 

Czy rnoie sprostae irn chrzeScijanstwo sforrnalizowane? Czy podejrnie je 
Kosci6! urz¢owo-uslugowy? Czy rnarny jeszcze czas na ewangelizacj~ 
kr~c~c si~ ci~gle wok6l rnalych spraw strukturalnych i wewn~trznych? Czy 
jestesrny partnerami tych wszystkich, kt6rzy pragn~ odnowic spo!eczen
stwo, k6rym rnarzy si~ wizja nowego hurnanizmu i lepszego swiata? Czy 
religia potrafi wyjsc poza indywidualne uswi~enie czlowieka i odnaldc si~ 
w wielkich nurtach swiata? Czy odnowa Soboru Watykanskiego II dotarla 
jui do diecezji i parafii i przeksztalcila rnentalnosc wierz~cych? Czy 
wypracowalismy struktury, kt6re pozwolilyby ujrzeC KoSci6l w calym 
bogactwie jego charyzmat6w i powo!an, a nie tylko w klerykalnym 
gorsecie? Czy rzeczywiScie KOSci6l Chrystusa jest czytelnym znakiem dla 
wsp6kzesnego swiata? To tylko najkr6tszy eejestr pytan, od kt6rych nie 
wolno szukac ucieczki. 

WSPOLNOT A KOSCIOLA 

Jedn~ z najpilniejszych spraw jest odbudowanie ezeczywistej Komunii 
KoScielnej. KoSci6! albo funkcj onuje na zasadzie jednego Gala oiywione
go pezez Chrystusa, albo zarnieea i wyrodnieje. Cialo Cheystusa jest 
rozdarte nie tylko na setki r6i:nych wyznan. W ramach chrzeScijanstwa 
katolickiego wykopalisrny mi~dzy sob~ przepaSci., zda si~, nie do przebycia. 
Wzajernne poznanie, pobudzanie i:ycia wiary, dialog - ~ w zaniku. Zyjemy 
w sytuacji gl~bokich gett. Nawet, jdli powstaj~ aktywne srodowiska 
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i wspolnoty wiary, potrafi,! one odci,!c si~ od reszty, zamkn'lc w sobie 
i zatracic poslannictwo apostolskie. Schizma w KoSciele przybrala dzis 
nowe [ormy. Jakie wielu oboj~tnych i jakie wie\u gorliwych religijnie 
ignoruje KoSci61 i Zyje praktycznie poza nim. Nie trzeba udowadniac, jak 
wielkie to niebezpieczenstwo dla ewange\izacji i swiadectwa. 

PARAFIA 

Parafia w sposob istotny kumuluje te wszystkie trudnosci. Nast~puje 
coraz wi~ksza marginalizacja i oddalanie si~ ochrzczonych od centrum 
parafii i grup odnowy. Jdli zagubimy trosk~ 0 wszystkich ochrzczonych, 
zagubimy caly ewangeliczny dynamizm chrzeScijanstwa. KoSciol stanie si~ 
towarzystwem wzajemnej adoracji, a nie nosnikiem uniwersalnej misji 
i sluiby. W iaden sposob nie moma do tego dopuScic! Swiadomi ludzie 
KoSciola widz'! coraz jasniej, i:e cala batalia 0 to, by byc naprawd~ 
KoSciolem, sprowadza si~ na teren parafii . 

Tu ponosimy najwi~ksze k1~ki. Nie umiemy wychowac ludzi do iycia 
we wspolnocie w miejscu, gdzie dokonuje si~ zasadnicza formacja . Parafia 
jest kategori'l kultyczn,!, uiytkow'l, ale nie jest dla nas srodowiskiem iycia 
i dzielenia si~ wiar'!, podejmowania zadan apostolskich. Wytworzyla si~ 
jakas wielka pustka mi~dzy najmniejsz'l cZ'lstk'l KoSciola, jak'l jest 
rodzina, a wielk'l struktur'l parafialn'l. Nie mamy wspolnot posrednich, 
podstawowych dla dojrzalego Zycia KoSciola - wspolnot s'lsiedzko-rodzin
nych, gdzie ludzie znaliby si~, modlili, razem czytali i komentowali 
Ewangeli~, pomagali sobie wzajemnie i ewangelizowali swe srodowiska. 
GI~bokie potrzeby ludzkie: podmiotowoSci, uczestnictwa, nie &t, bo nie 
mog,! byc, zaspokojone w wie\kich skupiskach koscie\nych. Jesli tego nie 
zrozumiemy - coraz wi~ej ludzi b~zie uciekac do sekt, oddalaj'lc si~ od 
katolicyzmu. 

Ale wylania si~ tu mow nowy problem. Jak przejsc od biernej i zimnej 
masy do prawdziwego, zespolonego, wlasciwie uformowanego Ludu Boie
go? "Ruch dla lepszego swiata" posiada tak'l wypracowan'l i sprawdzon,! 
na roinych kontynentach strategi~ dzialania duszpasterskiego. Trzeba 
jednak, by duszpasterze i swieccy przeiyli prawdziw'l odnow~ duchow'l, 
nawrocenie, by zacz~li niepokoic si~ aktualn'l sytuacj'l i szukac lekarstwa 
na schorzenia. 

Koniecmy jest wielki oddolny ruch ku odnowie parafii, spontanicmy, 
gdyi tego nie da si~ zadekretowac odgornie. Kilkaset parafii w swiecie, cale 
diecezje weszly na t~ drog~. ezy nie warto zainteresowac si~ ni'l i u nas? 

Jest to droga podejmowana przez cal'! parafi~, cos na ksztalt neokate
chumenatu dla calej parafii, by powoli, ale zdecydowanie zmierzac do 
odnalezienia si~ kaidego z wiernych w malej wspolnocie, organicznie 
zwi,!zanej z innymi i otwartej na inne. JeSli nie wychowamy ksi~iy do 
takiego organicznego, wspolnotowego, dlugofalowego duszpasterstwa, 
skazujemy ich na wiecm'l improwizacj~ zamiast planowej pracy realizowa
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nia optymalnego modelu KOScioia jako wspolnoty wspolnot. Skazujemy 
ksi~iy na ogromn~ praq:, ktora moZe nie wydac wi~kszych owocOw. Nie 
pomoie niestrudzona goriiwosc, jeSii nie b~d~ wiedzieli, przed jakimi dzis 
stoj'l zadaniami; jesli nie znajd~ zrozumienia i wspolpracy ze strony 
swieckich, nie zbuduj~ duchowego KoSciola, w ktorym mieszka, zbawia 
i dziala Chrystus. 

EWANGELIZACJA 

Z ewangeJizacj~ jest tak, jak z wychowaniem. W pewnym sensie nie 
trzeba na ni~ czasu. Wychowuje i ewangelizuje siy przez wszystko, co siy 
czyni i czym si~ jest. Odnosi si~ to zwlaszcza do wspolnot, choc i do 
jednostek. Trzeba by pilnie przesledzic. ktore fakty, wydarzenia czy 
struktury w iyciu KoSciola s~ antyewangelizacyjne. Namysl nad tym 
uwypuklac winien potrzeb~ prawdy, pokory i nawrocenia w ramach 
KoSciola. Takie i nam zagraia korupcja na wszystkich szczeblach. 
Odnowa KoSciola jest pilnym zadaniem, gl~boko zwi~zanym z dzielem 
ewangelizacji. Mysl~, Ze nasilac si~ b¢~ krytyczne uwagi z zewn~trz, jesli 
my sami nie zobaczymy pewnych spraw i problem ow od srodka. 

Szczegolnie ewangeJizuj~ce s~ postawy ubostwa i braterstwa. W ziden
tyfikowal1iu siy z najbiedniejszymi, w skupieniu si~ na nich, w odsloniyciu 
promieniowania ewangelizacyjnej sily ubostwa, tkwi najwiyksza szansa dla 
chrzeScijanstwa. Tam, gdzie wychodzi siy poza kategorie wladzy, nie 
odrzucaj'lc jej. ale przekraczaj~c przez milosc, tam odnajduje siy wspolnoty 
braci i siostr. ktora od razu dziala przyci~gaj~co dla innych, staje si~ 
atrakcyjna, otwarta dla wszystkich szukaj~cych dobra i prawdy. "Patrzcie, 
jak oni si~ miluj~." To jest najwainiejsze. 

Ale tak jak w wychowaniu potrzeba specjalnych srodkow i sposobow 
dzialania wychowawczego, tak tei i w ewangelizacji potrzebujemy specjal
nych grup ewangelizuj~cych. W niewystarczaj~cym stopniu roly t~ pelni~ 
zakony i parafie. Czy nie powinny wiyc powstac zespoly ludzi 0 wyj~t
kowym wyczuciu apostolskirn i spolecznym. by wychodzic na ulice miast, 
na dworce. do miejsc zabawy i rozrywki, ale taue do miejsc cierpienia 
i bolu, by niesc Ewangeli~ ludziom opuszczonym, tym, ktorzy zagubili sens 
iycia, zbuntowanym, tym, ktorych zrazilo czy zagubilo po drodze nasze 
duszpasterstwo? 

Kiedys w Warszawie przez wiele lat te funkcje spelnial jeden niezwykly 
czlowiek, ktory zast~owal tu cal~ instytucjy, bo wypelnial go duch troski 
o zabl~kane owce. Byl nim ks. Bronislaw Bozowski. Szkoda. ie my 
wszyscy, zaharowani, zabiegani od prelekcji do zebrania, od rekolekcji na 
wyklad, coraz mniej czasu mamy dla zwyklego czlowieka z jego zwyklymi 
problemami. Modl~ siy za przyczyn~ ksi¢za Bronka, by natchn~1 bis
kupow, aby takich wolnych strzelcow Pana Boga powolywali przynajmniej 
w kaidym wiykszym mieScie. 

Ks. Mieczyslaw Nowak 
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Taki tytuJ znalazl si(! na okladce francuskiego tygodnika katolickiego "La 
Vie ", ktory zamiescil wynik socjologicznego sondaiu zrealizowanego w stycz
niu bieiqcego roku w Polsce, na W(!grzech i w rejonie moskiewskim. Byla to 
inicjatywa tego pisma, ktore wyslalo rowniei swoich reporterow do kilku 
krajow Europy srodkow()-wschodniej. Po opublikowaniu wynikow sondaiu 
oraz artykulu zorganizowalo nast(!pnie dwie publiczne dyskusje na temat roli 
Kosciolow w tych krajach (w Paryiu i w Lyonie), w ktorych wzi(!ly udzial 
takie zaproszone osoby z NRD, Polski (Stefan Wilkanowicz) , Czech 
i Rwnunii. 

Poniiej publikujemy wyniki sondaiu oraz fragmenty dyskusji grona 
polskich socjologow, ktorzy je komentujq, a nast(!pnie zastanawiajq si(! nad 
problemami Kosciola w Polsce. Uzupelnieniem tego komentarza sq opinie 
pochodzqce z W(!gier i z NRD. Ta ostatniajest streszczeniem rozmowy kilku 
ewangelickich i kalOlickich dzialaczy Aktion Suehnezeichen. 

I. Czy zdaniem Pana (i) religia odegrala wai:n,! rol~ w wydarzeniach, kt6re 
doprowadzily do demokratyzacji ustroju w waszyrn kraju? 

W~gry Polska ZSRR 

rol~ wai:n,! 48 73 28 

niewai:n,! 46 24 54 

brak odpowiedzi 6 3 18 

Prawie trzy czwarte Polakow s,!dzi, i:e religia odegrala wai:n,! rol~ 
w dokonanych przemianach, w szczegolnosci mysi,! tak katolicy prak
tykuj,!cy i czlonkowie "Solidamosci". 
W~grzy S,! podzieleni. Odpowiedzi twierdZ'!ce pochodz,! przede wszyst

kim od osob starszych, robotnikow i praktykujl!cych. 
Przeszlo polowa mieszkanc6w regionu moskiewskiego, w szczegolnosci 

ze szczyt6w drabiny spolecznej, daje odpowiedi negatywn'!. 
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II. Czy zdaniem Pana (i) ta demokratyzaeja spowoduje w waszym kraju 
wzrost ezy zmniejszenie praktyk religijnyeh? A moZe nie si~ nie zmieni w tej 
dziedzinie? 

W~gry Polska ZSRR 

wzrost 76 36 71 

zmniejszenie 2 11 

nie si~ nie zmieni 19 46 18 

brak odp'owiedzi 3 7 10 

Tylko 36 % Polak6w przewiduje wzrost praktyk religijnyeh, a 11 % 
mysli, i.e si~ obnizll, (24 % wsrOd reprezentant6w wyiszyeh grup spoleez
nyeh). 

Przeciwnie na W~grzech, duZa wi~kszosc (nawet areligijni) oczekuje 
wzrostu praktyk; podobnie w rejonie moskiewskim (takZe wsrOd ezlonk6w 
partii komunistyeznej). 

III. Czy slj,dzi Pan (i), ze w waszym kraju ksi~za i pastorzy powinni 
angazowac si~ w dzialalnosc politycznlj" aby bronic demokraeji i wolnoSci? 

W~gry Polska ZSRR 

tak 49 36 84 

nie 46 55 8 

brak odpowiedzi 5 9 8 

Przeszlo polowa Polak6w jest przeciwna. 
W~grzy slj, raezej za, gl6wnie mlodzi i areligijni. 
Przytlaezajlj,ea wi~kszosc mieszkanc6w rejonu moskiewskiego jest za. 

IV. Czy dokuezano Panu (i) z powodu panskiej wiary? 

W~gry Polska ZSRR 

tak 

nie 

brak odpowiedzi 

9 

90 

1 

9 

91 

2 

89 

9 
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Okolo 90 % Polakow, Wr;grow i mieszkancow rejonu moskiewskiego 
daje odpowiedi negatywn~. 

Ale 30 % Wr;grow ze szczytow drabiny spolecznej, 28 % czlonkow 
polskiej partii komunistycznej i 37 % Polakow wyznaj'lcych religir; inn~ nii: 
katolicyzm odpowiada pozytywnie. 

v. Czy zdaniem Pana (i) Jan Pawel II mial wplyw na powrot wolnosci na 
Wschodzie? 

Wr;gry Polska ZSRR 

decyduj~cy 11 60 4 

wainy 31 29 18 

malo wainy 34 6 22 

zupelnie niewainy 15 2 10 

brak odpowiedzi 9 3 46 

Dla 89 % Polakow wplyw Jana Pawla II byl decyduj~cy lub przynaj
mniej wainy. 

42 % Wr;grow (glownie osoby starsze, robotnicy i praktykuj~cy) mysli 
podobnie, ale 49 % jest przeciwnego zdania. 

Prawie polowa mieszkanc6w rejonu moskiewskiego nie wypowiada sir;, 
32 % mysli, i:e wplyw papieia byl bardzo malo wamy Iub zupelnie 
niewainy. 

Praktyki religijne (dotycz~ce uczestnikow sondaiu) 

Wr;gry 
deidaruj'l sir; jako: 

katolicy ortodoksyjni 15% 
katolicy niepraktykuj~cy lub nieortodoksyjni 50% 
protestanci praktykuj'lcy 4% 
protestanci niepraktykuj'lCY lub nieortodoksyjni 25% 
ateiSci 4% 
inni 2% 

PoJska 
deidaruj'l sir; jako: 

katolicy 92% regularnie praktykuj~cy 78% 
inni 2% praktykuj ~cy nieregularnie 11 % 
areligijni 6% niepraktykuj~cy II % 
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Moskwa i jej rejon 
deldaruj,! si\.! jako: 

prawoslawni 22% praktykuj,!(:y regularnie 1% 
muzuhnanie 1% praktykuj,!cy nieregularnie 22% 
areligijni 77% niepraktykuj,!cy 77% 

DYSKUSJA SOCJOLOGOW 

TADEUSZ SZA WIEL: Kiedy analizujemy wyniki tej ankiety, to od razu 
pewne rzeczy sklaniaj,! do refleksji. Po pierwsze wszyscy oceniaj,! pozytyw
nie rol\.! reIigii i wiary w przemianach demokratycmych tych trzech krajow. 
Szczegolnie wyraine jest to w Polsce, ale i takze w Moskwie mamy 
macz'!C'! wieIkosc - 28 procent. Jesli natomiast chodzi 0 problem, czy te 
zmiany wplyn,! na praktyIO religijne, to zrozumialy jest wi\.!kszy optyrnizm 
W\.!grow i Rosjan. W Polsce odnowa religijna zacz\!la si\! przecie:.i: duzo 
wczeSniej i nie rna powodow, by s,!dzic, ze doma jakiegos przyspieszenia. 
Zaskoczyla mnie odpowiedz 55 procen t ankietowanych, :.i:e ksi\!za n i e 
powinni angazowac si\! w dzialalnosc politycm'!. Trudno to wytlumaczyc. 
Natomiast dziwnie niska liczba moskwiczan, ktorzy deldaruj,!, ze byli 
przesladowani za wiar\!, moze wynikac po prostu z niewielkiej liczby 
wierz'!cych w calej populacji. 

TADEUSZ CH OMICKI: Zacm\! od tych paradoksalnych 55 procent 
negatywnych odpowiedzi Polakow w sprawie zaangazowania politycmego 
ksi\.!Zy. Moze to wynikac z faktu, ze w Polsce ksi \!za jak gdyby wykonali juz 
swe zadania w tym zakresie, obronili zagrozone wartosci. Obecnie zadania 
w sferze publicznej mog,! juz przej,!c ludzie w naturalny sposob do tego 
powolani - politycy. St,!d odczucie, :.i:e ksi\!Za mog,! wrocic do kosciolow 
i zaj,!c si\! dusZ'! narodu. Natomiast bardzo wysoki procent tych, ktorzy 
s,!dzll, :.i:e Ider w Rosji powinien si\! angazowac w sprawy publiczne, wi'!ze 
si\.! z niedostatkiem wyksztalconych ruchow politycmych, brakiem spraw
dzonych w walce dzialaczy. Z kolei na W\!grzech, gdzie proces ksztalcenia 
kadry dzialaczy niezalemych zacz'!l si\! wczeSniej niz w ZSRR, ale pomiej 
niz w Polsce, wynik jest posredni. 

Jesli idzie 0 pytanie drugie, to moim zdaniem taka a nie inn a sytuacja 
w Polsce wynika z tego, ze nastllpil u nas - mowi,!c j\!zykiem socjologicz
nym - "efekt sufitowy" . Znaczy to, ze ci, ktorzy mieIi wierzyc, S,! juz 
wierz'!cy, wi\.!C trudno przewidywac wzrost. 

Niezwylde ciekawa jest tak niska - 2 procent - liczba odpowiedzi na 

3 -ZNAK 33 



WIARA OBALA REZYMY 

pytanie 0 przesladowania w Rosji. Moze proces powstrzymywania praktyk 
zaszedl tam tak daleko, ze cale pokolenia wyrosly jakby w kompletnej 
niewierze i dlatego nie mialy poczucia przesladowania. 

STEFAN WILKANOWICZ: WlaSnie - nie bylo kogo przesladowae. A na 
inne roZnice niewlltpliwie wplyw wywarl fakt, iz papieZem jest Polak. 
Mysl~, Ze nie morna przecenie znaczenia pierwszej wizyty PapieZa, ktora 
pokazala Polakom, Ze mogll bye razem i mogll czegos dokonae. To bylo 
doswiadczenie, ktore odrornia nas od W~grow czy Rosjan. Oni tego nie 
przezyli. 

ANNA ZINSERLING: Bye moZe dla interpretacji wynikow warne jest 
zwr6cenie uwagi na czas przeprowadzania ankiety - pocZlltek 1990 r. 
Stosunkowo duzy procent Polakow, ktorzy 8ll za wycofaniem si~ ksi~zy 
z dzialalnoSci politycznej, mogl si~ brae z wllskiego rozumienia polityki, 
z utozsamiania jej np. z dzialalnoScill partyjnll. 

LIDIA KULIKOWSKA: Kiedy 73 procent Polakow mowi, Ze rola religii 
w procesie przemian byla bardzo warna, to akceptuje aktywnose politycz
nll KoSciola wtedy, kiedy nie bylo innych instytucjonalnych moZliwoSci 
dzialan politycznych niz oficjalne, kontrolowane przez aparat partyjny. 
Natomiast teraz KoSci61 b¢zie magi realizowae swojll rnisj~, do ktorej 
zostal powolany i w realizacji ktarej nie moze bye zas4piony: spotkania 
z Bogiem, apostolstwa wiary, uwalniajllc si~ od koniecznosci wspierania 
pozareligijnycb dllzen wiernych. 

STEFAN WlLKANOWICZ: JeSli chodzi 0 zaangazowanie kaplanow 
z Rosji, sprawa wydaje mi si~ dose jasna. Rosjanie rnieli w tym zakresie 
dotlld doswiadczenie negatywne, tzn. kler prawoslawny byl najczySciej a1bo 
bierny, albo manipulowany przez wlad~. Zatem bardzo potrzebujll 
zmiany. Podobnie, choe w mniejszym stopniu, dzialo si~ na W~grzech. Oni 
rawniez mieli doswiadczenie zbyt daleko idllcej wsp6lpracy hierarchii 
protestanckiej czy katolickiej z wladzami. Stare tradycje jozefinskie prze
niosly si~ do systemu socjalistycznego. 

JeSli natomiast idzie 0 Polsk~, to z pewnoscill odgrywa tutaj rol~ 
rozumienie polityki. Poza tym przez wiele lat propaganda wmawiala nam, 
ze religia jest sprawll prywatnll i cos z tego w ludziach zostalo. 

Np. w pewnym okresie do redakcji jednego z pism katolickich czytelnicy 
cz~to pisali, Ze nie cb~ pisma politycznego tylko katolickiego, naklad 
zaczlli spadae. To bardzo charakterystyczny dow6d, ze zostal jednak 
wpojony radykalny rozdzial polityki od religii. 

MoZe tu tez odgrywae rol~ negatywne widzenie polityki oraz zaw~zone 
pojmowanie misji KoSciola. 

Wybory z 4 czerwca mialy charakter swego rodzaju referendum, w kto
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rym chodzilo 0 podstawowe wartoSci, gl6wnie 0 wolnosc. Byla to polityka 
w maczeniu szerokim - jak by to okreslil PapieZ - troska 0 dobro wsp6lne. 
I tutaj ksi~Za Sl! na wlaSci.wym miejscu. Natomiast w sytuacji, w kt6rej 
tworzll si~ partie polityczne, rodzi si~ ryzyko ograniczenia poj\ria polityki 
wy1llcznie do dzialalnoSci. partyjnej. A to zupelnie zmienia sytuacj~ i sklania 
do przekonania, Ze w dzialalnosc partii ksi~za nie powinni si~ angai:owac. 

Dla mnie wiele mowillcajest odpowiedz Polakow na pytanie 0 ewentual
ne zmiany w praktykach religijnych. Prawie kai:dy, kto przyjeZdZa 
z Zachodu, pyta, czy KOSciol w Polsce teraz straci . Oni po prostu uwai:ajll, 
Ze praktyki religijne byly u nas sztucznie podwy:i.szone. wskutek politycmej 
roli KoSciola - byla to swego rodzaju manifestacja opozycyjnosci. To 
oczywiScie uproszczenie. Ale moZe rzeczywiScie pewna cz~sc ludzi nie 
b¢zie odczuwala potrzeby praktykowania? lana sprawa - czy KoSci.ol 
polski jest przygotowany do konfrontacji ze spo!eczenstwem pluralistycz
no-liberalnym, opartym na konkurencji? 

TADEUSZ SZA WIEL: W spotykanej na Zachodzie interpretacji pol
skiego katolicyzmu kryje si~ b1lld. Nie da si~ oczywiSci.e zaprzeczyc, ze 
zwrot ku KoSci.oIowi byl w jakims stopniu motywowany czynnikami 
politycznymi i kompromitacjll ideologii marksistowskiej. Ale to nie znaczy, 
ze to co si~ stalo w cillgu ostatnich pi~tnastu lat, mozna wytiumaczyc bez 
reszty w kategoriach socjologicznych czy politycznych. I dlatego mysl~, ze 
dokonuj llce si~ zmiany politycme nie wplynll maczllco na zachowania 
religijne. Nie da si~ oczywiScie przewidziec, co b¢zie za lat dziesi~c, ale 
w najbJiiszej przyszlosci moim zdaniem, niewiele si~ zmieni. Wiara jest 
w Polsce zjawiskiem sui generis i bardzo mocno wplecionyrn w iycie 
spo!eczenstwa. Obawy mogll dotyczyc co najwyzej ludzi, dla ktorych 
KoSci.ol byl tylko miejscem zaangaiowania areligijnego, spolecznego czy 
tei: artystycmego. 

TADEUSZ CHOMICKI: Grupa, 0 ktorej Tadeusz Szawiel wspomina, to 
wlasnie te 11 procent, ktore spodziewa si~, ze praktyki spadnll. Ale 
zgadzam si~ - i wyniki bad an potwierdzajll to - ze oZywienie reJigijne 
w Polsce jest zjawiskiem duio gI~bszym. 

STEFAN WILKANOWICZ: Otcia!byrn dodac jedno pytanie: na czyrn 
pol ega odrodzenie i pogl~bienie religijnosci? Czy w badaniach Panstwa 
mom a maleze jakies przeslanki do odpowiedzi? 

LIDIA KULIKOWSKA: N aszym kluczowym za!ozeniem jest to, ze 
religijnosc nie jest tylko specyficznll cechll iycia cz!owieka, ale z niej samej 
wynikajll pewne konsekwencje dla iycia prywatnego, dla wszelkiego typu 
planow podejmowanych i realizowanych przez ludzi . Dlatego nie opisuje
my religijnoSci sugerujllc si ~ procentem ludzi przyjmujllcych sakramenty 
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8W., uczestnicz'!cych w Mszy, czy tez iloSci,! religijnych obrazOw w domach. 
Interesuje nas to, co si~ lcryje za deklarowanymi pogl,!dami, po prostu 
Zycie osob, ktore nalez'! np. do grup odnowy. Z biografii badanych przez 
nas ludzi wynika, Ze odnowa ich rycia rodzi si~ z odnowy religijnej, 
z zadania sobie podstawowych pytari egzystencjalnych. W wypadku osob 
nalez'!cych do tych grup mamy wyj'!tkow~ zgodnosc pomi~zy tyro, co si~ 
deklaruje, a tym, jak si~ Zyje i pragnie rye. Widae to wyraznie w dziedzinie 
etyki seksualnej. Nie znaczy to, Ze ludzie ci byli swi~i od samego poc~tku. 
Kiedys ryli inaczej, zdarzaly si~ nawet tragedie usuwania ci4ZY, ale zostalo 
to u nich na nowo przemyslane. Nie id~ zatem na kompromisy. Maj~ silne 
poczucie grzechu i chc~ odpokutowae za zio, ktore si~ stalo. 

STEFAN WILKANOWICZ: Osoby nalez~ce do ruchow odnowy nie s~ 
chyba typowe. Ogolnie bior~c mamy jednak do czynienia w Polsce 
z laicyzacj~, wyraZaj~q si~ oddzieleniem wiary od rycia - brakiem 
konsekwencji. Nie ma u nas masowego zjawiska odchodzenia od wiary czy 
antyklerykalizmu, natomiast wiara funkcjonuje cz~sto jako osobna dziedzi
na zycia. Niektore badania pokazuj~, Ze etos chrzeScijanski utozsamil si~ 
w znacznej mierze z etosem narodowyro, natomiast nie bardzo zostal 
zwi~zany z etosem Zycia osobistego czy spolecznego. Jak panstwo oceniaj,! 
to zjawisko na podstawie przeprowadzonych badan? 

ANNA ZINSERLING: RzeczywiScie, uczestnicy ruchow odnowy s~ 
najbardziej "spojni", nastawieni na formowanie i wprowadzanie wiary 
w Zycie. S~ tu jednak pewne ograniczenia. Ich odpowiedzi s~ bardzo 
charakterystyczne. Otoz, twierdz~, ze zaangazowanie jest konieczne, ale 
poprzez przemian~ siebie, poprzez Zycie rodzinne, dawanie swiadectwa 
wlasnyro zyciem. Nie pojawiaj~ si~ natomiast odpowiedzi 0 koniecznoSci 
podejmowania dzialalnoSci publicznej czy wchodzenia do organizacji 
politycznych. Znacznie cz~sciej takie odpowiedzi mozna napotkae u "zwy
klych" wierz,!cych. 

Nasze badania s~ jednak jakoSciowe, nie ilosciowe, wi~ trudno to uj~e 
procentowo. 

STEFAN WILKANOWICZ: Czy Moina wobec tego przyj~e optyroistycz
ny punkt widzenia i zalozye, ze s~ to ludzie, ktorzy usiluj~ przeksztalcie 
swoje zycie, przezye gI~boko wiar~, ale na razie s~ na etapie przemiany 
Zycia osobistego i rodzinnego, zaczynania od podstaw, jednak z tendencj~ 
do pojmowania chrzeScijanstwa takZe w kategoriach spolecznych. Moze to 
dla nich jest chwilowo' jakby eel dalszy? A moZe widzicie Panstwo 
niebezpieczn~ tendencj~ , do zamykania si~, tworzenia grup wzajemnej 
adoracji czy sekt? Spora Cz\!SC proboszczow b~zie tu potakiwala i zapewne 
powie: bardzo ladnie, iQisj~ odnawiaj~, ale nie sposob sklonie ich do 
uczestnictwa w Zyciu paI;aiii, 
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TADEUSZ CHOMICKI: Takie niebezpieczenstwo zapewne istnieje, ale 
nie s,!dz~, by ludzie obci<!ieni sekciarsk,! mentalnoSci,! dominowali w ru
chach odnowy. 

ANNA ZINSERLING: ledna jeszcze charakterystyczna obserwacja: oso
by z tych ruch6w nie S,! uwrazliwione na znaczenie pracy w ich iyciu. Po 
prostu nie bior,! jej pod uwag~ jako obszaru zaangazowania spolecznego. 
Wielu przyznawalo si~ do braku satysfakcji z pracy i uznawalo j,! jedynie 
za koniecznosc. 

EWA KOLBOWSKA: Nie moma, oCzywIscle,wykluczye moZliwoSci 
zamykania si~ tych grup. Widzenie jednak takich moZliwoSci wyl,!cznie 
w kategoriach patologicznych, jako sekciarstwa czy samoadoracji, wydaje 
mi si~ duzym uproszczeniem. 

Zamkni~tose grupy odnowy moma uznae za jej atrybut naturalny, tak 
jak naturalne wydaje si~ bye "zamkni~cie" pokolenia. Pokolenie jest 
"zamkni~te" we wsp6lnocie przeiytych, egzystencjalnie wazkich wydarzen 
i fakt6w. Kto tego nie przezyl, zawsze b~dzie spoza owego pokoleniowego 
mikrokosmosu. W grupach odnowy jest, s,!dz~, podobnie. "Zamykaj,! sif' 
one poprzez sum~ wlasnego, niepowtarzalnego, wsp6lnotowego, a na 
dodatek metafizycznego doswiadczenia. 

I w jednym, i w drugim przypadku wsp6lnota doswiadczenia (zyciowego 
- w pokoleniu, religijnego - w grupach odnowy) owocuje dla doswiad
czaj,!cych: latwoSci,! identyfikacji, otwartoSci,! kontaktu osobowego, swo
bod,! interpersonalnej komunikacji. Dla zewn~trznych obserwator6w wra
zenie zamykania si~ grup odnowy moze bye dodatkowo spot~gowane przez 
barier~ j~zykow,! czy wr~cz brak j~zyka pozwalaj,!cego swobodnie przeka
zae przeiycia i doswiadczenia religijne. 

MoZe to zabrzmi paradoksalnie, ale owo wsp6lnotowe doswiadczenie 
Boga, kt6re jest celem i sensem istnienia tych nowych grup religijnych, 
z jednej strony ksztaltuje obraz grup odnowy jako zarnkni~tych czy 
sekciarskich, z drugiej zas otwiera je - czyni je wrazliwymi na rzeczywis
tose, w kt6rej tkwi,! i pobudza do aktywnosci. 

Rzeczywiste tendencje sekciarskie powodowalyby oddalanie si~ grup 
odnowy od KoSciola. 0 ile wiem, nic takiego na wi~ksz,! skal~ si~ nie 
dzieje. Przeciwnie, te grupy S,! bardzo silnie zwi'!zane ze swymi parafiami 
i uwazaj'! si~ za cz~se KoSciola. Nie znaczy to, oczywiScie, ze istnienie 
i dzialanie grup odnowy w parafii jest bezproblemowe. Wiele zalezy od 
proboszcza - rzeczywistego gospodarza parafii. Ale nie wszystko. "Od
nowiony" parafianin jest bardziej wymagaj,!cy wobec swego parafialnego 
Kosciola, poniewaz waznym elementem jego iycia staje si~ posluga 
sakramentalna oraz Eucharystia. Nieoboj~tna jest mu wi~ forma tej 
pierwszej czy tei: spos6b celebracji Mszy sw. St,!d bierze si~ zjawisko 
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aktywizacji swieckich - czlonkow grup odnowy w liturgicznej dzialaInosci 
parafti. 

Jest to cos wi~j niz tradycyjna ministrantura czy obsada czytan Pisma 
sw. przez swieckich. W mojej parafii, na Ursynowie pin. w Warszawie, 
jedna z niedzielnych eucharystii celebrowana jest przy wspoludziaIe grup 
oazowych (mlodziezowych i doroslych). Mlodziez gra, kieruje spiewem, 
niesie dary do oharza, dorosli przygotowuj,! modlitw~ powszechn'! i czyta
nie z Pisma sw. Znak pokoju czynimy przez podanie dloni, "Ojcze nasz" 
odmawiamy trzymaj'!c si~ wszyscy za r~. Czyli celebracja na pewno nie 
jakaS wyj'!tkowa, ale i nie standardowa. Czy to jest warne? Dla nas, 
celebruj,!cych, jest warne. To jest nasz wklad w niedzieln,! liturgi~. W taki 
sposob, wed lug nas najbardziej wspolnotowy i jednoczdnie osobisty, 
uczestniczyc w eucharystii i dzien swi~ty swi~cic. 

Podalam ten przyklad jako ilustracj~ charakterystycmego dla grup 
odnowy zwi,!zku z KoSciolem. Wydaje mi si~, ze silne motywacje do :iycia 
sakramentaInego u "odnowionych" powoduj,! aktywny udzial w zyciu 
parafii, a nie ucieczk~ od jej spraw. 

TADEUSZ SZA WIEL: Ciekawe byloby spojrzenie na te dwie grupy lud zi 
wierz,!cych, tm. katolikow "parafiaInych", przeci~tnych, i ludzi z grup 
odnowy, od strony ich wzajemnego oddzialywania. Z pozoru moZe si~ 
wydawac, ze wsrOd 95 procent Polakow, ktorzy deklaruj ,! si~ jako katolicy, 
ten ulamek procentu "odnowionych" zupelnie si~ nie liczy. Ale to nie jest 
prawda. Po pierwsze, nie dysponujemy dokladnymi danymi dotycz'!cymi 
liczebnosci ruchow odnowy. Niektore z tych wspolnot maj,! bardzo luzn~, 
niesformalizowan,! struktur~ i wr~cz nie sposob ocenic ich Iiczebnosci. 
Niektorzy badacze przypuszczaj'!, Ze w ci~gu ostatniej dekady w ruchach 
odnowy znaIazly si~ dziesi,!tki tysi~y osOb - i to nie licz'!c ruchu 
oazowego. Moze si~ wydac, ze to jednak niewiele w porownaniu z dziesi,!t
kami milionow, ale przeciez ci lud zie S'l bardziej widocmi w swoich 
srodowiskach niz reszta, gdyz staraj~ si~, by cale ich zycie bylo swiadect
wem wiary, a nie tylko niedzieJne praktyki. Zdaniem Miroslawy Grabow
skiej , trzeba mowic 0 ich sukcesie, bowiem "wraz z nimi pojawily si~ nowe, 
nie praktykowane dawniej w Polsce [ormy religijnoki. Imponuj ~ce jest, Ze 
tysi,!ce ludzi spotyka si~ w malych grupach, aby si~ modli6, czytac Bibli~, 
umacniac si~ w wierze. Grupy te stanowi,! wa:iny uklad odniesienia dla 
ogolu wiernych." Czym rozni si~ · wiara "odnowiona" od wiary przeci~t
nego katolika? Miroslawa Grabowska s,!dzi, Ze - najogolniej ujmuj~c 
- "wiara czlonkow wspolnoty odnowy jest raczej zakorzeniona w Biblii niz 
budowana na katechizmie i bardziej chrystocentrycma. Biblia stwarza 
swiat, do ktorego naIe:iy zarowno Jezus i jego ucmiowie, jak i wspokzeSni 
wiemi. Postw cywilizacyjny i przemiany polityczne S,! w tej perspektywie 
bez wi~kszego maczenia. Jezus i dzisiejsi wierni zyj~ zasadniczo w tym 
samym swiecie. 
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Nastwna cecha to swoista sakralizacja :iycia. Nie rna jui: porZl!dku 
swiC(tego i swieckiego, :iycia codziennego i obrZlldku niedzielnego. Calc 
:iycie staje siC( otwarte na sacTWn. !nne jest taki:e rozumienie i przei:ywanie 
KoSciola i sakramentow. KOSciol jest mniej instytucj~, natomiast bardziej 
Mistycznym Cialem Cbrystusa, sakramenty w mniejszym stopniu instytuc
jonalnymi wymogami, w wiC(kszym zakresie - osobistym spotkaniem 
z Jezusem. Nie oznacza to, przynajrnniej w warunkach polskich, 00
rzucenia KOScioia jako instytucji, lecz dowartosciowanie swieckich. 

OlarakterystykC( 1(( moina dopelnie swoistym rygoryzmem moralnym 
»OOnowionych«, pewnym indyferentyzmem politycznym oraz moralnoSci~ 
:iycia rOOzinnego i etosem pracy. Ich wiara nie ma charakteru obronnego, 
nie czuje siC( zagroi:ona, w kai:d}rm razie nie przez ludzi innych wyznan. Nie 
ma tei: charakteru ekskluzywnego - przeciwnie, czuj~ siC( oni wl~czeni 
w najszerzej rozwnian~ rodzinC( chrzeScijansk~ i tradycjC( i:ydowsk~. Jest to 
wiara poprzez BibliC( zuniwersalizowana i zindywidualizowana jednoczes
nie, maj~ca wspolnotowy wymiar. 

Z tego pobiei:nego opisu wynika, ie ruch OOnowy nie moi:na pojmowae 
w kategoriach sekty, choe bye moZe jakies elementy swiadomosci sekciar
skiej moina by w nich wytropie." (cyt. za: "WiC(i", nr 5-6 1990). 

TADEUSZ CHOMICKI: Olarakterystyka katolicyzmu sprawia wci~i: 
bardzo wiele trudnosci. Moina oczywiScie przeciC(tnemu katolikowi przed
stawie szereg zarzutow: i:e jest bierny, i:e nie wciela swojej wiary w :iycie, i:e 
jest automatem, bez refleksji uczestniczy w obrzC(dach, i:e jego wiara jest nie 
do konca uswiadomiona. 'Tak moina by te braki opisywae, nikogo nie 
s~dz~c. 

Wiara sprowadza siC( wiC(C w tej charakterystyce do pewnych nonn, ktore 
na domiar z/ego nie s~ postrzegane. Ale istnieje jakby druga strona medalu, 
o ktorej nie moina zapomniee. Ci ludzie jednak naprawdC( wierz~ w Boga 
i pewne wartosci maj~ jakby wszczepione. Uswiadamiane czy tei: nie, ale 
jednak te wartosci w nich s~, ujawniaj~ siC( w sytuacjach krancowych. Przy 
calym narzekaniu na wiarC( przeciC(tnego katolika nie moma jednak tej 
wiary lekcewai:ye. Jest to pole, na ktorym moina siae, ktore trzeba 
kultywowae z cal~ starannoSci~, gdyi: da ono owoce w swoim czasie. Jak je 
uprawiac - to inne wai:kie pytanie, na ktore nie podejmujC( siC( 00
powiedziee. 

STEFAN WILKANOWICZ: Wlasnie, zastanowmy siC(, jakie s~ w tej 
chwili zagroi:enia i zadania, przed ktorymi staje polski KOSciol? 

TADEUSZ SZA WIEL: Przede wszystkim warto OOpowiedziec na pytanie, 
gdzie szukae zagroi:en, a gdzie nie. Otoi: moim zdaniem nie nalei:y siC( 
obawiac wyludnienia kosciolow, spadku praktyk czy OOejScia mIOOziei:y. 
Niebezpieczenstwo widzialbym gdzie indziej. WychOOz~ na jaw zjawiska, 
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ktorych dawniej nie moglismy zaobserwowac. Mam na mysli caly splot 
ujawniaj'lcej si~ nietolerancji. To, co widzielismy w czasie kampanii 
wyborczej na Opolszczyinie, wyp\Xizanie chorych na AIDS z kolejnych 
miejsc zamieszkania. Czy chociazby glosne wydarzenia zwi'lZane z klasz
torem w Oswiycimiu. 

lone niebezpieczenstwo willZe si~ z modelem stosunku mi~zy hierarchi'l 
a spoleczenstwem, modelem, ktory wyksztalcil si~ po ostatniej wojnie. Jest 
to model mediacji, polegaj'lcy na tym, ze KoSci61jest posrednikiem mi~zy 
wladzll a spoleczenstwem. Gdy ten model przenosi si~ w sytuacj~ konfliktu 
mi\Xizy roi:nymi cz~Sciami spoleczenstwa, moze to okazac si~ niebezpiecz
ne. Przyklad: gdy w wyniku mediacji przedstawicieIi KOScioia podstawia 
si~ autokary, ktorymi chorzy na AIDS mogll- cali i zdrowi - opuScic jak'lS 
wid. Czy wladze koscieIne znajd'l dose sil i odwagi, zeby zrezygnowac 
z mediacji i dopuScic moZliwosc konfliktu z wiernymi? Nie zawsze 
wyrozurnialosc wobec postulatow spolecznoSci lokalnych jest wskazana. 
Przypominaj'l mi si~ tutaj wypowiedzi prymasa Wyszynskiego po marcu 
1968 r. Na fal~ antysemityzmu Ksi'ldz Prymas zareagowal ostrymi slowami 
krytyki. 

I wreszcie trzecia sprawa: pr¢zej czy poiniej musi dojsc do regulacji 
prawnych, do ktorych KoSciol b~zie si~ musial ustosunkowac. Mam tu na 
mysli np. problem ustawy 0 aborcji, prawo rozwodowe. Wydaje mi si~, Ze do 
tego typu problemow ani duszpasterze, ani wierni nie S'l przygotowani i nie 
zdaj'l sobie w pelni sprawy z wybuchowego potencjalu, jaki kawy z nich kcyje. 

STEFAN WILKANOWICZ: Czeka nas gruntowne przemyslenie pro
blemow pluralizmu i demokracji, a w zwi'lzku z tym stosunkow mi~zy 
KoSciolem i panstwem. 

Gt.OS Z W~G IER 

Wyniki sondazu nalezy porownac z obrazem zycia religijnego przed 
"trz~sieniem ziemi" z roku 1989. Mamy na ten temat badania przeprowa
dzone przez Miklosa Tomk~. Ot62: w ostatnich latach zainteresowanie 
religi'l znacznie wzroslo, nie rna natomiast podstaw do przypuszczen, ze 
znacznie si~ podniosl poziom znajomosci religii i oparty na tej znajomoSci 
poziom swiadomosci (identyfikacji). 

Badania Tomki ujawnily, Ze tradycyjna religijnosc niemal obumarla, ale 
w kr~gach mlodej inteligencji rniejskiej, jeszcze przed politycznym zwrotem, 
umocnila si~ nowa religijnosc, b~d'lca owocem pracy wspolnot pod
stawowych . 
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Propaganda ateistyczna tylko w malym stopniu zdolala zdobyc spole
czenstwo. Glownym :hOdlem oboj~tnoSci religijnej stal si~ nihilizm w dzie
dzinie wartoSci. i rozbicie wspolnot, wi~zi spolecznej, towarzysz~ce socjalis
tycznej "modemizacji". 

Nasze spoleczeristwo jest znacznie bardziej zsekularyzowane niz spole
czeristwo polskie, pod tym wzg1~em bardziej przypornina spoleczeristwa 
Europy Zachodniej. Rzadziej niz w Polsce uwaza si~ za poz"!:dany rozdzial 
KoSci.ola od paris twa i trzymanie si~ kleru z dala od bezposredniego 
udzialu w dzialalnosci politycznej nie dlatego, ze "sowietyzacja" u nas 
miala by bye skuteczniejsza niz w Polsce, lecz dlatego, Ze katecheza (i prasa 
koscielna) tylko w bardzo w~skim zakresie upowszechnila nauk~ II Soboru 
Watykariskiego w zakresie tych zagadnien. 

Na W~grzech panowala w ostatnim dziesi~tku lat ,,mi~kka dyktatura"; 
zabraniano praktykowania tylko partyjnym (i niektorym kategoriom za
wod owym , np. pedagogom, oficerom); czlowiek ostentacyjnie religijny byl 
wprawdzie obywatelem drugiej kategorii, ale w obr~bie getta, w ktorym si~ 
zamykal w wyniku swej religijnoSci., nie byl molestowany. Na to wlaSnie 
wskazuje francuski sondai:. Jest tez zrozurniale, Ze procent tych, ktorzy 
skarryli si~ na szykany z powodu ich wiary, najwyZsZY byl wsrOd partyjnych. 

W sondazu nie ujawnia si~ wcale g10wna konfrontacja religijno--spolecz
na, mog~ca w przyszloSci. jeszcze si~ zaostrzye, a mianowicie mi~dzy 
historycznymi KoSci.olami a sektami. Do tych ostatnich zaliczam taUe 
radykalne grupy opozycyjne wewn~trz KoSci.olow. 

Religijna i polityczna polaryzacja najwyrainiej id~ w parze: praktykuj~
cy czlonkowie KoSci.olow historycznych w wi~kszosci poparli W~gierskie 
Forum Demokratyczne (MDF) - a bardziej konserwatywni katolicy 
Ludow~ Parti~ ChrzeScijarisko-Demokratyczn~ (KDNP), natomiast sekty 
i bardziej radykalni kOScielni reformatorzy (np. zwi~zani z ks. Bulanyi) 
glosowali na Zwi~zek Wolnych Demokratow (SDS). 

Andras Szesztay 

GtOS Z NRD 

Podobnie jak we wszystkich innych krajach tej cz~sci Europy, pozos
taj~cych pod dorninacj,,!: radzieck~, KOSciol byl jedyn~ sill! spoleczn~, ktora 
dysponowala wlasnymi strukturarni nie sterowanyrni wprost przez pan
stwo. Pozwolilo mu to uswiadamiac spoleczeristwu, ze porz"!:dek spoleczny 
winien opierac si~ na pewnych ogolnoludzkich wartoSci.ach, jak np. prawda 
i sprawiedliwosc, obowi4Zuj~cych nie tylko w ramach wlasnej wspolnoty, 
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ale rownici w skali szerszej, mi¢zynarooowej. (Wain:), rol~ w tym zakresie 
ooegralo tzw. "Zgromadzenie E1rumeniczne" - ruch stawiaj:},CY sobie :m eel 
obron~ pokoju i sprawiedliwoSci oraz ,,:mchowanie stworzenia"; wbrew intenc
jom wladz, ktore chcialy w nim widziee typowy wschOOnioeuropejski "ruch 
pokojowy", wyartylrulowal on szereg problemow nurtuj:},Cych spoleczenstwo, 
a publicmie do~ nie porus:mnych, zwlaszcza z dziedziny praw czlowieka.) 
Tym sposobem KoSci61 faktyc:mie demaskowal zaklamanie systemu. 

KoScioly (zwlaszcza ewangelicki) odegraly tei: istotn:}, rol~ jako miejsce 
schronienia i oparcie dla roi:nych grup opozycyjnych, szczegolnie w ostat
nim okresie. Nieslusma jest natomiast spotykana tu i owdzie opinia, 
jakoby caly ruch opozycyjny zawdzi~:ml im swoje powstanie i istnienie. 
Zdarzaly si~ tez zresztll przypadki negatywnego w tyro wzgl¢zie stanowis
ka placbwek koscielnych. 

Wplyw KoSciolow mial wreszcie niew:},tpliwe znaczenie dla faktu, Ze 
przewrot polityczny w NRD oobyl si~ w sposob wzgl¢nie lagodny i nie 
wyrazil si~ w bardziej dramatycznych czy wr~z tragicznych wydarzeniach. 

Natomiast proces laicyzacji jest tak :mawansowany, Ze wydaje si~ 
nieodwracalny - niezalei:nie 00 zmiany struktur politycznych. Zresztll 
demokratyzacja jest w NRD utoi:samiana glownie z gospodark:}, rynkow:}, 
jako drog:}, do osi:},gni~a dobrobytu na poziomie obecnej RFN. 

KOScioly przestaly bye srodowiskami przyci:},gaj:},cymi kr~gi opozycyjne, 
a wskutek sztywnoSci i anonimowosci swoich struktur nie staj:}, si~ takimi 
srodowiskami dla ludzi - zwlaszcza mlodych - poszukuj:},cych atmosfery 
rzeczywistej wspolnoty. Ludzi ci znajduj:}, cz~sto swoje miejsce w coraz 
liczniej naplywaj:},cych z Zachodu sektach. 

Mno4 si~ przypadki wys~powania z KoScioiow. Obecnie jui: tylko okolo 
l/4ludnoSci NRD deldaruje przynalei:nosc do jednego z dw6ch najwi~kszych 
KoScioiow tradycY.inych - ewangelickiego lub katolickiego. Czynnikiem 
zniech~j:},Cym do nich jest rowniei: obawa przez zbyt daleko posuni~tym 
aliansem KoScioia i pans twa (niech¢ budzi np. perspektywa Sci~nia tzw. 
podatku koScielnego przez urzlld skarbowy, co stosowane jest w RFN). 

Slldzimy oczywiScie, Ze rowniei: KOSciol powinien bronie demokracji 
i wolnosci, ale srodkami wlaSciwego mu oddzialywania moralnego, nie :mS 
poprzez bezposredni udzial w strukturach politycznych, ku czemu istnieje 
dzis znaczna pokusa (bardzo pokama liczba pastor ow ewangelickich 
w takich strukturach jui: uczestniczy, co pogl~bia proeesy laicyzacyjne). 

Szczegoln:}, sfefll :mangaZowania KoScioia powinna bye obrona praw ludzi 
zepchni~tych w roi:ny spos6b na margines spoleczny, bowiem nowy system 
spoleczno-polityczny wytworzy szereg nie istniejllcych do tej pory grup tego 
rod:mju. Np. :mdaniem KoScioia powinna bye obrona prawa do azylu 
politycznego, ktoremu grozi w tej chwili coraz wi~ksze ograniczanie ze strony 
egoistycznie nastawionych sytych spoleczenstw. 

opracowat Juliusz Zychowicz 
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SWIATYNIA BOGA WSZYSTKICH LUDZI 

KOSCIOt. WOBEC SWIATA 

W SWIETLE ENCYKLlK JANA PAWt.A II 


ECCLESIA TRIUMPHANS? 

Czytaj'lc encykliki podejrzliwym wzrokiem, tropi'lC w nich slady klery
kalizmu czy nietolerancji odkryjemy passusy, ktore nasz'l podejrzliwosc 
mog'l wzmocnic. Nader czysto i nader krytycznie mowi si~ w nich 0 swiecie 
wspolczesnym (zwl. Redemptor hominis 8, 16-18; Dives in misericordia 
10-12; Lahorem exercens 11-14; Dominum et Vivi{lCantem 56-57; Sol
licitudo rei socialis 11-26), a ow tak krytyczny wobec swiata KoSciol 
znacznie mniej czuje si~ krytyczny wobec siebie. Powinien wr~cz bye 
"bardziej zabezpieczony wobec przerostow autokrytycyzmu", "roinych 
nieopatrznych krytyk", "bardziej tei odpomym wobec roi:nych nowinek" 
(RH 4). KoSciol jest bowiem nieomylny (RH 19), prawda przez niego 
posiadana jest pewna (RH 4,6) i jest on jej stroiem i nauczycielem (RH 12). 
Ma on prawo bye nauczycielem wymagaj'lcym, bo "Bog pozostaje 
pierwszym i suwerennym zrOdlem stanowienia 0 dobru i zlu" (DV 36), 
a sumienie winno bye posluszne wzgl~dem obiektywnej normy (DV 43). 

Przyjrzyjmy si~ jednak tym budZ'lcym u pewnych ludzi niepokoj cytatom 
w kontekScie calych encyklik, poczynaj'lc od najbardziej fundamentalnego 
pytania: jaki jest w nich obraz Boga w jego re1acji do swiata? 

Jui nawet przez tytuly encyklik ukazuje papiei ow stosunek podkreSlaj'lC 
misj~ Chrystusajako Odkupiciela czlowieka (RH), ukazuj'lC Ojcajako zrOdlo 
milosierdzia (DM), i oiywczy charakter tchnienia Ducha (DV). Relacji Boga 
do stworzenia nigdzie w encyklikach nie opisuj'l kategorie gniewu Boiego 
i pot~ienia. Wr~z przeciwnie: "Chrystus nie przyszedl na swiat, aby go 
osCldzie i pot~ie, lecz - by go zbawie" (DV 31; por. tei DV 27; RH 4; DM 
15). Podstawow'l zasad'l jest akceptacja swiata: ,,nihil odisti eorum qutJe /ecisti 
- niczym si~ nie brzydzisz, co uczynild" - cytuje Jan Pawel II Ksi~~ 
MCldroSci (DM 4). A jei.eli swiat odrzuca Boga, to Jego odpowiedzi'l nie jest 
gniew, lecz cierpienie: "w Chrystusie cierpi Bog odrzucony przez swe 
stworzenie ... i rownoczeSnie z gl~bi tego cierpienia ... Duch wyprowadza now'l 
miar~ obdarowania czlowieka i stworzenia" (DV 41). 

W przedstawionej w encyklikach wizji Boga Jan Pawel II podkresla, ie 
szanuje On wolnosc i godnosc osoby ludzkiej, ie "stoi i kolacze do drzwi 
serca kaidego czlowieka, nie naruszaj'lc jego wolnoSci, ale staraj'lc si~ z tej 
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ludzkiej wolnoSci wyzwolic milosc" (DM 8), i:e w swym przepowiadaniu 
Chrystus, a za Nim Apostolowie, "zachowujll, gI~bokie poszanowanie dla 
czlowieka, dla jego rozumu i woli, dla jego sumienia i wolnosci" (RH 12). 
Zarazem podkresla lez papiez, iz szacunek Boga obejmuje nie tylko 
godnosc jednostki, ale tez jej narodowll, i kuJturowll, wspolnot~: " kazdy 
czlowiek, kaZdy narod, kazda kuJtura i cywilizacja majll, swojll, rol~ do 
wypeinienia i swoje miejsce w tajemniczym planie Boga i w powszechnej 
historii zbawienia" (Slavorwn Apostoli 19, pOL nr-y 18,25); "dla osil!:g
ni~ia pelnej powszechnoSci kazdy narOd, kaZda kultura, musi wypeinic 
wlasne zadanie w zbawczyrn planie Boga" (SA 27). 

Zarysowanie stosunku Boga do swiata jest istotne dla naszych rozwazan, 
gdyz w teologicznej perspektywie istnieje continuwn mi~zy OWl!: relacjl!: 
a stosunkiem Koociola do swiata. KoSciol swyro Zyciem winien bowiem 
naSiadowac, a mozna i powiedziee - winien uczestniczyc w milooci Boga do 
swiata. J ak to zauwaia papiez w Sollicitudo rei socialis: 

"w swietJe wiary, blimi jest nie tylko istotll ludzkll z jej prawami i pod
stawowll r6wnoscill wobec wszystkich, ale staje si~ iywym obrazem Boga 
Ojca, odkupionym krwill Jezusa Chryst usa i poddanym stalemu dzialaniu 
Ducha Swi~tego. Winien bye przeto kochany, nawet jeSii jest wrogiem, tll 
samll miloscill, jakll miluje go B6g; trzeba bye gotowym do poniesienia dla 
niego ofiary nawet najwYZszej: »oddac iycie za braci«. 

W6wczas swiadomose powszechnego ojcostwa Boga, braterstwa wszyst
kich ludzi w Chrystusie »syn6w w Synu«, swiadomose obecnoSci i oiywiajll
cego dzialania Ducha Swil=tego dostarczy naszemu spojrzeniu na swiat jakby 
nowe kryterium jego wyjasniania. Poza wil=zami Judzkimi i naturalnymi, tak 
jui mocnymi i Scislymi, zarysowuje si~ w swietJe wiary nowy wzOr jednoSci 
rodzaju Judzkiego, z kt6rej solidarnosc winna w ostatecznym odniesieniu 
czerpae swojll inspiracj\=,' (SRS 40). 

Wylania si~ z tego oczywiScie uniwersalistycma wizja KoSciola, kt6ry 
winien "sluZyc poslannictwu zbawienia wszystkich" (RH 4), gdyz po
woduje nim: 

"milose do Judzi, do wszystkich Judzi bez wyjlltku i bez iadnego podzialu: bez 
r6i:nicy ras, kultur, j~zyk6w, swiatopogJlld6w. Bez podzialu na przyjaci61 
i wrog6w. Jest to milosc do Judzi - i pragnienie wszeJkiego prawdziwego 
dobra dJa kaidego z nich i dla kai:dej ludzkiej wsp6Jooty, dJa kaidej rodziny, 
narodu, dJa kai:dej grupy spoleczoej, dJa mlodzieiy, doroslych i rodzic6w, dJa 
starych i chorych - dla wszystkich bez wyj1ltku" (DM 15). 

Co wi~j, nie tylko milosc KoSciola obejmuje wszystkich ludzi, ale 
i posiadana przezen prawda nie rna ekskluzywnego charakteru. M6wil!:c 
o tyro, papiez powoluje silt na Sobor Watykanski II, kt6ry "przypomina 
nam 0 dzialaniu Ducha Swilttego rowniez »poza« widziainym cialem 
KoSciola. M6wi przeciez 0 »wszystkich ludziach dobrej woli, w kt6rych 
sercu dziala niewidzialna laska ... Duch Swiltty wszystkim ofiaruje moz
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liwose dojScia w sposob Bogu wiadomy do uczestnictwa w ... paschalnej 
tajemnicy«" (DV 53). 

W szczegolny sposob B04 prawd~ OOnalezc moina w innych religiach 
i "slusznie Ojcowie KoSciola widzieli w romych religiach jakby refleksy 
jednej prawdy »semina Verbi«, ktore swiadcZl! 0 tym, :le na romych 
wprawdzie drogach, ale przeciez jakby w jednym kierunku post~puje to 
najgl~bsze d4ienie ducha ludzkiego, ktore wyraza si~ w szukaniu Boga" 
(RH 11), stlld tez "pi~kna i zbawienna jest mys\, :le gdziekolwiek ktos 
mOOli si~ na swiecie, tam jest Duch Swi~ty" (DV 65). W Redempior hominis 
mo:i:na takZe wyczytae, ii: wyznawcy innych religii mogll cz~stokroe bye 
przykladem dla uczniow Chrystusa: "Czy niejednolcrotnie zdecydowane 
przekonanie w wierze wyznawcow religii pozachrzeScijanskich - b¢llce 
rowniez owocem Ducha Prawdy przekraczaj~go w swym dzialaniu 
widzialny obr~b Mistycznego Ciala Chrystusa - nie mogloby wprawie 
w zaklopotanie chrzeScijan, tak nieraz zbyt sklonnych do Powlltpiewania 
w prawdy objawione przez Boga ( ... )?" (RH 6). 

Akceptacja calej rzeczywistosci stworzonej, poszanowanie ludzkiej gOO
nosci - wolnosci sumienia i intelektu, akceptacja pluralizmu kulturowego, 
uznanie wartoSci innych religii oraz tego, :le Boza laska przekracza gran ice 
widzialnego KoSciola i obejmuje wszystkich ludzi, to pOOstawowe zasady, 
ktore - zdaniem papieia - powinny okrdlae stosunki KoSciola ze swiatem. 
Taka wizja relacji KoSciola do swiata sugeruje z kolei zasady okrdlajllce 
misyjnll dzialalnose KoSciola: 

V ma ona rniee uniwersalny charakter i rownoprawnie obejmowae 
wszystkich ludzi: "zbliiamy si~ row no cz eS n i e (pooh. moje - MZ) do 
wszystkich kultur, swiatopogll!dow, do wszystkich ludzi dobrej wo!i" (RH 
12); " ... wspolnota rniloSci chroni KoSciol 00 wszelkiego partykularyzmu, 
wy1llcznosci etnicznej, uprzedzen rasowych, czy narOOowej pychy" (SA 11); 

'21 winno jll cechowae poszanowanie dla czlowieka i tworcze uczestni
ctwo w jego tradycji i kulturze: "Zblizamy si~ z tll czcill i poszanowaniem, 
jakie 00 czasow apostolskich stanowily 0 postawie misyjnej i misjonar
skiej ... Postawa misyjna i misjonarska zaczyna si~ zawsze w poczuciu 
gl~bokiego szacunku dla tego, co w czlowieku si~ kryje ... rnisja nie jest 
nigdy burzeniem, ale nawillzywaniem i nowym budowaniem" ("choe 
praktyka nie zawsze OOpowiadala temu wznioslemu idealowi" - dOOaje 
papiez) (RH 12); 

Y musi ona wyrzec si~ wszelkich fonn nacisku: "KoScioL nie dysponuje 
Zadnll br'onill, tylko bronill d ucha, bronill Slowa i bronill MiloSci" (RH 16); 
w Slavorum ApOSiOli Jan Pawel II dOOa: "Cech~, ktorll w post~powaniu 
apostolow Siowian pragnlllbym szczegolnie pOOkrdlie, byl po k 0 j 0 w Y 
(pooh. papieia - MZ) sposob budowania KoSciola" (SA 12). 

Jako przyklad postawy misyjnej ukazuje papieZ, w specjalnie temu 
tematowi poswi~onej encyklice, postaci swi~tych Cyry\a i MetOOego, 

I 
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ktorych "misjonarska postawa wyraZaj~ca si~ w niesieniu nowym ludom 
prawdy objawionej przy j~noczesnym poszanowaniu ich kulturowej 
odr~bnoSci, pozostala dla KoSciola i misjonarzy wszystkich cZasOw iywym 
wzorem" (SA 7). W postawie obu Swi~tych podkresla tez Jan Pawel II 
"wielkie poszaoowanie dla osob i bezinteresown~ trosk~ 0 ich dobro" (SA 
9), poznanie j~zyka, obyczajow, tradycji (SA 10), "zapoznanie si~ z calym 
wewn~trznym swiatem tych, ktorym zamierzali glosic Siowo Boze" (SA 
11), a takie "szIachetne d~enie do utozsamienia si~ z ich zyciem 
i tradycj~" (SA II). Co wi~j, owo utozsamienie nie powinno bye jedynie 
przyj~iem innej kultury, lecz tworczym w niej uczestniczeniem. Papiez 
powoluje si~ przy tym na wielkie zaslugi Cyryla i Metodego dla kultury 
slowianskiej: "Dwaj Bracia nie tylko rozwijali sw~ misj~ w pelnym 
poszanowaniu kuitury, ktor~ zastali u ludow slowianskich, ale wraz 
z religi~ wybitnie i nieustannie j~ rozwijali i umacniali" (SA 26). W ten 
sposob wlasnie buduje si~ jednosc KoSciola, ktora "nie jest wchloni~ciem 
ani fuzj~" (SA 27). 

KOSCI6L WSPOL-CZUJJ\CY ZE SWIATEM 

Dopiero w tej perspektywie, i to dodawszy, Ze papiez domaga si~ od 
KOSciola, by poslugiwal si~ ubogimi srodkami wspieraj~c ze swego 
maj~tku ubogich (nawet sprzedaj~c e1ementy wystroju swi~tyni i naczynia 
przeznaczone do -kuitu) (SRS 31), a takie aby "przez ewangeliczne 
ubostwo slug i szafarzy oraz calego ludu... objawil si~ tym bardziej Bog 
bogaty w milosierdzie" (DM 14), morna rozwazae krytyczny stosunek 
Jana Pawla II wobec wspolczesnego swiata. Bardzo niewie1e rna on 
wspolnego z d~zeniem do odzyskania przez KOSciol dominuj~cej pozycji 
w i:yciu spolecznym, niewiele tez ma wspolnego z wydedukowanym 
z apriorycznych przeslanek fundamentalizmem. Jest on przede wszystkim 
uwarunkowany sytuacj~ czlowieka, w jakiej znajduje si~ on u schylku XX 
stulecia. "KoSci61 nie moi:e odst~pic czlowieka ( ... ) PoniewaZ wi~ ten 
czlowiek jest drog~ KoSciola, drog~ jego codziennego i:ycia i doswiad
czenia, poslannictwa i trudow - KoSciol naszej epoki musi bye wci~z na 
nowo swiadomy jego sytuacji" (RH 14).St~d tei: papiez w RedempJor 
hominis wnieszcza rozdzial: "Czego I~ka si~ wspolczesny czlowiek", 
w Dives in misericordia: "Obraz naszego pokolenia", a w Sollicitudo rei 
socia/is: "Panorama swiata wspolczesnego". Szeroko tez omawia problemy 
stoj~ce przed nasz~ cywilizacj~ w Lahorem exercens (zwl. LE 14-15) oraz 
Dominum eJ Vivi]ICanJem (zwl. DV 55-60). Dostrzegaj~c wielki post~p, 
ktory dokonal si~ w ostatnich stuleciach, papiez widzi je jednak w kontekS
cie problemow, ktore trapi~ dzis ludzkosc: zagroi:enia atomowego (RH 15; 
DM II; SRS 24), dotykaj~cych wiele krajow kl~sk glodu (RH 16; DM II; 
SRS 44), handlu broni~ (RH 16; SRS 40), podzialu swiata na strefy 
wplywow i obszary n~zy i bogactwa (zwl. RH 16; SRS 14,16,19-24,42,43), 
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lamania praw ludzkich (RH 17; DM II; LE 23; SRS 15), terroryzmu (SRS 
24), zniszczenia naturalnego srodowiska (RH 15,16; SRS 34), bezrobocia 
(RH 16; LE 8,18; SRS 18), inflacji (RR 16) i zadluzenia mi¢zy
narodowego (SRS 19,43) etc. 

Wobec tych negatywnych przejawow rzeczywistosci KoSciol musi zgla
szac swe "zastrzezenie eschatologiczne": 

"Ten eschatologicmy obraz (S¥lu Ostatecmego - MZ) stale trzeba »przy
kladac« do dziejow czlowieka, stale trzeba czynic miarll ludzkich czynow, 
jakby podstawowym kwestionariuszem w rachunku sumienia ka:i:dego i wszy
stkich. »Bylem glodny, a nie daIiScie Mi jest... bylem nagi, a nie przyodziaIis
cie Mnie; bylem chory i w wi~zieniu, a nie odwiedziliscie Mnie«. Slowa te 
nabierajll jeszcze wi~kszej grozy, gdy pomyslimy, i:e zamiast chleba i pomocy 
kulluralnej - nowym, budzlleym si~ do samodzielnego :i:ycia narodom czy 
panstwom dostarcza si~ nieraz w obfitoSci nowoczesnej broni, &rodkow 
miszczenia, aby slui:yly w zbrojnych konfliktach i wojnach, ktorych domaga 
si~ nie lyle obrona ich slusznych praw, ich suwerennoSci, ile ro:i:nego rodzaju 
szowinizmy, imperializmy i neokolonializmy. 

Mo:i:e rozwaianie lo pozostanie c~Sciowo »abstrakcyjne«. Moi:e da okazj~ 
do oskar:i:ania 0 win~ jednej »slrony« przez drugll, zapominajllCll 0 swej 
wlasnej winie. Mo:i:e lei: wywola nowe oskari:enia pod adresem KoScioia. 
Koscio!, ktory nie dysponuje :i:adnll bronill, lylko bronill ducha, bronill Slowa 
i MiioSci, nie mo:i:e zrezygnowaC z lego nakazu: »O!os nauk~, nastawaj 
w por~, nie w por~«. I dlalego nie przestaje prosic ka:i:dej ze slron, prosic 
wszyslkich w imi~ Boga i w imic< cz!owieka: Nie zabijajcie! Nie gotujcie 
ludziom miszczenia i zaglady! Pomys1cie 0 cierpillCych gl6d i niedol~ waszych 
braciach! Szanujcie godnosc i wolnost ka:i:dego!" (RH 16). 

"Stoimy tutaj wobec wielkiego dramatu, wobec ktorego nikt nie moi:e 
pozostac oboj~tnym. Podmiotem, kt6ry z jednej strony star a si~ wydobyc 
maksimum korzysci - z drugiej strony zas tym, ktory placi haracz krzywd, 
ponii:en - jest zawsze czlowiek" (RH 16) I - tu wlasnie w niezgodzie na 
oboj~tnosc wobec cierpienia znajduje si~ i:rodlo szerokiego zaangazowania 
KoSciola we wspolczesnosc. Dlatego tez papieZ przypomina wierzltcym, i:e 
KoSciol, jego szafarze i kaZdy z jego czlonkow zobowiltZany jest do 
niesienia ulgi cierpiltcym n~~ bliskim czy dalekim (SRS 31), a "obowilt
zek angazowania si~ w spraw~ rozwoju ludow nie jest powinnoScilt 
indywidualnlt, a tym mniej indywidualistycznlt. Jest to imperatyw dla 
wszystldch i kazdego, m~zczyzn i kobiet, dla spo!eczenstw i narodow, 
w szczegolnoSci dla KoSciola katolickiego" (SRS 32). 

ZrOdlem zaangai:owania jest wi~ milosc do ludzP lub, jak to czasem 
papieZ precyzuje - do czlowieka. Bo "nie chodzi 0 czlowieka »abstrakcyj
nego«, ale rzeczywistego, 0 czlowieka »konkretnego«, »historycznego«. 
Chodzi 0 czlowieka »kazdego«" (RH 13). Konkretne cierpienie konkret-

I "KoSci61 podzjela niepok6j lylu wsp61czesnych ludzj" (DM 12). 

1 Niekiedy papieZ uZywa wyraienia: troska a czlowieka (por. RH 13, SRS 1). 
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nych ludzi przynagla KOSciol do dzialania. Stanie z boku lub koncentrowa
nie si~ na wlasnych wewn~trznych problemach byloby sprzeniewierzeniem 
si~ jego misji. 

Zarazem ogrom niesprawiedliwoSci we wsp6lczesnym swiecie, kt6re 
wcale nie znikaj'l samoistnie wraz z post~pem - jak to przewidywali liczni 
od Oswiecenia ai: po lata 60. naszego wieku optymiSci (por. SRS 12,27) 
- stawia istotne pytanie 0 przyczyn~ tego stanu rzeczy. Olugotrwalosc 
i rozmiary negatywnych zjawisk sklaniaj'l papieza do stwierdzenia, Ze 
najwidoczniej istotne bl¢y tkwi'l u samych podstaw ekonomicznych 
i politycznych naszej cywilizacji (RH 15-17, OM 10-12, LE 13, SRS 
36-39). 

Podstawowym 3 bl¢em, zdaniem Jana Pawla II, jest materializm (RH 
15-18, LE 7,13; OY 56-60), z jednej strony - w jego postaci teoretycznej 
- jako system myslenia; z drugiej strony - w postaci praktycznej4 - ,jako 
sposob odczytywania i wartosciowania fakt6w oraz jako odpowiadaj'lcy 
temu program postwowania" (DY 56). Pierwsz'l konsekwencj'l materializ
mu jako pewnej prefllozofii naszej cywilizacji jest zagubienie transcendent
nego charakteru osoby ludzkiej. Kolejn'l, utozsamienie rozwoju z po
st~pem ekonomicznym i zagubienie prawdy, Ze prawdziwym post~pem jest 
integrainy rozw6j czlowieka w wymiarze ekonomicznym, spolecznym, 
politycznym, kulturowym i duchowym (transcendentnym, religijnym) (SRS 
27-34,46). 

Transcendencja czlowieka z defmicji nie moze posiadae swego hOdla 
w nim samym. Zakorzeniona musi bye w Bycie Transcendentnym, w Bogu. 
Podstawowym zadaniem KoSciola w dzisiejszym swiecie jest wi~c obrona 
trariscendentnego charakteru osoby ludzkiej. Jak to ujmuje papiez w Rede
mplor hominis: 

,)ak~ wartosc musi miee W oczacb Stworcy czlowiek .. . skoro Bog »Syna 
Swego lednorodzonego dal«, aZeby on, czlowiek, »nie zgin~l, ale mial i:ycie 
wieczne«. 

Wlasnie owo g1~bokie zdumienie wobec wartosci i godnosci czlowieka 
nazywa si~ Ewangeli~, czyli Dobr~ Nowin~. Nazywa sit: tei: chrzcicijanst
wem. Stanowi 0 poslannictwie KOSciola w swiecie - rowniei:, a moi:e nawet 
szczegolnie - w swiecie wsp6lczesnym" (RH 10). 

l Papiei. w dwoch encyklikach spolecznych podaje oczywiScie rowniei. wiele szczegolowycb 
uwag sugeruj'lCYch rozwillUnie konkretnycb problemow, np. prawa wlasnosci .(LE 14), s>,stemu 
plac (LE 14,19), zwillZkow zawodowych (LE 20), zatrudnienia kobiel (LE 19) I osob 
niepelnosprawnycb (LE 22): emigracji (LE 23), mi¢zynarodowego systemu handlowego (SRS 
43), systemu monelarnego i finansowego (SRS 43), organizacji mi¢zynarodowycb (SRS 43). 

Jesl on jednak przekonany, i.e czqslkowe zmiany nie rozwi<l4 isloty problemow, z jakimi 
spolyka si~ Swiat wspolczesny. Trzeba lei. dod at, i.e papiei. Die probuje tworzye nowego, 
idealnego uSlroju . KoSciol "nie proponuje bowiem system6w czy program6w gospodarczycb 
i politycmycb, ani lei; nie slawiajednycb ponad innymi, byleby godnosc czlowieka byta nalei.ycie 
uszanowana i wnnacniana" (SRS 41). 

4 Nazywa go tei. papiei; ekonominnem (LE 13). 
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Jest to istotny i charakterystyczny rys rnysli Jana Pawla II. Zarazern jest 
teZ czlonern wamego spr~Zenia zwrotnego. 

,,1m bardziej poslannictwo, jakie spelnia KOSci61, jest skoncentrowane na 
czlowieku, im bardziej jest, rzec moina, »antropocentryGzne«, tym bardziej 
musi potwierdzae sil; j urzeczywistniae teoretycznie, to znaczy bye skicrowane 
w Jezusie Chrystusie Iru Ojcu. 0 i1e r6ine kierunki dziejowe i wsp61czesne 
pr~y ludzldej mysli byly i SIl sklonne przeciwstawiae sobie teocentryzm 
i antropocentryzm, to natomiast K osci6l, id~ za Chrystusem, slara sil; 
wnosie w dzieje czlowieka organiczne i dogll;bne zespolenie obojga" (DM I). 

Kontynuujrny te unisono brzrnillce cytaty. Bo choc wracarny znow do 
Redemptor hominis, to w tekstach wszystkich encyklik odnajdzierny t\! 
samll spojnll wizj~ Boga i czlowieka: 

"Kosci61 widzi wi\;C swoje podstawowe zadanie w tym, aby to zjed noczenie 
nieustannie moglo sil; urzeczywistniae i odnawiaC. KoSci61 temu jednemu 
pnignie sluiye, aieby kaidy czlowiek m6g1 odnalezc Chrystusa, aby Chrystus 
m6g1 z kaidym czlowiekiem ise przez iycie moClj, tej prawdy 0 czlowieku 
i 0 swiecie, kt6ra zaciera sil; w Tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, moq tej 
milosci, jaka z niej promieniuje" (RH 13). 

STROZ WIELKIEG O SKARBU 

W ten sposob dotarlisrny, w myrn przekonaniu, do rdzenia mysli Jana 
Pawla II. Bol konkretnego czlowieka i troska 0 rozwoj wszystkich ludzi 
przyzywa KoSciol do dzialania i sprawia, ze jego zadaniem staje si\! 
przeciwstawianie niesprawiedliwoSci spolecznej , politycznej, ekonomicznej 
czy kulturalnej, staje si~ peine zaangazowanie w sprawy swiata. Zarazem 
jednak najgl~bszll fOnTIll pomocy swiatu wspolczesnemu, w ktorej nikt 
KOScioia nie zastllpi, jest gloszenie prawdy i swiadczenie 0 miloSci Boga 
i plynllcej z Niego nieskonczonej godnoSci czlowieka. 

"Kosci61 iY.ie ill prawdll 0 czlowieku, kt6ra pozwala mu przekraczac 
granice doczesnoSci, a r6wnoczesnie ze szczeg61nll miloScill i troskll myslec 
o tym wszystkim, co w wymiarach samej tej doczesnoSci slanowi 0 iyciu 
czlowieka ( ... ) KOSci6l, starajllc sil; patrzec na czlowieka niejako »oczami 
samego Chrystusa« uswiadamia sobie wcilli na nowo, ii jest str6iem 
wielkiego skarbu" (RH 18). ,,010 dlaczego KosciO! wypowiada sil; ... na 
temat natury, warunk6w, wymog6w i cel 6w autentycznego rozwoju, a takie 
na ternat trudnosci, kt6re mu sil; przeciwstawiajll. W ten spos6b Kosci61 
W)'J'Clnia poslannictwo ewangelizacji, gdyi daje sw6j pierwszy wklad w TOZ
willzanie pilnego problemu rozwoju, glosz~c prawdl; 0 Chrystusie, 0 sobie 
samym, 0 czlowieku i stosuj~c jll do konkretnej sytuacji" (S RS 41 ). 

KOScio! jawi siy zatem papiezowi jako "spoleczny podmiot odpowiedzia
lnoSci za Bozl! prawdy" (RR 19) 5. W konsekwencji plynie z tego wezwanie 

, Caly ten rozdzial encyldiki tytuluje papiez "KoSci61 odpowiedzialny za prawd~". 
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do mitoSci i wiemoSci KoSciolowi (por. RH 3; por. tez RH 4,6,12,18,19,20; 
SA 13,15; DV 62; RH 42,43). 

Te dwa bieguny: KoSci61 gl~boko zaangazowany w sprawy swiata 
i KoSci61 odpowiedzialny za prawd~, wyznaczaj'l os mysli Jana Pawla II 
o relacji mi~zy KoSciolem a swiatem wsp6lczesnym. Celowo uzylem slowa 
"bieguny", by podkreSlie gl~boki dystans, jaki dzieli te prawie Ze przeciw
stawne sobie wizje KoSciola kryj'lce si~ za powYZszymi sformulowaniami. 
Z jednej strony mamy do czynienia z KoSciolem, lct6ry rna bye aktywnie 
obecny w bardzo zlozonym i szybko zmieniaj'lcym si~ swiecie wsp6lczes
nym, KoSciolem rozumiej'lcym oraz dziel'lcym jego problemy, a true 
inspiruj'lcym ich rozwi'lzywanie. Z drugiej strony mamy KoSci61 b~d'lcy 
depozytariuszem prawdy objawionej, kt6ra ma niezmienny i absolutny 
charakter. W mysli papieza istnieje jednak continuwn i w eklezjologii Jana 
Pawla II pomi~zy owymi antypodami istnieje wzajemna zaleinose. 
OczywiScie takie spotkanie elementu ewolucyjnego z konserwatywnym, 
pluralistycznego z absolutystycznym i postawy zaangai:owanej z postaw'l 
wartosciuj'lC'l w nieunikniony spos6b musi tez rodzie napi~a. St<td tez 
zapewne bierze si~ tak duZy nacisk podczas obecnego pontyfikatu na 
wewn~trzn'l jednose i klarownosc przekazu wiary w KoSciele. 6 Inaczej sila 
odsrodkowa rozerwalaby jednose dzialaj'lcego na wszystkich kontynentach 
i zaangai:owanego w r6i:nych kulturach i srodowiskach KoSciola. Owe 
papieskie priorytety i antynomiczna jednosc mi~zy nimi z zalozenia 
b~'lca w stalym napi~u, implikuj'l zarazem, Ze wiele problem6w 
KoSciola nalez'lcych do jego wewn~trznej natury osuwa si~ niejako na 
drugi plan. Posrednie tego efekty odnajdziemy i w treSci encyklik. 
Znajdujemy w nich bowiem co najwyzej delikatne aluzje do kontrowersji 
i dyskusji, kt6rych tak wiele toczy si~ - gl6wnie w Europie Zachodniej 
i USA - w KoSciele. Mamy natomiast, opr6cz kr6tkiej i wydanej 
z jubileuszowej okazji Slavorwn Apostoli1, dwie Scisle spoleczne encykliki 
podejmuj'lce podstawowe problemy wsp6lczesnego swiata oraz cztery 
teologiczne traktaty dotycZ'lce najbardziej fundamentalnych prawd wiary 
- Tr6jcy Swi~tej oraz Maryi. Jest to calkowicie zrozumiale, gdy do
strzegamy, ze eklezjologia obecnego papiei:a zbudowana jest na stalym 
napi~iu. Przesuni~e punktu ci~zkoSci w kierunku wewn'ltrzkoscielnych 
problem6w musialoby zapewne zmniejszye zaangazowanie KoSciola 
w sprawy swiata albo tez oslabilaby si~ jego jednose. 

Tego rodzaju rozwai:ali nie spotkamy, rzecz jasna, w encyklikach. 
Przypuszczam jednak, Ze ich autor - do kt6rego przeciez przede wszystkim 

• Zaawansowane prace Dad nowym katechizmern KoSciola Powszechnego, Synod bislrup6w 
obradujllcych na 1eroat poslugi Swieckich w KoSciele czy przygotowujllC)' si~ Synod dotyClJlCY 
formacji kaptan6w s.Q tu lllllCZllcymi przyktadami. 

7 Jej wielkim lemalem jest tows.rzySUlca calemu pontylikatowi Jana Pawla II idea odbudowy 
jednoSci europejskiej. 
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docierajll dylematy wsp61czesnego KoSciola - umieszcza na ich kartach 
dyskretnll wskazowkQ dotYC7,llCll kierunku pokonywania trudnoSci. Przy 
koncu bowiem kairlej z tych encyklik, ktore najwiQcej mowill 0 zaan
gaiowaniu KoSciola w swiat wspolczesny, znajduje si~ obszerne odniesienie 
do Eucharystii. W niej KoSci61 "od poc7,lltku wyrazal i potwierdzal siebie" 
(DV 62), ona tei: wci~ go buduje (por. RH 20) i "swiadczy 0 tej 
niewyczerpanej miloSci, mocll ktorej pragnie On (Chrystus - MZ) stale 
lJ!czyc siQ z nami i jednoczyc wychodzllC na spotkanie wszystkich ludzkich 
serc" (DM 13), z niej plynie "nasza energia" i "gl~boki sens naszego 
dzialania w swiecie na rzecz pokoju i rozwoju" (SRS 48). 

Tu wlasnie odkrywamy coincidenlo Opposilorum. W Eucharystii ognis
kuje siQ cale :lycie KoSciola - wiecznosc spotyka si~ z doczesnoSci~, 
odwieczna BoZa prawda wzywa nas dzis do dzialania. 

Te umieszczone w zakonczeniach encyklik uwagi papieza interpretowal
bym zatem jako peln~ ufnoSci wskaz6wk~, i:e KOSciol rozwijajllcy sw~ 
swiadomosc li turgicznll, koncentrujllcy siQ wokol Eucharystii znajdzie sil~, 
by rozwillzac stojllce przed nim problemy. Inaczej mowillc, Ze KoSciol 
coraz pelniej ZyjllCY Eucharysti~ nie musi unika6 trudnosci i napi¢, gdyi: 
stale wracaj~c do n odla zawsze zachowa sw~ jednosc. 

TEMPLUM DEI 

KoSciol jest rzeczywistoscill tak zloi:on~, i:e rozwai:aj~c swojll toi:samosc 
nie probuje siQ samookreslac przez dogmatyczne defmicje, ale raczej 
odwoluje siQ do symboli biblijnych: winnicy, oblubienicy Chrystusa, 
mvczarni lub tei: - najwamiejszych i najpowszechniej uZywanych - Mis
tycznego Gala Chrystusa i Ludu Boi:ego. Kairly z owych symboli przyblii:a 
jak<iS cz~sc prawdy 0 KoSciele,' nie wyczerpuj~c jej jednak. Pojmowanie 
KoScioia jako Mistycznego G ala Chrystusa podkreSla jego integralne 
zl~czenie z Chrystusem, jego swi~tosc i nadprzyrodzony charakter. Symbol 
Ludu Boi:ego akcentuje natomiast bardziej element doczesnoSci, status 
wQdrowcow do Ziemi Obiecanej. Wyl~czne uZywanie jednego z tych symboli 
moZe prowadzic do pewnej jednostronnoSci - nadmiernego podkreslania 
radykalnej odmiennoSci KoScioia od swiata, b¥lz tei: do zaniedbania 
transcendentncgo wymiaru i utoi:samiania KoSciola zc swiatem. 

Jezeli przed Soborem Watykanskim II dominowalo ujmowanie KoSciola 
jako Mistycznego Gaia Chrystusa, to po Soborze opisywano KoScioi 
przede wszystkim przy pomocy obrazu Ludu Bozego. Eldezjologia Jana 
Pawia II bardzo wyramie stara siQ unikac jednostronnego uj~ia KoSciola 
w jego relacji do swiata, podkreSlaj~c zarowno Boski, jak i ludzki charakter 
KoSciola. 8 Dzi~ki temu moma bowiem - wzorem apostolow Siowian 

• Zwlaszcza w swej pi erwszej encyklice Jan Pawel II bardzo mocno pod II:reSla blcznosc 
obydwu uj~c, uZywaj~c sformulowan; " Ko§ci61 jako Iud BoZy jest r6wnoczeSnie.. . Cialem 
Mistycznym Chrystusa", "chrzeScijarun we wsp61nocie ludu Boiego bud uje Cialo Chrystusa" 
etc. (RH 21 par. tei RH 18). 
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zar6wno "utrzymac nieskaion'l, prawowiernosc i szacunek nalemy 
depozytowi tradycji, jak i nowoSci Zycia lud6w ewangelizowanych" (SA 
10). 

D'l,z'l,C do r6wnowagi mi¢zy otwart'l, postaw'l: wobec swiata i utoz
samianiem siy z jego problem ami , a zachowaniem depozytu Objawienia, 
przestrzega Jan Pawel II tak sarno przed postaw'l, powierzchownego 
otwarcia, jak i przed odwr6ceniem siy od swiata i zamkni¢em w wy
znaniowym getcie. "Szlachetnajest gotowosc rozumienia kawego czlowieka, 
analizowania kaZrlego systemu, przyznawania racji wszystkiemu co sluszne 
- pisze papiez - nie moze ona jednak oznaczaC gubienia pewnoSci wlasnej 
wiary, ani tci podkopywania zasad moralnoSci. ... " (RH 6). Z kolei pewnosc 
wiary nie more przeradzae siy w fanatyzm lub triumfalizm i KoSci.61 musi 
bye swiadom "zar6wno jego Boskiej tajemnicy, jak tez ludzkich slaboSci" 
(RH 3), musi tez mie6 swiadomosc, iz jest "makiem i narz¢ziem wewnytrz
nego zjednoczenia z Bogiem i jednoSci calego rodzaju ludzkiego" (RH 3, jest 
to cytat z soborowej konstytucji Lumen Gentium). "I dlatego - kontynuuje 
Jan Pawel II - swiadomosc KoScioia musi l'l:czyc siy z jego wszechstronn'l: 
otwartoSci'l,... taka otwartosc, organicznie poi'l,czona ze swiadomoSci'l, 
wlasnej istoty, z pewnoSci'l: wlasnej prawdy ... stanowi 0 apostolskim, czyli 
poslanniczym dynamizmie KoSciola" (RH 4). 

Jereli mialbym siy odwolac do symboliki biblijnej, to chc'l,c uj'l,C g16wne 
idee eklezjologii Jana Pawla II, posluzylbym siy, rzadziej uzywanym, 
symbolem Domu Bozego - swi'l:tyni. Podkrdla on bowiem zar6wno 
specjalny spos6b obecnoSci Boga w KoSciele i pewn'l, odrybnosc KoSciola 
od swiata, a zarazem obejmuje jego przynalemose do swiata i jego ludzki 
oraz slurebny wobec swiata charakter. Swi'l,tynia jest miejscem rzeczywis
tego przebywania Boga, uznaje zarazem autonomiczny wobec niej charak
ter polis (przekracza wiyc przepase istniej'l:C'l: mi¢zy KoSciolem pojmowa
nym jako civitas Dei, a swiatem uznanym za civitas terrena, jak to cZysto 
interpretowali zapalczywi czytelnicy ksi'l:g sw. Augustyna). B¢'l,c integral
n'l, cZysci'l, swiata jest tez dlan znakiem obecnoSci Boga posr6d ludzi (nie 
znosi wiyc - byd'l,c niejednokrotnie "znakiem, kt6remu sprzeciwiac siy 
b¢'l:" - napi¢a mi¢zy pro/anum a sacrum). KoSci61, ujmowany jako 
swi'l:tynia, nie czuje siy swiatu obcy, w pelrii jest jego CZysci'l:, a zarazem 
wykracza zen, nie przynaIezy do niego. W taki wlasnie ~os6b - jak S'l:dzy 
- ujmuje relacje KoSciola i swiata Jan Pawel II. Swi'l:tynia, miejsce 
rzeczywistej obecnoSci Boga, miejsce sprawowania ofiary. nauczania, 
modlitwy, jest tez miejscem, w kt6rym teocentryzm i antropocentryzm 
doglybnie siy zespaIaj'l, ze sob'l: (por. DM 1). Wlasnie w takiej perspektywie 
KoSci61 wielbi Boga i najlepiej sluzy wsp6lczesnemu swiatu, pozostaj'l:c 
w pelni sob'l:. 

Maciej Zi~ba OP 
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BIOLOGIA - KULTURA - ASCEZA 

W rozwazaniach tych przyjmuj~ hipotez~, Ze czlowiek powstal w drodze 
ewolucji biologicznej ze zwierz~cych przodkow, poniewaz hipotezie tej 
trudno jest przeciwstawic jakVcolwiek inn~, 0 porownywalnym stopniu 
potwierdzenia na gruncie nauk szczegOlowych. Nie b¢~ jednak przytaczal 
calego materialu dowodowego na jej poparcie ani tez poruszal zagadnieri 
o charakterze swiatopogl~dowym, np. cry ewolucja byla (jest) przypad
kowa czy celowa. Chcialbym natomiast skoncentrowac si~ na ogl~dzie 
czlowieka takiego, jakim jest on obecnie i zastanowic si~ - czy i jak moze 
przebiegac dalsza jego ewolucja. 

W jednym z poprzednich artykulow I zajmowalem si~ szerzej miejscem 
czlowieka w przyrodzie, zwlaszcza zagadnieniem jego unikalnosci. Przyto
czylem dane wskazuj~ce na to, Ze szereg cech, ktore antropologowie 
uwazali za wlaSciwe tylko czlowiekowi, jak np. samoswiadomosc, po
slugiwanie si~ j~zykiem, symbolik~ i narz¢ziarni, czy przewidywalnosc, 
okazaly si~ w ci~gu ostatnich 15-20 lat, w duzej rnierze dzi~ki badaniom 
socjobiologow, cechami wyromiaj~cymi czlowieka sposroo zwierz~t jedy
nie ilosciowo. Wysun~lem przy tym hipotez~, ze wlaSciwosci~, ktora 
wyromia czlowieka w sposob jakoSciowy wsroo calego swiata oZywionego, 
jest wyraine przekraczanie zasady maksymalnego fitness (tennin angielski 
w biologii oznacza w przybliZeniu zdolnosc do przystosowania, w praktyce 
chodzi 0 wlaSciwoSci organizmu i jego zachowanie, daj~ce maksymalne 
szanse przezycia i wydania potomstwa, a w innym uj~iu - transrnisji 
wlasnych genow na przyszle pokolenia).2 Do zachowan, ktore nie s~ 
zgodne z t~ zasad~, moma zaliczyc np. altruizm, jakkolwiek socjobiologo
wie twierdz~, Ze prawdziwego altruizmu to wlasciwie nie rna - zawsze kryje 
si~ za tyro jakis biologiczny interes. Jeden z glownych rzecznikow tej 
koncepcji, Edward Wilson, w swej ksi~zce 0 naturze czlowieka 3 zalamuje 
si~ jednak na przypadku Matki Teresy z Kalkuty. Osoba starej zakonnicy 
musiala wyrainie zafrapowac autora, bowiem faktu oddania si~ slabym, 
chorym, czy umieraj~cym, malo tego - poswi~cania wlasnego zycia takim 
ludziom, ktorych wlasne fitness jest na poziomie zerowym i ktorzy s~ 
bezwartoSciowi, a nawet stanowi~ "ci~zar" dla gatunku w sensie jego 
konkurencyjnej walki 0 byt, w zaden sposob nie moma pogodzic z zasad~ 
maksyroalnego fitness. 

1 ..Zoak" Dr 326 (181), s. 1063. 

1 Barozo zblizooy pogllld wyrazil T. Bielicki, "Lileratura" Of 12, 1984. 

1 E.O. Wilsoo, On flumnn Nature, Harvard University Press, 1978. 


53 



ANDRZEJ PASZEWSKI 

Historia zna duzo pOOobnego typu zachowan ludzkich. U czlowieka 
w gr~ wchOOZll, bowiem nowe potrzeby i nowy system wartosci decydujl!ce 
o jego wyborach, w ktorych niekoniecznie wartosci biologiczne stojl! 
najwyi ej w hierarchii. To stwierdzenie nie jest specjalnie OOkrywcze, ale 
warto podkrdlic, ie przy rozwaianiu OOr~bnoSci czlowieka z pozycji 
biologa jako cecha roinil!ca go jakoSciowo 00 zwierZll,t wylania si~ nie jego 
superinteligencja, ale wlasrue nowy system wartosci. 

Do tego samego wniosku dochodzi na drOOze refleksji fI1ozoficznej 
Roman Ingarden. Omawiajllc jego koncepcj~ czlowieka, Jozef Tischner 4 

pOOkreSia z naciskiem, ie Ingarden czynnika wyroiniajl!cego czlowieka 
dopatruje si~ nie w sprawnosciach ludzlciego mozgu, lecz w systemie 
wartosciowania. Ingarden pisze: ,,Jest jednak czyms specyficznie ludzkim 
dzialac wy1l!cznie d1a cudzego dobra czy szcz~scia i w wypadkach 
wyjl!tkowych OOdae swe Zycie dla ratowania cudzego iycia, czasem nawet 
kogos zupelnie obcego. Czlowiek C..•) OOczuwa koniecznosc posiadania 
i poznawania wartosci, tudziez ich realizowania. Nie chOOzi tu przy tym 
- przynajmniej w pierwszym rZ¢zie - 0 wartosci relatywne w odniesieniu 
do jego potrzeb czysto Zyciowych .. . , lecz 0 wartosci w swej immanentnej 
jakoSci absolutne, jakkolwiek ich realizacja zalezy od tworczej sily 
czlowieka, slowem wartosci moraine i wartoSci estetyczne" ... i dalej: 
"Natura ludzka polega na nieustannym wysilku przekraczania granic 
zwierz~cosci tkwillcej w czlowieku i wyrastania ponad nil! czlowieczenst
wem i rol ll czlowieka jako t wo r c y war t 0 s ci (pOOkr. moje - AP)." s 
Tischner dOOaje 00 siebie: " krotko mowi'lc, czlowiek dla Ingardena rna cos 
ze zwierz~a, ale nie jest to zwier~ rozumne (animal rationale - jak mowil 
Arystoteles) , ale zwier~ OOczuwajl!ce wartosci". 

Wydaje mi si~, i e zachowania czlowieka, 0 ktorych wspomina Ingarden, 
a ktore Sl! cz~sto niezgOOne z zasad ll maksymalnego fitness, le4 w sferze 
kultury. Terminowi temu bywajl! jednak nadawane bardzo rozmaite 
znaczenia, chociai na ogol wszyscy zgadzajl! si~ z tym, ie kultura jest 
zjawiskiem typowo ludzkim. Ro:inemu pojmowaniu kultury ch~ poswi¥cic 
nieco miejsca, nie w celu orzeczenia 0 slusznosci takiego czy innego 
pOOejscia, ale w celu uzyskania wi¥kszej jasnoSci w toku dalszych 
rozwaian, zwlaszcza dotycZll,cych kryzysu kultury. 

Okazuje si¥, ze istnieje ponad czterysta defmicji kultury.6 Nie zamierzam 
ich tu przytaczac, chcialbym jednak zwr6cic uwag~ na dwa zasadniczo 
OOmienne sposoby traktowania kultury - jeden reprezentowany cz~sto 
przez biologow-antropologow, drugi przez humanistow. J. Strzalko 7, 

antropolog, przytacza szereg definicji kultury reprezentatywnych dla 

• 1. Tischner, Mys/enie wedJug wartosci, Znak, 1982, s. 43-46. 
• R. Ingarden, K.fiqieczka 0 czlowieku, Wyd. Uterackie, 1972. 
• A.L. Kroeber i C. Kluckholm, Culture. A Critical R£view of ConcepLr and Definitioru, 

Cambridge, Mass. (1952). 
1 1. Slrzalko, M. Henneberg, 1. Piontek, Populacje ludzkie jako systemy bl%giczne, PWN, 

1980, s. 179--182. 
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przyrodnikow, staraj~ si~ wybrae pewne wspoIne im elementy, z ktorych 
moina zbudowae opisowll, nieco defmicj~: "Kultura jest caloksztahem 
zachowan osobniczych, ktorych wzory ~ wyuczalne, to znaczy nabywane 
przez osobniki drogll, pozagenowll,. Obejmuje ona ponad to efekty tych 
zachowan i ich wyuczalnosc zalei:y od biologicznych wlaSciwoSci osob
nikow, ktore Sll, rezultatem adaptacji genetyczoej. Kultura z kolei poszerza 
mo:iliwoSci adaptacyjne populacji zapewniajll,c osobnikom efektywniejsze 
wykorzystanie zasobow materiaInych i energetycznych srodowiska, w sto
sunku do zakresu wykorzystania, jaki majll, osobniki wyposazone jedynie 
w swe indywidualne, warunkowane genetyczoie struktury i funkcje." W tej 
charakterystyce kul tury bardzo silnie podkreSlony jest p r z y s t 0 sow a w
cz y, i to w sensie biologicznyro, charakter kultury, umo:iliwiajll,cy lepsze 
funkcjonowanie w srodowisku. Antropologowie uwazajll" ze kultura jest 
cechll, czlowieka, wydaje si~ jednak, ze w tak szerokiej defmicji rnieszczll, si~ 
tei: niektore zachowania zwierzll,t. 

Humanisci nie majll, wll,tpliwoSci co do tego, i:e kultura jest cech ll, 
specyficznie ludzkll" z tyro, ze rozumiejll, jll, oni zoaczoie w~ziej. Oto kilka 
przykladow pojmowania kultury w tych kr~gach, na ktore natknll,lem si~ 
przypadkowo, bez specjaInych poszukiwan: Henryk Elzenberg pisze, i:e 
kultura jest probll, zmuszenia dziejow, aby sluzyly wartoSciorn. Stefan 
Swiezawski mowi: "Kultura w najsciSlejszym i podstawowym znaczeniu 
jest tyro, co staroiytni nazywaJi cultura animi, uprawll, d ucha. Tak 
rozumiana kultura to nic innego jak prawidlowy rozwoj intelektu i woli." 8 

Wlodzimierz Macill,g w artykule 0 Andrzeju Kijowskim jakby rnimo
chodern zauwaza: "... kultura jest narz¢ziem budowania moralnych 
znaczen iycia i w tyro wlaSnie sensie staje si~ zobowill,zaniem" 9 - podkres
lony jest tu moralny aspekt kultury. 

Zauwaia si~ natychmiast, jak te okreSlenia kultury, bo moi:e trudno 
nazwae je definicjami, wzajemnie si~ uzupelniajll, i wspaniale wspolgrajll 
z tyro, co 0 naturze czlowieka mowi Ingarden. T ak rozumiana kultura nie 
rna charakteru przystosowawczego, nie jest dzialalnoscill, ukierunkowanll, 
na utrzymanie rnaksymalnego fi tness. Nie ozoacza to, podkreslmy, i:e 
dzialania w sferze kultury m uSZll, bye przeciwne tej zasadzie. M ogll, bye 
wobec niej rowniez neutralne lub nawet jll, wspierae. 

Czy kultura jest czyms zupelnie niezaleinyro od naszej biologicznej 
kondycji? Na pewno nie jest. Wiele cech biologicznych, zwlaszcza neuro
psychologicznych, istotnych dla kulturowego rozwoju czlowieka, warun
kowanych jest genetycznie. Geny rnuszll, wplywae na zakres form i inten
sywnosc reakcji emocjonaInych, bogactwo pobudek. WeZmY np. wrai
liwose na rnuzyk~ - jak bardzo pod tyro wzgl¢ em jestdrny zroinicowani. 
Uswiadornienie sobie genetycznego zr6inicowania populacji ludzkich rna 

• ,.prugilld Powszecbny" Dr 5, 1985, s. ISO. 
• ..Tygodnik Powszechny", or 41, 1985. 
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wazne konsekwencje praktyczne, gd yz implikuje koniecznose pluralistycz
nego modelu kultury jako jedynie "naukowego" z punktu widzenia 
biologii. W dalszej cz~sci tego artykulu terminu "kultura" b~d~ uzywal 
w tym drugim, nieprzystosowawczym znaczeniu. W ten sposob odrom ia 
si~ j~ latwo od tego, co nazywa si~ cz~sto cywilizacjll tech nicznll, ktora 
w samym swoim zalozeniu rna charakter wlasnie przystosowawczy. lana 
rzecz, Ze moZe si~ ona degenerowae i dzialae w kierunku przeciwnym, ale 
o tym za chwil~. 

Z tego, co powiedzieliStny 0 kulturze, wynika, Ze jej istotnym elementem 
Sll wartosci, w tym r6wniei: religijne, ktorych czlowiek jest w stanie bronie 
nawet za cen~ wartoScl biologicznych. W kr~gu kultury europejskiej, na 
kt6rej tak silne pi~tno odcisn~lo chrzeScijanstwo, w hierarchii wartoSci 
szczegolnie wysoko stoi osoba ludzka, jej i:ycie duchowe i intelektualne, jej 
wolnose i niepowtarzalnose. Bye moZe to spowodowalo, Ze w tej kulturze 
znajdowato si~ miejsce dla nonkfmformistow, od ktorych cz~sto zalei:y jej 
rozw6j . Uznawanie tych wartoSci doprowadzito do koncepcji spoleczen
stwa opiekunczego, kt6re w wielu krajach lepiej czy gorzej funkcjonuje 
w praktyce. Spoleczenstwo, w ktorym chroni si~ slabych i chorych , 
utrzymuje przy i:yciu osoby obci~one wadami genetycznymi, nie jest 
jednak spoleczenstwem czysto biologicznym - kieruje si ~ ono innll 
hierarchi'l wartoSci niz utrzymanie maksymalnego fitness. Trzeba sobie 
jednak zdawae spraw~, Ze spoleczenstwo takie, wnozliwiaj'lc przezycie, 
a nawet wydanie potomstwa osobom obci 'lzonym powamymi wad ami 
genetycznymi, placi za to pogorszeniem swej puli genowej, a wi~ 
obniZeniem potencjalu biologicznego. Problem ten stat si~ szczegolnie ostry 
w ostatnich latach, gdyz dzi~ki post~powi medycyny coraz skuteczniej 
moma utrzymywae przy i:yciu dzieci obcillzone chorobami dziedzicznymi. 
Dawniej np. kobiety chore na cukrzycy (jedna z jej form jest dziedziczna) 
miaty male szanse donoszenia ci'li:y. Dzisiaj jest to znacznie latwiejsze. 
Podobnie jest z innymi chorobami dziedzicznymi. 

War to si~ zastanowie, jak w tej sytuacji moze przebiegae ewolucja 
czlowieka. Czlowiek jest jedynym gatunkiem, ktory, przynajrnniej w pew
nym stopniu, moZe t'l ewolucj'l kierowae, a takze eliminowae wplyw 
szeregu czynnik6w selekcyjnych, takich ria przyklad jak glOd, zimno, 
a taki:e niekt6re choroby. Niernniej rowniez w przypadku czlowieka, jak 
u Wdego innego gatunku, ewolucja determinowana jest przez dwa 
podstawowe czynniki , mianowicie pul~ genow~ i srodowisko. Przyjrzyjmy 
si~ obecnym tendencjom w obu tych sferach z jednoczesnym odniesieniem 
do kultury wywodzllcej si~ z europejskiego pnia. 

Wspornniane wyi:ej pogarszanie si~ puli genowej jest niew'ltpliwie 
zjawiskiem negatywnym, ktoremu nalei:y si~ przeciwstawie. Problem 
pol ega na tym - jakimi metod ami? Czy nie b~dzie si~ tego dokonywae 
kosztem wartoSci, 0 kt6rych wspominalem, a ktore decydowaly 0 swoisto
Sci naszej kultury? Obserwowane obecnie tendencje w pelni uzasadniaj'l te 
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obawy i zarazem Sl!jednym z przejawow kryzysu kultury, 0 ktorym tyle si~ 
ostatnio mowi. 

Ta sama medycyna, ktora moi.e ratowac ci~zko uposledzonych dzie
dzicznie ludzi, dysponuje metod ami rozwini~tymi glownie w czasie ostat
nich 20 lat, ktore pozwalajl! na identyfikacj~, we wczesnych okresach cil!zy, 
wielu genetycznych wad plodu (bl~dy w diagnozowaniu ponii.ej 1 % na 
podstawie 32 tys. badan) 10. Cz~sc dotyczy zmian w skladzie chromosomow 
(najbardziej znany jest tzw. zespol Downa powodujl!cy mongolizm), ale 
takZe mozna juz diagnozowac ok. 100 wad metabolicznych (sposroo ok. 
2800 znanych). Niewl!tpliwie liczba ta b~zie wzrastac, wzrastac tez b~zie 
publiczna swiadomosc moZliwoSci zapobiegania dziedzicznym chorobom 
i powamym uposledzeniom umyslowym. 

Diagnostyka prenatalna w wielu krajach rozwini~tych staje si~ rutynl!. 
Celem glownym jest tu niedopuszczanie do rodzenia si~ uposledzonych 
dzieci - wykrycie takich plodow rna prowadzic do przerywania cil!zy. Byly 
juz na swiecie przypadki podawania lekarzy do sl!du przez rodzic6w dzieci 
z wadami za nie przeprowadzenie odpowiednich badan. Oznacza to po 
prostu eutanazj~ we wczesnych etapach rozwoju osobnika. W sytuacji, gdy 
przerywanie cil!zy jest nagminne, stosowanie go w przypadkach ryzyka 
urodzenia dziecka z wad ami bydzie wzbudzalo jeszcze mniej sprzeciwu. 
Pamiytam stwierdzenie praeownika naukowego lnstytutu Genetyki Czlo
wieka w Glasgow, Instytutu, w ktorym prowadzi si~ diagnostyky prenatal
nl! na duzl! skal~, a ktore padlo na jednym ze zjazdow genetycznych - ,jest 
moim glybokim przekonaniem, i.e kairla kobieta rna prawo do posiadania 
zdrowego dziecka". Jest to fIlozofia, ktorl! zdaje siy podzielac duza czysc 
wspolczesnych spoleezenstw. Przy jej konsekwentnym stosowaniu nie rna 
wlasciwie Zadnych powodow, i.eby nie usmiercac dzieci chorych juz 
urodzonyeh, u ktorych wady nie udalo siy stwierdzic jeszcze w okresie 
plodowym. Czyzby chronic przed tym losem mialy ty1ko wzglydy estetycz
ne lub emocjonalne? W koncu ani biolog, ani fIlozor nie jest w stanie 
wskazac innego momentu powstania czlowieka poza utworzeniem zygoty 
z ludzkieh komorek rozrodczych. 

Wysuwane tei: ~ argumenty natury ekonomicznej. W wydanym w 1980 
roku w Stanach Zjednoezonych podryczniku genetyki czlowieka II podano 
wyliczenie dotyczl!ce zespolu Downa. W USA rodzi si~ ok. 3000 dzieci 
roeznie z 4 wadl!. Obliezono, ze koszty utrzymania takiego dziecka 
w specjalnym zakladzie w cil!gu jego Zycia wynosi 225 tys. dolarow, 
natomiast koszt wykrycia jednego plodu z tl! wadl! przy masowych 
badaniach wyni6slby ok. 30 tys. dolarow. 

Dyskutowany jest tez problem, w jakiro stopniu interes spoleczny moze 
brae gor~ nad interesem ezy prawami jednostki. Wskazuje si~, ze prawa 

10 A. Miluosicy, w: Genetics and tM Law (A. Miluosicy and G.1. Aooas, OOs.) Pleoum Press, 
New York:, 1980, s. 61-{;8. 

11 H.E. Sulloo, An Introduction to JIuman Genetics, Saunders College, Pbiladelpbia, 1980. 
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jednostki s~ ograniczane w przypadkach chorob zakainych, np. przez 
stosowanie obowi¢owych szczepieIi lub kwarantanny. Skoro dzialania 
takie, ktore niew~tpliwie wi~ si~ z ograniczeniem swobOd osobistych, nie 
budz~ zasadniczych sprzeciwow w przypadku tzw. "horyzontalnego" 
rozprzestrzeniania si~ chorob, to dlaczego nie ograniczac tych swobOd 
w przypadkach przekazywania chorob dziedzicznych w wymiarze piono
wym, tj. pomi~zy pokoleniami. Oznaczaloby to, i:e prawo kaZdego 
czlowieka do zalozenia rodziny i posiadania potomstwa (gwarantowane 
Kart~ ONZ) nie mialoby charakteru absolutnego. S~ autorzy, ktorzy 
wprost mowi<i 0 koniecznoSci takich ograniczeri, nikt jednak nie byl dot~ 
w stanie zaproponowac koncepcji prawnego rozwi~zania tego problemu, 
ktora moglaby si~ spotkac z powszechn~ akceptacj~. 

Jakie wi~c malezc wyjscie, aby przeciwdzialac tendencji do pogarszania 
si~ biologicmego potencjalu spoleczeristwa bez uciekania si~ do metod, 
ktore nie s~ zgodne z koncepcj~ czlowieka uksztahowan~ w naszej 
kulturze. Niestety, nie rna tu rozwi~ri prostych. Nie moina liczyc na 
zrezygnowanie z badaIi prenatalnych. Nie byloby to nawet wyjsciem 
slusznym, gdyz metody te mog~ rowniez slui:yc celom bar~o szlachetnym, 
m.in. ratowaniu i:ycia lub zdrowia. Wydaje si~, i:e najlepsz~ drog~ jest 
wzrost odpowiedzialnoSci jednostek za powolywanie na swiat potomstwa, 
odpowiedzialnosci wspartej rowniez osi~gni~ami nauki, ktora juz obecnie 
w wielu przypadkach potrafi stwierdzic zagroi:enie uposledzeniem dziedzi
cznym dziecka u potencjalnych rodzicow. Nalei:y spodziewac si~ szybkiego 
post~u w tej dziedzinie. 

Trzeba pami~tac, i:e w gr~ wchodzi nie tylko aspekt spoleczny, tm. 
obci~zanie spoleczeristwa uposledzonymi jednostkami, ale rowniez dobro 
samego dziecka. Amerykariski autor J .F. Fletcher na konferencji po
swi~onej prawnym aspektom genetyki czlowieka powiedzial: "W moim 
gI~bokim przekonaniu, gdy w gr~ wchodzi nadui:ycie prawa dziecka, 
powinnismy uznac, ze dzieci Sll cz~sto krzywdzone przed ich poc~em 
i przed urodzeniem nie tylko przez matki pij~ce alkohol, pal~ce papierosy 
i uzywaj~ce narkotykow, nie z przyczyn lecmiczych, ale takZe przez 
swiadome (w sensie zdawania sobie sprawy) przekazywanie im chorob 
dziedzicznych lub ryzykowanie ich przekazania." 12 

W moim odczuciu jest to powaine postawienie problemu i warto si~ nad 
tym zastanowiC. Istnieje bowiem chyba cos takiego jak prawo dziecka do 
urodzenia si~ zdrowym, ktore powinno znajdowac swoje odbicie w moral- . 
noSci chrzeScijariskiej. W istocie od wiekow przyjmowana zasada niezawie
rania malzeristw pomi~zy osobami blisko spokrewnionymi temu wlaSnie 
miala slui:yc celowi. Chcialbym tu zwrocic uwag~, i:e "prawo dziecka do 
urodzenia si~ zdrowym" jest czyms zupelnie innym niz "prawo kaZdej 
kobiety do posiadania zdrowego dziecka", 0 ktorym byla mowa wczesniej. 

11 1.F. Fletcher, w: Genetics and the Law II. j.w., s. 131-135. 
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W pierwszym przypadku wyst~puje podmiotowy, w drugim zaS przed
miotowy stosunek do dziecka. 

W Scislym zwi~ku z poruszanymi dot~ problemami pozostaje sprawa 
tworzenia embrionow ludzkich przez poll!czenie komorek rozrodczych in 
vitro, czyli poza organizmem kobiety. Tak powstale embriony moina 
implantowae kobiecie w celu przebycia ci~Zy i urodzenia dziecka. Pro
blematyka ta znana pod haslem "dzieci z prob6wki" byla juz kilkakrotnie 
omawiana w prasie ze wzgl¢u na jej sensacyjnosc i emocje, ktore budzi . 
Na uwag~ zasluguje doskonaly artykul pani L. Batko "Dziecko za karol! 
cen~" 13 (tytul wzi~ty z ksil!ili autorstwa Genevieve Delaisi de Parseval 
i Alain Janaud). Metoda in vitro pozwala przekroczye dotychczasowe 
bariery bezplodnoSci u wielu mal:i:enstw, kt6re bardzo pragnl! mice dzieci, 
ale tam stwarza caly szereg problemow etycznych, jak np. wyszukiwanie 
zast~czych matek, kt6re "donaszajl!" jedynie plOd pochodzl!cy od innej 
kobiety, dobieranie komorek rozrodczych pod kl!tem uzyskania dzieci 
o okreslonych cechach (Sll tu zawarte elementy hodowli) i wiele innych. 
Tak wi~ juz tworzenie embrionow ludzkich in vitro z zamiarem do
prowadzenia do ich pelnego rozwoju rodzi wiele trudnych i wazkich 
problem ow etycznych. 

Tymczasem w niektorych krajach stosuje si~ zaplodnienie in vitro w celu 
uzyskania embrion6w ludzkich dla celow eksperymentalnych, g16wnie dla 
badania wplywu na nie lekarstw, wirus6w, a tak.i:e ich metabolizmu 
i ekspresji genow we wczesnych stadiach rozwojowych. W Wielkiej 
Brytanii przez trzy lata toczyla si~ dyskusja w srodowiskach naukowych, 
a tak.i:e w agendach rZl!dowych, nie tyle nad zagadnieniem, czy moina 
eksperymentowae na embrionach ludzkich, lecz nad przepisami regulujl!cy
mi t~ procedur~ - np. czy dawcy komorek rozrodczych majl! bye 
infonnowani 0 celu utworzenia embrionu, jak dlugo moina utrzymywae 
embrion przy Zyciu itp.14 RZ'ld brytyjski powolal Komitet pod przewod
nictwem pani Mary Warnock, ktorego zadaniem byla ogolna ocena 
zaplodnien in vitro, ich zastosowanie w przypadkach bezplodnoSci, a true 
wypowiedzenie si~ co do stosowalnoSci embrionow ludzkich dla celow 
eksperymentalnych . Komisja korzystala z opinii Towarzystwa Krolew
skiego (Royal Society) i Kr61ewskiego Towarzystwa Polomkow i Gineko
logow (Royal Society of Obstetricians and Gynaecologists) - obie te 
instytucje zalecily dopuszczenie eksperymentowania z embrionami ludz
kimi , zaznaczaj l!C, :i:e embriony otrzymane dla cel6w badawczych nie 
powinn y bye utrzymywane przy zyciu poza wczesnl! f~ rozwoju ukladu 
nerwowego i "pod Zadnym warunkiem" nie mogl! bye implantowane do 
macicy dla dalszego rozwoj U. 15 W artykule redakcyjnym "Nature", 

.. "Tygodnik Powszecbny" nr IS, 1985. 
" R.G. Edwards i M. Puxon, Parental consent oW!r embryo.r, "Nature", London, vol. 310 

(1 984), So 179. 
.. za: "Nature" vol. 302 (1983), s. 739. 
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jednego z najbardriej prestiZowych czasopism przyrodniczych na SWlOOe, 
jego autor stwierdza wproSt: "Towarzystwo Kr6iewskie swojOl opini~ 
przedlozonOl komitetowi pani Warnock imp/kite opiera na tezie, i:e wczesny 
embrion nie jest jestestwem i:ywym (living thing) w sensie bycia niezalemie 
replikujOlcym si~ organizmem, iecz raczej rodzajem przejSciowego pasoi:yta 
(a kind of passing parasite), zaiemego w pelnym rozwoju od macicy." 16 

lednoczeSnie autor ostrzega politykow, i:e rome ciala reprezentuj~ prze
ciwny pogl~ (wi~kszosc, ale nie wszystkie z nich SOl rzymskokatoiickie) nie 
zaakceptujOl stanowiska Towarzystwa Kroiewskiego. 

Ostatecznie w swym raporcie opubiikowanym w 1984 roku komitet pani 
Warnock opowiada si~ za dopuszczeniem badan na embrionach iudzkich 17 

stwierdzajOlc ich potencjalne korzySci dia rozwoju medycyny, szczegoinie 
odnosnie genetyki czlowieka. lednoczeSnie komitet proponuje okres 14 dni 
od zaplodnienia jako limit czasowy dia prowadzenia doswiadczen. W ten 
spos6b powstal chyba pierwszy w dziejach dokument, na podstawie 
kt6rego moma dokladnie wyiiczye, w ktorym momencie embrion powstaiy 
z iudzkich komorek rozrodczych przestaje bye rodzajem pasoi:yta, a staje 
si~ czlowiekiem! 

OczywiScie w raporcie nie jest to sformulowane w ten spos6b. Komen
tator "Nature" zauwaZa, ze komitet zastOlpil pytanie, kiedy zaczyna si~ 
i:ycie (lub "osobowosc" - "personhood") pytaniem prawnym i etycznym: 
" Jakie post~powanie z embrionem iudzkim jest wlaSciwe". 18 Jest jeszcze 
inny wybieg, tym razem terminoiogiczny, zastosowany przez dr Anne 
McLoren, ktora, jak sarna stwierdza, jest jedynym embrioiogiem w skla
dzie komitetu. Twierdri ona, i:e grupka komorek powstalych z zygoty do 
14 dni nie powinna bye nazywana jeszcze embrionem. A wi~ nie rna 
probiemu doswiadczen na embrionach ludzkich. Nie wiadomo, jakie b~Ol 
rozstrzygni~a ustawodawcze w tej sprawie. Z "Nature" dowiaduj~ si~, i:e 
trzech jego czlonk6w sprzeciwilo si~ wykonywaniu doswiadczen na emb
rionach iudzkich, zas czterech stwierdzilo, ze doswiadczeniatakie nie mogOl 
bye prowadzone na embrionach specjalnie do tego ceiu tworzonych. 

Osoby, ktore zaiecajOl eksperymenty na embrionach iudzkich, trumaczOl 
to korzysciarni dia medycyny, a w konsekwencji dia poprawy zdrowotnosci 
czlowieka. Tak wi~c obok hasla "dziecko za kai:dOl cen~" pojawia si~ nowe: 
"zdrowie za kaZdOl cen~", ktore jest jednym z jaskrawych symptomow 
kryzysu naszej kultury. 

Dotychczas zajmowalismy si~ sarnym czlowiekiem, jego bioiogiOl. Teraz 
przejdimy do spraw srodowiska, ktore, jak wspomniano wyzej, jest obok 
potencjalu bioiogicznego, drugim zasadniczym czynnikiem okreSlajOlcym 
ewoiucj~ naszego gatunku. Ze znaczenia srodowiska, a zwlaszcza jego 

,. za: "Nature" vol. 302 ~1983), s. 735. 

17 za: "Nature" vol. 310 1984), s. 266. 

,. za: "Nature" vol. 320 1986), s. 571. 


60 



BIOLOGIA - KULTURA - ASCEZA 

obecnych zagrOZetl, wszyscy zdajll sobie spraw~, wydaje si~ jednak, :ie 
kojarzll te zagro:ienia gl6wnie z brakiem flltr6w na kominach i oczyszczalni 
Sciek6w, a nie z kryzysem kultury. Bo przeciez nadmiernie dymillce kominy 
i trujll<:e Scieki Sll w duZym stopniu wynikiem niepohamowanego dllzenia 
ludzi do posiadania coraz wi~j i coraz nowszych, c~sto zupelnie niepo
trzebnych rzeczy - tego wszystkiego, co zaklada konswnpcyjny styl zycia. 
Styl ten bywa cz~sto krytykowany, rzadko w aspekcie ochrony srodowiska. 
W koncu moda i reklama slu4 ci:tglemu zwi~kszaniu produkcji, co 
pochlania olbrzymie iloSci surowc6w i energii oraz zwi~ksza zanieczysz
czenia. Tymczasem wzrost produkcji jest we wszystkich wsp6lczesnych 
systemach ekonomicznych miernikiem zdrowej i pr~Znej gospodarki. Zeby 
utrzymac wysokie tempo produkcji wytwarza si~ przedmioty 0 kr6tkiej 
trwaioSci, aby ludzie zmuszeni byli do kupowania stale rzeczy nowych. 
Chcia!bym doZyc czas6w, gdy jalcid pans two czy narOd ~zie si~ szczycilo 
spadkiem produkcji, a nie jej zwi~kszeniem. Obawiam si~ jednak, Ze nie 
nastllpi to pr~ko, poniewaZ produkcja stam si~ elementem konkurencji 
mi~zygrupowej, zmuszajll<:ej do ci~ego zwi~kszania jej tempa. 

Konrad Lorentz, znany badacz zachowania zwierZllt pisze, ze "pospiech, 
w kt6ry wp~zila si~ zindustrializowana i skomercjalizowana ludzkosc, jest 
znakomitym przykiadem bezcelowoSci rozwoju wywolanego wy1llcznie przez 
konkurencj~ mi~zy czlonkami tego samego gatunku". Przytacza tei: opini~ 
swego mistrza Oskara Heinrotha: "tempo pracy czlowieka zachodniej 
cywilizacji stanowi najglupszy produkt selekcji wewnlltrzgatunkowej" 19. 

Praca, kt6ra stala si~ elementem walki konkurencyjnej, musi byc szybka 
i sprawna, poniewaZ ona sarna rna ostrego i bezwzgl~nego konkurenta 
- automatyzacj~ i robotyzacj~. Te zdobycze cywilizacji, mogllce ulatwiac 
cz!owiekowi Zycie, pomagac w najci~zszych i niezdrowych czynnosciach, 
mogll takze stac si~ dla niego przeklenstwem, poniewaz gl6wnym motywem 
ich wprowadzania staje si~ zwi~kszenie przewagi w walce konkurencyjnej, 
a nie dobro czlowieka. 0 tym, ze praca jest czlowiekowi potrzebna d!a jego 
pelnego rozwoju i samorealizacji, zupelnie si~ zapomina. lakZe wspaniale 
pokazuje ten problem lan Pawel II w swej encyklice Laborem exercens! 

Moma powiedzie6, Ze inteligencja !udzka, wspierana wytwarzan:j, przez 
siebie techniq, dzis juz komputerowll, rozeszla si~ z mlidroScill, kt6ra jest 
domenll kultury. Z kryzysem kultury czlowiek zaczyna miec techniczny 
stosunek do samego siebie. Uzyskawszy mozliwoSci genetyczno-medycz
nych manipulacji stwarza cos, co przez analogi~ z zootechnikll moma by 
nazwac homotechnikll, kt6ra moZe wplywac na polepszenie potencjalu 
biologicznego i zdrowotnosci czlowieka, kosztem jednak jego odczlowie
czenia i dalszej degradacji kultury. Tu jednak wpada w pulapk~ eko
logicznll· 

1. K. Lorentz., Talc zwane z/o, PIW, 1972. 
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Czlowiek nawet zdrowy, ale pozbawiony lrultury, niszczy swoje srodowi
sko, przez co w efekcie zagraia swojemu istnieniu. Pomimo bowiem, Ze 
kultura nie rna z punktu widzenia biologicznego charakteru przystosowaw
czego, to jednak ustawia ona wartoSci w odpowiedniej hierarchii, a co 
rnoZe istotniejsze, wprowadza "myslenie wedlug wartoSci", przez co staje 
si~ busol~ dla wszelkich, takZe biologicznych i ekologicznych, zachowan 
czlowieka. Kultura, jak wskazuje na to Lorentz, zast~uje u czlowieka 
instynkty. Od tego stanu nie ma odwrotu. &tdz~, Ze nie rna racji Ingarden 
twierdUlc, iz czlowiek tra~c to, co w nim prawdziwie ludzkie "zapada si~ 
z powrotem i bez ratunku w swoj~ czyst~ zwierz~cosc". Gdyby czlowiek 
rzeczywiScie m6g! powr6cie do pelnej zwier~cosci, w kt6rej podlegalby 
zharmonizowanemu dzialaniu instynktow charakterystycznemu dla zwie
rz~t, nie byloby to najgorsze. W rzeczywistoSci jednak czlowiek t~qcy 
kultur~ nie ulega zezwie~niu, ale barbaryzacji. Termin ten uzywam 
w tym samym maczeniu, w jakim byl stosowany np. do hitlerowcow. 
Wydaje rni si~, Ze najlepiej opisuje on sytuacj~, 0 ktorej mowimy. Przy 
okazji uwydatnia si~ tu tez uZytecznose oddzielnego traktowania kultury 
i cywilizacji technicmej. Barbarzynca moze swietnie operowae najnow
szyrni zdobyczami techniki i sam je konstruowac - w rzeczywistoSci im ma 
ich wi~j i lepiej je umie stosowae, tym jest groiniejszy. 

Barbaryzacja nie musi przybierae form masowego ludobojstwa, ale cechuj~
ce j~ zalamanie hierarchii wartoSci stwarza sytuacje wr~ paradoksalne, gdy 
na przyklad w tym samym szpitalu ratuje si~ cherlawego wczesruaka, zabijaj'lC 
jednoczesnie plody w pelni zdrowe. Jest to przyklad swiadc~cy 0 gl~bokim 
zagubieniu moralnym, ktorego grozby nie moma przeceniae. 

Doszlismy do miejsca, w ktorym powinno pase slowo asceza. Kojarzy si~ 
ona cz~to ze sredniowiecznym mnichem--1'ustelnikiem, tymczasem chodzi 
o rzecz zgola prost~. Stefan Swiezawski w przywolywanym juz artykule 
pisze, Ze asceza to "stale towarzysUlca nam postawa ulatwiaj~ca wybor 
wi~kszego dobra sposroo nasuwaj~cych si~ do wyboru. Nie wyobraZam 
sobie kultury bez ascezy, tak jak niemozliwy jest rozwoj enot bez pewnej 
dozy umartwienia". 

Wybieraj'lC wi~ksze dobro, ~sto rnusimy za to placic. Czasem trzeba za to 
placic zdrowiem, pfZY.i~em i wychoWaniem uposledzonego potomstwa, 
opiek~ nad chorym, czy tez rezygnacj~ z pewnych dobr lub przyjernnoSci. 
Realna sytuacja zawsze b~zie taka, ze wybieraj'lC to sarno dobro, broni'lC 
tych sarnych wartoSci, roZni ludzie placie za to b~~ roZn~ cen~. Rzecz w tym, 
Ze powinnismy bye solidarni z tyrni, 1ct6rym przychodzi placie wi~j, 
i pomagae im. Zadne bowiem prawa, przepisy czy ustawy nawet najlepiej 
zorganizowanego spoleczenstwa nie usun~ w pelni ludzkiego cierpienia i nie 
zast@i~ zwyklego, ludzkiego braterstwa. 

Andrzej Paszewski 
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Bardzo trudno - 0 ile w ogole jest to moZliwe - spotkae w codziennym 
slowniku terminy, ktore mialyby charakter jednoznacznie opisowy. Podob
nie. nielatwo byloby wyodr~bnie grup~ slow wyramie wartosciujllcych 
rzeczywistose. Jest raczej tak, i:e potoczny j~zyk posluguje si~ wyraZeniami 
h!cZllcymi w sobie obydwie te funkcje, deskryptywnll i aksjologicznll. 
Mowillc 0 funkcjach aksjologicznych marn na uwadze oceny oparte na 
wartosciowaniu innym niz logiczne, a wi~ normatywne kwalifikacje 
etyczne, estetyczne, obyczajowe czy religijne. Bye moi:e najwlaSci.wej 
byloby mowie ogolnie 0 pozaIogicznej aksjologii swiatopogilidowej, 
gdyz wlasnie w rarnach swiatopogllldu mieszcZll si~ wszel1de takie specyfi
kacje ocenne, jak poczucie dobra, pi~kna, obyczajowej stosownoSci. itp. 

Przeciw takiej praktyce j~zykowej, ktora nie oddzie1a od siebie opisu 
i oceny, protestowaIi szczegolnie mocno pozytywisci. Ich racje majll 
charakter logiczny; SciSiej - biorll si~ z terenu logiki j~zyka . PozytywiSci. 
powiadajll. Ze opis - jako dajllca si~ wyodr~bnie kategoria - jest ze
stawieniem znakow przedstawiajllcych jaklls rzecz lub jakis gatunek 
rzeczy.l Opis mowi 0 tym, jaka jest rzecz opisywana "sarna przez si~" 
- niezalemie od tego, jak ktos jll postrzega. Subiektywnemu zludzeniu 
podmiotu poznania przeciwdzialae majll rygory intersubiektywnej spraw
dzalnosci i - wczesniej - intersubiektywnej komunikowainoSci. . 

Maria Ossowska 2, odnoszliC swoje uwagi do pozytywistycznie zorien
towanych anaIitykow brytyjskich, zauwaza, Ze zgodnie z ich postuiatami, 
ocenami winny bye wy1llcznie orzeczniki oceniaj~ (predicates of value); 
cOz jednak, skoro rzeczywiste, ~dllce w powszechnym u:iyciu oceny 
istotnie wykraczajll poza to kryterium. Nie poslugujemy si~ przykladowo 
orzecznikarni oceniajllcymi mowillc, Ze ktos jest egoistll lub filantropem 
- lecz jest tez w tych okrdleniach cos wi~j anizeli opis. Moma by wi~ 
mowie 0 jakiejs szerszej kontrowersji pomi¢zy rygorami postulowanymi 
przez teorie pozytywistyczne, a zwyczajnll empirill j~zykowll. Potoczna 
wiedza wskazuje. Ze nie najlepiej na tego typu konfrontacji wychodzi czcza 
teoria: j~zyka nie da si~ zadekretowae. Tak w kaZdym rane zdajll si~ sllrlzie 
zwolennicy tzw. orientacji wartosciujllcej (value orientation), glownie psy
chologowie i filozofowie wartoSci, ktorzy starajll si~ lllczye wartosci i Slldy 

1 Por. Cz. Znamierowsld, Oeeny j normy. W- wa 1957, s. 193. 

I M. Ossowska, Co to jest oeeno.? "Prz.egJlld Fi1ozoficmy" 1- 1-3/1948. 
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egzystencjalne tworz'lc tak'l siatky pojyC, jaka moze juz OOpowiadae 
faktycznej praktyce jyzykowej. 

Zarysowane WYZej trudnoSci i kontrowersje odnosz'l siy zwlaszcza do 
pojycia zdrowia psychicznego. Termin ten wyzwala z jednej strony d'lzenia 
badawcze, by w sposob moZliwie beznamiytny ogarn'le go naukoW'l deskryp
cj~ z drugiej zas wypeln.iony jest odczuciami wyraZnie wartoSciujl!Cymi. 
Okrdlajlj,C kogos mianem debila nie tyle opisujemy okreslony stopien 
oligofrenii, ile emocjonalnie wyrai:amy negatywn'l oceny. Swiadectwem war
toSciowania w teoriach psychiatrycznych mog'l bye rozbieme zalozenia 
stosowane do konstruowania pOOstawowych dla danej teorii pojyC. ,,Pojycie 
zdrowia - pisze Julia Sowa w swej wnikliwej monografii poswiyconej 
nonnalnoSci psychiatrycznej - wydaje siy zupeloie analogiczne do poj¢a 
szc~a, piykna czy dobra - jest podobnie ogolnoludzkie w komponencie 
podmiotowo-emocjonalnym i podobnie partykularystyczne; w jego treSci 
opisowej podobnie najwainiejsz'l funkcj'l jest funkcja ekspresyjna." 3 

W niniejszym szlcicu ch~ wskazae na jedn'l z talcich rozbiemoSci, 
ktorych w psychiatrii nie brakuje. S'ldzy tez, ze jej znaczenie nie ogranicza 
siy do samej psychiatrii, lecz ze w sposob rownie co i tu istotny determinuje 
inne sfery ludzkiego poznania. ChOOzi 0 kontrowersjy pomi¢zy perspek
tyw'l, ktora zwr6cona jest na jednostky ludzk'l, i tak'l, ktora obejmuje 
swym spojrzeniem ludzkie zbiorowoSci. POOejScie pierwsze, indywidualis
tyczne, moma nazwae an t r 0 p 0 cen t r yzmem; drugie, kolektywistycz
ne, to socj 0 c e n try z m. Za wskazanymi tu stanowi.skami kryj'l sit 
moZliwe do OOczytania zalozenia metOOologiczne, a takZe okrdlone 
preferencje aksjologiczne. W warstwie metodologicznej przyjmuje siy tu 
z jednej strony poznawczy prymat calosci nad cZySci'l, jak widae to np. 
w badaniach strukturalistycznych czy w teorii postaci w psychologii; 
z drugiej natomiast uznaje si y wzglydn'l suwerennose czysci jako przed
miotu poznania. W warstwie aksjologicznej nadrzydn'l pozycjy w hierarchii 
wartosci zajmuje OOpowiednio alba wspolnota, alba czlowiek indywidual
ny. Obydwa stanowiska wyodrybnione zostaiy w sposob jak gdyby 
mOOelowy: ich tresc empiryczna zazwyczaj odbiega od tak czystych 
postaci. Socjocentryzm bydzie wiyc uznawal ograniczon'l suwerennose 
realnych jednostek; antropocentryzm z kolei gOOzi siy z faktycznym 
wplywem na jednostky szerszego kontekstu spolecznego. 

Pogl<!dy teoretyczne, zwlaszcza wtedy, gdy w doktrynalnej postaci stan'l 
siy wlasnosci'l spoieczn'l, zazwyczaj poci'lgaj'l za sob'l okrdlone nast~p
stwa empiryczne: nie darmo m6wi siy, Ze najbardziej praktyczne S'l wlasnie 
teorie, i iadnej nie formuluje siy bezkarnie. Wyrazistosc tych nast~pstw jest 
roma: moma s'ldzie, Ze mniej widoczne - przynajmniej dorainie - b¢'l 
skutki dominacji socjocentryzmu w literaturze czy antropocentryzrnu 
w ftIozofii. Natomiast pOOobne wybory na terenie pedagogiki, czy - bar

• J. Sowa, Kulturowe zo.loienia poj('cia normalno.ki II' psychialrli. W-wa 1984, s. 18. 
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dziej jeszcze - polityki mog'l si~ zaznaczyc w sposob zauwaZalny juz 
w codziennym i:yciu. Psychiatria nalei:y do tych dziedzin, w ktorych od 
rozstrzygni~ teoretycmych zalei:y bardzo wiele. 

Psychiatryczna kontrowersja miltdzy podejsciem socjocentrycznym i ant
ropocentrycznym skupia si~ zasadniczo na rozbiei:noSci w pojmowaniu, 
czym jest zdrowie psychiczne, a jeszcze Scislej - na romym rozumieniu 
normy okreSlaj'lcej to zdrowie. Konsekwencjami zaledwie tego podstawo
wego dylematu b¢ 'l takie zjawiska, jak rome srodki i metody terapeutycz
ne, odmienne podejscie do sprawy przymusu leezenia, zroZnicowanie 
w spolecznym traktowaniu chorych psychicmie itp . 

W krltgu mysli socjocentrycznej mowi:j,c "norma" - a potem odpowied
nio "normalny" , "zdrowy" itd. - rna si~ na uwadze norm~ rozumian:j, tak, 
jak rozumie j~ statystyka. Norma statystyczna we wlasciwy sobie sposob 
wyraZa by t, to co jest; mowi 0 jakims istn iej~cym stanie rzeczy, sprowa
dzaj 'lc go do swoistej miary przecilttnej: b¢zie to jak~ srednia, jakas 
dominanta, cos najbardziej typowego. Rzeczywistosc, jak:t ukazuje nonna 
statystyczna, rna zazwyczaj charakter materialny czy empirycmy; lecz 
rownie dobrze moi:emy sobie wyobrazic norm~ statystycm'l prezentuj'lCll 
po swojemu rzeczywistose intencjonaln:j" opart'l na chceniomysleniu, b:j,dz 
wrltCZ na urojeniach. W kaZdym jednak razie nonna, 0 jakiej tu mowa, 
wyrasta z jakiegos bytu zbiorowego, postrzeganego iloSciowo, i - nie 
wykraczaj~c poza ten byt - pokazuje jego matematyczny punkt ci~koSci. 

Antropocentrycznie zorientowana psychiatria tennin "norma" pojmuje 
inaczej . Odmiennosc polega na innym usytuowaniu normy wobec rzeczy
wistoSci. Norma statystyczna wyrazaj:j,ca to, co jest, rna charakter im
manentny wobec swiata, natomiast nonna, do ktorej odwola silt zwolennik 
antropocentryzmu, nie ma charakteru sprawozdawczego, lecz przekracza
j:j,c aktualnosc wskazuje to, co powinno byc. Jest to wiltC norma 
transcenduj'lca rzeczywistosc. Moma j 'l - w opozycji do nonny statystycz
nej - nazwac norm'l aksjologicm'l, gdyz kierunek powinnoSci wyznaczony 
jest kaZdorazowo przez okreSlon~ struktur~ wartoSci. Norma aksjologiczna 
to zdanie powinnoSciowe: nakaz alba zakaz. Wyrasta one z bytu, 
i - w obliczu aksjologicmego rozemania jego ulomnoSci - przekracza go 
w ten sposob, by zniesc te ulomnosci. Respektowanie b~dz ignorowanie 
nonny aksjologicznej niejest spraw:j, iloSciowych charakterystyk ludzi b~dz 
rzeezy; kryje si~ za tym pewna jakosc, najcz~ej moralna, zdoina 
urzeczywistnic silt w pojedynczych przypad kach, takZe wtedy, gdy Sll one 
odmienne od zachowan powszechnych. 

Napi~cie mi~dzy ,jest" i "powinno bye" , konstytuujllce antropocent
ryczn~ psychiatrilt, odnosi si~ z reguly do trdci moralnych, choe moma je 
zwillzac z wszelkimi w zasadzie dziedzinami, w ktorych czlowiek rna swoje 
miejsce. "Istnieje one na przyklad - pisze Andrew G. Van Melsen 
- w dziedzinie biologiczno---medycznej , gdzie przeprowadza silt rozr6Znienie 
mi¢zy tym, jak dany narz~d aktualnie funkcjonuje, a tym, jak powinien 
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funkcjonowac. Podobnie tez w zakresie teorii naukowej moma niekiedy 
dostrzec rozbiemosc pomi~zy tyro, co teoria aktualnie wyjasnia, a tyro, co 
powinna wyjasniac. A na przyklad w odniesieniu do jakiejs maszyny 
mozemy dokonac rozroZnienia pomi~zy tyro, co ona naprawd~ wytwarza, 
a tyro, co powinna wytwarzac, nie kai:da maszyna bowiem i nie zawsze 
wytwarza to, co powinna." 4 

Norma statystyczna jest odwrotnoScill, normy aksjologicznej przy
najmniej w trojakim sensie. Po pierwsze, jest ona immanentna wobec 
swiata, gdy tamta przekracza swiat w kierunku wartoSci idealnych. 
Po drugie, norma statystyczna odwoluje si~ do zbiorowosci, natomiast 
norma aksjologiczna zasadniczo do jednostek. Po trzecie, pierwsza 
artykuruje si~ w sposob ilosciowy, druga natomiast - jakoSciowy. 
W tej ostatniej wlaSciwoSci kryje si~ podatnosc antropocentryzmu na 
zarzuty ze strony tradycyjnych uj~ scjentystycznych, zgodnie z ktorymi 
brak normie aksjologicznej takich cech naukowych, jak mierzalnosc, 
powtarzalnosc itp. 

?~~'~hiatria socjocentryczna, opierajll,c si~ na normie rozumianej statys
tycznie, buduje poj~ie zdrowia psychicznego na bazie cech dominujll,cych 
w danym otoczeniu spolecznyro. Termin "otoczenie spoleczne" trzeba tu 
rozumiec jako wzg1¢nie stalll, struktur~ aksjologicznll, - tzn. moraln~, 
obyczajowll" politycznll, itp., charakterystyczn~ dla daj~cej si~ wyodr~bnic 
-.ryiorowosci. Jest to wi~c pojycie zblizone do pojycia ethosu, jak okre
slila go Maria Ossowska. 3 W takim uj~iu statystyczna miara zdrowia 
psychicznego will,Ze si~ Scisle z miarll, kulturowll,; obu tych kontekstow nie 
rozdzielajll, tez w swych rozwai:aniach tacy autorzy, jak Erich Fromm czy 
Maria Jahoda, oddzielnie natomiast analizuje je Julia Sowa w cytowanej 
pracy. Czlowiek normalny, to - wedrug statystyczno-kulturowego 
sposobu myslenia - ktos, kto jest nosnikiem cech dominujll,cych czy 
typowych dla danego ethosu; nienormalny zas to ten, kto jest ich 
pozbawiony. Emile Durkheim ujmuje to nast~pujll,co: "Bydziemy nazywac 
normalnyroi fakty posiadajll,ce formy najpowszechniejsze - inne nazwiemy 
chorobowymi lub patologicznyroi." 8 Normalnosc i nienormalnosc w za
chowaniach egzystencjalnych to z reguly cechy synonimiczne wobec 
zdrowia i choroby psychicznej - aczkolwiek trafnie zauwai:a Julia Sowa, Ze 
w wielu sytuacjach i w romych kontekstach slowo "normalny" uzywane 
jest w szerszym znaczeniu, niz slowo "zdrowy". 

Czlowiek wylamujll,cy si~ z utrwalonego kanonu aksjologicznego, to 
"Inny"; to ktos, pisze Romuald W. Gutt, "kto odbiega od przeci~tnej 
normy srodowiskowej pod wzg1¢em upodoban, trybu i;ycia, ubioru, 
budowy ciala, sposobu reagowania na okreslone bodice. JeSli odbiega od 

• A.G. Van Melsen, Naukijizykaln£ a etyka. W-wa 1970, s. 73. 
• M. Ossowska, Ethos rycerski ijego odmiany. W-wa 1973, s. 7. 
• E. Durkheim, us regles de /a methode sociO/OgiqU2. Paris 1919, s. 70. Cyt. za: 1. Sowa, 

op .cit .• s. 41. 
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normy, jest tym samym anormalny". 7 Potoczne okreSlenia, takie jak 
"wariat" czy , ~diota" dobrze ilustrujll, ten stan rzeczy: "wariat" pochodzi od 
lacinskiego "varius" ("romy"), ,~diota" zas z greckiego " idiotes" ("pro
stak", a wCzeSniej: ktos prosty, pojedynczy). PozostajllC w kr~gu myslenia 
socjocentrycznego naieZaloby zdeprecjonowaC poj~e osoby, gdyi wyraza 
ono, przynajmniej zgodnie z duchem j~zyka polskiego, kogos "osobnego", 
"autonomicznego" . Tymczasem, pisze Julia Sowa, zwolennicy statystycz
nego standardu zdrowia psychicznego "majll, na mySii nie tyle struktur~ 
i funkcje psychiki, ile spoleczny i kolektywny obraz zachowania ludzkiego. 
Aparatura poj~owa stosowana przez nich jest raczej socjologiczna niZ 
psychologiczna, a to, co nazywaj~ kwestiami psychiatrycznymi, nie roZni si~ 
cz~sto od klasycznych rozwaZan socjologow poswi~conych dynamice proce
su spolecznego, w szczegolnoSci zagadnieniom konformizmu i dewlacji" . 8 

Podczas socjoeentrycznej kwalifikacji psychiatrycznej moZliwe i praw
dopodobne Sll dysproporcje zakresowe mi¢ zy iroolami tej kwalifikacji 
a jej ostatecznym ksztaltem. Okrcilenia takie, jak " normalny", "anormal
ny", "chory .umyslowo" itp. majll, walor generalizujll,cy; dotycZll czlowieka 
w calosci, co pocill,ga za sobll, rownie caloSciowe reakcje spolecz
no-obyczajowe, a takZe prawno--lekarskie. Tymczasem taka totalna oeena 
wyrasta z partykulamych, cz~sto zupelnie nieporownywalnych konstatacji ; 
tak powierzchownych na przyklad, jak stwierdzenie odmiennoSci za
chowania towarzyskiego, niekonwencjonalnosci ubioru czy niezbyt typo
wego sposobu wyslawiania si~ . Moziiwe byloby wi~ przenoszenie oeen ze 
:.ery zwyczajowej na obyczajowll" z obyczajowej na moralnll" z moralnej 
na religijnll" z religijnej na politycznll, itd . - choe oczywiScie kierunek 
i kolejnose tego typu przeniesien mogll, bye zupelnie rome. Tak czy inaczej, 
na podstawie ocen wyraznie czllStkowych formuluje si~ oeen~ globalnll" 
ktora jest jak gdyby wyrokiem na jednostk~ ludzkll,. Fakt noszenia dlugich 
czy bardzo krotkich wlosow moze zdeprecjonowae politycznie; taka zas 
dyskredytacja moZe bye ostatnill, informacjll, przeSlldzajll,Cll 0 uznaniu 
czlowieka za istot~ chorll, psychicznie. Jest to moze przyklad zbyt 
radykalny, pokazujll,cy sytuacj~ przejaskrawionll, w jej patologii - choe 
i takie zdarzajll, si~ w dzisiejszyrn swiecie. Podczas orzekania 0 czyjejs 
normalnoSci statystycznej, bll,dz 0 jej braku, idzie zazwyczaj 0 zagadnienia 
nie tak trywialne, jak czyjs wyglllrl czy maniery. Bierze si~ tu pod uwag~ 
cechy mniej zjawiskowe - za to gl~biej osadzone w strukturze osobowoSci 
i w wi~kszym stopniu determinujll,ee t~ osobowose, np. postawy czy 
motywacje. Jednak i w takim wypadku sarna zasada przenoszenia ocen 
z jakiejs czll,stkowej plaszczyzny na innll, pozostaje zachowana; i tu 
rezultatem b¢zie ocena totalna wyraZona w diagnozie psychiatrycznej. 

Jaki jest ogolny klimat umyslowy, ktory generuje i uzasadnia psycho
logicznie (bo logicznie, jak wykazuje Julia Sowa, jest to zupelnie bezzasad

1 R. W. Gutt, 0 zdrowych I chorych. Krak6w 1977, s. 54. 
• J. Sowa, op .cit .• s. 40. 
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ne) socjocentrycznll, kwalifikacj~ odnosZllC'l: si~ do kondycji psychicmej 
czlowieka? Zdaje si~, Ze statystycme spojrzenie na ludzi bierze si~ w jakims 
stopniu ze stanow swiadomoSclowych opisanych przez Ericha ~rornrna, 
przede wszystkim w Ucieczce od wolnoici. Fromm ukazuje czlowieka dr~o
nego poczuciem zagroZen.ia, zagroZenia sarnotnoSclll" oderwaniem od bez
piecznej prabazy, szukajll,cego ratunku w stanach orgiastycznych, w pracy 
tworczej, i - przede wszystkim - wlaSnie w stopieniu z gruPlb w rezygnacji 
z wlasnej indywiduainoSci. Powszechnosc mysli i zachowan ludzkich jest 
wtedy dla jed.nostki uzasadnieniem slusmoScl wlasnego myslenia i zachowa
nia. Czlowiek osill,ga w ten sposab poczucie bezpieczenstwa, ktore rna 
charakter mediocentrycmy i manifestuje si~ w normie: trzeba bye w srodku 
i nie wykraczaC poza granice sankcjonowane przez zbiorowosc. Jako dodat
kowe uzasadnienie "ucieczki od wolnoSci" jednostlca przywoluje obiegowe 
Slj,dy typu "spoleczenstwo nie moZe si~ mylie", ,,inni wiedZll, lepiej" itp. 

Uzasadnieniom tym towarzyszy poczucie uniwersalnej prawomocnoSci 
akceptowanych w grupie stereotypow i norm, i zasadniczo malo mozliwa 
jest tu dernistyfikacja ukazujll,ca zwill,zek tych norm z wll,skimi zaledwie, 
partykularnymi interesarni zbiorowosci mniej lub bardziej lokalnej. "Prze
wazajll,ca wi~kszose ludzi - pisze R.W. Gutt - uWaZa za normalne to, co 
dostrzega u siebie." Mit uni wersalizmu wlasnych preferencji, rodZll,cy 
z jednej strony konformizm jednostkowy, z drugiej nietolerancj~ wobec 
innych grupowych stereotypow, moze bye na dodatek instrumentalnie 
wykortystywany w celu wzmocnienia bll,dz oslabienia postaw, ktore 
w perspektywie spolecznej czy politycznej uznaje si~ za pozytywne lub 
szkodliwe. Wystarczy, ze spoleczny decydent stwierdzi publicznie, iz 
w dany sposob nie zachowuje si~ nikt sposrod jakiejs wspolnoty, ze 
oczekiwania wi~kszoSci SlI: zgola odmienne - by powstaly negatywne 
reakcje wobec wybranych jednostek czy nawet niezbyt wielkich grup 
spolecznych. Morna sobie wyobrazie, Ze szczegolnym Zyczeniem osrodkow 
autorytarnych jest utrzymanie homogenicznego stanu swiadomoSci pod
porzll,dkowanych tym osrodkom zbiorowosci; spowodowanie, by myslenie 
jednostek nie odbiegalo od pozll,danego stereotypu. Skutecznym narz~
dziem dla urzeczywistnienia tego Zyczenia jest od wielu juz wiekow 
propaganda; powiada si~, ze jeszcze skuteczniejszym bylaby inzynieria 
genetyczna dysponujll,ca moZiiwoScill, dowolnej replikacji "zamowionych" 
przez decydenta cech osobowoSci. Ocenili to stosownie sami genetycy, 
postulujll,c zaprzestanie badan zdolnych sprostae takim pomyslom. Tho
mas S. Szasz zarzuca tradycyjnej psychiatrii utajonll, etyk~ totalitaryzmu. 
Pseudomedyczny :larg~n, w ktorym dominuje termin "zdrowie psychicz
ne", pozwala ukrye przez spoleczenstwem, jakie wlasciwie wartosci usiluje 
mu si~ wszczepie. 9 Takim manipulacjom statystycznej psychiatrii towarzy

• Par. T .S. Szasz, Mit choroby psychicznej. (w:) Galernicy wratliwosci Red . M. Janioa i SI. 
Rosiek:. Gdansk: 1981. 
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szy stosowny zestaw srodkow terapeutycznych, w niewielkim juz zapewne 
stopniu odwolujl!cy si(: do lobotomii czy elektrowstrzl!sow, zawierajl!cy za 
to bogaty inwentarz psychotropow. Kto tego doswiadczyl, ten wie, ze po 
dawce fenactilu ostatnil! mySll!, jaka moZe si(: pojawie, jest mysl 0 wlasnej 
podmiotowoSci. 

Socjocentryczny paradygmat najwidoczniej zrosl si(: z praktykl! psychiat
rycznl!, skoro rzecznicy antropocentryzmu, chqc zadokumentowae swl! 
zasadniczl! odmiennosc w pojmowaniu zadan i celow psychoterapii, 
odrzucajl! sarno poj~e psychiatrii, i wr(:cz mowil! 0 "antypsychiatrii", 
ktorl! reprezentujl!. "Psychiatria" znaczy doslownie "Ieczenie duszy". 
Antypsychiatria chce niewl!tpliwie jakos dusze leczye, lecz - po pierwsze 
- pragnie to osil!gnl!e za posrednictwem autoterapii dokonywanej przez 
sarnego, swiadomego swych moZliwoSci i ksztaHujl!cego swojl! psyche 
pacjenta. Zawodowy terapeuta rna jedynie otworzye mu oczy na te 
moZliwoSci. Po drugie, idea antypsychiatrii oznacza poszerzenie zakresu 
stanow niepatologicznych, tak, by znaleZli tarn swoje miejsce ludzie 
uwazani dotl!d za zbyt romych, aby moma ich bylo jednoczdnie uznae za 
nonnalnych. Po trzecie wreszcie, antypsychiatria zmienia saml! tresc nonny 
zdrowia psychicznego, przypisujl!c jej cechy: a / indywid ualizmu, b / 
dynamizmu, c / aksjologizmu. Znaczy to, ze czlowiek nonnalny sam, bez 
ogll!dania si(: na otoczenie, r 0 z w ij a swl! osobowosc w ten sposob, by jej 
udzialem stawal si(: coraz pelniejszy zestaw war t 0 sci. 

Mowil!c 0 aksjologicznym wzbogacaniu si(: jednostki trzeba miee na 
uwadze wca1e nie wyszukane, lecz bardzo podstawowe jakoSci. "Czlowiek 
- pisze Abraham Maslow - jest tak skonstruowany, ze d~ do wcil!Z 
pelniejszego Zycia, a to znaczy - do tego, co najwi(:ksza liczba ludzi 
nazwalaby dobrymi wartoSciami, do lagodnoSci, uprzejmoSci, odwagi, 
wiedzy, uczciwoSci, miloSci, bezinteresownoSci, dobroci." 10 "Czlowiek ska
zany jest na rozwoj" - stwierdza Kazimierz Dl!browski, dodajl!c, ze poziom 
tego rozwoju jest zawsze wyrazem nonny indywidualno-osobowoSciowej. 
Takie rozeznanie "wznosz~j si(:" w trakcie ontogenezy natury ludzkiej 
kai:e Dl!browskiemu okrdlie zdrowie psychiczne jako "zdolnosc do wielo
plaszczyznowego i wielopoziomowego rozwoju psychicznego." 11 6w rozwoj 
rzadko kiedy zdetenninowany jest zewn(:trznie; jego korzenie tkwil! bowiem 
wewnl!trz jednostki, b(:dl!cej - pisze autor - "panil! swego losu". Nie chodzi 
tu juz 0 to, jaki jest czlowiek w swym rzeczywistym w danym momencie 
modusie, lecz 0 to, jaki moze i powinien bye; nie tyle 0 "bycie", ile 
o "stawanie si(:"; nie 0 aktualnoSci, ale 0 aktualizacj(: potencji. 
Pogl~y Kazimierza Dl!browskiego na to, czym jest zdrowie psychiczne, 

stanowil! najbardziej dobitny w polskiej literaturze wyraz antropocentryz
mu psychiatrycznego. Dl!browski, poslugujl!c si(: racjami niejako platon

10 AH. Maslow, New Knowledge in lluman Values. New York: 1959, s. 126. 

11 K. Dlibrowslci (red.), Zdrowie psychiczne. W-wa 1979, s. 29. 
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skimi, mowi 0 ideale czlowieka, 0 calkowitym wymiarze ludzkim, ktory 
nonnalny czlowiek - wlaSnie on - stara si~ osi~llC. Jest to sytuacja 
w jakims sensie tragicma, gdyz idealy Sll z natury rzeczy nieziszczalne; nie 
danno jednll ze swoich ksi~k opatruje Dllbrowski tytulem Trud istnienia. 
Lecz taki tez jest w ogolnosci czlowieczy los: tragiczny, zwillzany z nieus
tannym i daremnym z pewnego punktu widzenia wysilkiem, z wewn~trz
nym napi~ciem, przeciwstawianiem si~ patologicmemu nierzadko otocze
niu itp. Ziernia nie jest rajem, si~ganie do gI~bi czlowieczenstwa ma swojll 
egzystencjalnll cen~. Innej drogi jednak nie ma. Czlowiek noszllc w sobie 
poczucie transcendencji, posiadajllc "potrzeb~ idealu", odczuwajllc - jak 
okrdlila to Maria Ossowska - "glOd absolutu" zawsze b¢zie przekraczal 
dany mu wymiar bytu, kierujllc si~ w stron~ bytu pomyslanego jako lepszy. 
Skoro zas tak, jesli na tym polega ludzka nonna, to bardziej moze anizeli 
inni jest zdrowy psychoneurotyk - jednostka nadwraZliwa i czula na 
wartosci, wypelniona poczuciem niespelnienia, pozostajllca - jak okreSliIa 
to Karen Horney 12 - "w tyranii powinnoSci". La psychonervose n'est pas 
une maladie: psychonerwica nie jest chorobll- tak tytuluje Dllbrowski innll 
sWll ksillZk~, wydanll w Kanadzie. Kiedy inni - wszyscy - Sll chorzy, jeden 
tylko neurotyk, odwolujllCY si~ do uniwersalnych wartoSci, moze ocalic 
swoje czlowieczenstwo, sWll normalnosc. Trudno 0 bardziej wyrazistll 
rOZni~ mi¢zy antropocentryzmem i socjocentryzmem. 

Typ czlowieka odpowiadajllcego swyrni wlaSciwoSciami nonnalnej w ro
zurnieniu Dll,browskiego jednostce opisal ostatnio J ozef Kozielecki. 1 3 Ten 
typ, to homo transgressivus - istota przekraczajll,ca to, co dane, co obecne. 
Kozielecki okreSla transgresj~ jako "czynnosc wykraczania poza dotych
czasowe osill,gni¢a materialne i duchowe C ... ), tworzenie nowych warto
Sci." 14 Homo transgressivus to ktos zasadniczo odmienny wobec istot 
zachowujll,cych byt w jego niezmiennym ksztalcie; ktos negujll,cy ustawicz
nll afirmacj~ bytu; ktos wreszcie, kto odrzuca kwietystycznll, maksym~ 
omne ens est bonum (cokolwiek jest, jest dobrem, z samej racji swego 
istnienia). Kozielecki za Karlem R. Popperem przyjmuje cztery kierunki 
transgresji: ku rzeczom, ku innym, ku symbolom i ku sobie. Taki wlasnie, 
dllZllcy do przeiamania swiata zastanego, jest - sll,dzi autor - czlowiek 
w og6le, czego dowody moi:emy czerpac zarowno z mit6w CbibIijna 
opowiesc 0 Adamie i Ewie) , jak i z bezposrednich doswiadczeti. 

Jakie dostrzegalne spolecznie symptomy mogll, towarzyszyc mysleniu 
skrajnie socjocentrycznemu? Oto pod koniec lat 70-tych Glowny Urzlld 
Statystyczny i Instytut Profllaktyki Spolecznej i Resocjalizacji Uniwer
sytetu Warszawskiego przeprowadzily badania obejmujll,ce 500 doroslych 
mieszkatic6w Warszawy. Uzyskano wyniki mogllce szokowac konsekwenc
jami. Wi~kszosc odpowiadajllcych umawala takie cechy, jak altruizm, 

11 K. Homey, Nerwlca a rozw6} czlowielco. W-wa 1978, s. 86 i n. 

to J. Kozielecki, Transgresyjna koncepcja czlowielco . ..Studia Filozoficzne" nr I, 1984 r . 

.. Ibidem. 
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uczciwosc czy pracowitosc za ... dewiacje spoleczne: tak rzadko moma je 
bylo spotkac. UZycie przez badanych slowa "dewiacja" wskazuje na 
zapoznanie rzeczywistych znaczeri wyszczeg61nionych cech i oparcie os~du 
na powszechnosci ich wyst~powania. Trudno oprzeC si~ wraieniu, ie tak 
wyraine zagubienie sensu podstawowych wartoSci nie byloby moiliwe 
wtedy, kiedy ich rzeczywist~ tresc chcialby rozeznac czlowiek swiadomy 
aksjologicznie; ktos, kto sw~ ocen~ opiera na wlasnym odczytaniu elemen
tarnych powinnoSci, nie zas na panuj~cych aktualnie obyczajach. 

Przy zaprezentowanym tu, wyostrzonym uj~u obydwu omawianych 
koncepcji, trudno byloby 0 sprawiedliwy, w miar~ wszechstronny os~ , 
kt6ra z nich bezwzgl¢nie zasluguje na aprobat~, kt6ra na odrzucenie. 
Rzadko kiedy moma ustalic stopien trafnoSci odmiennych stanowisk 
aksjologicznych, gdy odwoluj~ si~ one do sformulowan nonnatywnych. 
W jakims wi~ sensie beznadziejna jest dyskusja 0 wartoSciach innych, niz 
logiczne. Moma sobie wyobrazic, ze innego typu racje i preferencje b¢~ 
okreslac punkt widzenia decydenta czy organizatora jakiejs zbiorowoSci: 
socjocentryzm pokaie si~ tam niejako naturalnie. Inne natomiast przeslanki 
wartoSciuj~ce wyzn~ wyb6r tzw. prywatnego czlowieka. Nie kryj~ do 
konca sympatii antropocentrycznych chcialbym zauwaZyc, ze wszelkie 
jednostronnoSci - a zdaje si~, i:e widac u nas nadrniern~ reklam~ socjocent
ryzmu - szkodz~ zdrowiu nie tylko psychicznemu, ale spolecznemu. 

An drzej C. Leszczynski 
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Istnial w wiekach srednich niepoj~ty dla ludzi schylku XX wieku obyczaj 
ukrywania si~ tworcOw za stworzonymi przez siebie dzielarni. Uczony, 
artysta, konstruktor, wszyscy oni swiadomie godzili si~ na daleko posuni~t'l 
anonimowosc: oto twor~ dziela historycznego okazuje si~ bye Anonim, 
autorem wamego traktatu teologicznego nieznany blii:ej Pater, budow
niczym jakis skromny, bezimienny Mistrz. Owszem, w wielu wypadkach 
historia ocalila skromne dane biograficzne, lecz S'l one - w gruncie rzeczy 
- tak fragmentaryczne i akcydentalne, ii: 2rlajil si~ uchylae ledwo r'lbka 
taj emn icy: plllCZll si~ daty, okolicznoSci historyczne, koneksje personalne. 

Sytuacje takie Sll dzis w powszechnej swiadomoSci kwalifikowane jako 
wymagajl!ce Zmudnych badan problemy i zagadki historyczne, a przeciei: 
w swiadomosci antenatow funkcjonowaly inaczej. Zauwai:my, i:e skodyfi
kowane i najstaranniej opracowane biografie dotyczyly ludzi uznanych za 
swi~tych, a wi~c tych', ktorzy samym Zyciem budowali skonczone i Scisle 
okreSlone dzielo, wytwor umyslu lub rl!k, majl!cy 0 d d z i a I y w a e na 
czlowieka i bye mu u i: y t e c z n y m. 

Zapytae warto: jakl!i: to strat~ swiat poniosl, jakiegoi: uszczerbku 
doznala wiedza ogolnoludzka z tego powodu, i:e zasadnicza cz~se dorobku 
wiekow srednich rozloZyla si~ na barkach anonimowej rzeszy uczonych 
zakonnikow i artystow- rzemieSlnikow? Czyi: nie jest tak, i:e owoce pracy 
ludzkiej Zyjl! wlasnym rytmem, a ponadczasowa uZytecznose wielu z nich 
daje jednoznacznl! odpowiedz: dzielo l'lczy z tworCll relacja macierzynstwa? 
KaZdy, kto wydaje z siebie cos wartosciowego dla wspolczesnych i nast~p
nych pokolen, staje si~ niejako ofi arl! - musi przebywae w cieniu wlasnego 
produktu. przeciei: arcydzielo sztuki doskonaIe obejdzie si~ bez swego 
autora, a i nikt uZywaj'lc np. telefonu nie mysli skladae holdu panu 
Bellowi. COi:, taka jest psychologia matek, taka jest strategia rzemiosla, 
ostatniego bye moi:e jui: bastionu wytworczoSci, gdzie dopuszczalna jest 
jeszcze anonimowosc, a zarazem macierzynski stosunek czlowieka do 
produktu nie zostal przerwany bezdusznoSci'l fabrycznej tasmy. 

W mentalnosci ludzkiej zachodZll ci'lgie zmiany: od pokory i przy
zwolenia na bezimiennose kierunek ewolucji zdaje si~ wiese nas do buntu 
przeciwko anonimowoSci wlasnej i anonimowosci w ogole, by w kOl1cU 
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mogla stac si~ ona (anonimowosc) poj~em pejoratywnym, oznaczaj"!cym 
a to brak pewnoSci siebie i odwagi cywilnej, a to ch~ unikni~a 
odpowiedzialnoSci, nawet przest~stwo. 

Miejsce coraz bardziej wstydliwej i pogardzanej bezimiennosci stop
niowo i od dawna jui: zacz~la zajmowac pycha, czyli zawyi:one 0 sobie 
mniemanie, poniek,,!d zarozumialosc i duma zarazem. W kontekscie 
rozwazan 0 wytworczoSci powiedzielibysmy, ii: tworca nie chce pozostawac 
w cieniu wlasnego dziela, lecz ubrany w pych~ pragnie - wykorzystuj,,!c 
wlasny produkt w charakterze medium - olSnic odbiorc6w samym sob,,!, 
inaczej mowi,,!c, matka stala si~ macoch"!. 

Pycha to cecha charakteru, ktorej cz~ste eksponowanie zwyklisrny 
nazywac pysznieniem si~. Czynnosc ta, wymagaj,,!ca obecnoSci drugiego 
czlowieka (pysznic si~ przed samym sob,,! w koncu nie sposob), posiada 
prost,,! w zasadzie dramaturgi~: odgrywaj,,!cy sw"! rol~ "pyszny" aktor 
i zgrornadzeni wokol niego widzowie, b¢,,!cy - w zalemoSci od kaprysu 
samozwanczego gwiazdora - zwyklymi obserwatorami ze swiata, pseudo
partnerami w dialogu (zmonologizowanym), albo tez ofiarami, chlopcarni 
do bicia, mi~sem armatnim. 

W swiadomoSci potocznej utrwalila si~ kIisza - pycha to wywyzszenie 
samego siebie. BI¢nosc tego stereotypu jest oczywista: pysznienie si~ to nie 
zadna technika samodoskonalenia przeobrazaj"!ca lub integruj,,!ca osobo
wosc na wyzszym poziomie, nie rna tu zadnej przemiany i pracy wlasnej. 
W gruncie rzeczy pysznienie si~ pol ega na haniebnym po n i zan i u 
drugiego czlowieka, a repertuar stosowanych srodkow okazuje si~ nad 
wyraz sk"!py: 

I. cialo - gama wladczych spojrzen, gesty, grymasy twarzy; 
2. slowo - wymowne milczenie, szyderstwo, obraza, kpina; 
3. konkretne czynnosci zmierzaj,,!ce do ponizenia innych. 
Pycha jest cech,,! charakteru, ale - zauwaZmY - cech,,! nabyt"!, a nie 

wrodzon"!. Jest wi~c grzechern, chorob,,! duszy i jako taka staje si~ 
przyczyn,,! gl~bokich przeobraZen w naturze ludzkiej. Nikt nie rodzi si~ 
z1ym, wszyscy natomiast rodZ"! si~ z potencjalnymi ku zlu sklonnoSciami, 
by w przyszloSci ulec slabosciom albo je przezwyci~Zyc. Analogicznie 
rnowic mozerny 0 stopniowym wzrastaniu w pych~ i tu dobrze byloby 
wskazac na kolejne fazy jej rozwijania si~ w ludzkim wn~trzu: 

I. Pycha, ktora z a s 1 e pia, czyli etap wst~pny: skostnienie rnysli, 
autyzm, zanik dialogu, narastanie falszywego poj~ia 0 swiecie i sobie 
- NIEPOROZUMIENIE. 

2. Pycha, ktora r 0 z s ad z a , czyli niszczenie czlowieka jako istoty 
spolecznej: pocZ"!tek samouwielbienia i koniec miloSci, nieludzkie zabija to, 
co ludzkie - PRZEMIANA. 

3. Pycha, ktora prowadzi do 0 p ~ tan i a, czyli dezin tegracja psychiki: 
niezdolnosc do normalnego funkcjonowania w spoleczenstwie, manie i uro
jenia wieikoSciowe, permanentne "zabrudzenie" duszy - SZALENSTWO. 
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Moina rozumiee pych~ wl!sko i doslownie jako cech~ charakteru, a wi~ 
jako postaw~ i sposob zachowania si~ konkretnych jednostek, moina 
jednak rowniei pojmowae jl! w kategoriach 0 wiele bardziej uniwersalnych. 
Uczyfuny to, gdyi inaczej spojrzenie nasze pozostanie jednostronne, wr~cz 
naskorkowe. 

Dzieje nowoiytnego myslenia wskazuj l! na ci 4glosc pewnej, si~gaj4cej 
korzeniami epoki renesansu, orientacji duchowej i intelektuainej zarazem, 
ktorej naczeln4 ide:t wydaje si~ piel~gnowanie tendencji indywidualistycz
nych, czerpil!cych co prawda ze szczytnych hasel humanistycznych, a mimo 
to wynaturzajl!cych si~ w wulgarnych odmianach egoizmu. Tendencje te 
uaktywnily - inaczej bye nie moglo - ofensywn4, cz~sto przechodz4c4 
w agresj~, postaw~ czlowieka wobec swiata. Nastaly czasy, w ktorych 
wypada usilowae (a przynajmniej pragnl!e) bye wybitnym, niepowtarzal
nym, podziwianym. Oto dla ludzi przeci~tnych, skazanych na szarose, 
anonimowosc i przeci~tnose idealem bye przestala. Te ze zrozumialych 
wzgi~ow niezaspokojone pragnienia podsyca dodatkowo coraz glosniej
szy vox populi, jakoby pelnienie funkcji slui:ebnych mialo bye czynnoSci4 
podll!, swiadczl!cl! 0 braku przedsi~biorczosci i iyciowej zaradnoSci. 

Wkodowany w nowoczesne spoleczenstwa ideal czlowieka operatywnego 
oraz wewn~trzny imperatyw robienia kariery i eksponowania indywidual
noSci za wszelkl! cen~, prowadz:t najcz~sciej do przerostu falszywych 
ambicji, nieuzasadnionych pretensji, stresow i rozczarowan, bo tei efekt 
nierzadko bywa i:alosny, czasem groteskowo humorystyczny, czego dowo
dem funkcjonowanie calego przemyslu pospiesznego pseudogwiazdorstwa, 
w ktoryrn zaslepiona pychl! i tupetem jednostka staje si~ nosnikiem 
cudzych pomyslow, kreacj4 zast~pu bezimiennych technikow i realizatorow 
tanich efektow. Osoba taka jest narz~ziem w cudzych r~kach, ale 
zaraiona syndromem pychy nie dostrzega zarowno tego, jak i wy
twarzanego przez siebie infantyinego belkotu. Coi, pyszni4cy si~ StOSUj4 
takie srodki, jakie Sl! im dost~pne. Pikanterii rysuj4cemu si~ tutaj paradok
sowi dodaje fakt, ii duch czasow, mimo pozornego przyzwolenia i protek
cji, zdaje si~ jl!, pych~, wykluczae z obiegu spolecznego, ze wzgi~ow 
- powiedzmy - technicznych. Po prostu, pycha - eksponuj4ca si~ w nad
miarze i prostacko - zamiast oiSnie, coraz cz~Sciej staje si~ wyuzdanym 
Hem dla kopciuszka. Podobnie jak kame zlo, pycha po dojSciu do pewnego 
poziomu obraca si~ przeciwko sobie. 

Cywilizacja na naszych oczach doznaje nieprawdopodobnego przy
spieszenia i musimy przyjl!e do wiad om o Sci zwil!zane z tyrn konsekwencje. 
Dzieje si~ wi~j i szybciej, otwieraj4 si~ ci 4gie nowe srodki przekazu 
informacji oraz kanaly oddzialywania na rozum i zmysly. Jeszcze u progu 
XX wieku druk praktycznie posiadal monopol na ksztaltowanie ludzkiego 
umyslu, istnienie wi~c opaslych, wielotomowych dziel bylo uzasadnione 
i postulowane. Obecnie, kiedy "galaktyka Gutenberga" musi s4siadowae 
z PC, CD, SAT, TV, itd., cos podobnego powoli zaczyna zakrawae na 
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pych~. Nikt swiadomy zachodz'!:cych w swiecie zmian, a pragn'l:cy przeka
zae spoleczenstwu komunikat, mysl, refleksj~, rue moZe pozwolie sobie na 
zbyt dlugie zaprZ4tanie sob,!: cudzej uwagi. Min~lo, pomijaj'l:c prace 
o charakterze encyklopedycznym, podr~znikowym i monograficznym, 
zapo trzebowanie na "krasowielom6wstwo". Dziela takie b¢,!: jeszcze 
prod ukowane, ale - pozbawione realnych szans dotarcia do adresata 
- przestan'l: oddzialywae. Doprawdy, warto cieszyc si~ z tego, gdyz 
opanowanie sztuki kondensacji mysli oraz sztuki jej przekazu nie tylko 
podnosi jakosc refleksji, ale i pozwala unikn 'l:e przykrych meandr6w 
redundantnego gadulstwa. 

Osobliwie jawi si~ dzisiaj topos natchnionego i przewraZiiwionego 
wieszcza-romantyka: nikt nie aspiruje juz do posiadania monopolu na 

'	 prawd~ ostateczn,!: i peln'!:, wszak kantyzm zamyka ostatni rozdzial 
holistycznych system6w ftIozoficznych. J ak nigdy dot,!:d otworzyla si~ 
przepase mi¢zy prawd,!: a pych'l: z posiadania encyklopedyczn'ej, po
zbawionej praktycznego zastosowania, wiedzy. I ten rodzaj pychy (w 
pierwszym rz¢zie chodziloby 0 proceder owijania prostych, a jakZe c~sto 
wr~cz banalnych, twierdzen w szaty pseudonaukowej frazeologii) coraz 
cz~ciej otrzymuje bolesn'!:, a przeciez nalem,!: lekcj~ pokory. 

Om6wione wyzej odmiany pychy umiejscowie moma w relacjach 
mi¢zyludzkich, w kt6rych czlowiek jest zar6wno podmiotem-wytw6rc,!:, 
jak i uprzedmiotowionym rezonatorem. Istnieje przecie:i pycha inna, 
posrednio zwi'l:zana z problematyk'l: ekologiczn'l:. 

Przy pewnym uproszczeniu mozemy wskazac na dwie zasadnicze po
stawy czlowieka wobec swiata: 

1. postawa sluzebna: swiat jest gOScinn ym domem, 
2. postawa mocarza-barbarzyncy: swiat zostal stworzony dla czlowieka 

i to usprawiedliwia egocentryczny stosunek do przyrody. 
Pycha c y w i ii z a c y j n a, zwi'!:zana z drug,!: (jakZe parad oksaln'l:) po

staw'l:, stanowi dzis najpowamiejsze zagrozenie bytu ludzkiego, obejmuj,!:ce 
zar.6wno naruszenie biologicznego homeostatu , jak i duchowego fun
damentu egzystencji. Czlowiek jest coraz bardziej energochlonny, ale 
w'l:tpliwe to dobrod ziejstwo cywilizacji, jezeli weimiemy pod uwag~ koszty: 
nadmiar spalin, d:lwi~k6w, odpad6w. Jest nieprawd'l:, iz wsp6lczesny 
czlowiek musi - by nie popase w ascez~ - przerabiae tak duze iloSci energii 
potencjalnej w kinetyczn,!:. Rabunkowa eksploatacja natury jest nie tylko 
aktem pychy, bezli tosnym mordowaniem swiata, ale i w konsekwencji 
samob6jstwem, pogr'l:zaniem si~ we wlasnych odchodach. 

JeZeli istnieje r6wniez pycha w zyciu religijnym, to bez w'l:tpienia wynika 
ona z pokusy samouwielbienia. Czym bowiem innym wytlumaczye istnie
nie coraz szerszej rzeszy ludzi, dekl~ruj,!:cych si~ jako wyznawcy konkretnej 
religii , a zarazem holduj,!:cych idei jej "prywatyzacji", polegaj'l:cej z reguly 
na zrzuceniu z siebie owego "uci'l:Ziiwego jarzma" obowi,!:zkowych prak
tyk, jakie nak/ada na wiemych oficjalna regula? I1ez to razy slyszelismy juz, 
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Ze religia jest intymn~ sfeq przezye czlowieka, a jedyne, co liczy si~ 
naprawd~, to relacja ,ja - Bog"? Kridy, kto wyznaje absurdaIny pogl~d, 
jakoby KoSciol nie powinien naruszaC sfery ludzkiej prywatnoSci, dys
ponuje - we wlasnym przekonaniu - dostatecznie wybitnym i niepo
wtarzaInym ,ja", by m6c zrezygnowae z sakrarnentow, obowi~zkowych 
praktyk religijnych, wlasciwie - jak na to nie spojrzee - z posrednictwa 
KOSciola, i zredukowae Zycie religijne do okazjonaInych monologow, 
wyglaszanych (0 ludzka naturo!) w chwilach slabosci lub przyplywu 
mel anch olii. 
Konsekwencj~ "prywatyzacji" religii moZe bye wyl~cznie przerniana 

"bozego stada" w grup~ samozwariczych guru, przekrzykuj~cych si~ 
wzajemnie w objawianiu roznych prawd ostatecznych. Czyz nie slyszymy 
glosow pot~piaj~cych dogmat nieomylnoSci papieza? Czy chodzi tylko 
o pych~ duchownych z kr~gu teologii wyzwolenia? Dlaczego coraz mniej 
ludzi wyraza gotowosc do pelnienia fWlkcji sluzebnych? Podskornie 
dojrzewa w mentalnosci przekonanie, ze przyszle stulecie b¢zie wiekiem 
gnozy. Kto rna cieszye si~ z tego wiedz~c, jak bardzo gnoza jest elitarna? 

'" '" '" 
Pycha jest gr ze ch em, a wi~ zawiera w sobie zlo. Archetypern pychy 

jest bun t upadlych aniolow przeciwko dzielu stworzenia. 
Szatan oznacza 1cwintesencj~ zla, czyli zlo absolutne, pozbawione 

odrobiny dobra. W pewnym sensie zly duch i zlo to poj~a, ktorych zakres 
znaczeniowy zIewa si~ w jedno, chociaz wiadomo, Ze zlo to efekt diabeIskiej 
dzialalnoSci. Zly duch, b¢~<; wytworq i wynalazq zla, nie jest jego 
podstaw~. Pycha i bunt - oto j~dro zla. B¢~c grzechern jest pycha 
podstaw~ grzechu jako takiego. I jest jasne: karoa pycha (od Kaina po 
Stalina) zostaje wczesniej Iub pozniej skruszona. 

Herbert Oleschko 
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DUCH JEST ZRDDtEM BOGACTWA 

Z M/CHAELEM NOVAK/EM ROZMAW/A M/tOW/T KUN/NSKI 

W maju br. odwiedzil Krakow Michael Novak, wybitny amerykatiski teolog 
i mysliciel spoleczny. Opr6cz . wygloszenia kilku wykladOw w Papieskiej 
Akademii Teologicznej ina Uniwersytecie Jagiel/onskim spotkal sif z niektorymi 
Srodowiskami intelektualnymi i politycmymi naszego miasta, a takie udzieliJ 
kilku wywiadOw. Publikujemy zapis jednego z nich, obracajqcego sif wokol 
moiliwo.sci dialogu mifdzy katolicyzmem a liheralizmem, znaczenia nauczania 
spolecznego Jana Pawla II i interpretacji doSwiadczenia komunizmu. 

MILOWIT KUNIN-SKI: Panie Profesorze, idea dobra wsp6lnego zostala 
w panstwach komunistycznych wypaczona - pod jej parawanem narzucono 
spoleczenstwom dyktatur(! jednej partii politycznej. Reakcjq na to zarowno 
w Polsce, jak i w innych krajach Wschodniej Europy, jest przekonanie, ie 
jedynie pelny liberalizm gospodarczy i odrzucenie mysli 0 dobru wsp61nym 
lub interesie ogolnospolecznym moie bye sposobem wyjscia z katastrofy 
gospodarczej i cywilizacyjnej. Z drugiej strony, wsr6d grup zagroionych 
przemianami ekonomicznymi pojawiajq sif obawy przed wolnym rynkiem 
i podatnose na hasla populistyczne czy nacjonalistycme. 

Jak moiliwe jest pogodzenie jednostkowego interesu i dobra wsp6lnego? 
Jakich argwnent6w moina by uiye w Polsce, kraju znanym ze swej 
katolickiej tradycji, nie rzucajqc zarazem wyzwania tej tradycji? 

MICHAEL NOVAK: Jdli idzie 0 aspekty polityczne, moraine i kulturowe 
tych zagadnien, to bez wlltpienia sw. Tomasz, Robert Bellarmin, a p6Zniej 
Alexis de Tocqueville, Lord Acton cr.y w naszych czasach Jacques 
Maritain, Yves Simon, a w USA John Courtney Murray SJ (by wymienic 
tylko katolikow), bardzo przekonujllco argumentowali na rzecz demokracji 
i wolnoSci religijnej. Niestety, mysliciele katoliccy mniej uwagi poswi~ali 
sprawom ekonomii. Wywodzimy siy z KoSciola, ktory przez dlugi czas 
zwi~ny byl z arystokracjll, feudalizmem i rolnictwem. Nie przywillzywali
smy zbyt duiej wagi do handlu, przemyslu czy rozwoju gospodarczego. 

Rozwaiajllc sprawy ekonomii w kontekScie dobra wspolnego dostrzeg
lern dwa zagadnienia: cr.y pracujllc rna siy na uwadze interes wlasny czy 
dobro wspolne, i problem wainiejszy: czy poprzez pracy 0 sill gas i y 
realizacjy swego wlasnego interesu czy dobra wspolnego. 
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Bior'lc pod uwag~ fakty sklaniam si~ ku tezie, Ze te spoleczenstwa, ktore 
obraly drog~ gospodarki bardziej liberalnej, kapitalistycmej, korygowanej 
oczywiScie przez system demokratycmy i refleksj~ moraln'l, osi'lgn~ly 
w rzeczywistoSci wyiszy poziom dobra wspolnego. Jednym z drobnych 
przykladow na to, jak moma osi'lgae dobro wspolne, jest sie6 telefoniczna 
w USA, Wielkiej Brytanii czy innych krajach kapitalistycmych, ktora 
dziala sprawniej nil w spoleczenstwach socjalistycznych lub tradycyjnych. 
Swoista ironia polega na tym, Ze stopien realizacji dobra wspolnego jest 
wi~kszy, jeSli pozwala si~ jednostkom dl!i:ye do tego, co uwazaj'l za sluszne, 
zgodnie z ich inteligencj'l i indywidualnym oS'ldem. Ch~ podkreslie, Ze 
moja argumentacja przemawia nie tyle na rzecz "wlasnego interesu", 
sobkostwa, ale raczej za efektywnoSc1'l indywidualnego zastosowania 
inteligencji praktycmej. Rzecz, jak si~ wydaje, polega na tym, Ze jeSli 
umoZliwi si~ wydawanie wlasnych s'ldow ludziom, ktorzy S'l blizej pewnej 
sytuacji lokalnej - co wchodzi w skIad zasady pomocniczoSci - wowczas 
ich oceny S'l bardziej realistycme, a oni sami lepiej pracuj'l. Decyzje 
o ogolnym charakterze podejmuje si~ na wyzszym poziomie tylko wtedy, 
gdy jest to absolutnie koniecme. Taki jest w praktyce najlepszy sposob 
osi'lgania dobra wspolnego, ktory zarazem rna charakter rozwi'lzania 
liberalnego. 

Czy zatem mechanizm tworzenia sif ladu politycznego nie musi miec 
charakteru jesli nie "odgornego ". to przynajmniej swiadomego? 

W naszyrn kraju pami~ta si~, Ze po rewolucji 1776 roku konstytuant~ 
zwolano dopiero w 1787 i byl to akt gl~bokiej swiadomoSci politycznej, 
dzialnie z okreslon'l intencj'l. Debaty tej konstytuanty moma okreSlie jako 
"odgorne" dzialania polityczne, ale nast~pnie, dla uzyskania zgody rz'lrlzo
nych, konstytucj~ przedstawiono do akceptacji poszczegolnym stan om. 
Tak iZ w koncu to "My, narOd" akceptujemy konstytucj~ lub nie. Widae 
wi~c jasno, Ze bywaj'l takie chwile, kiedy narOd musi bye jednosci'l, np. gdy 
decyduje, pod jakimi rZ'ldami pragnie Zye. 

Z drugiej jednak strony, w USA znaczna cz~se dzialalnosci politycmej 
prowadzona jest bez zaangaZowania panstwa. To jest to, co w waszych 
krajach okreSla si~ mianem spoleczenstwa obywatelskiego, a wi~ struktura 
swobodnych stowarzyszen, w ktorej indywidualny punkt widzenia od
grywa istotn'l rol~. 

Czy to znaczy. te Konstytucja z 1787 roku byla zespolem ogolnych regul. 
w ramach ktorych poszczegolni ludzie mogli post~powac wedlug wlasnego 
uznania? Dobro ogolu nie byloby wifc w tym wypadku zdejmiowane jako 
pewien stan rzeczy. ktory nalety osi4gnqc. ale jako ogolna struktura prawna. 
wyznaczajqca gran ice swobodnemu post~powaniu ludzi. choc nie okreslajqca 
celow jednostkowych dzialan. 
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Tak jest zawsze w wypadku konstytucji wolnosci, powstaj,!cej w wyniku 
spontanicznych, nienarzuconych dzialan ludzi na przestrzeni dziesi'!tk6w 
lat, a potem jedynie skodyfikowanej w postaci aktu prawnego. ldli nie 
b¢zie ona oparta na obyczajach i nawykach, a tylko ustanowiona 
prawem, nie b¢zie miala wystarczaj,!cej mocy, by oddzialywae na zycie 
spoleczenstwa. Tak wi~ trzeba pozostawic duz,! sfent dla dzialan jedno
stkowych, ale ukierunkowanych przez og6lne reguly. 

Wedlug Maxa Webera iradel i poczqlkaw kapilalizmu naleiy upalrywac 
w elyce proleslanckiej, pod klorej wplywem ukszlallowal s~ "duch kapitaliz
mu". Jak Pan Profesor widzi na Iym lie ro/~ kalolicyzmu? 

To zlozone zagadnienie. Ci, kt6rzy zbudowali podwaliny kapitalizmu byli 
oUlsiderami, podejmowali wysilek tworzenia wolnych republik, niezalez
nych od KoSciola, niezalemych od Panstwa, niezalemych od Polityki. Byli 
to zar6wno katolicy, jak iydzi, kaiwini, luteranie czy wolnomysliciele. Ich 
wyznanie czy przynalem.osc do wsp6lnoty religijnej nie byly tak istotne, jak 
pragnienie zbudowania nowego ladu, opartego w wi~kszym stopniu na 
wolnosci i bardziej niezalemego od ancien regime'u. Splot historycznych 
okolicznosci sprawil, :Ze w Europie wielu myslicieli liberalnych bylo 
nastawionych antyreligijnie, a przynajmniej antyklerykalnie, toczyla si~ tu 
wi~c walka mi¢zy liberalami a katolikami, a nawet liberalami a nie
kt6rymi protestantami. Sprzecznosc taka nie wyst~puje w Anglii czy 
Ameryce P6lnocnej, gdzie wielu liberal6w bylo bardzo religijnych, wielu 
zas ludzi religijnych bylo liberalami. Miejsce konfliktu zaj~lo przekonanie, 
ze wolnosc i religia mog,! iyc w przyjaini i wzajemnie si~ potrzebuj,!. 

Co w zwiqzku z Iym sqdzi Pan 0 nauczaniu spolecznym Jana Pawla II? Czy 
dopalruje si~ Pan w nim raczej obecnosci konfliklu kalolicyzmu i Iiberalizmu, 
czy lei doslrzega Pan poslaw~ koncyliacyjnq, zmierzajqcq do pogodzenia 
Iych dwu systemow warlosci? 

lestem pelen podziwu dla papieskiego nauczania spolecznego i, jak juz 
o tyro pi salem, uwazam, ze we wszystkich trzech obszarach jest on 
najbardziej liberalnym ze wszystkich papieiy. Przemawia najpott;iniejszym 
g10sem w sprawie wolnoSci religii i sumienia. Wyst~uje bardzo zdecydo
wanie na rzecz demokracji jako sposobu zabezpieczania prawa. Nawet gdy 
idzie 0 dziedzin~ gospodarki - choe tu obraz pogl,!d6w papieza nie jest tak 
klarowny -lan Pawel II wypowiada si~ najbardziej jednoznacznie sposroo 
papiezy na temat prawa do indywidualnej inicjatywy gospodarczej. On 
takze zakorzenil kwesti~ inicjatywy gospodarczej w doktrynie stworzenia: 
B6g stworzyl kaZdego z nas na Sw6j obraz i podobienstwo, to znaczy jako 
tw6r~, albo wsp6Itw6r~, a to jest sarna istota ladu kapitalistycznego. 
U fund owany jest on na fakcie, ii: jestesmy stworzeni na obraz i podobien
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stwo Boze, aby sp0Zytkowac nasze umysly, nasz~ zdolnosc inwencji, dla 
odkrycia bogactw, ktore Bog ukryl w tym swiecie. Wszystkie instytucje 
ladu kapitalistycznego slu4 uruchomieniu tych zdolnoSci i dlatego ludzie 
w spoleczenstwach kapitalistycznych s~ tak pelni inwencji i dokonali tak 
wielu odkryc. 

lednakowoz od czasu do czasu papiez rzeczywiScie uZywa w swym 
jyzyku opisowym zaskakuj~ dui:ej iloSci kategorii marksistowskich: 
mowi np., ze kapital pozostaje w opozycji do pracy. Ale juz Abraham 
Lincoln zauwaZyl, i:e praca zawsze stoi wyi:ej od kapitalu. Wydaje mi siy, 
i:e papiez nie zna prac Lincolna. lesli w encyldopedii katolickiej Sacramen
tum mundi siygniemy do hasla "pomocniczosc", to okai:e siy, ze najlepsz~ 
jej definicjy dal Lincoln. Rowniez najtrafniejsze okrcilenie pierwszenstwa 
pracy przed kapitalem jest autorstwa Lincolna. Od niego taki:e pochodzi 
najlepsze sformulowanie roli intelektu w rozwoju gospodarki kapitalistycz
nej. Nie jest to jyzyk, z ktorym papiez bylby obznajomiony. lego jyzyk 
wywodzi siy z MarJcsa lub z rolniczej, antyliberalnej przeszloSci Polski . 
St~d tez czysto mowi on 0 kapitale jak 0 rzeczach, dostrzegaj~c w nim 
tylko cos materialnego. Morna sobie wowczas wyobrazic ciyzkie maszyny, 
worki zboZa, itp. To jest przeciwienstwo amerykanskiego rozumienia 
kapitalu, ktore za jego najwai:niejsz~ postac uwaza to, co jest chronione 
przez prawa patentowe i autorskie. Bo kapital to idee. Bogactwo tworzy siy 
przede wszystkim z idei i wynalazkow. One s~ najwarniejsz~ form~ 
kapitalu, znacznie wai:niejsz~ niz ziemia, zloto czy cokolwiek materialnego. 

Czy zatem. Paitskim zdaniem. papiei ustanawia mora/nq rownowainosc 
pomi(;dzy kapita/izmem a kolektywizmem marksistowskim? Czy krytykuje 
oba i stara si(; znaleic cos posredniego. tzw ... trzecilt drog{'? 

Nie. Papiez jednoznacznie, bez cienia w~tpliwoSci odrzuca idey "trzeciej 
drogi" w Sollicitudo Rei Socia/is, z czego siy bardzo cieszy, bo uwazam j~ 
za pomylky. Ale nawet jesli morna wskazac na teksty sugeruj~ce rowno
warnosc moraln~, to wczytuj~c siy w nie uwamie dostrzega siy, iz jest tam 
mowa 0 asymetrycznosci. Papiez calkowicie potypia pewne aspekty swiata 
komunistycznego, a tylko krytykuje wolny swiat, ktory pornimo swych 
idealow sklania siy ku temu, co drugorz¢ne i niepoz~dane. I ma w tym 
zupeln~ racjy. lest w swiecie zachodnim wiele tendencji, ktorym nalezy siy 
przeciwstawie i je odrzucie. 

lednak papiez nie stawia swiata zachodniego na tej samej plaszczyrnie, 
co system komunistyczny, 0 ktorym wie doskonale, ze przezarty jest na 
wskros zlem. Rownoczesnie jest prawd~, i:e pragnie on utrzymac pewn~ 
rownowagy w podejSciu do obu systemow, chce pokazae, i:e katolicyzm 
znajduje siy ponad wszelkimi systemarni spolecznyrni. Uwazam to za 
sluszne: KoSciol katolicki nie powinien bye utoZsamiany z iad~/m 
konkretnym systemem. 
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Pomimo Ze ja sam stanowczo broni~ tezy, ii: demokratycmy kapitalizm 
zdecydowanie goruje nad system ami tradycyjnymi, charakteryzujltcymi si~ 
spoleczn:j, stagnacjlt, nie chcialbym, by stalo si~ to cz~Sci:j, skladow:j, 
oficjalnego nauczania KoSciola. KoSciol powinien bye ponad tymi sprawa
mi - jest przeciei: dla wszystkich ludzi we wszystkich systemach, a nie dla 
jakiegos jednego systemu. Zaden z system6w, ktory kiedykolwiek zostal 
lub zostanie Ufzeczywistniony, nie jest Krolestwem Boi:ym na ziemi, 
wszystkie one moglt bye przedmiotem osl!du Boga i historii. 

Z drugiej strony chcialbym, aby katoliccy teologowie, katolickie du
chowienstwo i swieccy poswi~cili wi~j refleksji duchowym moi:liwoSciom 
demokracji, gospodarki kapitalistycmej i pluralistycmych ladow moral
nych, poniewai: w nich b~dzie i:ye wi~kszosc ludzi. A jedyny sposob 
dostarczenia wlasciwej posrugi pasterskiej w warunkach zloi:onych ukla
dow spolecznych i etosow moralnych polega na dostrzeZeniu idealow 
i aspiracji, jakie rzl!dZl! tymi ukladami i wydobycie z nich tego, co 
najlepsze, apelowanie, jak mawial Lincoln, do lepszej strony naszej natury. 
Pragnltlbym, by KOSciol, krytykujltc bl¢y i ulomnosci demokratycmego 
kapitalizmu, lepiej rozumial tkwiltce w nim moi:liwoSci realizacji dobra, 
taki:e moi:liwoSci dla gloszenia Ewangelii. 

laka nauka dla kultury europejskiej i amerykahskiej wyp/ywa, Panskim 
zdaniem, z doswiadczenia komunizmu? 

Komunizm czynil wysilki, by obalic wszelkie autorytety i standardy 
duchowe, usunlte Boga i wszelkie transcendentne kryteria OeeD. Doswiad
czenie komunistyczne dowiodlo, Ze jesli probuje si~ i:ye samym chlebern, 
nie tylko chleba nie starcza, ale pojawia si~ pustka, ktora obraca wszystko 
w nicosc. 

Z drugiej strony, gdy odwiedzam dorny mieszkalne we Wschodniej 
Europie, wid~, Ze od czasu konfiskaty wlasnosci prywatnej przez wladze 
komunistycme nie przeprowadzano rernontow generalnych i Ze ulegly one 
dekapitalizacji i miszczeniu. Komunizm nie rna i:adnej teorii wytwarzania 
bogactwa, jedynie teori~ jego dystrybucji i teori~ wladzy. 

Wyciltgn~lismy zatem negatywne wnioski w odniesieniu do materializmu 
i wyzbywania si~ transcendentnych standard ow: okazalo si~, i:e to nie jest 
po prostu 210, lecz promia, ktora wysysa ze wszystkiego wszelklt wartosc. 
Wyciltgn~lisrny rowniei: wnioski pozytywne, na zasadzie kontrastu, na 
temat wagi i:ycia duchowego nawet dla sfery gospodarczej: i:ycie duchowe 
jest fr6dlem tworzenia. 
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BUDUJCIE SWIATYNI~ WOLNEGO ZYCIA 


PAPIEi NA ZIEMI CZESKIEJ I StOWACKIEJ 

Papiez przybyl do Czech i na Slowacj~ w okresie wielkanocnym. KoSciol 
i spoleczenstwo przeZywaj~ czas wskrzeszenia. Vaclav Havel w przernowie
niu powitaInym mowil 0 cudzie. 0 jaki cud chodzi, 0 jakie wskrzeszenie? 

Wskrzeszenie Lazarza bylo wielkim cudem. Ten, ktory zostaijuz zlowoy 
porni¢zy martwych, powr6ci1 do ziemskiego iycia. Zmartwychwstanie 
Jezusajest czyms radykaInie innym, waZniejszym: Chrystus swoj~ smierci~ 
zwyci~iyl Srniere, "Smiere nad Nim nie rna juz wiadzy" - On jest Zyciern. 

Czy wydarzenia w Srodkowej i Wschodniej Europie ~ powrotern kilku 
narodow z grobu totalitamej dyktatury do "wolnego swiata" zachodnich 
demokracji, cry .tez otwiera si~ tutaj moZliwosc czegos radykaInie innego, 
gl~bszego? 

Papiez przybywaj~c tutaj znaIazl si~ w centrum drarnatu oarodzin do 
nowego zycia, centrum wielomar:znego, nierozstrzygni~tego jeszcze proce
suo Czy b~zie chodzie tylko 0 polityczn~ reanimacj~, czy tez 0 odrodzenie 
duchowe? 

Jan Pawel II powiedzial w katedrze praskiej: "ZostaIiScie wyprowadzeni 
z niewoli i znajdujecie si~ u poc~tku dziela odnowy. Odoowa ta wymaga 
jednak rowniez analizy i oceny owoc6w waszej niedawnej przeszloSci. 
ByliScie nazywani »KoSciolern rnilcz~cym«. Ale wasze rnilczenie nie bylo 
milczeniem snu cry smierci. W por~ku ducha, w rnilczeniu rod~ si~ 
najcenniejsze wartoSci. Budujcie teraz swi~tyni~ wolnego iycia waszego 
KoSciola, nie przez nawr6t do t~go, co bylo tutaj przedtem, zanim 
odebrano warn wolnosc. Budujcie j~ mOCl! tego, do czego dojrzeliscie 
w czasie przesladowan." 

PapieZ wypowiada cenne doswiadczenie KoScioia zmuszonego do milczenia 
i zach~ go, aby sam je przekazywal: "ChrzcScijanie z krajow, w ktorych 
KoSciOI cieszyi si~ wolnoSci~, przychod~ tu teraz ~to, aby warn pom6c ... 
Liczni spoSroo tych chrzeScijan odchod~ po spotkaniu z wami sami 
wzbogaceni i obdarzeni waszymi doswiadczeniami - tyro, co przciyliScie, a co 
teraz moZecie i powinniScie ofiarowaae swiatu i KoSciolom innych krajow." 

Jui: oglaszaj~c swi~tych Cyryla i Metodego wspolpatronami Europy, Jan 
Pawel II podkreslil trwale miejsce Siowian i chrzeScijan kraj6w slowian
skich w Europie. Obecnie ukazuje wyrainie doniosiose ich wkladu do 
skarbnicy doswiadczen calego KOScioia i zach~ ich do diaIogu z Za
chodem. Czy nie naIeiy w tym widziee zarysu celu zapowiedzianego 
w Welehradzie Synodu Biskupow? 
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"Wasze zwyci~stwo rozpocz~o si~ juz posrodku waszego cierpi~a. 
Wasze zwyci~stwo jest owocem wiemoSci, tej wai::nej postaci wiary .. . Z tej 
wiemoSci rodzilo si~ wasze wyzwolenie. Rodzilo si~ wewn~trz, z krzyza, nie 
zostalo wam dane z zewn~trz. " Dzisiejszego wyzwolenia KoSciola nie 
nale:iy uwaiac za efekt "pierestrojki". Papiez odrzuca takie latwe, powierz
chowne spojrzenie. W Welehradzie kwintesencj~ calej homilii SCl slowa 
Chrystusa: "Tym wlaSnie' zwyci~twem , ktore zwyci~lo swiat, jest nasza 
wiara". Swiat bez Boga jest czlowiekowi nieprzyjazny. Ale przed jego 
ci~zarem nie sposob uciec. Trzeba nad Dim odniesc zwyci~two - obronic 
wolnosc, do ktorej powoW nas Chrystus. 

Jan Pawel II rozroZnia mi¢zy wolnoSci~ zewn~trmCl a wewn~trmCl 
(homilia w Welehradzie). Wolnosc zewn~trzna prowadzi jedynie do 
chaosu. "Cywilizacja miloSci i prawdy" zaklada hannoni~ mi¢ zy wolno
Sci~ zewn~trznCl a wewn~trzn~. Harmonia taka odpowiada caloSciowj wizji 
czlowieka i rzeczywistoSci wynikajClcej z wiary chrzeScijanskiej. Zaw~one 
spojrzenie na czlowieka, nie uwzgl~dniaj:j,ce wszystkich stron ludzkiej 
egzystencji - jednostronny materializm alba spirytualizm - prowadzi 
z koniecznoSci do deformacji spoleczenstwa i do ucisku czlowieka. 

To, co ujawnily psychologiczne badania przestwcow, potwierdza row
niez analiza systemow totalitamych: za agresywnosciCl ukrywa si~ strach, 
l~k . W homilii na Bloniach Letna w Pradze i w przemowieniu do 
przedstawicieli swiata kultury, PapieZ odslonil istot~ systemu materialis
tycznego: jako wojowniczej ideologii panstw komunistycznych i praktycz
nego materializmu konsumpcyjnego, ktory winny sposob manipuluje 
czlowiekiem. "Rdzeniem wszelkiego materializmu jest l~k. 4k przed 
nicosciCl, ktora powstaje, kiedy czlowiek jest oderwany od rzeczywistej 
podstawy sensu swego zycia. Dlatego to systemy polityczne, budowane 
przez materializm, karmi~ si~ i utrzymujCl w swoim istnieniu poprzez l~k. " 
Jan Pawel II ukazuje rowniez drog~ do pokonania system ow totalitarnych: 
"Wyscie ten l~k przezwyci~li. ZnaleZliscie now:j, ufnosc, nowCl odwag~ do 
i;ycia w prawdzie, i;ycia czerpi:j,cego z wartosci duchowych ." 

Bardziej niz kiedykolwiek indziej uwidacznia si~ tutaj zwiClzek fIlozofli 
kultury Jana Pawla II z mySl~ "dysydentow": SolZenicyna, Patoc1ci, Havla. 
Jan Pawel II otworzyl sobie drog~ do serc i umyslow czeskiej inteligencji, 
ktora przez kilka pokoleii byla nastawiona wyrainie antyklerykalnie, 
kilkoma kluczami - jednym z nich byl akcent polozony na i;yciu w prawdzie. 

Papiez przyrownal totalitaryzm do wieZy Babel. Nie jest on zdolny 
zbudowaC kultury, poniewaZ odrzuca to, czym jest cultus - poszanowanie. 
Nie jest zdolny do poszanowania - szacunku czlowieka wobec samego 
siebie, wobec bliZniego, wobec swiata, wobec Boga. 

Obecnie wszakZe jestd my w Europie swiadkami odwrotnego procesu: 
padajCl muey dzielClce ludzi i narody, odnajduje si~ nowy j~zyk, nowe 
zrozumienie. W odm~cie wydarzen politycznych trzeba rozpoznac i wes
przee ten napawajClCYnadziej~ moment. 

83 



ZDARZENIA - KSI.A,ZKI - LUDZI E 

W srodowisku czeskich intelektualistow slowa te znalazly iywy od
d:lwi~k. Jeszcze w okresie mi~zywojennym katolicyzm byl w kulturze 
czeskiej widziany jako zjawisko poniek4d obce, w pewnym sensie rnarginal
ne. Glowny nurt kultury plyn4l gdzie indziej. W ci 4gu ostatnich dwudzies
tu lat, w okresie przesladowania kultury, narodzila si~ "solidarnosc 
zachwianych" (Jan Patoc1ca): pisarze oderwani od czytelnikow, profesoro
wie oderwani od sluchaczy i kaplani oderwani od wiernych nawi 4zuj4 ze 
sob4 gl~boki dialog. W kulturze sarnizdatow i "uniwersytetow lataj4cych" 
katolicyzrn staje si~ jednym z najplodniejszych i najbardziej wplywowych 
in telektualnie kierunkow. 

Swiadectwo przesladowanego KoSciola zyskuje katolikom w naro
dzie autorytet moralny, jakiego K oSciol w Czechach nie mial od kilku 
wiekow. Solidamosc KOSciola z przdladowanymi "pomogla zagoic daw
ne blizny w sercu czeskiej historii, dawne napi~cia mi~zy poczuciem 
przynaleinoSci do KoSciola katolickiego a przynaleinosci do czeskiego 
narodu." 

Rzeczywistosc t~ wyrazil Papiei niezwykle dokladnie i gl~boko . W spole
czenstwie czeskim panowalo peine napi~a oczekiwanie, czy Jan Pawel II 
dotknie czulych, newralgicznych punktow duchowej historii Czech. Spo
sob, w jaki to uczynil, zjednal mu nie tylko katolikow, ale takie 
protestant6w i ludzi nie zwi4zanych z iadnym KoSciolem. 

Siowa z pozdrowienia na lotnisku 0 tym, ie ucalowanie przez Papiei:a 
czeskiej ziemi, ow pocalunek "braterstwa, pokoju i pojednania" ma pomoc 
"zagoic blizny przeszloSci i USun4C dawne cienie nieufnoSci, ktore kiedys 
legly mi~dzy Czecharni a Rzymem", byly peine m4drej i wywaionej oceny 
znaczenia Jana Husa dla duchowych dziejow Czech. Uwaia si~ powszech
nie, ie Jan Pawel II wypowiadaj4c te slowa dokonal czynu prawdziwie 
historycznego i usun4l najwi~ksz4 przeszkod~ na drodze do "inkulturacji" 
katolicyzmu w rozwijaj4cej si~ obecnie na nowo narodowej i kulturowej 
swiadomoSci Czech ow i Morawian. 

Podobnie znacz4CY byl wklad Papiei:a dla slowackiej swiadomosci 
narodowej. Papiei przybyl do Czeskiej i Slowackiej Republiki Federacyjnej 
w okresie wielkiego nasilenia narodowych napi~ czesko-slowackich . Na 
krotko przed jego przylotem biskupi wezWali wierZ4cych, aby do wielko
pi4tkowej modlitwy wiemych Wl4CZyli prosb~ 0 braterstwo Czech6w 
i Siowakow. Jan Pawel II na Welehradzie - w dawnej kolebce slowianskiej 
kultury cyrylometodianskiej - zaapelowal do mlodzieiy 0 zachowanie 
jednosci Czech ow, Siowakow, Morawian. Jednoczdnie okazal wielk4 
sympati~ slowackiernu poczuciu narodowej odr~bnoSci i godnoSci - przez 
ucalowanie slowackiej ziemi na lotnisku w Vajnorach i przez slowa homilii 
podczas Mszy sw. w Bratyslawie. Wysoko ocenil wartoSci kultury slowac
kiej , nie WYWOlUj4C tym jednak u Czechow i Morawian podejrzenia, jakoby 
popieral "slowacki separatyzrn" i oiywial resentymenty zwi4zane z kont
rowersyjn4 historiC! "panstwa slowackiego" lat czterdziestych. interpreta
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cja czeskiej i slowackiej przeszJoSci byla dzielem - jak si~ wie1u wyrazilo 
- m~drosci PapieZa jako m~za stanu. 

W przemowieniu w katedrze praskiej Jan Pawel II wspomnial z uzna
niem 0 trojakiej wiernoSci lokalnego KoSciola: wiemoSci krzyzowi Chrys
tusowemu i kierownictwu Ducha Swi~tego, wiemoSci Papiezowi i bis
kupom oraz wiemoSci narodowi - solidarnoSci z przdladowanymi i solid a
mosci z tymi, ktorzy "szukaj~ prawd y i miluj~ wolnosc". 

Jan Pawel II wskazal na solidarnosc z narodem jako na wazne zadanie 
dla przyszlosci. Gdyby KoSciol w obecnym procesie budowy swych 
struktur zewn~trznych stal si~ spolecznosci~ w sobie zamkni~t~, utracilby 
cos najcenniejszego, co zyskal w okresie przeSladowan. Stal si~ wtedy 
miejscem prawdy i wolnoSci. Czy potrafi utrzymac t~ pozycj~ rowniez 
w warunkach pluralistycznej demokracji? To doniosle pytanie zadaje sobie 
dzis wielu ludzi, nie tylko w naszym kraju. 

KOSciol winien zaoferowac odradzaj~cemu si~ spoleczenstwu poslug~ 
swoist~ - winien pomoc w tym, aby obecna zrniana spoleczna nie byla 
jedynie jak~s polityczn~, ekonomiczn~ i soejaln~ "reanimacj~", !eez aby 
byla rowniez g1~bokim moralnym, kulturalnym i duchowym odrodzeniem. 

We wszystkich swoich przemowieniach Jan Pawel II wyramie popar/ 
inicjatyw~ czeskich katolikow - "Dziesi~olecie Duchowej Odnowy Naro
du" przed millenium sw. Wojciecha i przed wst~pieniem w trzecie 
tysi~c1ecie. Wydaje si~, Ze wlasnie ta inicjatywa - skierowana do calego 
narod u - najJepiej wyrai:a przygotowanie KoSciola do spelnienia swej misji. 
Narody Srodkowej i Wschodniej Europy s~ dot~d pod wieloma wzgl~dami 
porai:one w wyniku forsowania jednostronnej materialistycznej ideologii , 
ktora nie odpowiadala ich tradycjom duchowym ani tei: wymaganiom 
Zyciowyrn u progu nowego tysi~clecia - powiedzial Papiei: juz w chwili 
rozpocz~ia swej podroZy po Czechach, Morawach i Siowacji. Jego wizy ta 
umocnila nadziej~, i:e KOSciol w tych krajach - silny swoj~ wyprobowan~ 
przez cierpienia wiar~ - poda spoleczenstwu pomocn~ dlon, jak kiedys 
apostol Piotr chromemu w Jerozolimie: "Nie mam srebra ani zJota, ale co 
mam, to ci daj~: w imi~ Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodi!" 

Ks. Tomas Halfk 
przeloiy! luliusz Zychowicz 
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PONAD HISTORIl; 

Barbara Skarga dzi~ki swojemu autorytetowi, rownoczesnie intelektual
nemu i moralnemu, uzyskala z biegiem lat miejsce pierwszoplanowe 
w polskim Zyciu intelektuainym: jest ona z pewnosci~ jedn~ z nabardziej 
tworczych, najciekawszych, umyslowoSci polskiego Zycia naukowego. 
Wychowana na uniwersytecie wilenskim i warszawskim, w szkole Ossow
skich i Elzenberga, w kr~gu warszawskiej historii idej i Kolakowskiego, 
rolnierz AK na wilenszczyinie, ofiara wieloletniej sta1inowskiej zsylki, 
rozwin~a po powrocie z niej bogat~ tworczosc historyka fllozofti francu
skiej i polskiej. Autorka fundamentalnych ksi'li:ek 0 COmcie i Bergsonie, 
o pozytywizmie francuskim i polskim, znakomitej antologii mysli francu
skiej XIX wieku i wielu innych tego rodzaju prac, Barbara Skarga zbiera 
teraz owoce swoich wieloletnich historyczno-f110zoficznych studiow w po
staci pogl~bionej refleksji metahistorycznej i Scisle fllozoficznej nad histori~ 
idej: fllozofii i nauki, ktora prowadzi j~ do fundamentalnych rozwai:an na 
temat relacji mi¢zy racjonainosci~ i dziejowoSci~, a wi~ zmiennoSci~ 
i trwaloSci~ w kuiturze. 

W swojej najnowszej ksi~ce Granice historycznosci 1 Barbara Skarga 
kontynuuje, a zarazem pogl~bia rozwa.i:ania obecne jui: w poprzedniej 
pracy: Przeszlost i interpretacje.2 Powiedzmy od razu: ostatnia ksi~i:ka 
Profesor Skargi jest mistrzowska, wspaniale operuje materialem erudycyj
nym, a przede wszystkim jest odpowiedzialna za kame slowo, tylei: 
krytyczna, co z odwain~ wyobraZni~. Ta pisana pi~knym j~zykiem praca 
nle jest przy tym latwa, zaklada bowiem swobod~ poruszania si~ po 
obszarze historii idej, filozofti kultury, a zarazem odwag~ stawiania pytan 
w pewnym sensie ostatecznycb. 

Granice historycznosci wychod~ od "regionainego" na poz6r pytania 
o to, czy periodyzacja w historii (a w szczegQlnoSci w historii idej) jest 
czyms calkowicie dowolnym, czy tei: rna swoje Jundamentum in reo Pytanie 
to jest w istocie - jak si~ wpr~ce okazuje - pytaniem 0 to, czy cos wymyka 
si~ nieustannej zmiennoSci ludzkiego swiata, pytaniem, ktore przybiera 
najpierw postac zagadnienia. warunkow moi:liwoSci rozumienia zarowno 
niepowtarzainoSci, jedynoSci tego, co jawi si~ w historii, jak jej "wyspowo
Sci", a wi~ czegos, co wyodr~bnia z niej pewne cal 0 sci sen s u. Lecz 
z kolei pytanie 0 calosc sensu poszczegoJnego okresu historycznego 
poci~ga za sob~ pytanie 0 to, co powoduje, i:e mi~zy tyrni okresami 
istnieje ci~glosc, i:e rue wszystko w historii ginie wraz z poszczeg6lnyrni 
okresami. Innymi slowy zagadnienie wyjsciowe dotyczy ni mniej ni wi~j, 

1 PIW 1989. 
• PWN 1987. 
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jak sensu samej historii, widzianej poprzez pryzmat kultury pisanej, sensu 
rozumianego nie jako teleologia dziejow, lecz jako to, co nie do kOllca daje 
si~ w nich rozpuScie, stanowil!C bye more zarazem ich sil~ nap¢owl!. 
Poj~em operacyjnym wprowadzajl!cym w rozwai:ania jawi si~ poj~cie 

formacji intelektualnej, obecnie juz w ksil!Zce poprzedniej. "Formacja - to 
caloksztalt form i istotnych treSci myslenia w danym okresie" (s. 15). 
Termin ten wydaje si~ autorce szerszy zakresowo i dlatego wlasciwszy 
zarowno niz "paradygmat", ktory rna zastosowanie gl6wnie w historii 
nauld, jak styl, bardziej od "formacji" wieloznaczny. Do "formacji 
intelektualnej" moma dotrzee przede wszystldm poprzez tekst, ktory jest 
dla historyka idej podstawowym laboratorium, za pomoq ktorego more 
on uzyskae wgll!d w prawa rzl!dZl!ce dziejami kultury. ezy jednak more 
naprawd~? Nie po raz ostatni w tym miejscu nast~puje u Skargi ostroma 
polemika z gl6wnymi dogmatami naszego czasu: na przyklad hermeneuty
ka wydaje si~ negowae moi:liwosc poznania tekstu (historycznego) w jego 
rzeczywistej innoSci wzgl¢em "przedzalozen" badacza. Lecz gdyby jakies 
"wzi~e w nawias" tych przedzalorell nie bylo moi:liwe, nie istnialaby ani 
wiedza historyczna, ani poczucie bog ace n i a si~ w zetkni~u z "innym 
swiatem" cudzych tekstow i epok: znak to jedynie tego, iz teksty te nie sq 
po prostu obiektywnymi "przedmiotami", lecz pewnymi "ty", w ktorych 
mozemy naszl! subiektywnoscil! u c z est n i c z y e . 

Tak czy owak moremy weaz z autorkl! wyr6mie w tekscie co najmniej 
cztery warstwy: problematyki, kategorii poj~owych, sensu i ewentualnych 
uzasadnien oraz - warstw~ horyzontu ontologicznego tekstu, czy, jak mowi 
Skarga w slad za Foucaultem, "epistemy". Ksil!zka stanowi analiz~ 
wszystkich tych warstw. Nie spos6b wnikae tu szczeg6Jowo w te analizy 
splecione z polemikami wobec autorow polskich i obcych, trudno jednak 
omowie wywody autorld nie postwujl!C za tokiem ksil!ili. 

1. PROBLEMY 

Skarga polemizuje ze stanowiskiem, dla ktorego problem to nade 
wszystko lamiglowka, ktorl! nalezy rozwil!zae: tego rodzaju "lamiglowki" 
obecne sq more jedynie w naukach Scislych - tymczasem problemy par 
excellence le4 gI~biej i bynajmniej nie zawsze sq rozwil!zywalne. Problem 
to przede wszystkim p y tan ie, ale takie, na ktore bynajmniej rue zawsze 
moiliwa jest odpowiedi (najlepiej wyrazona w zadaniach): "Jest on 
mySlowym procesem, w trakcie kt6rego jego sens ( ... ) wypelnia si~ 
stopniowo. Sens problemu konstytuuje si~ w procesie jego wyjasniania, 
rozwijania, uwyrainiania i ewentualnie ukazywania tego, co tylko do~ 
mniemywane ( ... )" (s. 34). Problemy - to raczej kantowskie idee regulatyw
ne, kierujl!ce naszymi poznaniami, a najwai:niejsze z nich to wszak stale 
ponawiane te problemy, "ktore dotycZl! samego czlowieka - jego osobowo
Sci, jego przeznaczen i te dotycz~ przyrody, calosci wszechswiata" (s. 35). 
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Problem to talcZe nie hipoteza, lecz "mysl poszukuj~ca"; stwierdzenie 
warne, tlumaezy bowiem rozwoj problematyki, a takZe nie tylko jej 
dziejowosc, lecz i kaprysnose - ez~sto bowiem "nieraz nie jestdmy pewni 
ani jak nalezy pytae, ani wlasciwie 0 co dokladnie, widzimy tylko ogolny 
kierunek pytania. 0 co ehodzilo ludziom wieku klasycznego, gdy pytali 
o podobienstwo dzieci i rodzieow? (.. . ) Co ehcieli odkrye? Czy naturalne 
zwi~zki pokoleniowe, ezy inteneje boskie, ktoryeh podobienstwa mialy bye 
widocznymi znakami?" (s. 37). Oto dlaezego problemy ·"w¢ruj~" poprzez 
ezas, z jednej strony ograniezane "polami epistemologieznymi" danej 
epoki, ktore problem cz~sto stopniowo rozsadza, z drugiej krystalizuj~ce 
si~ w rozmaityeh szczeg610wyeh elementaeh "pola tematyeznego", roz
maityeh konkretnyeh , czasem rozwi~zywanyeh, nieraz ZIe postawionyeh 
i dlatego umieraj~eyeh pytaniaeh: "naj~Sciej problem ginie nie dlatego, ze 
jego sens si~ wypelnil, lecz dlatego, Ze dostrzeglismy w nim brak sensu, cos 
falszywego, cos niewsp6lmiernego z naszym mysleniem i doswiadczeniem. 
W pewnym momencie czlowiek mowi: nie t~dy droga" (s. 42). 

Problemy s~ stawiane zawsze w okreslonej sytuaeji i z perspektywy 
okrd lonyeh doswiadezen, ktore Sll dziejowo zmienne. Lecz poprzez smiere 
problemow mamy z jednej strony wgl~d w prawd~ innyeh epok, z drugiej 
- w osobIiw~ ci~glose ludzkiej mysli . Osobliw~, bowiem moina j~ wywiese 
jedynie "ex post, ogllldaj~e si~ wsteez i dokonuj~e selekeji zjawisk. Jest wi~ 
ona tylko idealizaejll skomplikowanego procesu i bynajrnniej nie stanowi 
jego adekwatnego wyrazu ( ... ) Badanie historyezne ujawniloby, re owa 
transmisja rna wyraine momenty zerwania. Mysl skaeze od jednego 
pomyslu do drugiego" (s. 62). Jak nie pomyslee, nawiasem mowi~e, przy 
czytaniu tyeh slow 0 "elan vitaf ' Bergson a, ftlozofa, ktoremu Skarga 
poswi~cila pi~kn~ ksi~Zk~? Mimo to moina, twierdzi Skarga, mowie 
o powrotaeh problematyki. Autorka, poprzez wnikliwe analizy zagadnien 
nowoSci, antyeypaeji i prekursorstwa, recepeji i interpretaeji, w polemice 
z Merleau-Pontym, Strorewskim, Gadamerem i innyrni doehodzi do 
wniosku, ze ehoe z jednej strony analogiezna tozsamosc, ezy raezej bliskosc 
pola tematyeznego poprzez wieki poddana jest bezlitosnej zrniennoSci, to 
przeciez fen omen powtarzalnoSci problem ow i pytan nie jest zlud~ 
i wskazuje na cos takiego jak potenejalnos6 problem ow i uparte d~zenia 
mysli do ostatecznego wypelnienia ieh sen sow: "Mysl nie moZe 
zrezygnowa6 z nadziei na wypemienie si~ sensu ( .. . ) Zrniennosc w prze
twarzaniu nie wyklueza tozsamoSci , przeciwnie, niekiedy dopiero pozwala 
j~ uehwycie" (s. 92). 

2. ](ATEGORIE 

Warstwa kategorii to warstwa j~zyka: "Historia intelektu - to w durej 
mierze historia upoj~ciowionego j~zyka" (s. 94). Lecz nie wyl~cznie. Skarga 
w polemice ze zwolennikami utozsamiania mysli i j~zyka opowiada si~ 
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- moim zdaniem calkiem slusznie - po stronie Bergsona, Husserla 
i Heideggera, dla kt6rych mysl bynajrnniej nie musi siy w j~zyku 
artykulowae. Jyzyk bye moze warunkuje myslenie, ale go z pewnoSci~ nie 
determinuje i "mysi inteiektualna, a taue artystyczna rna to do siebie, ze 
potrafi schematy przelamae, wyjse poza nie ku nowym formom j~zyko
wego wyrazu" (s. 99). Nie jest prawd~, ze swiat d any jest jedynie poprzez 
,jyzykowe profile"; raczej odwrotnie: " akt mowy jest aktem intencjonal
nym, kt6ry zaklada zar6wno istnienie ad resata, jak i rzeczy, kt6rej mowa 
ta dotyczy. T a rzecz jest w jakis spos6b w swiecie ( ... )" (ss. 100--101). 
Zwi~ek mysli , jyzyka a takze j~zyka i swiata jest dialektyczny; jak pisal 
cytowany przez autork~ Zyci nski, w pewnych aspektach rzeczywistosci 
modeluje nasz jyzyk, a innych zas j~yk modeluje rzeczywistosc. 

Tropi¥: polaryzacjy zmiennoSci i staloSci w kulturze pisanej wprowadza 
Skarga poj~e kategorii, w szerszym oczywiScie niZ u Arystotelesa znaczeniu, 
jako "poj~a podstawowego dla rozwaZan intelektualnych danego okresu 
historycznego" (s. 106). Kategoria ksztaItuje pole teoretycznych badan 
wyznaczaj¥: problemy, ulcierunkowuje mysli, a r6wnoczeSnie stanowi przed
miot analiz. Kategorie Sll zarazem wehikulem mySJi i jej hamulcem, mog~ bo
wiem mysl petryfikowae, 0 ile dana kategoria nie jest zdolna do modyfikacji; 
z d rugiej strony kategoria nie powinna bye zbyt rozci~wa - "ujmowanie 
w tych samych kategoriach r6inych zjawisk powoduje przesloni~e ich auten
tycznego sensu" (s. 124). Rzecz w tym, Ze kategorie nieustannie si~ zmieniaj4 
i to tak radykalnie, ze powstaje pytanie "sk:j,d rodzi siy wiyz rni¢zy
pokoleniowa, ktora wnoZliwia nam rozwnienie tekstow dawnych?" (tarnze). 

W odpowiedzi na to pytanie autorka analizuje perypetie kategcrii 
"eJementu", jednej z najstarszych, jakie zna historia europejslciej mysli. 
Okazuje siy, ze kategorializacja, a wiyc pewne usztywnienie slowa "ele
ment" dotkn~la tylko niekt6rych potencjalnoSci tego poj~a: obj~la sens 
ontologiczny - to co pierwotne -: oraz sens epistemologiczny - to co 
podstawowe dla ludzkiej wiedzy - natomiast pozostawila otwart4 met a
for y c z nos e tego pojycia, kt6rym wCi4z si~ wszak nadal luino po
slugujemy. Ta to metaforycznosc jyzyka, na kt6r4 Skarga, wraz z Ricoeu
rem, kladzie nacisk, pozwala przeczue "istnienie doswiadczen tak silnych, 
Ze nie niszczy ich czas" (s. 137), bowiem metaforycznosc polega "na 
utrwalaniu doswiadczen pierwotnych", w ktorych "to doswiadczenie rna 
moinosc przetrwania" (s. 136). 

N a temat metaforyzacji kategorii pisze Skarga zdania doprawdy wazlcie, 
ukazuj4c jak porozumienie rni¢zy epokami staje si~ moZliwe dzi~ lci temu , 
ze zmieniaj4ce si~ horyzonty doswiadczen nakladaj4 si~ jednak w punk
tach , w kt6rych j~zyk krystalizuje si~ w kategorie zdolne do metaforyzacji. 
Oto dlaczego - za ceny metaforyzacji wprawdzie - j~zyk jest zdolny 
przechowywae "m4drose" i "choe tyle slow w nim powstalo na skutek 
zupelnie dowolnych wybor6w i umowy, (to przeciez) S4 talcie takie, 
w kt6rych tkwi jakaS dawna zakl~ta w nich prawd a" (ss. 139- 140). 
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3. SENS 

J~zyk to oczywiScie Die tylko poszczegolne kategorie, ale przede wszyst
kim wypo wiedzi, zdania, ktore chell cos 0 czyms powiedziee w sposob 
sen sow n y. Lecz kryteria sensownosci S<l mow historycmie zmienne: co 
wydawalo si~ sensowne dla wypowiedzi demonologicznych z XVII wieku, 
nie jest jui: takie dla nas; inne byly wowczas reguly sensu. Czym Sll owe 
reguly sensu? Nie jedynie paradygmatami nauki czy okreSlonymi, popraw
nymi metodologicmie "prawidlami gry". Reguly sensu mogll dotyczyc 
rozmaitych semantycznych stref, rozmaitych modi wypowiedzi: sensowna 
wypowiedz wszak: more bye jedynie "lumym przedstawieniem kwestii, 
wyrazem niepokojow i poszukiwan" (s. 160). Struktura j~zyka nie deter
mipuje struktury wypowiedzi, ktora "powstaje ( .. . ) na skutek zwillZku 
mi¢zy myslll, slowem i jego maczeniem oraz bytem, do ktorego si~ slowo 
odnosi". Sens jest korelatem rozumienia bytu. "Wewn~trzna zasada 
budowy wypowiedzi wynika z rozumienia napotkanego bytu, to on 0 niej 
decyduje. Gramatyka wypowiedzi jest wi~ nierozillcznie zwillzana z gra
matykll myslenia ontologicznego" (s. 161). 

Znowu mysl to kluczowa, wprowadza bowiem oct razu moZliwosc 
wi e los c i stref sensu, analogicmej do wieloSci stref bytu, do roznych 
region ow ontologicznych; nie 0 wszystkim moZe decydowac matematyka. 
Lecz wielkose ta zaklada z kolei jednose otaczajllcego swiata i swiat jest 
zawsze jakos przez wypowiadajllcego si~ rozumiany, rna wi~ sens; reguly 
t ego sensu zmieniajll si~ wszald:e wraz z historycmymi obrazami tego 
swiata. Sam ten obraz pojawia si~ jednak calkiem pierwotnie, w nie
stematyzowanym rozumieniu naszej codziennoSci i tego, co nas otacza. 

Czy tak szeroko rozwniany sens wystarczy dla okreSlenia mysli pro
blematyzuj~j? Wydaje si~ do tego niezb¢ne poj~e rozumnosci, ratio 
- czy pokrywa si~ ono z poj~em sensu? Tak:i:e tutaj nie rna tozsamoSci: 
wypowiedz poetycka moZe bye sensowna, ale nie racjonalna, to znaczy 
u z a sad n ion a . Racjonalnosc rna specyficme wymogi, ktorych nie nalezy 
zamazywe: por~nej artykulacji poj~owej, ScisioSci w formulowaniu 
mySli, eliminacji dwuznacmoSci, poszukiwania koniecznoSci wreszcie. 
Autorka reaswnuje: zarowno "w poszukiwaniu sensu, jak i racji mysl 
transcenduje sarna siebie. Z tym, Ze sens odslania si~, racja wyjasnia, 
dlaczego cos jest tym, czym jest, sens si~ wypemia, racj~ si~ ustala ( ... ) racja 
jako podstawa czasu nie ma, sens jest otwarty i willZe si~ z wartosciami 
( ... )" (s. 170). Ontologia to more, jak chce Heidegger, dzieje sensu bycia, 
i moZe sens ten jest pierwotny, ale "pragnienia racji lekcewaZyc nie wolno" 
(s. 171). 

Przeskoczmy ponad zagadnieniem kodyfikacji regul sensu do spraw 
w ksillZce najwainiejszych: "epistemy" i horyzon tu metafizycznego. 
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4. ,,MYSL POSZUKUJt\CA" 

Pragnienie racji to jeszcze nie jego spelnienie: nie tyUco reguly sensu, 
taki:e reguly racjonalnoSci s:t dziejowo zmienne i stajerny wci~z bezradni 
wobec pytania wyjSciowego: co (i czy cokoiwiek) z dziejowego tygla si~ 
o s t aj e? Czy cos stanowi jego granice? W poszukiwaniu odpowiedzi na to 
kluczowe pytanie autorka probuje dotrzeC do najgl~bszej, iecz c~sto 
niejasnej warstwy tekstow, ktor~ nazywa albo za Foucaultern "epistern~", 
albo za fenornenologami "horyzontern": "Episterna wyznacza wlasnie ow 
horyzont doswiadczen, jest zarysem pogl~ow i poj~, nasyconych takze 
wyobraZni~. Byloby bowiern niezmiernie trudno wyznaczyc granice po
mi¢zy tyro, co doswiadczane, a: tyro, co wyobrai:ane, i tyro, co pornySiane, 
a wi~ przesuni~te zostaje w sfer~ abstrakcji" (s. 189). Choe dia Foucaulta 
episterna jest "podstawowyro kodem kultury", to nie siyga po z a dyskurs 
ku rzeczywistoSci, by j~ wyraziC, ani ku podmiotowi w obliczu tej 
rzeczywistoSci; jest ona w zasadzie "tyiko zespolem stosunkow, ja:kie istniej~ 
pomi¢zy naukami, a ktore pozwalaj~ siy wykryc na poziomie dyskursu" (s. 
194). Historyka idej interesuje jednak cos wi~cej: nie tyUco winkrustowany 
w bezosobowy dyskurs horyzont, w obr~bie ktorego ow dyskurs siy porusza, 
iecz taki:e ,~ndywidua1ny akt autora, reaguj~cego bezsprzecznie na swoj 
czas, ale jednoczesnie ten czas transcenduj~cego" (s. 202). 

Wydaje si~ wszaki:e, i:e 0 iie pojycie episterny wzbogacimy 0 bodice 
plyn~ce od strony fllozofii Heideggera, to uzyskamy wgl~ w to, co 
epistern~ najglybiej okrdla, pozwalaj~c nareszcie dotrzee do :hodel "wy
spowoSci", czyli wzgl~dnej toi:sarnoSci kultury na danyro etapie: rnoze 
istotnie namysl nad isto~ bytu naladla ksztalt inteiektualnej formacji, 
a jej zachwianie powoduje tej formacji przeksztalcenia? OczywiScie czule 
narz¢zia badawcze historyka idej pozwaiaj~ unikac nadrniernych generali
zacji i wykazac, ze "pomi¢zy roi:nyroi poziornami iycia nie rna prostej 
zalei:nosci przyczynowo-skutkowej, nawet dokladnego dwustronnego od
dzialywania" (s. 207). Lecz z pewnoSci'l;, 0 ile ontoiogiczna episterna zostaje 
podniesiona do poziornu filozofii, oddzialuje pot~i:nie na kultur~: stano
wi~c bowiem swiadornosc swojej epoki, "filozoficzna refleksja nad tyro, co 
stanowi fundament ludzkiej rnysli, ujawnia jego ograniczenia, a zatern 
przynosi otwarcie ku nowemu" (s. 210). 

Czy jednak poprzez wszystkie episterny cos trw a, czy jest w historii cos 
niezmiennego? Wzgl¢ne stabilnoSci poszczegolnych formacji - to jeszcze 
malo. Co wiycej da siy powiedziee? Trudno rnowic 0 substancjalnym 
podlozu zmian dziejowych; nawet jednak dla takiego Bergsona terainiej
szosc to nie tylko rniejsce unicestwiania przeszioSci, ale taki:e jej za
chowywania: tyle terainiejszoSci, ile tego, co dla "teraz", rowniez z prze
szlosci w a z n e. Jednak szukamy chyba przede wszystkirn trwalosci 
p raw d y - czy t~ historia unicestwia? 

W tyro decyduj~cym rniejscu Skarga, nawi~zuj~c do Ricoeura, Heideg
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gera i Kolakowskiego, przeprowadza taq oto mysl. Faktem jest, i:e kaide 
rzetelne poszukiwanie i - trzeba chyba powiedziee - takie znajdywanie 
prawdy zaklada j,! nie tylko jako nieosi,!galny horyzont mi~zyludzkiej 
komunikacji, ale jako cos ontologicznego: prawd~ bycia. Ta jednak jest, 
jak to wykazal Heidegger, d z i e jam i prawdy bycia: bycie to czas. Lecz 
z jednej strony dzieje te to - jak to Heidegger wiedzial - dzieje 
z ap 0 m n i en, a wi~ i moi:liwoSci przypomnien, powrotow, nawi,!zywan, 
wzgl¢nych inwariantow; to takie, mimo wszystko, wzgl~na trwalose 
zinstrumentalizowanej cz~sto i banalnej prawdy (2 + 2 = 4), bez ktorej, 
bye moi:e, nie wiedzielibysmy w ogole, co to jest prawda. Z drugiej strony 
historia to poszukiwanie Prawdy, a wi~ niezmordowane dC!i:enie do 
niemozliwego, do schwycenia absolutu prawdy czy tez wypelnienia sensOw. 
Skoro tak, to moi:e prawda jest jednym z t ra n s c e n d en t a Ii 0 w, to 
znaczy wartosci, ktorych poszukiwanie czyni w ogole moi:liwymi po
ruszenia ludzkiej kultury i natury, a ktore, choe niedosi~i:ne, wyznaczaj'! 
istotnie t ra n sc en d en t n y horyzont tej kulturze? "Czy historia mysli 
nigdy nie zaspokojonej , zawsze otwartej i dlatego przybieraj,!cej form~ 
pytania, jest tylko wyrazem naszego ograniczenia jako »bytu ku smierci«, 
czy przeciwnie, dowodem pragnienia, stale nas przepelniaj,!cego, wyjScia 
ku czemus, co przekracza nas i nasze historyczne zakorzenienie? Na te 
pytania nie rna odpowiedzi. Na takim stwierdzeniu nalezy poprzestae. Sam 
fakt pytania jest aktem metafizycznym, pytanie jest bowiem otwarciem 
w kierunku tego, co w horyzoncie naszej wiedzy nie jest widoczne, ale co 
daje mysli nadziej~ i smialose" (s. 229). Na slowach tych kOl1cZY si~ ta 
niezwykla ksi'!zka. 

Mysl~, i:e ksi,!zka Skargi stanowi jedn'l z najwai:niejszych, nie tylko 
w skali polskiej, ale i swiatowej, wspolczesnych pr6b przezwyci~zenia 
historyzmu w obr~bie filozofri kuitury. Ten niewielki esej-traktacik zdu
miewa bogactwem analiz, ich nieslychan,! uczciwoSci,!, a zarazem dogl~b
noSci,!, kt6re sluZq nigdy nie gubi'!cemu si~ zasadniczemu pytaniu calej 
ksi,!zki. Czy prowokuje ona do krytyki i sprzeciwu? 

Filozof religii i metafizyk mialby moi:e do powiedzenia tyle: Do historii 
kultury nalezy z pewnosci,! taki:e literatura mistyczna, ta zas, mimo 
rMnych, widocznych w nich hermeneutyk, wykazuje pewne zasadnicze 
podobienstwa, kt6re pozwalaj,! si~ domyslee jakichs d o s wi a d cze n tego, 
co "w horyzoncie naszej wiedzy nie jest widoczne". Bergson z Danyeh 
bezposrednieeh swiadomosci i z Ewolueji tw6rezej jest taki:e Bergsonem 
z Dw6eh ir6del moralnosei i religii, tak znakomicie wszak przez autork~ 
gdzie indziej analizowanych. Mistycy wydaj,! si~ dot y k a c "tego co 
wieczne w czlowieku" i 0 tym s w i a d c z y e - wszystko to w obr~bie 
kultury, w kt6rej - jak to widziala takze Simone Weil - Upaniszady mog~ 
S'!siadowae z Platonem i Janem od KrzyZa. Nie chodzi tu 0 to, ze S'! to 
akurat doswiadczenia religijne: chodzi 0 to raczej, i:e w potoku zmien

92 



lOARlEN IA - KSIAZKI - LU OllE 

noSci istniej'l uprzywilejowane rniejsca, w kt6rych czlowiek uzyskuje jakby 
wgl'lrl w pewn'l niewai:kosc czasu jako takiego. Miejsca te to jednak z kolei 
jedynie wyspy w przenikaj 'lcej ludzkosc od zarania wierze w to, ie czas nie 
rna ostatniego slowa. Istotnie wi~ " bez aktu wiary nie da si~ stwierdzie, ze 
cos jest wieczne, raczej tylko, ze nie wszystko jest absolutnie zrnienne" (s. 
211-212). Rzecz w tyro, ie jednym z podstawowych inwariant6w w kul
turze jest ta wlasnie wiara, ktora si~ga dalej niz europejska w swym 
ekwipaw poj~ciowyro wiara w transcendentalia. Wiecznosc bowiern, tak 
jak przelarnuje si~ ona w kulturze, to jednak nie tylko transcendentne 
wartosci; to, jak si~ zdaje, takie transcendentna " r z e c z y wi s t 0 Se", 
o jakiej rn6wi'l zar6wno najstarsze cywilizacje, jak niekt6re najnowsze 
filozofie. 

Karol Tarnowski 

KU OBIEKTYWN EJ HISTORII FILOZOFII 

Pojawienie si~ na polskim rynku wydawniczym 6smego tomu Historii 
filozofii F. Coplestona* jest wydarzeniem znacz'lcym. Jdli bowiem jego 
wydawca b~dzie dostatecznie konsekwentn y, powinnismy otrzymae w prze
ci'lgu kilku Iub kilkunastu lat tlumaczenie jednego z najobszerniejszych 
i najlepszych zarys6w dziejow filozofli, napisanego - co jest rzecz'l bez 
precedensu - przez jednego autora. 

Frederick Charles Copleston SJ, emerytowany profesor U niwersytetu 
Londyriskiego, czlonek Akademii Brytyjskiej, znany jest polskiemu czytel
nikowi dzi~ki przekladorn trzech swoich ksi 'lzek (Religia i ftlozof ta, 1978; 
FilozofUl wsp61czesna: Badania nad pozytywizmem logicznym i egzys/enc
jalizmem, 1981; Filozofli! i kultury , 1986) oraz kilku artykul6w. W jego 
pogl'ldach filozo ficznych widae wplywy ftlozofii analitycznej , scholastyki 
oraz takich filozof6w jak Blondel i Jaspers. 

Oddzialywanie mysli analitycznej widoczne jest w przekonaniu, ze 
fil ozofia nie poszerza naszej wiedzy 0 rzeczywistosci tak, jak czyni'l to 
nauki szczeg610we, tj. nie prowadzi do odkrycia nowych fakt6w. F ilozof 
opiera si~ na rnateriale dostarczonym przez doswiadczenie potoczne 
i nauki, a jego praca polega na analizie poj~ uzywanych w mysleniu 
o swiecie lub 0 pewnych jego regionach. Filozofia jest wi~ w pewnym 
sensie dyscyplinll drugiego stopnia. Ale nie znaczy to, ie w ogole nie 
dotyczy ona rzeczywistoSci . Uwyramianie zawartoSci poszczeg6Inych poj~ 
i ich wzajemnych zwillzk6w prowadzi bowiem do lepszego zrozumienia 

• !lisloria JllozoJli. 10m V!ll: Od Benthama do Russella. przeloiyl Bobdan Cbwedenczulc. 
Jnstytut Wydawniczy .,Pax", Warszawa 1989. ss. 594. 
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rzeczywistosci. Nie moma wszelako sprowadzic dzialainoSci fllozoficznej 
wylOlcmie do analizy, zaslaniajOlc si~ idealami Scislosci i ostromoSci 
w formulowaniu S¥Jow. Filozofowie powinni tei:, jak pisze Copleston, 
"podejmowac zadanie skonstruowania ogolnego schematu kategorialnego 
lub systemu ogolnych idei, przy pomocy ktorych moma uloZyc i ujawnic 
powi'lZania mi¢zy romymi typami doswiadczenia ludzkiego lub roi:nymi 
aspektami doswiadczanej przez nas rzeczywistoSci." Ta filozoficzna 
synteza przyjmuje najcz~sciej postac systemu rnetafizycznego, ktorego 
ideOl- zwornikiern jest to, co okrdla si~ mianem Boga, Absolutu lub 
Transcendensu. Gdyby dokladnie przyjrzec si~, jak zdaniem Copleston a 
rna przebiegac ta synteza, latwo byloby w tym dojrzeC wiele e1ementow 
scholastycznych, czy nawet tomistycznych. Zarazern jednak SOl tam akcenty 
obce scholastyce. Synteza ta rna bowiem zawsze charakter tymczasowy 
i hipotetyczny, a teza 0 istnieniu Absolutu czerpie swoje uzasadnienie nie 
tyle z faktu, i:e jej negacja zmuszalaby do przyj~a twierdzenia 0 absurdal
noSci rzeczywi sto sci, lecz z faktu pierwotnego ukierunkowania umyslu 
ludzkiego na Boga. Dlatego wlaSnie Copleston nawi'lZllje do Jaspersow
skiej koncepcji filozofii, w ktorej podkresla si~ ograniczone moi:liwoSci 
ludzkiego "istnienia" oraz do Blonde1owskiej refleksji transcendentalnej 
nad dynamizmern ducha ludzkiego. 

Moma byloby talq koncepcj~ ftlozofli okreSlic mianern nieoryginalnej 
i synkretycznej, i¥Z4cej rozmaite, niejednorodne elementy, lecz trudno 
zaprzeczyc, i:e jest ona pomocna w uprawianiu obiektywnej, -bezstronnej 
historii filozofli. A wlasnie publikacje z historii ftlozofIi stanowill: glowny 
trzon dorobku Coplestona. Zaiiczyc do nich trzeba nie tylko rnonumental
nll:, 9-tomowll: Histor~ jtlozoJii, lecz rowniei: osobne monografie 0 filozofii 
sredniowiecznej, Tomaszu z Akwinu, Arturze Schopenhauerze, Fryderyku 
Nietzschern i - ostatnio wydane - dwie ksill:i:ki 0 fIlozofIi rosyjskiej 
(Philosophy in Russia: From Herzen to Lenin and Berdyaev, 1986 oraz 
Russian Religious Philosophy: Selected Aspects, 1988). Warto zaznaczyc, i:e 
Copleston zainteresowal si~ tei: w poinej fazie swej tworczoSci myslOl 
Wschodu, celem stworzenia podstaw ftIozofii porownawczej (Religion and 
the One: Philosophies East and West, 1982 oraz przeloi:ona na polski praca 
Filozojle i kultury) . 

Historia jtlozoJii - najbardziej znane dzielo Coplestona - miala byc 
w planach Autora obszernym podr~znikiem dla serninariow katolickich. 
ObejmujOlc calosc dziejow ftIozofii Copleston zamierzal przede wszystkim 
zapoznac studentow z dorobkiem filozofli nowoZytnej i wspolczesnej, 
ktorernu w wi~kszosci innych podr~znikow seminaryjnych poswi~cano 
niewiele uwagi. We wprowadzeniu do pierwszego tomu swego dziela 
Copleston oznajmia, i:e b¢zie prezentowal dzieje fIlozofIi ze Scis!e 
okrdlonego punktu widzenia - mianowicie, ze stanowiska scholastycz
nego, a dokladniej tornistycznego. Posiadanie takiego wyroinionego punk
tu odniesienia mialo umoi:1iwic uzyskanie spojnego i sensownego obrazu 
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dziej6w filozofli. Copleston deklarowal jednak zarazem d~i:enie do jak 
najwi~kszej obiektywnoSci w prezentacji materialu historyczno-ftlozoficz
nego. 

Niezgodnose mi¢zy tymi dwiema tendencjami lagodzi Copleston przez 
szczegolne rozumienie tomizmu. UWaZa go za rdzen philosophiae perennis, 
lecz nie ~zi, aby byl on systemem zamkni~tym, nie podatnym na rozwoj 
i modyfikacj~, ani tei: nie uWaZa, by prawdziwe twierdzenia ftIozoficzne 
zastrzei:one byly tylko dla tego systemu. Oznacza to, i:e philosophia 
perennis rozwijala si~ nie tylko poprzez sredniowiecze, lecz taue przez 
czasy nowoi:ytne i wsp61czesne - wsz¢zie tam, gdzie konkluzje wy
prowadzane byly z prawdziwych przeslanek (nawet przez niescholastycz
nych filozofow). 

Warto zazna,czye, i:e ta monumentaIna historia filozofli powstawala 
przez ponad Cwierc wieku (1946-1975). Nic wi~ dziwnego, i:e wskutek 
doswiadczen podczas jej pisania i pod wplywem krytyk ogloszonych po 
opublikowaniu pierwszych dwoch tomow (dotycz~cych staroi:ytnoSci i sre
dniowiecza), Copleston zmodyfikowal nieco swoj~ koncepcj~ historii 
filozofii. Modyfikacja ta polegala glownie na oslabieniu tezy 0 tym, i:e 
pisanajest ona z punktu widzenia ftIozofa scholastycznego, przy jednoczes
nym wzmocnieniu d~i:enia do o.si~gni~a idealu bezstronnoSci. 

U pods taw Coplestonowskiej koncepcji historii filozofii leZy kilka 
wamych ogolnych przekonan. Pierwsze dotyczy post~pu w filozofli, ktory 
polega, jego zdaniem, na doskonaieniu formainej struktury argumentow. 
Chodzi 0 to, i:e z biegiem czasu filozofowie coraz lepiej uswiadamiaj~ sobie 
bl¢y w rozumowaniu poprzednikow i uc~ si~ poprawniej formulowae 
argumenty. Drugie z tych przekonan przyjmuje, i:e pomimo powtarzania 
si~ ogolnych podejsc do filozofii i pomimo niew~tpliwego uwarunkowania 
filozofow przez ich otoczenie, ci~gie pojawiaj~ si~ nowe uj~cia i nowe 
zagadnienia filozoHczne, ktorych nie moina bylo sformulowae w przeszlo
Sci, np. zagadnienia z filozofii nauki. I wreszcie Copleston, bye moi:e pod 
wplywem empirycznej tradycji angiosaskiej, przekonany jest 0 zloi:onosci 
systemow filozoficznych i niemoZliwoSci interpretacji dziejow filozofii 
w oparciu 0 jak~s jedn~ id~, ktor~ uznaloby si~ za najwainiejsZll. Uwaia 
jednak zarazem, i:e jest w dziejach filozofll jakas ci~glosc, i:e pomi¢zy 
problemami i system ami filo~oficznymi istnieje powi~zanie, tak ii: niektore 
systemy mog~ bye rozumiane tylko w kontekScie innych (np. filozofia 
Kanta w kontekscie sceptycyzmu Hume'a). Historia ftIozofii Copleston a to 
dzieje problemow i systemow filozoficznych ze szczegolnym naciskiem na 
zbadanie poprawnosci argumentacji filozofow oraz na wskazanie po
jawi aj~cych si~ z biegiem dziejow nowych problem ow i rozwi~zan, 
a zarazem poszukiwanie genetycznych i systematycznych powi~zan mi¢zy 
problemami i teoriami filozoficznymi. 

Polskiego czytelnika z pewnosci~ b¢zie interesowala relacja Historii 
(ilozojii Copiestona do popularnej i cz~sto w Polsce wykorzystywanej 
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w nauczaniu uniwersyteckim Historii JilozoJii Wladyslawa Tatarkiewicza 
oraz do koncepcji historii filozofli realizowanej w licznych, dost\!pnych 
w j\!zyku polskim, pracach Etienne Gilsona. 

TreSe dziela Tatarkiewicza podporzl!dkowana jest przede wszystkim 
celowi dydaktycznemu. Podr\!cznik ten mial w zamierzeniu autora sluZye 
przede wszystkim studentom, kt6rzy rue zamierzajl! specjalizowae si\! 
w filozofii . Daje on bezstronne, jasne, uporzl!dkowane, a czasami celowo 
ujednoznacznione, uj\!Cia stanowisk poszczeg6Jnych mys!icieli i kierunk6w 
filozoficznych. PorZl!dkuje i schematyzuje referowany material. Dzielo 
Coplestona, kt6re r6wniei mialo bye podr\!Cznikiem dla ruefilozof6w, 
zawiera jednak cos wi~j rui: u Tatarkiewicza, cos, co powinno zach\!cie do 
jego studiowania nie tylko tych, kt6rzy chCl! zdobye informacje 0 filozofti , 
ale taki:e tych, kt6rzy uczl! si\! filozofowae. Coplestonowi nie chodzi 
bowiem 0 samo podanie zespolu tez charakterystycznych dla danego 
autora i kierunku, zwienczonych latwymi do zapami\!tania schematami 
klasyfikacyjnymi. Opisuje on przede wszystkim tok argumentacji, kt6ry 
doprowadzil do takich a rue innych twierdzen. Nie stara si\! przy tyrn za 
wszelkl! cen\! podae jednolitej interpretacji pogl~6w omawianych mys
licieli; CZ\!sto wskazuje na dwie lub wi\!cej moi:liwoSci rozumierua danego 
autora i powil!zania gloszonych przez niego tez. 

Prace Gilsona z historii filozofii majl!, jak to CZ\!sto dcklaruje ich autor, 
uczye filozofowae poprzez studium dziej6w filozofri. Ale Gilson realizuje 
ten cel nie tylko poprzez prezentacj\! argument6w i technik rozwil!zywania 
problem6w, lecz r6wniei: zak"lad ajl!c slusznosc pewnego stanowiska filozo
ficznego (a mianowicie tomizmu egzystencjalnego) oraz preferujl!c okres
lony uklad problematyki filozoficznej (metafizyka jako centralna dyscyp
!ina filozoficzna). Daje to jednolity treSciowo obraz dziej6w filozofti , 
w kt6rym bez trudu moma oddzielie okresy rozwoju i upadku oraz 
wartosciowae systemy filozoficzne z uwagi na prawdziwosc b~dz fal
szywose przyjmowanych przez nie zaloi:en. Uj\!Cie takie uczy pewnego 
rodzaju krytyki filozoficznej, lecz moma zakwestionowae jego obiektyw
nosc. Prace Gilsona nalei:l! do filozoficznej historii filozom, lecz mozoficz
nej w tym sensie, i:e uCZl!C fllozofowac, zakladaj l! prawdziwosc okreSlonej 
filozofri . Dzielo Copleston a, majl!c r6wniei: charakter filozoficznej historii 
filozofri, takiego zaloi:enia nie czyni. Zaklada ono co najwyi:ej , i:e istnieje 
jakis wzorzec racjonalnej argumentacji filozoficznej i w tym kontekscie 
analizuje i wartosciuje poszczeg6lne systemy fllozoficzne. 

6smy tom HistoriijtlozoJii Copleston a, kt6ry polscy czytelnicy otrzyrna
Ii jako pierwszy, obejmuje dzieje angielskiej i amerykanskiej mys!i filozofi
cznej od poczl!tku XIX do poczl!tk6w XX wieku (w wypadku mysli 
amerykanskiej uwzgl¢niono taue jej poczl!tki, czyli wiek XVIII). Oma
wiany jest w nim kolejno rozw6j mysli utyli tarystycznej (1 . Bentham, J. 
Mill oraz I.S. Mill), metodologia, teoria poznania i mozofi a religii I .S. 
Milia, filozofia ewolucyjna H. Spencera oraz brytyjska mozofia idealistycz
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na (rn.in . T.R. Green, F.R. Bradley, B. Bosanquet, 1.M.E. McTaggart). 
Dalsze rozdzialy dotycz~ filozofii amerykanskiej, pocZlj,wszy od purytan
skich myslicieli S. 10hnsona i 1. Edwardsa aZ do neorealizmu z pocZlj,tkow 
XX w. Obszemie zostala om6wiona zwlaszcza idealistyczna filozofia 1. 
Royce'a oraz rnySl pragmatyzmu (C.S. Peirce, W. lames i 1. Dewey). 
Ostatnia czysc pracy dotyczy brytyjskiej filozofii analitycznej (g!ownie G.E. 
Moore i B. Russell). Uzupemieniem tomu jest dodatek 0 filozofli 1.R. 
Newmana, ktorego pogl~y trudno byloby zaliczyc do ktoregos z wczdniej 
przedstawionych nurtow. 

Tom ten zostal wydany po raz pierwszy w 1966 r. Nic wi~c dziwnego, ze 
dzisiejszemu czytelnikowi wydawac si~ moZe, iz niektorzy autorzy zostali 
w nim omowieni zbyt obszernie, a inni pomini~ci . Najwi~j miejsca, 
zajmuje prezentacja fllozofii RusseUa. Bylo to w swoim czasie usprawied
liwione populamosci~ tego mysliciela. Obecnie przewai:a. jednak pogl~ 
(wyrazony np. przez Strawsona), ze 0 ile w dziedzinie logiki donioslosc 
prac RusseUa jest ogrornna, to w dziedzinie fllozofii prace jego ani nie 
wykazuj~ wielkiej oryginalnoSci, ani nie maj~ trwalego wplywu na wspol
czesnych myslicieli. W dziedzinie fllozofii analitycznej 0 wiele bardiiej 
dostrzegalny jest wplyw Wittgensteina, zwlaszczajego tzw. drugiej filozofli. 
I chodzi tutaj nie tyle 0 to, co Copleston nazywa "rewolucyjnym 
rozumieniem natury, funkcji i zakresu fllozofii" (czyli 0 koncepcj~ filozofii 
jako terapii: " uzdrawiania" z tradycyjnych problemow filozoficznych 
poprzez analiz~ j~zyka), ile 0 nowatorskie podejScie do zagadnien filozofti 
j~zyka i umyslu. 

Z koncem lat 60-tych wzroslo zainteresowanie filozofi~ Whiteheada, co 
doprowadzilo do powstania calkiem znacz~cego nurtu filozoru wspolczes
nej okrdlanej mianem "filozofti procesu". Copleston juz wczesniej za
uWaZyl wzrost zainteresowania mysl~ Whiteheada - pisze 0 tym w ornawia
nym tomie Historii jdozoJii. Nie zdecydowal si~ jednak na obszemiejsze 
omowienie jego fllozofii (poswi~cil jej tylko 2 strony), choc w krotszych 
i wczciniej napisanych historiach filozofti wspolczesnej sporo uwagi 
poswi~cano temu myslicielowi (np. w Europaische Philosophie der Gegen
wart I.M. Bochenskiego, wydanej w 1947 r., a po angielsku w 1956 r.). 

Fakt, Ze Copleston wiele miejsca poswi~cil 1.S. Millowi rna swoje 
usprawiedliwienie w niew~tpliwie duZym wplywie tego autora na fllozofi~ 
j~zyka, fllozofi~ nauki , etyk~ oraz fllozofi~ spoleczn~. Natomiast z dzisiej
szego punktu widzenia nie moma byloby juz poprzestac jedynie na 
wspomnieniu W. Whewella, autora dw6ch obszernych traktatow z historii 
i fllozofii nauki. Budzi Oil coraz wi~ksze zainteresowanie filozofow nauki 
z uwagi na wykorzystanie danych historii nauki w charakterystyce metody 
naukowej i podkrdlaniu roli inwencji w stawianiu hipotez. 

Powyi:sze uwagi w i:a.dnym stopniu nie urnniejszaj~ wartosci dziela 
Coplestona. Co najwyi:ej Sll kolejnym potwierdzeniem przekonania, Ze 
nawet najdoskonalsza historia filozofu musi po pewnym czasie zostac 
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zast~piona inn~, nowSZll, uwzgl¢niaj~c~ dorobek ostatnich, szczeg610
wych badan historyczno-filozoficznych oraz aktualne zainteresowania 
filozoficzne. Wydaje si~ jednak, Ze tom ten w znacznej c~ci moZe jeszcze 
przez wiele lat spelniac rol~ froola rzetelnej i wnikIiwej wiedzy 0 utylitaryz
mie i empiryzmie brytyjskim, idealizmie anglosaskim oraz pragmatyzmie. 

W polskim wydaniu uzupelniono bibliografi~ 0 przeklady i opracowania 
polskie dotycz~ filozof6w omawianych przez Coplestona. Pewne za
strzeZenia wzbudza jakosc redakcji naukowej, a takZe niezbyt staranna 
korekta. Osobn~ kwesti~ stanowi tlumaczenie. Caly tom przeloiyl Bohdan 
Chwedenczuk. MoZe wywolac to niepok6j u kogos, kto 0 jakoSci tlumaczen 
tego autora wyrobil sobie opini~ na podstawie lektury ksi~i:ek Strawsona, 
Searle'a czy Kripkego. Trzeba przyznac, ze tym razem niepok6j ten nie 
znajduje potwierdzenia: w zasadzie trese calego dzicla daje si~ zrozumiee bez 
koniecznoSci si~gania do oryginalu, co w W'JPadku wspomnianych ksi~i:ek 
jest w wielu fragmentach niemoZliwe. 

Piotr Gutowski. Tadeusz Szubka 

DOBRZE, ZE JESTES! 

Jeden z fundamentalnych problem6w egzystencjalnych czlowieka, a moze 
nawet sprawa najwainiejsza - milosc. Sw. Pawcl, ten geniusz religijny 
i wnikli~ mySJicieJ, wolal: bez miloSci bylbym niczym! C6z jednak wiemy 
o miloSci dziS, w epoce wideo? Tak wieJu z nas kanni si~ banalami 
i prze~ami. A jeSJi pod 4 warstw~ zyje w nas jeszcze zdrowa, elementarna 
intuicja, ~to ulega zagluszeniu przez owe banaly i przes~y. Nie bez 
powodu Heidegger pisal: "Czas jest marny nie dlatego, i:e B6g umari, lecz 
dlatego, Ze Smiertelni nieledwie jui: nie znaj~ wlasnej SmiertelnoSci i nie ~ 
w stanie jej podolac. Smiertelni nie posiedli jeszcze wlasnej istoty. Smierc 
chowa si~ w zagadkowosc. Tajemoica b6lu pozostaje nieodkryta. MiloSci si~ 
nie nauczono." 1 

Na szcz~scie w literaturze polskiej istnieje par~ ksi~i:ek, maj~cych 
odwag~ zmierzyc si~ z tym wai:nym problemem egzystencjalnym: 0 sztuce 
milosci Fromrna, Milosc i wola Maya, Cztery milosci Lewisa, a przede 
wszystkim lstota i formy sympatii Schelera, 0 milosci Piepera oraz Milosc 
i odpowiedzialnosc Wojtyly. Ten cenny zbiorek, w kt6rym w dalszym ci~gu 
~ nieobecne tak wai:ne teksty, jak m.in. Das Wesen der Liebe (lstota 
miloscl) Hildebranda i ksi~i:ka Nedoncelle'a, wzbogacil si~ ostatnio 0 Szki
ce 0 milosci Jose Ortegi y Gasseta 2. 

1 M. Heidegger, COt po poecie?, Uurn. K. Walicki , w: teni:e, Budo waC, mieszkat, myj{et. 
Eseje wybrane, Warszawa 1977, s. 173-174. 

• Jose Ortega y Gasset, Szkice 0 mjJoSc/, Uum. Krzysztaf Kamyszew, Czyte1nik, Warszawa 
1989, stron 200, nulad 20 000 + 320 egz. 
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Ten najwybitniejszy mysliciel hiszpanski jest znany w Polsce przede 
wszystkim dzi~ki dwom tomom pism - Dehumanizacja sztuki i inne eseje 
oraz Bunt mas i inne pisma socjologiczne. N a jego temat pisano i jego teksty 
prezentowano takZe na lamach naszego miesi~znika. 3 

Ortega y Gasset zgadza si~ z teZll, Ze 0 miloSci ci 'lgle jeszcze wiemy tak 
malo i tak Zle. "Rzecz w tym - pisze - Ze w ludzkiej topografri nie ma l'ldu 
mniej zbadanego od miloSci. Moma by stwierdzic, Ze 0 miloSci wszystko 
jeszcze jest do powiedzenia czy raczej przemySlenia" (s. 160). I wyiej: 
"Sl!dz~, Ze powinnismy zacz'lC reformowac nasze obecne myslenie 0 milo
Sci, gdyi: znalazlo si~ w stanie totalnego nielad u ( ... )" (s. 102). 

Omawiajl!c milosc, Ortega koncentruje uwag~ na relacji mi~dzy m~i:czyz
nl! a kobietl! (choe si~ do niej nie ogranicza), przez co Szkice 0 milosci Sll 
pokrewne MiJosci i woli Maya oraz Milosci i odpowiedzialnosci Wojtyly. 
Scheler, Fromm, Lewis i Pieper rozwai:aj'l milosc mi¢zy m~i:czyznl! 
a kobiet'l na szerszym tie miloSci w ogole. Za podstawow'l wartosc ksi'li:ki 
Ortegi uznalbym to, Ze udalo mu si~ - podobnie jak Krzysztofowi 
Kidlowskiemu w Krotkim frlmie 0 milosci - wykazac, ii: to, co l'lczy 
m~i:czyzn~ z kobiet'l nie jest redukowalne do sfery biologii i fizjologii. 
Z pewnego punktu widzenia to tak niewiele, jednak z pozycji I udzi i:yj 'lcych 
w epoce biologizowania miloSci czy wr~cz technicznego do niej podejScia, 
to bardzo duzo. 

MiloSci nie moma sprowadzic do potrzeby seksualnej, pop¢u erotycz
nego i po4dania - twierdzi slusznie filozof hiszpanski . Nawet zakochanie 
si~ - stan uczuciowy, z ktorego bardzo cz~sto , choe nie zawsze, wyrasta 
milosc - jest fenomenem odr~bnym od p04dania. Szkice 0 milosci 
zawieraj'l jedn'l z najbardziej wnikliwych fenomenologii zakochania si~, 
zjawiska tak cz~sto utoi:samianego z miloSci'l i wr~z otaczanego kultem, 
z czego wynika w i:yciu wiele tragedii. Moma dyskutowac z Orteg'l, czy 
mi~dzy zakochaniem si~, hipnoZ'l i ekstaz'l mistyczn'l istnieje tak wielkie 
podobienstwo, na jakie wskazuje, nie sposob jednak zakwestionowac jego 
opisu zakochania si~. 

Zakochanie si~ wcale nie polega na przypisywaniu obiektowi zakochania 
si~ idealnych cech, ktorych on w rzeczywistoSci nie posiada. Zakochanie si~ 
- i to jest oryginalna mysl Ortegi - wil!Ze si~ Scisle z fenomenem uwagi: jest 
ono uwag'l anormalnie skup ionl! na drugiej osobie. Koncen
truj l!c si~ na drugiej osobie, swiadomosc obdarza jl! "niezrownanl! 
realnoscrl! istnienia", a tym samym deprecjonuje wszystko to, co znajduje 
si~ poza rzeczywistoscil! tej osoby. W przeciwienstwie do obsesji, b¢l!cej 
objawem patologicznym, zakochanie si~ jako zjawisko normalne nie jest 
czyms narzuconym czlowiekowi, lecz jest wyborem w szerokim tego slowa 
znaczeniu. Struktura zakochania si~ jest u wszystkich ludzi taka sama, 
natomiast nie istnieje cos takiego, jak jakas osobna, powszechna wlasnosc, 

• "Znak", nr 288, 304, 345, 360-361, 387- 388. 
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ktora powoduje zakochanie si~. Dlatego Ortega powiada: "wszyscy 
zakochujl!: si~ tak sarno, lecz nie wszyscy z tego sarnego powodu" (s. 54). 

Zakochanie si~ jest jednl!: z drog inicjujl!:cych milosc i pocZ4tkowl!: jej 
fazll, nie musi jednak - 0 czym juz wspomnialem - prowadzic do miloSci. 
A czym jest sarna milosc - to cos wi~j od pozl!:dania i od zakochania si~? 

Podobnie jak Scheler, hiszpanski mysliciel wi4:ie milosc ze sferl!: uczuc 
i ich osrodkiem - sercem. Wedlug Ortegi milosc jest rodzajem uczucia, co 
decyduje 0 tym, Ze cechuje si~ emocjonalnym cieplem i posiada rowl!: 
"temperatur~" u ro:inych ludzi. W przeciwienstwie do pragnienia, ktore 
jest uczuciem "dosrodkowym" (pragn~, aby okreSlony przedmiot wszedl 
w pole mego bytu), milosc jest u cz u ci em" od Scod k ow ym": kocha
jl!:c przekraczam sarnego siebie i zmierzam w kierunku obiektu miloSci . To 
jeszcze nie wyjasnia, czym jest milosc, nienawisc bowiem tez jest skierowa
niem na jakis obiekt. Warne jest to, jaki charakter rna owo skierowanie. 
Otoz 0 ile w nienawisci dl!:z~ do negacji jakiegos bytu, przekreSIenia go 
w jego istnieniu i wartoSci, miloscjest uczuciem afirmacji kochanego 
obiektu, radosnym uznaniem jego istnienia i wartoSci, gestem czuloSci 
i przychylnoSci wobec niego, co celnie wyra:ia formula: "Dobrze, Ze jesteS!" 
Zaspokojone pozl!:danie wygasa, zakochanie si~ pojawia si~ jako uczucie 
gwaltowne i po pewnym czasie przemija, natomiast milosc trw a. Ortega 
y Gasset pisze: ,,( ...) milosc jest CWl!:cym nurtem potoku, strug~ duchowej 
materii, ci~gIym fluidem podobnym do fontanny. ( ... ) milosc nie jest 
wybuchem, lecz nieprzecwanym wydzielaniem, psychicznym promieniowa
niem, przebiegaj~cym od kochaj~cego podmiotu do kochanego obiektu" 
(s. 12-13). Milosc jest rzeczywistoSci~, ktora tworzy wi~z bliskoSci mi~dzy 
kochajl!:cym a kochanym, nawet jesli fizycznie Sl!: oni oddaleni. 

Niekt6rzy analitycy miloSci (np. Fromm) uwazaj~, ze problem miloSci 
nie 'jest problemem obiektu, lecz problem em zdolnoSci, postawy. Czlowiek 
wsp61czesny widzi t~ kwesti~ zgola odmiennie. "Ludzie mysl~, Ze kochac to 
rzecz prosta, natomiast trudne jest znalezienie wlaSciwego obiektu miloSci, 
zdobycie czyjegos uczucia." 4 Ortega y Gasset wnosi do tej dyskusji 
spostrzezenie niezwykle cenne. Jego zdaniem nie nalei;y lekcewa:iyc obiektu 
miloSci . To, ze nasza milosc kieruje si~ na pewne obiekty, Zt "wybiera", nie 
jest czyms irracjonalnym czy tajemniczym. "Wybor" ten rna swoje racje. 
KaZdy z nas nosi w sobie wlaSciwe mu preferencje, upodobania 
i niech~, jest wraZliwy na pewne wartosci pozytywne i uczulony na pewne 
wartosci negatywne. Preferencje te ujawniajl!: si~ wlasnie w miloSci. St~d 
teza Ortegi: ,,( .. . ) powiedz mi , kogo kochasz, a powiem ci, kim jestd" (s. 
188). Wybor ukochanego czy ukochanej odslania prawd~ 0 nas samych 
i naszych bliinich, ale takZe 0 pokoleniu, narodzie, albowiem maj~ one 
wplyw na preferencje jednostkowe. 

Powy:isza charakterystyka miloSci wydaje mi si~ zasadniczo trafna. 

• E. Fromm, 0 sztuce milo.ki, tlum. A. Bogdanski, wyd. II, Warszawa 1973, s. 15. 
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Istnieje jednak druga warstwa analizy miloScl, dokonanej przez Orteg~ - to 
tezy dyskusyjne. Ostro krdl~c grani~ mi¢zy poz~daniem a zakochaniem 
si~ i miloSci~, nie zawsze wyrainie odgranicza on milosc od zakochania si~. 
W~tpliw~ wartosc przedstawiajego teza 0 kilkakrotnej zmianie charakteru 
czlowieka (tylko rn~czyzny?) w ci~gu i:ycia, co rna irnplikowac kierowanie 
serca na roine obiekty. Czy milosc wyst~puje wsr6d ludzi tak rzadko, jak 
twierdzi Ortega? 

Rozwai:ania Ortegi wyjasniaj~ wprawdzie, dlaczego okrdlony m~zczyz
na preferuje okrdlony typ kobiecosci, nie daj~ jednak odpowiedzi na 
problem wyl~cznoSci. w miloScl rni¢zy m~zczyzn~ a kobiet~. Zdaniem 
Fromma pragnienie wyl~cznoScl jest wyroinikiern mHoSci erotycznej 
posr6d innych form miloScl. Pragnienie to wi~e si~ Sclsle, jak ~dz~, 
z odkryciem poprzez milosc (a moZe juz nawet w zakochaniu si~) jedynoSci 
i niepowtarzalnoSci spotkanej osoby. Co decyduje 0 tym, Ze owo pragnie
nie zostaje urzeczywistnione, Ze zostaje zniesiona sprzecznosc mi¢zy 
pragnieniern wyl~cznosci w stosunku do wielu os6b a moiliwoScll! 
zrealizowania go tylko z jedn~ osob~? Ortega - i nie tylko on - nie 
odpowiada na to pytanie, bo odpowiedziec nie moZe - milosc sprowadza 
si~ bowiem u niego do aktu spontanicznego, nie majl!cego nic wspolnego 
z wol~. Gdyby jednak nie przyjmowac - jak on - a priori, ze milosc wi~Ze 
si~ tylko z sercem jako rzeczywistoSci.~ Scisle izolowan~ od rozumu i woli 
oraz gdyby nie wykluczac faktu, Ze druga osoba, ta jedyna, jest mi dana 
jako dar, za ktory powinienem wzi'lC 0 d pow i e d z i a Inos C, problem 
wyl~cznosci stalby si~ zrozumialy. Mowi~c inaczej: s~dz~, ze Ortega, 
podobnie zreszt~ jak Scheler, analizuj~c mHosc dokonal pewnego uprosz
czenia i zatrzymal si~ na pewnym etapie tej analizy. Jego koncepcja miloSci 
wymaga przeto korekty i uzupemienia, co jest nader widoczne w swietle 
Hymnu 0 milosci sw. Pawla. Wedlug sw. Pawla mHosc jest nie tylko dzielem 
serca (uczucia), ale dzieckiem calego ducha ludzkiego - taki:e rozumu 
i woli. W miloSci jest obecna spontanicznosc serca, ale jest tei: ona czynem 
moralnym. Milosc jest darem, ale tei: zadaniem. Dlatego sw. Pawel pisze: 
"Starajcie si~ posi~sc milosc ( ...)".4 

Jan Galarowicz 

• Kor. 14,1. 
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SPO-lECZENSTWO ZRZESZONYCH 

Niewiele jest w socjologii poj~, ktore implikowalyby rownie bogat'l 
i fundamentaln'l dla iycia spolecznego problematyk~, jak poj~cia w s p 01
noty i zrz e szenia. Z nich dw6ch wspo1nota zrobila karier~ nie tylko 
w tym znaczeniu, Ze opisuje powszechnie obecnll postae zwi'lzkow 
spolecznych, ale tam w tym sensie, Ze ,stala si~ kategori'l powszechnie 
uiywan'l w refleksji humanistycznej. W gr~cie rzeczy jednak mamy tu do 
czynienia z parll poj~, z ktorych Zadne nie jest w stanie opisae samodziel
nie, bez pomocy drugiego, rzeczywistosci spolecznej w jej bardziej zlozo
nych postaciach. Zrzeszenie i wspolnota Sll bowiem dwoma podstawowymi 
typami grup spolecznych, ktore umoZliwiajll organizacj~ od czasow 
najdawniejszych po dzieD. dzisiejszy. Sll to przy tym grupy 0 cechach 
diametralnie roi:nych, niemniej wyczerpujllcych cale spektrum moZliwoSci 
partycypacji w zwillZlcach spolecznych. Zwr6ci1 na ten fakt uwag~ jeszcze 
pod koniec ubieglego wieku nierniecki socjolog Ferdynand Toennies, ktory 
w pracy Gemeinschaft und Gesellschaft uczynil opozycj~ wspolnota - zrze
szenie osill krystalizacyjn'l nowoczesnej teorii socjologicznej. Oba te 
poj~a nie majll wszalcie w literaturze fachowej jednoznacznie ustal,pnego 
sensu i Sol nadal przedrniotem dyskusji. Interesuj 'lcym glosem w tej dyskusji 
moZe bye poswi~na teoretycznej problematyce zrzeszen spolecznych 
ksi'li:ka Kazimierza Z. Sowy*. 

Nie od dzisiaj wiadomo, ze ranga i wzajemne relacje dwoch wymienionych 
typow grup spolecznych Sll historycznie zrnienne. Na ogol panuje zgoda co 
do tego, ze w toku dziejow swiat ludzki wychodzi coraz smielej poza 
dorninujClCll dawniej wsp6lnotow'l formul~ egzystencji spolecznej i coraz 
wi~ksZ'l rol~ odgrywaj'l w nim procesy zrzeszania si~ . Dostrzegamy ~ 
tendencj~ w rozpadzie bCldz oslabieniu wielu wai:nych tradycyjnych wspolnot 
(plerniennych, wiejskich, rodzinnych), ktoremu towarzyszy ekspansja zrze
szen, szczegolnie wielkich, masowych stowarzyszen opanowujllcych skutecz
nie nasze iycie publiczne. Nie znaczy to bynajmniej, ze dawniejszym 
spoieczeIistwom, sytuuj'lcym si~ w kr~gu kultury europejskiej czy tei: poza 
nim, zrzeszanie si~ ludzi dla osi'lgania jakichs wspolnych celow nie bylo 
znane. 0 zrzeszeniach plemiennych, zawodowych i biesiadnych syssytiach 
w staroZytnej Grecji pisze jui; Arystoteles w Polityce. Nikt tei: nie twierdzi , Ze 
nowoczesne spoleczeIistwa zniszczyly calkowicie wspolnotow'l postae zycia 
ludzkiego. Nie jest to zreszlll moZliwe. W kaZdym razie wspolnota istnieje 
nadal w mniej lub bardziej pelnej postaci, a nawet zauwaZa si~ pewien jej 
renesans w krajach czy pokoleniach szczegolnie silnie odczuwajClCych 
niedostatek spontanicznych, emocjonalnych wi~. 

• K.Z. Sowa, WSlfP do 9Ocjologicznej leoril zrzeszela. Wydanie drugie poprawione i roz
szerzonc, Panstwowc Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988. 
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Niemniej zrzeszenia wysuwajll si~ dzisiaj na plan pierwszy jako nieza
stllPiony element nowoczesnej organizacji Zycia zbiorowego. Amerykanski 
socjolog Talcott Parsons uWaZa liczb~ zrzeszen dzialajllcych w danym kraju 
za najwai:niejszy wskaZnik osillgni~tego przez ten kraj poziomu spolecz
nego rozwoju. 

Znaczenie, jakie przypisuje si~ w kr~gu kultury europejskiej zrzeszeniom 
spolecznym, wynika stlld, i:e w tej formule organizacyjnej w sposob 
harmonijny lllCZll si~ ze sobll dwie niezmiemie trudne do pogodzenia 
tendencje Zycia zbiorowego, a mianowicie tendencja do uspolecznienia 
czlowieka i tendencja do zachowania ludzkiej podmiotowoSci. Zrzesze
nia stanowill altematyw~ zarowno wobec skrajnego kolektywizmu Zycia 
wspolnotowego, jak i wobec wybujalego indywidualizmu spoleczenstwa 
liberalnego. Oceniane z tego punktu widzenia okazujll si~ niezmiernie 
wai:nym czynnikiem ksztahowania mechanizmow spolecznych, wylaniajll
cych w procesie funkcjonowania spoleczenstwo obywatelskie, a pro
blematyka tego procesu wraz zjego anomaliami i patologill (wyrai:ajllcll si~ 
w gigantyzacji, biurokratyzacji, petryfikacji wielu form zrzeszeniowych) 
stanowi niewlltpliwie klucz do zrozumienia dynamicznych spoleczenstw 
nowoczesnych, ich szans i rownoczesnie trudnosci, wobec jakich stojll. 

Rola zrzeszen w rozwoju demokracji, sam orzlldn 0 Sci i upodmiotowieniu 
spoleczenstwa jest bezspoma. Totez praca Kazimierza Sowy wychodzi 
naprzeciw rodzllcym si~ w Polsce tendencjom obywatelskim dajllc im 
uzasadnienie teoretyczne i zach~t~. Glowny walor tej ksillili pol ega jednak 
przede wszystkim na jej znaczeniu naukowym. Wstgp ... przynosi wszech
stronny zarys socjologicznej teorii zrzeszen zawierajllcy wiele nowych 
pomyslow i koncepcji. Daje tei: interesujllCll interpretacj~ zrzeszeniowego 
aspektu zycia zbiorowego. 

Ksillzka Sowy sklada si~ z dw6ch merytorycznie spojnych cz~sci . Cz~sc 
pierwsza przedstawia analiz~ podstawowych zagadnien ogolnej socjologi
cznej teorii zrzeszen, natomiast cz~sc druga zawiera omowienie wybranych 
zagadnien spolecznych zwillzanych z funkcjonowaniem i rozwojem sp61
dzielczosci. 

Horyzont problemowy cz~sci pierwszej wyznaczajll cztery zasadnicze 
kwestie: Jakie Sll podstawowe cechy grupy spolecznej typu zrzeszenia i co 
odroi:nia jll od innych typ6w grup oraz instytucji spolecznych? Jakie Sll 
podstawowe typy zrzeszen oraz na podstawie jakich kryteriow moi:na je 
wyodrc;;bnic? Jakie funkcje spoleczne pelnill zrzeszenia zarowno wobec 
zrzeszonych jednostek, jak i szerszych zbiorowosci spolecznych? Jakim 
zasadniczym przemianom podlegajll zrzeszenia w spoleczenstwach nowo
czesnych oraz jakie Sll spoleczne determinanty i skutki tych przemian? 

Punktem wyjscia jest oczywiScie kwestia interpretacji i rozumienia 
poj~ia zrzeszenia. Autor przeciwstawia zrzeszenie nie tylko wspolnocie, 
ale i instytucji spolecznej (a Scislej tzw. zwillzkowi instytucyjnemu), z ktorll 
zrzeszenie bywa czc;;sto mylone. Przy tym istotne jest wykazanie, i:e 
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zrzeszenie spoleczne jest przede wszystkim gruN wzajemnej korzySci. 
Grupa taka istnieje na mocy samorzutnej inicjatywy i woli czlonkow 
zrzeszenia i dziala dla ich dobra, a nie dla dobra powszechnego. Chodzi 
wi~c 0 to, Ze zadaniem tego typu grup jest dobro wlasne, a nie dobro ich 
spolecznego otoczenia, chociai: faktycznie cz~sto przysparzaj~ one korzysci 
swojemu srodowisku zewn~trznemu. Wlasnie dominacja tej wewn~trznej, 
introwertycznej funkcji zrzeszen stanowi 0 r6Znicy mi¢zy nimi a instytuc
jami spolecznymi. Dla instytucji bowiem charakterystyczne jest to, ze 
nastawione SlIc na zaspokajanie okrdlonych potrzeb srodowiska, w ktoryrn 
dana instytucja spoleczna dziala. Totez pracuj~cy w nich ludzie zwi~zani SlIc 
zawsze w swych poczynaniach pewnyrni oczekiwaniami ze strony czlonk6w 
spoleczenstwa. Nawiasem m6wi~c niekoniecznie musi irn to przeszkadzac 
w realizacji swoich wlasnych korzySci. 0 charakterze "klikowyrn", gdyz 
personel instytucji moZe przeksztalcac si~ w pewnych warunkach w rodzaj 
zrzeszenia, 0 czyrn pisal swego czasu Parkinson. 

Potrzeba zrzeszen pojawia si~ nie tylko tam, gdzie brakuje odpowiednich 
instytucji, ale i tam, gdzie rzeczywistosc spoleczna opanowana jest przez 
instytucje silnie zbiurokratyzowane i spetryfikowane, niezdolne do reago
wania na zmieniaj~ si~ okolicznoSci zewn~trzne i ludzkie potrzeby. Nie 
kame spoleczenstwo jest jednak zdolne do generowania w swym lonie 
proces6w zrzeszeniowych. Niezdolne s~ do tego spoleczenstwa typu 
stacjonarnego, ktorych system spoleczny oparty jest na tzw. wit(zi stano
wionej, kreowanej przez tak czy inaczej okreslone osrodki wladzy i auto
rytetu. Wi~i stanowiona, charakterystyczna dla spoleczenstw Wschodu, 
odznacza si~ wybitn~ trwalosci~, ale trwalosc ta okupiona jest sztywnosci~ 
oraz sklonnoSci~ do instytucjonalizacji wszelkich dziedzin Zycia. Petryfika
cja struktury instytucjonalnej tych spoleczenstw wystawia je na niebez
pieczenstwo gwaitownych wewn~trznych wstrz~s6w, gdyz ich zdolnosc 
wychodzenia z kryzys6w spolecznych jest niewielka i zalema wyl~cznie od 
niepewnego czynnika elastycznoSci wladzy. Autor trarnie wydobywa fakt 
cywilizacyjnej swoistosci spoleczenstw 0 rozwinit(tej strukturze zrzeszenio
wej. Reprezentuj~ one dynamiczny typ systemu spolecznego 0 przewadze 
samorzutnie tworz~cej si~ wi~zi zrzeszeniowej, ktora w przeciwienstwie do 
stanowionej odznacza si~ wielk~ elastycznoSci~ i zdolnoSci~ do zmian. Ten 
wlasnie typ dynamicznego, nowoczesnego spoleczenstwa znajduje sit( 
dzisiaj w fazie ekspansji i on decyduje gl6wnie 0 najwamiejszych tendenc
jach rozwoju wspolczesnego swiata. 

Zapewne zgodna z intencjami autora b~dzie uwaga, Ze zrzeszanie si~ jest 
najskuteczniejszym bodaj sposobem spolecznej artykulacji ludzkich d~zen 
i aspiracji i w tyrn sensie niezast~pionyrn czynnikiem upodrniotowienia. 
Zrzeszaj~c si~ dla urzeczywistnienia autentycznie wlasnych, choc po
dzielanych z innyrni pragnien, jednostki zaczynaj~ stanowic 0 wlasnyrn 
losie i wyzwalaj~ si~ tyrn samym od nieznosnego "kompleksu Liliputa" , 
o ktorym pisal w latach szeSCdziesi~tych Stanislaw Ossowski, charak

104 



ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE 

teryzuj~ n~kaj~ce czlowieka wspolczesnego poczucie bezsily. W porowna
niu ze wspolnot~, do ktorej przystosowujemy si~, i z instytucj~, ktora nas 
od siebie uzale:mia, zrzeszenie jest form~ zespolowego modyfikowania 
rzeczywistosci spolecznej stosownie do naszych wlasnych racji i d~zen. Na 
tyro wlasnie pol ega analizowana w ksi~ce rola grup celowych w inic
jowaniu zmian spolecznych, przejawiaj~cych si~ najpelniej w dzialaInoSci 
partii politycznycb, zwi~kow zawodowych czy spoldzielni spoZywcow. 
Dzi~ki swej zdolnoSci skupiania ludzi wokol wspo1nych celow i zadan na 
zasadzie dobrowolnosci wytwarzaj~ one wi~i spoleczn~ i ta ich funkcja 
integracyjna w cz~ przynajmniej rekompensuje skutki slabni~a natural
nych wi~ wspo1notowych w naszyro Zyciu. Zrzeszenia ~ takze ogniskami 
spolecznej samorz~dnoSci. Wreszcie odgrywaj~ rol~ mediacyjno-
manipulacyjn~, polegaj~q na koordynowaniu interesow zrzeszonych osob 
z interesami ogolnospolecznymi. 

W nowoczesnych spoleczenstwach spektakularnemu rozwojowi zrzeszen 
spolecznych towarzyszy proces ich instytucjonalizacji. Uj~cie tego pro
blemu stanowi jedn~ z najciekawszych i najbardziej wartosciowych partii 
WSlfPu. Autor wykazuje, Ze istot~ instytucjonalizacji, 0 ktorej tak wiele 
i cz~sto dyskutuje si~ w naszym kraju, jest konwersja podstawowej funkcji 
zrzeszenia, ktora z introwertycznej przeksztalca si~ w ekstrawertyczn~. 
Inaczej mowi~c, wzrastaj~ce zainteresowanie spoleczenstwa partycypacj~ 
w osi~ganych przez nie korzysciach powoduje, Ze zrzeszenie zamiast 
realizowac potrzeby swoich czlonkow przyst~puje do zaspokajania potrzeb 
swojego otoczenia spolecznego. Wektor zasadniczych dzialan przemieszcza 
si~ wi~ niejako z wewn~trz na zewn~trz. Towarzyszy temu mniejszy b~di 
wi~kszy nacisk ze strony grup i instytucji pelni~cych kierownicze role 
w spoleczenstwie. W pewnych przypadkach mamy do czynienia z procesem 
niejako naturaInym, gdy instytucjonalizacja pojawia si~ samorzutnie, 
w wyniku zasadniczo swobodnej ewolucji zrzeszenia. Tak na ogO! przebie
gala w wielu krajach instytucjonalizacja klubow sportowych. 

W skrajnych wypadkach instytucjonalizacja bywa wyrouszana przez 
czynnik polityczny. Zawarta w pracy analiza przemian ruchu spoldziel
czego w Polsce powojennej dowodzi atrofii jego zrzeszeniowych sklad
nikow, a ruch spoldzie1czy stanowi tutaj tylko typowy przyklad losu 
stowarzyszen spolecznych w naszyro kraju. 

Naukowy charakter ksi~Zki Kazimierza Z. Sowy nie przeslania wyrainej 
opcji obywatelskiej autora. WSlfP jest niew~tpliwie pochwal~ zrzeszer1 
spolecznych jako irodla nowych wzorow i celow aktywnoSci, antidotum na 
nadmierny rozrost czynnika wladzy i instytucjonalizacji. 

Zbigniew Pucek 
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SLASKI W~ZEt. 


Powojenna historia Polski Wlcp:e si~ Scisle z chwilll obecnll, trwaj llce 
wcillZ konflikty polityczne i spoleczne czy n~kajllce nas problemy ekonomi
czne majll swe iroolo w niedawnej przeszloSci. Utrudnialo to historykom 
dost~p do :ir00 el, a ingerencje cenzury uniemoi:liwialy nieraz publikacj~ 
opracowan. Krystyna Kersten pisze we wst~pie do Narodzin systemu 
wladzy, i:e nalei:aloby teraz poprzez wszechstronne i obiektywne odtworze
nie powojennych dziejow dllzyC do rozszerzenia naszej wiedzy faktograficz
nej, i dopiero na tej podstawie dokonywac systematyzacji i oceny 
wydarzen. 

Praca Zbigniewa Kowalskiego Powr6t Slqska Opolskiego do Polski·, 
a Scislej jej drugie, skr6cone i zmienione wydanie, wydaje si~ w tym 
kontekScie godna zainteresowania. Wartosc jej bylaby jeszcze wi~ksza, 
gdyby cenzura - w chwili ogloszenia ksillzki jeszcze niestety istniejllca - nie 
usun~la dwoch podrozdzialow, zatytulowanych Urzfdy Bezpieczeflstwa 
Publicznego i Milicja ObywateLska, oraz nie dokonala kilku innych 
skrotow. Wydanie to roi:ni si~ od pierwszego taki:e nakladem, ktory wzrosl 
z 200 do 2 000 egzemplarzy, oraz zmniejszeniem iloSci przypisow. Wadll 
obu wydan jest brak indeksow. 

Ksillzka nie pretenduje do przedstawienia caloksztaltu historii politycz
nej Opolszczyzny pierwszych lat powojennych, choc stanowi, jak dotych
czas, najwszechstronniejszy jej obraz. Nie poruszono w niej szerzej sprawy 
dzialalnoSci partii politycznych, 0 ile nie willzala si~ ona z tworzeniem 
administracji czy rad narodowych, tu zas najwai:niejszym decydentem byla 
oczywiScie PPR. Poza zasi~giem zainteresowania autora znalazl si~ KOSciol 
katolicki. Pomini~to referendum 1946 roku i wybory z roku nast~pnego, 
podobnie jak dzialalnosc podziemia polski ego i niemieckiego. 0 akcji 
osiedlenczej, obejmujllcej mieszkanc6w wschodnich ziem II Rzeczypos
politej, osadnikow z tzw. Polski centralnej i reemigrantow z Zachodu autor 
wspomina jedynie w zwillzku z omawianiem wzajemnych stosunkow 
dawnych mieszkanc6w Sillska i nowych przybyszow, a Scislej sporow 
o gospodarstwa, oraz weryfikacji ludnosci. 

Optyka wid zenia owczesnych wydarzen przez Zbigniewa Kowalskiego 
jest wyrazna: jego sympatie jednoznacznie lokujll si~ po stronie PPR 
i bloku popieraj~cych jll partii, co pocillga za sob~ preferencje interp
retacyjne. Nowosci~ jest jednak dllzenie do bardziej wywazonego ukazania 
problemow w oparciu 0 bogaty i wszechstronny material zrodlowy. Nie 
brakuje krytycznych opinii i :iroolowych przytoczen. Sygnalizuj~ one 
niekiedy sprawy, kt6rych dalsze zgl~bienie prowadziloby zapewne do 

• Z. Kowalski, Powrot Sltpka Opolskiego do Polski. Wyd. II skr6conc i mUenione. Opole 
1988, Instytut SlllSki, s.427. 
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zradykalizowania ocen negatywnych; szkoda, ze autor nie zdobyl si~ na 
takie wlasnie odwame wnioski, ku ktorym prowadzily go :&oola. Uwarun
kowania polityczne sklonily go widac ku wi~kszej powScillgliwoSci. 

W pierwszym z trzech rozdzialow ksil!Zki omowiono mi¢zy innymi 
przejmowanie wladzy na Opolszczymie przez polskll administracj~. Problem 
to skomplikowany, bowiem - jak pisze autor - "niezaleinie od komendantur 
wojennych dzialaly tez inne organy wojskowe powillzane z wladzami 
bezpieczenstwa C..•) i roinego typu »organy trofiejne« w zakladach przemys
lowych i dUZych gospodarstwach rolnych". Wynikajl!CY stlld chaos kom
petencyjny tym trudniejszy okazal si~ do wyjaSnienia, Ze autor nie mial 
dost~u do archiwow ZSRR. Czynnik ten - obok wzgl~dow politycznych 
- wplynlll tez zapewne na niepeJne i ostroine omowienie kwestii demonta:iu 
i wywozki do ZSRR ufZl!dzen i surowc6w przemyslowych oraz inwentarza 
i produkow rolnych. "Oddzialy Armii Czerwonej - czytamy u Kowalskiego 
- traktowaly, wobec braku prawn ego uregulowania naszych granic zachod
nich, cale mienie gospodarcze jako zdobycz wojennll". 

Nieco uwagi poswi~ca autor w tym rozdziale konfliktowi granicznemu 
z Czechoslowacjll i roszczeniom Pragi do Raciborza, KoHa, Nysy, 
Klodzka, Walbrzycha i Jeleniej Gory, ktory to spor znalazl formalno
prawne zakonczenie dopiero w umowie granicznej podpisanej w 1958 roku. 
Pisze tez 0 powstalym 22 stycznia 1945 w Krakowie i przeniesionym 
poZniej do Katowic Komitecie Obywatelskim Polakow SlllSka Opolskiego. 
Stwarzal on moZliwosc udzialu przedstawicieli miejscowej ludnosci polskiej 
zarowno w przejmowaniu wladzy, tworzeniu administracji i organizowaniu 
nowego zycia, jak tez w rozwillzywaniu skomplikowanych spraw narodo
wosciowych, to jest weryfikacji i wysiedlania ludnosci niemieckiej. Z moz
liwosci tej niestety nie skorzystano - w polowie maja 1945 roku Komitet 
przestal dzialac. 

Tworzeniu aparatu wladzy poswi~ny jest rozdzial drugi, najciekawsze 
jego podrozdzialy traktujll 0 Radach Narodowych, pomocniczych organach 
POCZlldkowych i wymiarze sprawiedliwoSci. U widoczniajll one wyrainie 
prymat walki politycznej w wi~kszoSci owczesnych dzialan, konsekwentne 
i bezwzgl¢ne dl!:ienie "bloku demokratycznego" do zdobycia peJnej wladzy, 
w nast~pstwie prowadZllce do dominacji partii komunistycznej. 

Rozdzial ostatni dotyczy weryfikacji ludnosci - zagadnienia, ktore 
wymaga od badacza przezwyci~Zenia uwarunkowan zarowno politycznych, 
jak i swiadomosciowych, w tak subtelnej materii, jakll Sll stosunki 
polsko-niemieckie. Dlugoletnie widzenie narodowych spraw Sillska wedle 
dychotomicznych podzialow nie tylko kl6cilo si~ z realiami, ale spowodo
walo takZe wiele negatywnych nast~pstw. Tymczasem SlllSk Opolski byl 
obszarem narodowego, kulturowego i panstwowego pogranicza, miejscem 
wieloplaszczyznowego przenikania si~ wplywow etnicznych. Efektem tego 
byla ~sto nie sprecyzowana opcja narodowa i plynny stan narodowej 
swiadomoSci, nawet w obr~bie jednego pokolenia, zmienial si~ on bowiem 
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w zaleinoSc:i od sily oddzialywan zewnytrznych. Sposob wykorzystywania 
materiaru ir6dlowego bywa cZysto podporz~kowany tezie 0 trwalosci 
antagonizmu polsko-niernieckigo, CO probuj~ politycznie zdyskontowac 
obie zreszt~ strony. A przeciez obok antagonizmu istniala koegzystencja, 
prowadz~ca czasem do zlania siy roi:nych narodowo pierwiastkow i po
wstania grupy etnicznych i kulturowych "mieszancow", ktorych moi:na by, 
przez analogiy do mieszkanc6w polsko-bialoruskiego pogranicza, okreslic 
miancm "tutejszych". 

Autor nie pozostaje bezkcytyczny wobec sposobu prowadzenia akcji 
weryfikacyjnej, pisZllC min. 0 bezprawnym odbieraniu wydanych jui: aktow 
weryfikacji, z drugiej zas strony oceniaj~c na ok. 30 000 liczby os6b, ktore 
nie powinny otrzymae obywatelstwa polskiego ze wzgl¢u na narodowosc 
niemieck~. Jak podaje, w latach 1951-1980 aZ 137 082 rnieszkanc6w 
Opolszczyzny wyjechalo na stale do RFN. Za zbyt pome uwaZa wydawanie 
dopiero w latach 50-tych zezwolen na eroigracjy do RFN czlonkow rodzin. 

Zbyt eufernistycznie i zdawkowo potraktowal jednak przypadki niewlaS
ciwego, brutalnego nawet traktowania wysiedlanej ludnoSci niemieckiej, 
kwituj~c to nastypuj~ym zdaniem: "W owych ciyi:kich warunkach, w jakich 
znajdowalo siy panstwo polskie w latach 1945-48 moglo rzecz jasna dojsc 
i bez w~tpienia dochodzilo do pewnych niedoci~gniyc w akcji wysiedlania". 
Wacto tymczasem przypornniee, Ze w 1957 roku odbyl siy w Opolu proces 
s~owy komendanta polskiego obozu dla wysiedlenc6w niemieckich w Lam
binowicach, zakonczony wyrokiem skazuj~cym go na kary wiyzienia. 

Autor nie zajmuje si y tez tragicznymi wydarzeniami, jakie mialy miejsce 
podczas przesuwania siy frontu. Ludnosc rniejscowa doswiadczyla wow
czas morderstw, gwaltow, podpalen i rabunkow ze strony oddzialow Armii 
Czerwonej, a takZe maruderow i dezerterow. 0 innej, nie mniej bolesnej 
sprawie pisze laS tak: "prawie wszyscy myzczymi ze Sl~ska Opolskiego 
w wieku 16-60 lat zostali zabrani ze swych miejsc zamieszkania i skoszaro
wani w specjalnych obozach na terenie Polski; czysc z nich wywieziono 
nastypnie do Zwi~zku Radzieckiego". Liczby wywiezionych na wschOd 
z Opolszczyzny Polski Zwi~zek Zachodni ocenial w 1946 roku wedle 
niepelnych danych na 20 000, zaS do lutego 1947 sporz~dzono rejestr 
obejmuj~cy nazwiska 34 860 osob przebywaj~cych w ZSRR, sposrOd 
ktorych czysc tylko powr6cila; niektorzy dopiero w latach 50-tych. 

Ksi~Zka Zbigniewa Kowalskiego dotyka wielu spraw gorzkich i tragicz
nych, ktore dawniej ignorowano lub wrycz im zaprzeczano. Nie ukazuje 
wprawdzie negatywnych procesow politycznych w sposob dynamiczny, 
trzyma siy schematu "pozytywnych przemian rewolucyjnych", w zwi~ku 
z czym negatywne zjawiska z lat po 1948 pojawiaj~ siy niejako deus ex 
machina, jednak jej wartosc faktograficzna czyni j~ pomocn~ w do
chodzeniu do prawdziwego obrazu przeszloSci. 

Opole 1988 Jacek Ruszczewski 
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"LETrRE INTERNATIONALE" - DZISIAJ 

W szeSc lat po powstaniu pisma, kt6rego ton jeszcze w 1984 roku 
okrdlony zostal jako "post-socjalistyczny", i w rok po slynnym oswiad
czeniu Joanny Szczepkowskiej 0 koncu istnienia komunizmu w Polsce, 
pora chyba najwy:isza na przybliienie czytelnikowi "Znaku" tej niezwylde 
wamej inicjatywy wydawniczej. 

"Lettre Internationale" nie rna wyramej linii ideowej i artystycznej 
w potocznym tego slowa znaczeniu. Kieruje si~ zasad ll, jednoSci w wieloSci 
i romorodnosci. Oznajmiajll, nam to jui od pierwszej chwili tytul, okladka 
i winieta pisma. I tak slowo fettre - "Iist", ale tam "litera" ("slowo", 
"znak") - sugeruje nam jednose i Scislose znaczenia, przywodzi mysl 
o czyms, co jest jednomaczne. Drugi czlon tytulu mowi jui sam za siebie, 
zaklada wielorakose i wieloj~zycznose, wielose znaczen i kontekstow. 
Mimo to, redaktorom pisma udaje si~ w sposOb znakomity przezwyci~Zyc 
t~ pozornll, sprzecznose ukrytll, w metaforycznym tytule. To wlasnie dzi~ki 
metaforze udaje si~ pollj,CZyc to, co w rzeczywistosci materialnej i historycz
nej wydaje si~ dalekie lub nawet niemo:iliwe. Tymczasem na dlugo przed 
rozpocz~tyroi niedawno procesami jednoczenia starego kontynentu w sfe
rze polityki i ekonomii, "Lettre Internationale" stal si~ syrobolem i do 
pewnego stopnia drogll, jednoczenia europejskich elit literackich i kultural
nych przez udzielanie im miejsca spotkania i dyskusji na lamach mi¢zy
narodowego pisma. 

Od samego poczll,tku "Lettre" sluZyc miala budowaniu pomostow 
mi¢zy dwoma geograficznie bliskimi, lecz kulturowo i instytucjonalnie 
dalekimi sobie swiatami. "Chcielibysmy bardzo - czytamy we wst~pie do 
pierwszego numeru - ieby Europa srodkowa, jak i Europa wschodnia, 
w tyro takie i Rosja, nie uobecnialy si~ wi~j tak, jakby pochodzily 
z dalekiego swiata, dajll,cego uslyszeC 0 sobie tylko w momentach kryzysu 
lub jakiejs akcji dysydenckiej, ale ieby ich wlasne, oryginalne glosy - tak 
cz~sto tlumione - docieraly do nas regulamie i aby w ten sposob ustalala 
si~, pomimo podzialow politycznych i instytucjonalnych, cill,glosc dialogu". 

We Francji pismo zostalo poczll,tkowo niesluszoie chyba zaklasyfikowa
ne jako rodzaj literacko-kulturalnego "przegill,du WschOd-ZachOd", czy 
tei jako rodzaj pisma "wygnancow i emigrantow". W rzeczywistosci 
jednak "Lettre" (kierowane przez czeskiego emigranta A. J. Liehma) nie 
poswi~ca naszej cz~Sci kontynentu (z Rosjll, wlll,cznie) wi~j miejsca, nii 
kraje te razem wzi~te zajmujll, na mapie swiata, czyli nmiej wi~cej jednll, 
trzecill, obj~tosci. 

Kwartalnik ten roioi si~ od innych znanych nam pism literackich, jak 
chocby "populamego" idose komercjalnego magazynu ksi~garskiego 
"Lire" czy erudycyjno-monograficznego "Magazine Litteraire". Pod 
wzgi¢em zakresu i doboru materialu "Lettre" bliiszy jui jest ukazujll,cym 
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si~ w Paryzu "Zeszytom Literackim". "Lettre Intemationale" jest, wedlug 
pompatyczne.so nieco okreSlenia publicysty "Die Zeit", "nowym pismem 
dla Starego Swiata". Rozprowadzane jest co najrnniej w dziesi~u krajach 
od Szwecji po Hiszpani~ i od Paryi:a do Budapesztu. Ostatnio moma je 
taue zaprenumerowae w Warszawie. Z czasem zacZ{:la siy ukazywae 
rowniez angielsko-j~zyczna wersja "Lettre", zaraz potem wersje wloska, 
hiszpanska, niemiecka, a od niedawna taue serbo--chorwacka. Kilka 
numerow wydano rowniez w j~zyku rosyjskim. 

Dzi~ki swojemu ambitnemu programowi "Lettre" wydaje si~ bye 
pismem anachronicznym i awangardowym zarazem. Z jednej strony 
bowiem poszukuje korzeni europejskiej kultury i stara siy dzialae na rzecz 
jej integralnosci, z drugiej natomiast nie cofa si~ przed Zadnym pytaniem, 
jakie stawia mu tzw. nowoczesnose. 

Obok literatury sensu stricto wai:ne miejsce zajmuj~ w "Lettre" takze 
filozofia, sztuka, pogranicza religii i polityki. Znajdujemy tu cal~ gam~ 
gatunkow i rodzajow literackich poc~wszy od literatury faktu do oniryz
mu, od tematow zwi~ych z architektur~, fotografi~ i malarstwem po 
metafizyk~ i histori~. Przede wszystkim panuje tu esej, ktorego rome 
szkoly odnajdujemy prawie zawsze w najlepszym wydaniu. 

Ponadto na lamach "Lettre" pojawiaj~ si~ bloki tematyczne zwi~zane 
z kulturl! i tematyk~ arabsk~, Zydowsk~ czy chinsk~. Pomimo i:e pismo 
stara si~ bye na biei:~co z wszystkimi wai:niejszymi wydarzeniami epoki, nie 
odczuwa si~, aby panowaly w nim mody literackie i filozoficzne. Jdli na 
kartach pisma pojawi si~ Michel Foucault, w formie poswi~onego mu 
eseju, natychmiast obok znajdziemy tekst poswiycony Albertowi Camus 
lub Martinowi Heideggerowi. Pismo jest taue miejscem dyskusji pro
blemowych zwiqzanych glownie z kondycj~ wspolczesnej literatury, roll! 
pisarza i j~zyka w spoleczenstwie lub procesie tworczym. Stl!d obecnosc tu 
takich tematow jak "pisarze wobec polityki", "pisarze wobec historii", czy 
wreszcie "pisarze wobec pisarzy". 
Wielk~ sztuk~ Liehma (i wspolredaguj~cego z nim do niedawna pismo 

Paula Noirot) jest nie tylko sugestywny i trafny dobor materialow, ale 
rowniez urniej~tnose pozyskiwania sobie i przywil!zywania do siebie 
najwybitniejszych nazwisk literatury europejskiej, a nawet i swiatowej. 
Obok nazwisk Milosza i Herberta napotkae moma nazwiska Hrabala, 
Eco, Seiferta, Havla, Halasa, Kolakowskiego, Zinowiewa, Brodskiego, 
Kotta, Fuentesa, IgnatiefTa, Dinescu, Blandiny, Gombricha, Leviego, 
Gyoryego i wielu, wielu innych. Nazwiska poetow krzyzuj~ si~ tu 
z nazwiskami fllozofow i krytykow literackich. (Z autorow polskich 
dorzucie by tu moma jeszcze Kazimierza Brandysa, Miydzyrzeckiego, 
Mroika, Szymborskl!, Woroszylskiego). Zarowno w zalozeniu, jak i w rea
lizacji kai:dy kolejny numer "Lettre" stanowi swojego rodzaju wydarzenie, 
tak jakby wyjl!tkowose i niepowtarzalnosc kolejnych numerow odbijae 
miala jedynose i wyjl!tkowosc poszczegolnych kultur, mi¢zy ktorymi 
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"Lettre" stara si{: przerzucaC pomosty. "Lettre Intemationale" jest za
skoczeniem nie tylko dla przeci{:tnego czytelnika z Europy zachodniej, 
ktoremu moglo by si{: wydawac, Ze mi{:dzy Berlinem a Moskw~ rozci~ga 
si{: kulturalna i intelektualna pustynia lub istnieje wielka ciemno-szara 
dziura, ale jest zaskoczeniem przede wszystkim dla samego E.E. czyli 
przeci{:tnego mieszkanca Europy wschodniej (Eastern European - wed lug 
trafnego i humorystycznego okreslenia Stanislawa Baranczaka). Zaszokuje 
go i zaskoczy ilose znakomitych nazwisk wywod~cych si{: z tej cz~sci 
swiata, ktora wydawala mu si{: dot~ tak znana, a na ktor~ b{:dzie mogl 
spojrzeC nieeo inaczej dzi{:ki poziomowi czytanych przez niego tekstow. 
Zakladam rzecz jasna, ie wspomniany przeze mnie E.E. zna jeden 
z j{:zykow, w jakim ukazujesi{: "Lettre" i Ze b{:dzie on mial na tyle 
samozaparcia i cierpliwoSci, aby podj~c niekiedy trudn~ i wyrnagaj~c~ 
lektur{:. Pismo Liehma rna bowiem dose elitamy charakter i zazdrosnie 
strzeie swojego poziomu. Domaga si~ one od czytelnika aktywnej i na 
wpol tworczej postawy. 

Dla przykladu przyjrzyjmy si{: pobiei:nie ostatniemu, 24 numerowi 
"Lettre", ktory ukazal si{: w chwili, gdy uwaga prasy i telewizji skupione 
byly na gwaltownych przemianach w krajach bylego bloku socjalistycz
nego. Otoi z wyj~tkiem dw6ch lub trzeeh artykulow (w tym pi~knego 
i pisanego na gor~co reportazu Timothy Garton Asha 0 czeehoslowackiej 
"aksami tnej rewolucji") "Lettre" zamieocil seri{: tekstow dotycz~cych 
Berlina, Moskwy, Pragi, Budapesztu i Bukaresztu, z ktorych wszystkie 
dotariy do redakcji p r ze d tym, co nagle przez nowy kontekst uczynilo je 
interesuj~cymi. Zarowno E.E., jak i jego zachodnioeuropejski kolega na 
promo b{:d~ tu szukac sensacyjnych i z gory nieprawdopodobnych 
informacji 0 szeSCdziesi~ciu tysi~cach zabitych podczas rumunskiej rewolu
cji (informacji rozprowadzanej swiadomie przez wszystkie stacje i gazety 
dla wytworzenia nastroju grozy i sensacji). Natkn~ si~ natomiast na pi~kne 
studium 0 wybitnym rumunskim filozofie i pisarzu Emilu Cioranie lub 
odkryj~ prob{: namalowania groteskowo-ironicznego portretu Wielkiego 
Conducatora przy pomocy terminologii zap0Zyczonej wprost od Felliniego 
i odbijaj:tcego twarz Ceaucescu w krzywych zwierciadlach dwoch aktorow 
i klaunow, ktorzy w sposob szczegolny, choe tak odmienny, wplyn~li na 
obraz naszego stulecia: Adolfa Hitlera i Charlie Chaplina. 

Ponadto numer 24 "Lettre Intemationale" przynosi rozwazania 0 rosyj
skiej schizmie, 0 "moralno-ontologicznej" kondycji obywatela NRD, 
a przede wszystkim wypelniony jest cyklem artykulow poswi~conych 
przyszlosci powidci i ewolucji tego gatunku w literaturze wspolczesnej . 
Umiej~tnie zestawione rozwaiania i dywagacje nad metaj~zykami i atrak
cyjnosci~ pisania powidci 0 pisaniu powidci koronuje znakomite przemo
wienie sztokholmskie hiszpanskiego laureata ubieglorocznej (1989) li terac
kiej nagrody Nobla Camilo Jose Cela. Trzeciego obok Brodskiego 
i Mahfouza tworcy, ktorego teksty "Lettre" zamieszczala na dlugo 
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wczesruej, zanim publicznose literacka we Francji dowiedziala si~ 0 ich 
istnieruu. Poruszyl on w swyrn wys14pieniu odwieczny problem sensu 
istnienia literatury i jej zwi~zku z wolnosci~ czlowieka, literatury, ktora rue 
moZe istniee bez swych dwoch zasadniczych i nierozdzieJnych fIlar6w: etyki 
i estetyki. 

Jaka jest przyszlosc tego pisma i jego znaczerue w Ii terackiej i kul turalnej 
Europie? Odpowiedzi na to pytanie wydaj~ si~ dostarczae w pewnym sensie 
sami redaktorzy w notatce do czytelnik6w zamieszczonej w przedostatnim, 
23 numerze "Lettre". NiezaleZnie od poziomu poszczegolnych wersji 
j~zykowych oraz rozglosu i reklamy, jakiej uzyczaj~ pismu w ruekt6rych 
krajach (np. Niemczech) radio i telewizja, "Lettre" pozostanie pismem 
zarazem rueznanym i elitarnym, a jednoczeSnie gl~boko zakorzenionym 
w rzeczywistosci, wai:nym i bardzo potrzebnym. Pismo to pozostanie 
enklaw~ spokojnego dialogu elit intelektualnych i tw6rczych romych 
krajow i kultur. MoZe warto by pomysle6 tam i 0 polskiej edycji tego 
kwartalnika ... 

Piotr Wierzchoslawski 

PRZEGLAD TEOLOGICZNY 

STYLE wSPOtCZESNEJ TEOLOGII 

Polski katolicyzm nigdy zbytnio si~ teologi~ rue pasjonowal, moZe 
z wyj~tkiem krotkiego okresu po Soborze Watykanskim II. Lecz bez 
powamej refleksji teologicmej, ktora wychodzi tahe poza kr~g specjalis
tow, oslabione jest zycie KoSciola. Warto wi~ przyjrzee si~, co obecnie 
nurtuje teolog6w. Nowojorski jezuicki tygodnik "America" poswi~cil caly 
numer (3 lutego 1990) wsp6lczesnej teologii. Szczeg61nie interesuj~cy jest 
szkic Geralda O'Collinsa SJ, dziekana wydzialu teologicznego na rzym
skim Uniwersytecie Gregorianum. przedstawia on glowne przemiany 
teologii katolickiej po Soborze Watykanskim II (1965-1990) oraz rozr6z
nia trzy metody uprawiania teologii . 

Po Soborze teologia katolicka przestala bye monopolem kleru. Swieccy, 
a tahe zakonnice - w r6mych krajach w r6mym stopniu - s~ coraz 
bardziej zaangaZowani w prace teologiczne, tam jako wykladowcy. Po 
roku 1965 teologowie katoliccy zac~li odwolywae si~ do innych filozofii 
poza tomizmem. Wdali si~ w debaty z przedstawicielami nauk humanis
tycznych. Wielki wplyw na spos6b myslenia teologicznego wywarly 
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rozwijaj~ce si~ studia biblijne, ekumenizm, zmiana podejsca do swiata na 
skutek konstytucji Gaudium et spes. Teologia katolicka stala si~ bardziej 
chrystologiczna i antropologicma. W niema/ym stopniu za przyczyn~ 
ruchu charyzmatycmego wzrosla refleksja nad dzialaniem Ducha Swi~tego 
w KOSciele i swiecie. Problemy, kt6re jawi~ si~ jako kluczowe na poc~tku 
lat dziewi~Cdziesi~tych, to - zdaniem O'Collinsa - inkulturacja (jak moi:e
my wyrazic poslanie katolickiego chrzeScijaristwa poprzez symbole, trady
cje, j~zyki i systemy wartoSci, kt6re tworz~ poszczeg6lne kultury? co moma 
powiedziec 0 obecnoSci Chrystusa w historii i kulturach swiata?), kwestie 
moraIne (zwlaszcza sprawy sprawiedliwoSci spolecznej i ekonomicznej, 
praw czlowieka i pokoju mi¢zynarodowego) oraz kwestie poslugiwa
nia w KOSciele (jak nauczycielska rola konferencji episkopatu czy po
slugiwanie kobiet). 

Gerald O'Collins przedstawia klasyfikacj~ trzech styl6w wsp6lczesnej 
teologii, ktora ukazuje - jego zdaniem - glowne kierunki rozwoju 
katolickiej teologii posoborowej. Styl pierwszy prezentuje teologia polnoc
noat1antycka, akademicka, ktora skupia si~ na rozumowym uj~u treSci 
wiary. Jest to wiara szukaj~ca naukowego zrozumienia (fides quaerens 
intellectum sCientificum). Konsultantami w sprawach teologii s~ tu wy
ksztalceni eksperci. ZrOdla tej teologii tkwi~ gl6wnie w przesz/oSci: 
w Biblii, dokumentach KoSciola, dzielach klasycmych teologow. W opar
ciu 0 nie, teologia polnocnoatlantycka prowadzi dialog ze wspolczesnoSci~, 
poszukuj~c prawdy, interpretuj~c zawartosc objawienia. 

Styl drugi to teologia inspirowana t~skno't~ za sprawiedliwoSci~ spolecz
n~. Jest ona zakorzeniona w teramiejszoSci, w tocz~cej si~ walce przeciw 
okrutnym niesprawiedliwoSciom swiata, ale jest tei: kontynuacj~ judeo
chrzeScijanskiej tradycji profetycmego zmagania ze zlem spolecmym. Jest 
to wiara szukaj~ca sprawiedliwosci spolecmej (fldes quaerens iustitiam 
socialem). Konsultantami zas staj~ si~ tu biedni, cierpi~cy i uciskani. Jest 
w niej obecny szacunek dla przesz/oSci, lecz glownym punktem odniesienia 
~ problemy dzisiejsze. 

Styl trzeci koncentruje si~ wokol modlitwy i naboi:enstwa. Miejscem dla 
tej teologii nie jest uniwersytet ani ubogie slwnsy, lecz swi~tynia. Jest to 
wiara szukaj~ca adoracji ({utes quaerens adorationem). Punktem odniesie
nia dla teologow s~ tu ludzie modl~cy si~, prezentuj~cy ludowe sposoby 
przejawiania wiary, ktore odzwierciedlaj~ ich doswiadczenie Boga. Cha
rakterystycme dla tej teologii jest jej relatywnie silne zorientowanie ku 
przyszlosci -liturgia bowiem antycypuje chwal~ niebiesk~. 

Autor tego potrojnego schematu swiadom jest zawartych w nim 
uproszcZeri . Podstawy do takiego rozromienia odnajduje jednak w roi:nych 
dokumentach soborowych i w encyklice Redemptor hominis (np. konstytu
cja Dei Verbum mowi 0 KoSciele nauczaj~cym, i:yj~cym i modl~cym si~). 
Klasyfikacja O'Collinsa podnosi tei: problem niebezpieczeristw jednostron
noSci. Dlatego teolog amerykariski podkreSla maczenie slowa "quaerens" 
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(szukaj'l,ca) w swych definicjach. Wiara s z uk a zrozumienia, ktore w tym 
Zyciu nie mole bye perne i wyczerpuj~; s z uk a sprawiedliwego spoleczen
stwa, ktore na tym swiecie nigdy nie ~zie w perni zrealizowane; s z u k a 
adoracji Boga, ktora bydzie perna dopiero wKrolestwie BoZym. Styl 
pierwszy mole zamienie siy w czys14 akademickose, gluch'l, na problemy 
swiata, sty! drugi moze doprowadzie do aktywizmu, gubi'l,cego swe 
korzenie ewange1iczne, styl trzeci mole ignorowae Zycie i studium, 
skupiaj'l,c siy na pozaczasowej liturgii. Aby unikn'l,e tych ekstremow, 
zdrowa teologia katolicka powinna l'I,czye trzy style, ktore wszak uzupel
niaj'l, i ubogacaj'l, siy nawzajem. "Potrzebujemy i mamy teologow, ktorzy 
potrafi'l, siedziee studiuj'I,C przeszlosc, chodzie ubogimi ulicami oraz klyczee 
w adoracji Pana, ktory przychodzi" - konczy O'Collins. 

Po zapoznaniu siy z 14 klasyfikacj'l, nieodparcie nasuwa siy pytanie 
o ksztait polskiej teologii. Niew'l,tpliwie jest ona najblii:sza stylowi pierw
szemu, trudno jednak uznae j'l, za wysoce akademick'l" zwai:ywszy na 
niewielk'l, ilose Iicz'l,cych siy publikacji. Trudno tez dostrzec w dzielach 
polskich teologow slady zmagania siy z problemami wspolczesnoSci. Co 
dziwne, brak tez silnie zaakcentowanego w'l,tku spolecznego. Doswiadcze
nie opresyjnego systemu nie zrodzilo Zadnej, Iicz'l,cej siy "polskiej teologii 
wyzwolenia" (z wyj'l,tkiem refleksji ks. Tischnera, ale to w sferze etyki, ks. 
Blachnickiego oraz prob teologii narodu i popularnego kaznod ziejstwa). 
Prace naszych teologow 54 w tak niklym stopniu wyrazem samodzielnych 
przemyslen, le moze w ogole nie sposob mowie 0 istnieniu czegos takiego, 
jak polska teologia? 

Bez w'l,tpienia jest u nas w sferze teologicznej wiele ign0 rancji, takZe 
wsrod specjalistow. Przykladem moze bye znajomosc glownego nurtu 
"stylu drugiego" -Iatynoamerykanskiej teologii wyzwolenia. Obraz teolo
gii wyzwolenia wsrOd wiykszosci polskich teologow ksztaltuje glownie 
instrukcja kard. Ratzingera. Nie jest zas tajemnic'l" ze ow obraz nie do 
konca odzwierciedla rzeczywistosc, jest raczej wynikiem ekstrapolacji 
pewnych trend ow, wystypuj'l,cych u roznych autorow. Teologia wyzwole
nia nie jest wcale nurtem jednorodnym, a z pewnosci'l, nie jest czyms 
statycznym. Jej ewolucjy w ostatnich latach dobrze przedstawia artykul 
Arthura F. McGoverna S1, profesora filozofti Uniwersytetu Detroit, 
czolowego znawcy teologii wyzwolenia, autora jednej z najbardziej obiek
tywnych ksi'l,zek na ten temat Liberation Theology and Its Critics. Artykul 
zamieszczony zostal w czerwcowym numerze miesiycznika "The New 
Oxford Review", publikowanego przez doktrynalnie ortodoksyjnych, 
a spolecznie postypowych swiecldch katolikow kalifornijskich. 

Artykul zatytulowany jest "Odsuwanie siy od analizy marksistowskiej". 
Teologiy wyzwolenia naleZy sytuowae w zmieniaj'l,cym siy kontekScie 
historycznym. Rodzila siy ona posrOd rewolucyjnego fermentu wczesnych 
lat siedemdziesi'l,tych. Uksztaltowaly j'l, wowczas nadzieje na szybk'l, 
zmiany spoleczn'l" podczas gdy dzis coraz mniej ludzi wierzy w radykaln'l, 
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transfonnacj~. Stopniowo teologia wyzwolenia dojrzewala. Obecnie z pew
noScil! nie moina jej oskariyc 0 ignorowanie duchowoSci, gdyz naj
znakomitsze dziela ostatnich lat odchodZlJ: od polityki, skupiajl!c si~ na 
duchowoSci wyzwolenia. Godna zacytowania jest deklaracja teologow 
latynoamerykanskich z 1986, zlozona na konferencji teologow Trzeciego 
Swiata, i:e - jdli chodzi 0 sfer~ spoleczno-politycZDl! - ich glownym celem 
stalo si~ poszerzanie demokracji. Jeszcze ciekawsze Sll zmiany stosunku do 
marksizmu. Niewielu teologow wyzwolenia bylo przekonanymi marksis
tami, dla wielu jednak pewne wl!tki analizy marksistowskiej byly powaz
nym Zroolem inspiracji. Krytycy koncentrowali si~ na Gustavo Gutierrezie, 
ktory cz~sto podpieral si~ teorill walki klas. Teni:e Gutierrez w ostatnim 
wydaniu swej kJasycznej ksillzki Teologia wyzwolenia zastl!pil poj~e walki 
klas szerszym - konfli kt spoleczny. 

Zroiany te Sl! cz~sto niedostrzegane przez krytykow teologii wyzwolenia, 
ktorzy wcil!i: skupiaj l! sWll uwag~ na dzielach napisanych w latach 
siedemdziesil!tych. Problemy, ktore postawila teologia wyzwolenia, Sl! zbyt 
waine, by je ignorowano. Teologia wyzwolenia zasluguje na oceny, biorl!ce 
pod uwag~ jej ewolucj~ - konczy Arthur F. McGovern. Ignorancja nie jest 
wi~c grzechem tylko polskich teologow. Zresztl! taki:e teologowie wy
zwolenia ze swej strony wykazali nieraz zdumiewajl!cl! ignorancj~, a mo
mentami naiwnosc, gdy chodzi 0 kraje realnego socjalizmu. Celowali 
w tym zwlaszcza Leonardo BotT i Frei Betto. Ciekawe, jak zareagowali na 
wschodnioeuropejskl! Jesien Ludow? Czy wyleczyla ich z naiwnosci? Czy 
zgodzl! si~ juz z Gutierrezem, ktory latem 1988 roku powiedzial dla "New 
York Timesa" , i:e teoretycznie moi:e sobie wyobrazic kapitalistYCZDl! 
teologi~ wyzwolenia? 

Zbigniew Nosowski 

CZYTAJAC M IESI I;CZNIKI 

"RES PUBLICA" INTELEKTUALISTOW 

Intelektualisci, zwlaszcza pisarze i uczeni, odgrywali do nied awna 
niezwykle waml! rol~ w Zydu nie tylko naszego kraju, ale calego "obozu 
socjalizmu". Widomym tego znakiem stala si~ prezydentura dramaturga 
Havla w Republice Czech i Slowacji , czy premierostwo publicysty, 
ex-redaktora naczelnego "Wi~zi" i "T ygodnika Solidarnosc", Tadeusza 
Mazowieckiego w Polsce. T rudno przecenic rol~ Aleksandra Solzenicyna 
i innych, wydalonych z Sowiet6w opozycyjnych pisarzy, w uswiadomieniu 
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swiatu prawdy 0 komunistycznym totalitaryzmie, CO wczesniej robili 
Czeslaw Milosz (Zniewolony umysl), czy Herling--Grudzinski i Jozef 
Czapski w swych "gulagowych" b~dz analizuj~cych "czar" dialektyki 
ksi4ikach. Tradycja "bycia sumieniem" swych narodow, spoleczenstw czy 
nawet ludzkoSci. (rola odegrana w historii przez Sacharowa!), byla po
niek~d zwi~zana z nas~ czySci.~ Europy i swiata. 0 takiej "funkcji" 
spoleczno-moralnej pisarzy trudno mowic w krajach Zachodniej Europy, 
a zwlaszcza w USA czy Kanadzie. To juz raczej w Ameryce Lacinskiej 
pisarze odegrali podobn~ rol~, m.in. np. "prototalitarn~" (chociaz w subie
ktywnej intencji antydyktatorsk~), jak w Nikaragui. 

W Polsce ten autorytet ogolnospoleczny artystow (w sensie wplywu 
socjo-politycznego), czy uczonych niew~tpliwie maleje. Jest to przemiana 
zwi~zana z "kapita1izacj~" systemu i inwazj~ kultury, czy cywilizacji, 
handlowo-pragmatyczno--konsumpcyjnej. W gruncie rzeczy jest to cywili
zacja, ktorej :hOdlo bije w USA. Caly swiat w pewnym sensie si~ 
"amerykanizuje", chociai: te pierwotne, najsilniejsze ingrediencje nowej 
cywilizacji uzupelniane s~ przez Europ~, Azj~ czy inne, tez silne, ale 
ulegaj~ce "gJobalizacji elektronicznej" systemy wartosci etycznych i es
tetycznych wielkich kultur. 

Ale wroemy do Polski i do materialow wydrukowanych w letnim numerze 
(7-8, 1990) miesi~znika "Res Publica", ktore sklonily mnie do powyi:szych 
rel1eksji. Chodzi 0 opublikowanie kilkunastu "donosOw" z archiwurn "SB". 
Redakcja komunikuje, Ze dokonala wyboru tych dokumentow spor~dzo
nych przez agent ow inftltruj~ych srodowisko literackie Warszawy w roku 
1964. Jest to moment opublikowania "Listu 34", styczniowego plenum 
Zarz~u Glownego ZLP . z wys~pieniami m.in . Kisielewskiego, Sionim
skiego, Jasienicy, Wankowicza na temat wolnoSci slowa, prasy i tworczooci, 
jest to rowniez rok - jak przypomina Barbara N. Lopienska przygotowuj~ca 
ow zestaw - aresztowania MeIchiora WaD..k:owicza, pocz~tkow ,,moczaryz
mu" i wSciekiego ataku Gomulki na intelektualistow. 

Lektura owych "donosOw" jest oczywiScie intryguj~ca i pouczaj~ca, 
zadziwia stopniern inftltracji, ktor~ osi~~la tajna policja w srodowiskach 
intelektualnych; z drugiej jednak strony zdumiewa to wszystko wag~, jak~ 
r~dz~cy przywi~ywali wowczas do roli slowa pisanego czy mowionego 
i tym, jak si~ strasznie bali ... czego? Mysl~, Ze rownie wielki l~k wzbudzala 
w-totalistach komunistycznych dzialalnose duchowienstwa i nas, srodowisk 
intelektualno--katolickich, Scisle zreszt~ zwi~anych z szersz~, narastaj~~ 
i w koncu zwyci~sk~ opozycj~. To wr~z zadziwiaj~ce, Ze taki Gomulka 
z olbrzymim aparatem przemocy i wsparciem Wielkiego Brata bal si~ 
Wankowicza... Pami~tam, jak w tym czasie, a wlaSciwie jui; w okresie 
bliskim 1968 roku, zjawil si~ w redakcji "Tygodnika Powszechnego" 
Stanislaw Lern, ktory cz~to do nas zagJ~dal. Przybiegl po kolejnym 
paroksyzmie wSciekioSci Gomulki i zawolal - "wiecie Panowie, on zwario
wal, jemu juz si~ zdaje, Ze go wlasne gacie goni~ po schodach!" 
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Teraz min~ly te czasy. Kadencja lana lozefa Szczepanskiego jest moze 
ostatnim, pi~knym pomnikiem wystawionym tej roli, jakll spelnilismy (bo 
przeciez to dotyczy tez i zespolow "Znaku" alba "Tygodnika" i wielu pism 
czy wydawnictw "drugiego obiegu") w historii. Wydaje mi si~, ze ow "czas 
przeszly" jest obecnie na miejscu, gdyz nie tylko nie rna cenzury i istnieje 
absolutna wolnosc tworcza, ale tarn zanika znaczenie intelektualisty, 
pisarza, aktora, a nawet uczonego jako autorytetu pUblicznego. Obecna 
nasza elita wladzy, zwlaszcza w rz¥lzie Mazowieckiego, sklada si~ co 
prawda w sporej mierze z intelektualnego pokolenia opozycjonis
tow-ideologow, jednak i "Solidarnosc", i inne ugrupowania czysto dziala
czowsko--polityczne wylonily juz takich jak na calym swiecie dzialaczy, 
maneger6w, taktykow i strategow zwillzkowych itp., ktorzy w miar~ 
rozbudowy demokracji Rzeczypospolitej konca XX wieku i daj Boze 
XXI-wieku b~dll stanowic elit~ wladzy powillzanll z przemyslem, handlem, 
technikll i bardziej z "politologill" niz filologill na uniwersytetach. luz si~ 
tak dzieje i wplynie to na nadchodZllce wybory, oraz uksztaltowanie si~ 
struktury politycznej Polski w najbliZszym czasie. 

Ale co uczynimy w tych okolicznosciach z i:yciem literatury, teatru, filmu 
i muzyki polskiej? Oto pytanie, na ktore b~dziemy szukac (i jui: to robimy) 
odpowiedzi w najblizszych latach. 

Dodae wypada, Ze sarna "Res Publica", jako jui: uksztaltowany perio
dyk wyraZajllcy powaZnll opini~ inteligencji i sporego grona intelektualis
tow polskich, stanowi za posrednictwem formuly redagowania pisma 
- (bardziej politologicznej nii: "artystowskiej") - odpowiedz na zadawane 
tu pytania. Zamieszczone. w letnim numerze "Res Publiki" referaty 
wygloszone podczas spotkania komitetu arnerykanskiego Instytutu Badan 
nad Bezpieczenstwem Wschodu i Zachodu na temat "Demokratyzacja 
i budowanie instytucji w Europie: moiliwoSci wspolpracy wielostronnej" 
(Warszawa 1-3 marzec br.), posrednio naswietlajll ow gI~boki nurt 
przemian kulturowych i politycznych naszej cz~sci Europy. Sll to Ralfa G. 
Dahrendorfa "Drogi do wolnosci" i Samueala P. H untingtona "Czy 
Europa moze spac spokojnie?" 

Obydwa teksty traktujll 0 rozpadzie dotychczasowego ladu jaltanskiego 
i demokratyzacji imperium komunistycznego, a zwlaszcza krajow zwanych 
uprzednio "demoludarni". Silny nacisk polozony jest tei: na kwesti~ 
odi:ywania poczucia narodowego w tej c~Sci swiata. Sll to wi~ zagad
nienia na pozor odlegle od moich rozwaZan 0 roli intelektualistow, ludzi 
"kultury wyzszej" w procesie radykalnych przemian spoleczno-ustrojo
wych i ekonomicznych swiata. W moim poczuciu nie slljednak owe sprawy 
kulturowe, a tarn kwestia wyplywu wybitnych artystow i intelektualistow 
na dzieje wspolczesnych spoleczenstw (zwlaszcza Wschodniej i Centralnej 
Europy) bez znaczenia. Do tego trzeba dodac jeszcze religijnll wrai:liwosc 
i tradycj~ naszych spoleczenstw, ktora odgrywala i b~zie odgrywac 
wi~ksZll rol~ obecnie nii: dawniej. Wi~ksZll, ale tez i innll. Nie mocy 
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oporu moralnego, lecz iroola narodzin nowych wartosci, kt6re powstaly 
w-ucisku minionych dziesi~cioleci . S~ to hipotezy, ale warto si~ nad nimi 
zastanowic. Bo pisz~cy te slowa nie jest tez zwolennikiem pogl~d u, ze grozi 
nam teraz nieuchronna laicyzacja, jak na Zachodzie i w spoleczenstwach 
"wolnorynkowych". Nast~pi~ u nas wielkie zmiany w formach i:ycia 
kultury chrzeScijanskiej . Jednak teza 0 identycznym u nas przebiegu 
proces6w demokratyczno-laicyzacyjnych jak na Zachodzie wydaje mi si~ 
wlltpliwa. A w kaZdym razie niczym jeszcze nie udokumentowana. 

Marek Skwarnicki 

"AR KA" Pt.YN I E DALEJ 

Kolejny 29 numer "Arki" zostal okreSlony przez redakcj~ jako pierwszy 
"opublikowany w oficjalnym systemie produkcji i rozpowszechniania". 
Nic zatem dziwnego, ii: otwiera go "Moja historia »Arki«" Ryszarda 
Terleckiego, artykul 0 dziejach pisma, kt6rego pierwszy numer ukazal si~ 
w- lipcu 1983 roku. DaIsze jego losy, to historia zmagan z SB przy 
r6wnoczesnym stalym poszerzaniu kr~gu wsp6lpracownik6w redakcji , co 
zaowocowalo powstaniem wiosn~ 1989 roku dwutygodnika "Swiat", 
a wkr6tce potem znanego juz obecnie wielu czytelnikom dziennika "Czas". 

Wydaje si~ zatem, ze 29 numer "Arki" jest w pewnym sensie numerem 
przelomowym. I rzeczywiScie, trzon pisma stanowi blok tekst6w pod 
wsp6lnym tytulem "Koniec epoki", stanowi~cych pr6b~ rozliczenia z prze
szlosci~ przy r6wnoczesnym spojrzeniu w przyszlosc. Otwieraj~ go "Proro
ctwa" , syntetyczne zestawienie kJ6tkich wypowied zi znanych osobistoSci , 
ktore w minionych latach form ulowaly swe wizje przyszloSci, czyli - naszej 
dzisiejszej teramiejszoSci. Wsrod nich szczeg61nie do refleksji nad drogami 
historii sklaniaj~ slowa Adama Michnika z 1986 roku: "Nikt sposroo 
dzialaczy Solidarnosci nie wierzy dzis w dialog i kompromis z autorami 
stanu wojennego. TakZe ja w to nie wierz~". . 

lednak glowne zroolo refleksji historycznej stanowi~ odpowiedzi his
toryk6w na rozpisan~ przez "Ark~" ankiet~ 0 problemie konca nauk 
historycznych i ich przydatnosci w nowej polskiej sytuacji. I tak np. Jerzy 
W. Borejsza przestrzega przed nienaukowym podejsciem do dziej6w bylego 
PRL-u i nawoluje 0 niezaleinosc nauk historycznych od jakichkolwiek 
istniej~cych uklad6w politycznych. Natomiast Andrzej Chwalba i Piotr 
Wandycz piSZll m.in . 0 koniecznosci zmiany perspektywy spojrzenia na 
nasz~ histori~ i wyzbycie si~ znanej i uwarunkowanej r6inymi czynnikami 
zasciankowoSci na rzecz bardziej obiektywnego spojrzenia, rowniei z pun
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ktu widzenia innych narodow i panstw. OczywiScie to tylko nikly fragment 
poruszanej problematyki, ktorll wzbogacili swoimi wypowiedziami rowniez 
Marek Kazimierz Kaminski, Jan Kieniewicz, Stefan Kieniewicz, Andrzej 
Paczkowski, Krzysztof Zamorski, Tadeusz Zenezykowski. 

Swojego rodzaju rozliczeniem z historill jest rowniei: artykul Ryszarda 
Legutki "Co nam zostalo z antykomunizmu", krotka historia sporu, jaki 
wiedli, szczegolnie w publikacjach zachodnieh, antykomuniSci i ci, ktorzy 
wyst~powali przeciwko nadrniemej mitologizacji zla zawartego w tej 
filozofti politycznej - anty-antykomunisci . I tutaj rowniei:, jak w tekstach 
poprzednieh pojawia si~ mysl 0 pouczajllcej roli historii, ktora wbrew 
"uspieniu", ktore pojawilo si~ zarowno na Zachodzie, jak i Wschodzie, 
przestrzega 0 niebezpieczenstwie narastajllcej ostatnio w Polsce ideo
logizaeji. 

Dopelnieniem teoretycznej mysli historycznej bywa cz~sto literatura, nic 
wi~ dziwnego, i:e blok literacki zajmuje w numerze znaczllce rniejsce. Jerzy 
Jarz~bski pisz~ 0 Malej Apokalipsie zadaje sobie pytanie, czy ksilli:ka 
Konwickiego byla "czamll" utopill, przepowiednill czy trenem na smierc 
pewnej generacji . Analiza krakowskiego krytyka kai:e w niej widziee przede 
wszystkim osobiste wolanie autora 0 koniec swiata, gdy ten nie wydaje si~ 
godzien istnienia. Z kolei 0 Orwellowskiej wizji swiata spelnionej utopii 
traktuje szkic Andrzeja Pawelca, gdzie zestawienie proroctw angielskiego 
pisarza z glosami jego "przeSmiewcow" prowadzi autora do konkluzji, ii: 
Rok 1984 pozostaje "najlepszll ewolucjll komunistycznego totalitaryzmu" . 
Prob~ spojrzenia z dystansu na wydarzenia ostatnich dziesi~cioleci przynosi 
taki:e wywiad z Czeslawem Miloszem, gdzie refleksji 0 duchowej pustce 
Zaehodu towarzyszy propozycja wielkiego poety dla dogorywajllcej pol
skiej prozy: ratunek dla niej widzi Milosz w katolicyzrnie "wraz ze 
wszystkimi herezjami" . 

Opr6cz artykulow 0 literaturze, na temat historii zabrala glos rowniei: 
sarna literatura. Stalo si~ to za sprawll autobiograficznego opowiadania 
Mariana Brandysa opisuj llcego, jak nasze polskie rnitologizujllce spojrzenie 
na histori~ 0 malo co nie obrzydzilo temu znanemu autorowi powieSci 
historyeznych historii w ogole. 

Pierwszy "legalny" numer " Arki" z pewnoscill podtrzymuje dobre 
tradyeje z okresu "podziemnego". Szkoda tylko, i:e owa wi~z znalazla 
wyraz taki:e w stronie technicznej pisma, przenoszllcej nas w czasy, gdy 
dobra korekta ezy jakosc druku nalezaly do zbytecznych luksusOw. 

Miroslaw Krzyszkowski 

119 



lOARlENIA - KSIAiKI - LUOllE 

LIST Z C!'?1 
WOKOt. WYSTAWY KATYNS KIEJ W PARYZU 

Nie dowiedzialam si~ nigdy od dziennikarza z "L'Express", co go 
naJcJonilo do napisania reportaru 0 Katyniu na pocz'ltku biez~go roku. 
Kiedy umowil si~ ze mn'l, Michel Legris dal mi od razu do przeczytania 
artykul, ktory wlaSnie konczyl 0 ministrze spraw wewn~trmych, Pierre Joxe, 
wnuku Daniela HaJevy, przyjaci.ela Jozefa Czapskiego. Poprosil mnie 
o wsp6lpra~, zamaczaj'lc, Ze jest dziennikarzem a nie historykiem, 0 Katy
niu nic nie wie, ale chce napisaC artykul powamy i zgodny z prawd'l; prosi 
wi~ 0 kontakty w Polsce, 0 zapomanie go z tematem, 0 rad~ i pomoc. 

Reportaz byl dobry. Konczyl si~ opisem wystawy 0 Katyniu, zor
ganizowanej przez niezaJeiny Instytut Katynski w Krakowskim Muzeum 
Fotograficznym, i propozycj'l, zeby t~ wystaw~ sprowadzie do Paryza. Kilka 
tygodni poZniej autor artykulu zatelefonowal do rnnie, prosZ'lC, zebym si~ 
skontaktowala z Rad'l G1own'l departamentu Hauts-de-Seine w Nanterre 
(Conseil generaJ des Hauts-de-Seine), zainteresowanil projektem wystawy. 

Po pewnym czasie zostalam zaproszona do Rady na obiad - we Francji 
warne decyzje, jak wiadomo, zapadajil entre fa poire et Ie Jromage. 
Zaproponowano rni raptem, Zebym pojechala do Warszawy i Krakowa 
w asyscie dwoch fllmowc6w i zebrala dodatkow'l dokumentacj~. Wyjazd 
wydawal si~ mi 0 tyle ciekawy, ze zapowiadalo si~ juz wyrairue oficjalne 
przymanie si~ do winy Kremla podczas wizyty generala Jaruzelskiego 
w Moskwie, 0 czyro zresztil radca kuituraIny Rady rue wiedzial, a ja nie 
mowilam, zadnej pewnoSci co do tego nie maj~c i ceniilc dyskrecj~ 
w decyduj'lcych momentach. Radzie bardzo zalezalo na tyro, zeby projekt 
wystawy wyprzedzil oficjalne przyznanie si~ Moskwy do zbrodni katyn
skiej. A wtedy wielu jeszcze czekalo z ostatecznym uznaniem prawdy, az 
Moskwa ujawni swoje stanowisko. 

Wszyscy ci, z ktoryrni pracowalam, odkrywali ogrom tej tragedii ludzkiej 
z prawdziwil emocjil i z przeraZeniem, ze takie wydarzenie mogIo zostae 
w takim stopniu zaklamane. Ktos zauwaZyI zbiemosc klamstwa i milczenia 
o Katyniu i 0 wyniszczeniu narodu polskiego przez komunistow radziec
kich z "rewizjonizmem", negujilcym zagIad~ Zydow w Oswi~cimiu. 

Wszyscy zaangazowani w wystaw~ wkladaIi energi~, talent, sily i srodki, 
zwlaszcza w reaIizacj~ filmu video, ktory mial bye wyswietiany podczas 
wystawy; nie bylo to latwe zadanie, film musial bowiem l'lczye sil~ uczucia 
z obiektywnil i jasnil refleksjil nad histori'l tamtych rueludzkich lat, 
zaklamanil przez propagand~. 
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Grafik z "Moskowskich Novosti" ofiarowal projekt afisza. Wisialy one 
przez micsil!c wsz¢zie - od Place de I'Etoile az po brarny uniwersytetu 
i dw6ch slynnych liceow podparyskiej miejscowosci Sceaux. Wzruszaly 
mnie najbardziej na murze stare go Lyce'e Fenelon w Dzielnicy Lacinskiej, 
w pobliiu radzieckiej ksi~gami "Globe", symbolu ideologicznego klam
stwa, zakcadajl!cego si~ nawet do francuskich podr~znikow historii. 
Dzisiaj moina si~ juz zapoznac w "Globe" ze sporl! literaturl! zachodnil! 
o Zwil!zku Radzieckim i Rosji, 0 carach, emigracji, 0 Trockim i trocki:zmie, 
ale jeszcze nie 0 Katyniu. 

Dowiadujl!C si~ 0 przygotowywaniu wystawy i sympozjum, skontaktowal 
si~ z Radl! redaktor naczelny "Moskowskich Novosti" wydawanych w Pary
iu, czyli "Les Nouvelles de Moscou". Najpierw troch~ zdenerwowany, i:e 
cos si~ szykuje na ten temat bez udzialu jego nowatorskiej gazety, przyslal 
artykuly, dotyczl!ce tematu (byly one cytowane, pozytywnie i krytycznie, 
w drugim wydaniu mojej ksil!ili 0 Katyniu), przyszedl na inauguracj~ 
wystawy i zabral glos na sympozjum. Po:lniej ofiarowal cal~ stron~ 
radzieckiego tygodnika w Paryi:u na opublikowanie afisza (25. VI. 90). 

Zglosila si~ takze administracja komunistycznego dziennika "L'H umani
te" z propozycjl! sprzedai:y miejsca na reklarn~ w postaci afisza. Za
telefonowal jednak niebawem bardzo zaienowany szef tego dzialu przep
raszajl!c, ze "chcieli, ale nie mogl!, bowiem redakcja uwaza temat wystawy 
za zbyt polityczny". 

Obserwowalam, jak pomalu interesy polityczne i antagonizmy ideo
logiczne wnikaly znow w histori~, a animozje ml!cily szacunek naleiny 
ludzkiej smierci. luz pierwszej nocy komunisci z Nanterre zakleili afisze 
katynskie portretami rozesmianego Georges Marchais, zapraszajl!cego 
swoich zwolennik6w na "swi~to przebudzenia". 

"L'Humanite" cofn~la propozycj~ zamieszczenia reklamy, tracl!c na tym 
pienil!dze, ale miesi~cznik "Passages" przechytrzyl komunist6w: nie zrezyg
nowal z zysku, zglosil ch~ publikacji afisza na dwie strony, natomiast, ku 
zgorszeniu czytelnikow przefarbowal polskie bialo-czerwone tlo Katynia 
i przy okazji czerwonl! gwiazd~ radzieckl! na rozowy kolor kczyczl!cej 
szminki. Redakcja nie osmielila si~ jednak zglosic po zaplat~ i Rada 
otrzymaia rachunek wprost od banku, kt6rego "Passages" jest dlui:nikiem. 

Na otwarcie wystawy zaproszeni zostali: naukowcy, dziennikarze, polity
cy, dyplomaci i przedstawiciele wszystkich wyznan we Francji. 0 tych 
ostatnich poprosilam specjaInie - wystawa dotyczyla bowiem smierci, 
zbrodni, czlowieka, etyki, wiary. 

Dose szybko okazalo si~, ze bardziej niz sarna tresc wystawy, liczy si~ dla 
wielu orientacja polityczna organizator6w wystawy. ledynym, ktory to 
otwarcie wyznal, byl znany lewicowy dziennikarz, ktory w 1980 roku 
opublikowal m6j artykul 0 Katyniu w socjalistycznym "Le Matin", 
przeiamujl!c utarty przez lewi~ stereotyp: "Katyfi-faszy:zm" i doprowa
dzajl!c dwa lata poiniej do wydania mojej ksil!i:ki. Odpowiedzial na 
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zaproszenie, Ze ch~tnie by zobaczyl wystaw~ i mm, ale nie przyjdzie, bo mu 
zarzuq, Ze si~ dal pozyskac przez prawi~. 

Wszystkie inne oficjalne odpowiedzi osobistoSci z dzisiejszej lewicowej 
wi~kszoSci byly wymijaj,!:ce: byli wlasnie zaj~ci 6 i 7 czerwca, ale zaznaczali, 
Ze zawsze walczyli 0 prawd~ 0 Katyniu. lednakZe zgodzil si~ na pat
ronowanie wystawie u boku Charles Pasqua stary gau1lista, Maurice 
Shumann, oraz znany historyk, minister Alain Decaux, ktory poswi~cil 
kilkanaScie minut na wygloszenie przemowienia przed szybkim wycofa
niem si~ - byl zaproszony na kolacj~. 

Ludzie z prawicy Die zawsze odpowiadali na zaproszenia. Tu true 
absencja szla cz~sto w parze z koniunktur,!: polityczn'!:. Prawica i lewica Die 
szcz¢zily nam jednakowoz g1adkich slow. Licytacja, kto pierwszy znal 
prawd~ 0 Katyniu - i jej nie powiedzial - wprawiala runie stopniowo 
w wisielczy humor. 

Zaproszenia wyslano do szeregu wybitnych osobistoSci z r6Znych 
KoSciolow. Przybyli na otwarcic wystawy tylko dwaj ksi~Za: superior 
francuskich Pallotynow, ojciec Marian Falenczyk, i ojciec Miron z Or
mianskiego KOScioia Apostolskiego. 

ledyny z zaproszonych ambasadorow, Ryszard Fijalkowski, przed
stawiciel Polski, przyszedl na inauguracj~ wystawy w towarzystwie Bogu
slawa Sonika, radcy kulturalnego i dyrektora Instytutu Polski ego w Pary
Zu. 1 akis czas wczesniej otrzymalam zaproszenie na nast~pny dzien na 
obiad do ambasady. Zmuszona bylam jednak odpowiedziec negatywnie, 
poniewaz 7 czerwca odbywalo si~ w Nanterre calodzienne, prowadzone 
przeze mnie sympozjum 0 Katyniu. Polska inteligencja paryska wybrala 
w wi~kszosci obiad w ambasadzie, zwlaszcza, Ze surowy dyplomatyczny 
savoir-vivre kaze przyj,!:c pierwsze zaproszenie ambasadora. W razie 
odmowy ambasador moZe nie zaprosic danej osoby po raz wtory. 

N a sympozjum byla garstka starszej emigracji polskiej, bylo kilku 
francuskich profesorow i studentow, pracownikow bibliotek, emerytowa
nych dyplomatow i bylych kombatantow. Byli - i przemawiali - Rosjanie 
Natalia Gorbaniewska z "Ruskoj Mysli" i Aleksander Bangerski z ekip,!: 
"Les Nouvelles de Moscou", oraz kilku przedstawicieli jakiejs grupy 
emigracji z Kambodzy. 

PrzeZycia z pras,!: byly liczne i rozne. Dziennikarze dziel,!: si~ na tych, 
ktorzy zapoznali si~ z tematem i tych, ktorzy poprzestali na lansowan ych 
ogolnikach. Z drugiej strony, do dzis ci ,!:Zy na wszystkich dziedzictwo 
klamstwa i milczenia, stereotypow i kompleksow, ignorancji i wstydu. 
Cz~sto trudno jest odroi:nic niedokladnosc od dezinformacji: na przyk/ad 
pi,!:ty program telewizyjny nadal wywiad z Charles Pasqua i fragment 
filmu, opatrzony wzruszaj'!:cym komentarzem oraz falszyw,!: infonnacj ,!:: 
"Zadnej komisji mi~dzynarodowej nie udalo si~ wtedy (w 1943 roku) 
dowiesc winy radzieckiej". Przeciez wszystkie komisje, oprocz radziec
kiej, stwierdzaly win~ NKWD! Nie samym dziennikarzom zdarzaly 
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si~ pomylki: najnowsze wydanie Larousse'a uwzgl¢nia nareszcie zbrodni~ 
popelnion,! w Katyniu przez ZSRR, ale "w 1940 i 1941 roku"! 

Sam zas radca kulturaIny Rady, organizuj,!cy wystaw~, wywolal kon
sternacj~ podaj,!c dzienrukarzom z "Le Monde" infonnacj~ (kt6ra sil[: 
ukazala), ie oczekuje si~ na "wyniki dochodzenia wszcz~tego w Moskwie 
na Zl!danie Polski", i ie "po raz pierwszy (we Francji, z ·okazji wystawy) 
osmielono si~ m6wie otwarcie 0 Katyniu". Nasz film i nasza wystawa S'l 
zapewne osi,!gni~ciem i mozemy bye z nich dumni, ale nie wolno nam sobie 
wszystkiego przypisywae, pomijaj,!c tych, kt6rzy od 1943 roku m6wili 
cierpliwie, odwaZnie i otwarcie prawd~, nawet jdli byli zagluszani - i przez 
lewi~ i przez prawi~. W samej Francji Anders, Czapski, Halevy, de 
Montfort, Zawodny, czy nawet ja, bylismy mimo trudnosci publikowani 
na dlugie lata przed "glasnosti'!". I teksty te moma na wystawie zobaczye. 

Po zakonczeniu sympozjum mlody dziennikarz z "Les Nouvelles de 
Moscou" poprosil mnie 0 wywiad. Udzielilam go z podw6jnym ruepoko
jem: iebym sarna rue popelnila bl¢u i ieby nie zdefonnowano w Moskwie 
(tam si~ decyduje i redaguje) tego, co powiem. Zapytal, czy Zach6d rna 
jeszcze jakid wiadomosci do przekazania na temat Katynia. Powt6rzylam 
mu cos, co napisalam w 1982 roku na zakonczenie ksi,!zki: " .. . mi¢zy
narodowa spolecznose historyk6w i intelektualist6w moie przynajmniej 
zrobic jedn,! rzecz: przezwyci~Zyc pewien rodzaj wnyslowego lerustwa czy 
politycznego sekciarstwa i kota nazwac kotem, nie podtrzymywac - na 
progu XXI wieku - falszywych »tajemnic« i klamstw ... 

Oby prawda 0 Katyniu mogla kiedys pogodzie Polsk~ z Rosj,!, d zi~ki jej 
wyznaniu i przebaczeniu! Czy to utopia? Nieznajomosc Iudzi i imperiow? 
Miejmy nadziej~, ze Camus mial racj~, kiedy m6wil, ze ruemoZliwe 
i nadludzkie zadania to te, kt6rych wypernienie zabralo czlowiekowi wiele 
czasu. Katyn czeka jeszcze na dzielo, ktore dokladnie przekaze reszt~ 

in fonnacji 0 m~ pi~tnastu tysi~cy ludzi , kt6rzy wiosn,! 1940 roku 
wyruszyli w stron~ spodziewanej wolnosci i dalszej walki z nazizmem, 
a ktorych udzialem stala si~ kalwaria. Zwi~zek Radziecki posiada infonna
cje, ktore moglyby ujawruc ostatnie slowo tej tragedii. To mate wame, ze 
to slowo nalezy do kraju, ktorego organy bezpieczenstwa S,! winne. Chodzi 
o to, aby w koncu zostala powiedziana perna prawda ... " 

Zapytal 0 wspolpra~ z NKWD i Gestapo: "czy moma zatem po
wiedziec, ze NKWD ponosi tam win~ za hitlerowskie obozy koncent
racyjne?" - "W i.adnym wypadku rue moma tego robic i prosz~ mi tego 
w moje usta nie wkladae" - odpowiedzialam. Rozesmial si~ i cos 
zanotowal, cos skrdlil. Chcial pewnie sprawdzic, czy nie jestem jak¥ 
" rewizjonistk,!" . Zdziwil si~, ze KGB blokuje dost~p do swoich archiwow. 
"Nawet historykom komisji mieszanej?" - "Komisja mieszana rue istnieje, 
odk,!d przestala istniee PZPR" , sprecyzowalam. - "W Polsce nie rna juz 
komunizmu de facto". Zachn~lam si~: "wlaSciwie de jure" . - "Tak, raczej 
de jure" - powtorzyl z niejasnym usmiechem. 
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"Nie wolno dopuScic, by twarze zywych wymijaly te oczy bezmyslnie" 
- czytalam w "Znaku" na temat Oswi¢mia. Tak jest i w wypadku 
Katynia. Wie~, Ze spojrzerua i ludzie, z ktorymi spotkalo si~ kilka tysi~y 
zwiedzajllcych wystaWy w skupionym milczeniu (przez miesillc ruc nie 
zmllcilo ciszy, opr6cz archiwalnych filinow propagandy niemieckiej i ra
dzieckiej opatrzonych wstypem i komentarzem, swiadectw, wspomnien, 
strzalow, modlitwy) pozostawily po sobie gl~boki slad historycznej praw
dy, ludzkiego wspolczucia, etycznego zaangaZowania siy przeciw zlu. 

Dlugo czytalam Zlotll Ksi~g~, do ktorej wpisalo si~ zresztll tylko okolo 
setki osob; wiekszosc mowila: "Nie mam na to slow". Niektorzy wy
chodzili jakby p6lprzytomni, wpatrzeni w siebie, razeni ciosem, przezywa
jllc jakies wspornnienia, bo1, czy wyrzuty sumienia. "Jak moma bylo tak 
dlugo skrywac prawd~?" "To rownie wstrzllsaj~ jak Oswi~cim". Banger
ski wpisal komp1ementy "w imieniu »Les Nouvelles de Moscou«, radziec
kiego tygodnika, ktory pierwszy zac~l mowic 0 masakrze w Katyniu". 
Dziennikarz, ktory przeprowadzil ze mnll wywiad, napisal: "Najbardziej 
podobal mi si~ film, wspanialy pokaz klamliwoSci wszelkiej propagandy". 

Cieszll mnie najbardziej profesorowie liceum i uniwersytetu, ktorzy 
pros~ 0 wznowienie wystawy w przyszlym roku szkolnym, aby moc 
przyjsc z uczniami lub przyslac studentow. Aby Katyn, tak jak Oswi~cim, 
mial takZe funkcj~ pedagogicznll. Niektorzy proponujll, zeby wystaw~ 
urz~zic dla tlumow Centre Beaubourg i w kazdym duzym francuskim 
midcie. 

Wpisywali si~ Francuzi, Polacy, czasem dzieci i wnukowie zamor
dowanych, kilku Rosjan bardzo dla siebie surowych, Serbowie, Chorwaci, 
Rumun, pami~tajllcy Polakow w Czemiowcach, Onnianin, ktory pyta: " ... 
kiedy Turcy przyznajll si~ do ludobojstwa dokonanego na Ormianach 
w 1915 roku?" Wreszcie mlody Amerykanin z Nowego Jorku: ,,Jestem 
zaszokowany, nie mam slow, milczy". 

"Hitler i Stalin Sll tej samej krwi" - pisze ktos inny. Znowu przypomina 
si~ "Znak": "Wiyc moze pami~tajmy: trzeba slldu nad tymi, ktorzy. 
zorganizowali obozy, ale nade wszystko nad tymi, ktorzy wychowali ludzi 
do ich obslugi." 

Zlota Ksi~ga zawiera tez opini~, bardzo pochlebnll, pracownika nauko
wego Biblioteki Narodowej w Paryzu. Po fachowej ocenie ekspozycji 
konczy slowami: " ... niech b¢zie naukll dla nas i dla tych, ktorzy po nas 
przyjdll: nigdy nie pokazano w sposob tak przerazaj'lCY, Ze czlowiek jest 
czlowiekowi wilkiem, jesli zapomni slow Ewangelii." 

Aleksandra Kwiatkowska-Viatteau 
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KRONIKA KRAKOWSKA 
lipiec-sierpien 1990 

SkOllczyla si~ era "SolidarnoSci". Zdecydowane pocZ)1lania Lecha WaI~y 
i prowal~sowskiego Centrum, streszczaj~ si~ w programie tzw. przy
spieszenia, wymusily polityczne i strukturalne podzialy w ruchu "Solidarno
Sci". W lipcu doszlo do powolania konkurencyjnych wzgl¢ern Centrum 
ugrupowan politycmych, przede wszystkim Ruchu Obywatelskkgo - Akcji 
Demokratycznej (ROAD) i Forum Prawicy Demokratycznej. W formowaniu 
si~ tych ugrupowan srodowisko krakowskie odegralo istotnll rol~. Dba 
wspold:rialajll w ramach Sojuszu na Rzecz Demolcracji, ktory rna stanowie 
wspolnll platform~ w zbliZajllCYch si~ wyborach parJamentarnych i prezyden
ckich. LllCZY je nacisk kJad:riony na zasad~ praworz~noSci i przestrzeganie 
demokratycznych regul gry oraz poparcie programu ewolucyjnych zmian, 
realizowanego przez r~ Tadeusza Mazowieckiego. 

Krakowski ROAD, ktory pod wzgl¢ern liczby czlonkow plasuje si~ na 
trzecim miejscu, po Warszawie i Lodzi, ostatecznie ukonstytuowal si~ 
podczas dwoch zebran zalozycielskich, 16 i 28 lipca. Posiada tzw. 
"peinornocnikow krajowych" i wlasnll reprezentacj~ we wladzach central
nych (rn.in. poslowie Jozefa Hennelowa, Jerzy Zdrada i Jan Maria Rokita). 
ROAD krakowski wydaje si~ formulowae bardziej pojednawc~ lini~ 
politycznll, niz ROAD w Warszawie. W artykulach na lamach "Tygodnika 
Powszechnego" zaprezentowano id~ koniecmosci okrdlenia si~ Wal~sy 
w systernie polityczno--prawnym, a nawet sugesti~ wzajernnego korn
prornisu. 

Jdli chodzi 0 Forum Prawicy Demokratycznej, to od ROAD-u odroi:nia 
je silniejsze akcentowanie zasad liberalnych: konsekwentne propagowanie 
wolnego rynku i ochrona praw wlasnosci (np. licznych w Krakowie 
wlascicieli nieruchornoSci). Jak dalo si~ zauwaZye w ci~u tych dwoch 
pierwszych miesi~y jego dzialalnoSci, Forum jest na razie bardziej grUPll 
towarzyskll, niz stricte partill politycmll (skupia ono intelektualistow 
z kr~gu "Znaku", "Tygodnika Powszechnego" oraz dzialaczy Krakow
skkgo Towarzystwa Przemys{owego). Bye rnoZe wlasnie z powodu swej 
elitarnosci, srnielej zajmuje stanowisko niepopularne. W lipcu i sierpniu 
wydalo kilka waZoych oswiadczen, w ktorych napi~tnowalo powolnosc 
procesu prywatyzacji, a zwlaszcza groZnll w skutkach biurokratyzacj~ 
nowej Rady Miasta, ktora powielae zaczyna niedobre schematy, IllC~C 
wlad~ wykonawc~ z ustawodawczll. 

Przyspieszona walka 0 wlad~ sprzyjala niewlltpliwie ugrupowaniu 
Centrum. Zwolennicy braci Kaczyilskich podj~li w Krakowie zdecydowanll 
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akcjy propagandowet, znajdujltC nadspodziewanet przychylnosc na lamach 
"Czasu Krakowskiego". N2.jwi~kszym atutem zwolennikow Porozumienia 
zdaje siy bye przyjmowanie pozycji arbitra i ferowanie nieodwolalnych 
wyrokow - kto jest prawicet, a kto lewiclt. Stopien zaangaiowania 
politycznego tego pisma, a zwlaszcza agresywny ton polemik czy wr~cz 
atakow na gabinet Tadeusza Mazowieckiego i przeciwnikow idei prezyden
tury Lecha Wal¥sy zupelnie nie licuje z tradycjlt dawnego, konserwatyw
nego "Czasu". 

* * * 

Biznesmeni nie majet wakacji. W dniach od I lipca do 19 sierpnia 
zainaugurowano w Krakowie Letnifl. Szkolf Biznesu. Slowa uznania nalezlt 
si~ organizatorom - Krakowskiemu Towarzystwu Przemyslowemu Un. M. 
Dzielskiego i Instytutowi Nauki i Kultury Uniwersytetu Polskiego w Chica
go, ktore zdolaly uzyskae na to przedsi~wzi~e niezb~ne fundusze, 
przekonujltc do jego subwencjonowania: The United States Information 
Agency, The German Marshall Fund of The United States oraz Mellon 
Foundation. 

Letnia Szkola Biznesu spotkala si~ ze znacznym zainteresowaniem 
poczettkujetcych krakowskich biznesmenow. Musiano nawet przeprowadzie 
wstypnet weryfikacj ~, gdyz liczba ch~tnych - pomimo wysokiej oplaty za 
kurs - przekraczala liczb~ miejsc. Zajycia, kt6re dotyczyly gl6wnie zasad 
kierowania i organizowania malych firm, prowadzili amerykanscy specjali
Sci, niekt6rzy z nich reprezentujetcy renomowane amerykanskie uczelnie: 
Colwnbia, Harvard , Yale. Przed rozpocz~ciem Szkoly Biznesu organizato
r6w i zaproszonych wykladowc6w (gl6wnie polskiego pochodzenia) nur
towal problem: w jakim stopniu wiedza i doswiadczenia amerykanskie 
moget miee zastosowanie w postkomunistycznej gospodarce, zrujnowanej 
i przenikni~tej nadal duchem kolektywizmu? Doswiadczenia wyniesione 
z kursu pozwolily w znacznej mierze przelamae te obiekcje. Uczestnicy 
"szkoly" angazowali si~ najbardziej w zaj~cia dotyczetce korzystania 
z zagranicznego kredytu oraz innych skutecznych form . finansowan ia 
wlasnej dzialalnoSci. Towarzyszyla im swiadomosc, Ze dzi~ki zdobytej 
wiedzy, nie tylko pozb¥det si¥ schemat6w, ale poznajet mechanizmy udzialu 
w rynku swiatowym, od zakupu akcji po elementy marketingu. 

Kiedy nadal nie wiemy, co stanowi 0 wartoSci naszej gospodarki, maly 
biznes moZe bye swietnym testem, dawac nie tylko nam, ale i potencjalnym 
zagranicznym inwestorom, wg1etd w moi:liwoSci ekonomiczne kraju. Zalei:
nose t~ rozumiejlt Amerykanie, wspomagajetc co raz to smie1sze przedsi¥w
zi~a Krakowskiego Towarzystwa Przemyslowego. W paidziemiku rna 
zostae uruchomiona przy udziale amerykanskich fundacji i firm kolejna, 
tym razem Roczna Szokla Biznesu. 
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Przedsi~biorczosc Towarzystwa Przemyslowego pozostaje jednak ewene
men tern. Bodaj powszechna jest postawa biernego wyczekiwania, czy tei 
moralizatorstwa, zaprawionego wieloslowiem. 

Tymczasem "Wodolejstwo nie daje dolar6w", pod takim kl!sliwym 
tytulem ukazala si~ w "Gazecie Wyborczej" (28 VIII) relacja z obrad 
krakowskiego zjazdu fundacji, zorganizowanego przez John Hopkins 
University i Uniwersytet Jagiellonski. Kilkudniowe debaty z udzialem 
reprezentant6w takich wielkich swiatowych fundacji, jak Forda czy 
Rockefellera, okazaly si~ w duiej mierze stracone. Zagraniczni goScie, 
kt6rzy przyjechali do Krakowa, by rozeznac si~ w moi:liwoSciach udziela
nia naszemu krajowi pomocy charytatywnej, zetkn~li si~ w czasie obrad 
i licznych spotkan z mentalnoScil! i stylem myslenia zupetnie do nich nie 
przemawiaj,!cym. Zamiast jasno sformulowanych propozycji i precyzyj
nych opracowan - pisze dziennikarka "Gazety" - zbyt wiele bylo 
szlachetnych w intencji, lecz malo konkretnych wyst,!pien. Cieszymy si~ 
natomiast, ze z aproba1l!, a nawet entuzjazmem przyj~to propozycj~ 
wspomagania edukacji uzdolnionych muzycznie niewidomych dzieci. Ide~ 
t~ reklamowalismy w Kronice grudniowej ("Znak", nr 416). 

"Komunizm ulegl rozkladowi, ale jeszcze nie upadl" - byla to zasadnicza 
mysl wyst,!pien i odczyt6w Wladirnira Bukowskiego, znanego rosyjskiego 
dysydenta, publicysty i pisarza. Bukowski przyjechal do Polski na zaprosze
nie "Res P ubliki" w zwil!Zku z wydaniem ksi'!zki I powraca wialr ... 
W Krakowie przebywal z trzydniow'! wizytl! (27-29 VIII), odwiedzajl!C 
kolejno redakcj~ "Czasu Krakowskiego", Dom Polonii, Ksi~gami~ Orlando 
(gdzie rnial spotkanie autorskie) i wreszcie "Tygodnik Powszechny". 

Bukowski reprezentuje orientacj~ niepodleglosciowego konserwatyzmu, 
opowiadaj,!c si~ za sprzecznl! z pozoru idel! ,rewolucji konserwatywnej", 
w stylu Margaret Thatcher. Jego zdaniem tylko konsolidacja sil demo
kratyczno-liberalnych w ZSRR pozwo!i uchronic to rozpadaj,!ce si~ 
imperium przed Zywiolowym buntem mas, kt6ry z kolei mialby do
prowadzic do nieuniknionej dyktatury wojskowej. Wedlug Bukowskiego 
pozytywnym zjawiskiem w ZSRR jest pokonanie przez przeci~tnych ludzi 
bariery strachu, wczdniej niewyobrai:alne. Jednakie z tym powiewem 
wolnosci nie idzie w parze nalezyte zrozumienie zasad, kt6rymi kieruj,! si~ 
nowoczesne demokracje: wiara w przedsi~biorczosc pojedynczego czlowie
ka i uznanie praw wolnego rynku. 

Hybrydycznosc okresu przeJSClowego Cl'!zy nad wszystkim. Widac to 
dobrze w dziedzinie i:ycia artystycznego, gdzie tendencja do przywr6cenia 
tradycyjnych jego instytucji rozbija si~ 0 formy skostniale, pozostaloSci po 
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epoce kultury odgomie sterowanej i reglamentowanej. Marzymy 0 rynku 
sztuki, 0 odnowieniu naturalnego ukladu funkcji pomiydzy artyst~, 
mecenasem i krytykiem, 0 odbudowie samoreguluj~cego si~ mechanizmu 
promocji, wymiany, rozwoju. Pierwszym symptomem tego procesu bylo 
powstanie w ostatnich miesi~cach duiej liczby prywatnych galerii. Krok 
nast~pny to powrot do idei salonu - instytucji wystawienniczej, ktora na 
zachodzie Europy stanowi niezmiennie, od lat co najmniej dwustu, 
stymulator mOd artystycznych i rynku sztuki, a ktora u nas, ledwie 
wznowiona, zamarla wkrotce po wojnie - wraz z pierwszymi przegl~dami 
plastyki socrealistycznej. 

W Jipcu i sierpniu - licz~c na zainteresowanie turystow - otwarto 
w Krakowie ai trzy konkurencyjne "salony": w Palacu Sztuki, w BWA 
i Gmachu Glownym Muzeum Narodowego. Celem dw6ch pierwszych byla 
wyl~cznie sprzedaz, salonem par excellence, ukazuj~cym aktualny stan 
polslciej plastyki, mial bye ten trzeci - Salon Lelni w Nowym Gmachu. Czy 
nim byl? Zdania Sll podzielone. 

Najlatwiej wystaw~ t~ skrytykowae - za chaos, przcladowanie, brak 
selekcji, brak gustu, potraktowanie na rowni dziel wybitnych z pracami 
w wi~kszosci slabymi i bardzo slabymi. lakkolwiek by jednak zarzuty te nie 
byly sluszne, nie mog~ si~ one utrzymae - wobec regul rz~z~cych danym 
gatunkiem. Skoro mamy prawdziwy salon, kaZdy uklad jest dozwolony, 
najwi~ksze nawet rzeczy pomieszanie. Ponad 300 prac 85 artystow to nie 
jest ai tak duzo - salon tradycyjny, ten przedwojenny i powojenny 
gromadzil znacznie wi~cej prac i artystow - w sakramentalnej liczbie 220! 
A zatem ogolnie panuj~ca chaotycznose, m~~ce dla widza nieskoor
dynowanie eksponatow przynaleZaly niejako do utrwalonej zwyczajem 
konwencji. 

Czy jednak Sa/on Lelni naprawd~ jest salon em? Salon artystyczny to 
przegl~ produkcji najnowszej, z ostatniego roku, tego, co biez~ce, co 
swieze, dopiero poddawane ocenie. Wystawa krakowska prace najnowsze 
pokazuje w bardzo ograniczonym zakresie. Autorki Sa/onu Le/niego, Zofia 
Golubiewowa i Anna Krol, przyj~ly formul~ znacznie poszerzon~ - ich 
intencj~ byto przedstawienie wyboru dziel najbardziej reprezentatywnych dla 
sztuki polskiej lat 70. i 80., zakupionych do zbiorow krakowskiego muzeum 
w ci~gu ostatniej, nielatwej dla muzealnictwa dekady. Zilustrowanie ..PO
lityki zakupow" muzeum jest celem na pewno interesuj~cym i pog1~owym, 
z zasad~ salonu wspoJnego jednak rna niewieIe. Na salonie wystawowym 
bowiem wybor jest otwarty, selekcja ledwie zapocz~tkowana, tutaj - w Mu
zeum Narodowym - wybor zostal juz przez sam fakt zakupu dokonany 
i utrwalony, dzielo wprowadzone do kanonu, niejako usankcjonowane. 

Dlatego tez nie moie ujse krytyce to, na co moi:na by przymkn~e oczy 
na normalnym przegl~dzie tworczoSci biez~cej. Na plan pierwszy wysuwa 
si~ pytanie 0 kryteria. Skoro wystawa rna prezentowae sztuk~ lat 70. i 80., 
to sk~d tyle prac wczesniejszych - dla przyktadu caty cykl Oranlek 
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Grzywacza (1966), ostentacyjnie slabych z punktu widzenia malarskiego 
warsztatu, rzutujllcych na efekt innych jego prac, znacznie pod wzgl¢em 
formy dojrzalszych - jak Opuszczona XI - wg Caravaggia (1980). Sklld 
obrazy Krystyny Herling-Grudzinskiej, malarki bardzo wraZli.wej, lecz 
zmarlej przed 40 1aty? Skoro rna to bye przegllld prac reprezentatywnych 
dla danego okresu, to pytanie, sklld ai: tyle artystycznej miemoty: czym 
tlumaczyc obecnosc piewcy genius loci DoJnego Sillska, Krzysztofa Buc
kiego (ai: 5 duz)lCh obrazow!), co wnosZll plotna Walczaka, Piotrowicza, 
Elzbiety Sikorskiej? Czy tf?;eba bylo koniecznie wieszac wszystkie obrazy 
Bieniasza (zwlaszcza Rl!ko/ekcja Bulata Okudiawy), wszystkie obrazy 
Falata (zwlaszcza Przeczucie i Sluchajqc Laury Anderson)? Czy koniecznie 
musi i:enowac pustkll swoich obrazow Szamborski? Czy jeSLi juz pomini~to 
"rytuaiy rod zinne" Dudy-Gracza, to musi bye obecny bardziej jeszcze 
banalny Oramus? 

W tym pomieszaniu artystycznych hierarchii traci si~ w koncu orientacj~. 
przewaZa sztuka manieryczna, powielajllca formy i tematy. Mielismy ujrzec 
bogactwo sztuki polskiej dwoch ostatnich dziesi~oleci, widzimy jej n¢~, 
calll prowizorycznosc i zamkni~e. A przeciez jest to obraz skrzywiony, 
efekt takich a nie innych preferencji, takiej a nie innej "polityki zakupOw". 

Na szcz~scie znalazl si~ na krakowskim Salonie taki:e odprysk dawnej 
kolekcji tego muzeum - obrazy skladajllce si~ na wystaw~ Widziec 
i rozumiec, zamowione przez owczesnego kuratora muzellm, profesora 
Mieczyslawa Por~bskiego (w zwillzku z kongresem AICA z 1975 roku). 
Arcydzielo Nowosielskiego Vii/a dei Misterii, Brzozowskiego Perrokety 
i papagaje, Wielki wqwoz i Wielki magiczny kwadrat Fijalkowskiego, prace 
Kantora, Pawlowskiego, Marczynskiego i Winiarskiego - pokazujll, w ja
kiej harmonii mog~ wspolistniee odmienne artystyczne glosy, jakie moi:e 
bye ich tworcze nat~i:enie, jakll ska1~ posiadajll problemy rozwillZ)'Wane 
przez polskich artystow. 

. Salon Letni pokazal, jak bardzo Krakowowi brakuje pr~znego srodowis
ka, kt6re nadawaloby ton :iyciu artystycznemu miasta, gdzie spierano by 
si~ 0 kryteria, ferowano oceny. kreowano prawdziwe wartosci. Rol~ t~ 
podtrzymuje od lat Piwnica Grupy Krakowskiej - slynne niegdys Krzysz
tofory - ale i one bardziej dzis :iyjll retrospektywami, niz tym, co biezllce. 

W sierpniu otwarto w Piwnicy Grupy Krakowskiej wystaw~ bardzo 
symptomatyczn~ - W krfgu /at czterdziestych (rysunki, grafiki, akware/e 
i formy przestrzenne) - si~gajllCll od poCZlltkow tego bodajze najciekaw
szego srodowiska artystycznego w powojennej Polsce. Wystawa ta, skrom
na w swoich rozmiarach, posiada charakter przede wszystkim symboliczny. 
Jej komisarz, Jozef Chrobak, entuzjastii Grupy .Krakowskiej i od kilku lat 
glowny animator Krzysztoforow, podW si~ pracy iScie detektywistycznej, 
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tropi'lC wszelkie slady pozos tale po okresie in tensywnym , a dzis prawie 
zapomnianym, kiedy to zaraz po wojnie ksztaltowalo si~ w Krakowie 
srodowisko mlodych plastyk6w, pozniejszych czolowych postaci w polskiej 
sztuce wsp6lczesncj. Ich "indywidualnosci'l bojow'l" byl od czasu okupacji 
i wsp6lpracy w podziemnym teatrze, Tadeusz Kantor, l'lczyly ich silne 
wi~zy przyjaZni i wsp61ny eel - sprostae wyzwaniu "nowoczesnosci", 
znaleiC poprzez sztuk~ spot~gowany wyraz dla czas6w - okrutnych, ale 
i wielkich - w kt6rych przyszlo im zye. 

Posmak tej wlaSnie atmosfery rna przybliiyc sierpniowa wystawa. 
Zebrane marginalia, ulotne szkice, projekty i fotografie konl!entruj'l si~ 
wok61 I Wystawy Sztuki Nowoczesnej, kt6ra odbyla si~ w krakowskim 
Palacu Sztuki na przelomie lat 1948-49, stanowi'lC kulminacj~ i jednoczd

. nie (przymusowe) zamkni~cie tamtego okresu pr6b i poszukiwan (wystawa 
zostala zdj~ta przez czyriniki oficjalne ze wzg¢6w ideologicznych). 

Pomimo "uderzeniowego" charakteru owej legendarnej wystawy, po
mimo gor'lcej temperatury toczonych dyskusji i sily wyst'lpien pro
gramowych, charakter tamtej sztuki wydaje si~ bye zgola odmienny. 
W eksponowanych szkicach i studiach Nowosielskiego, Gutkowskiej, 
Sterna, Mikulskiego, Jaremianki, Tch6rzewskiego i innych, dominuje 
wyciszenie, liryzm, poezja form prostych i wyimaginowanych, zawieszo
nych w abstrakcyjnych, onirycznych przestrzeniach. Czas zatarl najwyraz
niej 6wczesne konflikty, wszystko spowila nostalgia. 

Chcialoby si~, aby ta skromna wystawa, stanowi'lCa pierwsZ'l cz~sc 
planowanego cyklu, dala asumpt do przedsi~wzi~a zakrojonego na znacz
nie wi~ksz'l skal~. Krakowskie lata czterdzieste powinny doczekac si~ 
ekspozycji monograficznej, dokumentuj'lcej w miar~ najpelniej d)1lamik~ 
tamtych czas6w. Wystaw~ tak'l m6glby pomieScic Palac Sztuki - tu wlaSnie 
sztuka "nowoczesnych" zamanifestowala w pelni swoj'l pozycj~ i charakter. 

o tym, ze krakowscy melomani nie powinni wyjezdzac w polowie 
sierpnia z miasta, wiadomo juz od dawna. Niezmiennie bowiem od 15 lat 
wielk'l atrakcj~ muzyczn'l stanowi mi~di:ynarodowy festiwal Muzyka 
w Starym Krakowie (15-31 VIII). Od samego pocz'ltku festiwalowi temu 
patronuje dyrektor znakomitego zespolu Capella Cracoviensis, Stanislaw 
G alonski, kt6ry znalazl formul~ szczeg61nie szcz~sliw'l - - zapraszani przez 
niego soli sci , zespoly kameralne i symfoniczne 0 swiatowej renomie daj'l 
koncerty it zabytkowych, za kazdym razem innych wn~trzach Starego 
Miasta. Krakowskie koScioly, aula uniwersytecka, sale Sukiennic, staro
miejskie dziedzince stanowi'l niezr6wnan'l opraw~ dla muzyki, pot~guj'lC 
poprzez sw6j wyciszony nastr6j diapazon actystycznego przezycia. 

o wysokim poziomie festiwalu nie trzeba przekonywae - wystarczy 
wymienie niekt6re tylko zespoly i solist6w: Sharon Quartet z Holandii 
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z udzialem trzech muzyk6w rumUllskich, Lwowska Orkiestra Kameralna, 
Trio Livschitz ze Szwajcarii, sztuttgarcki Kammerchor, slynna Mlodziezo
wa Orkiestra Symfoniczna Wsp61noty Europejskiej, jerozolimska Rubin 
Academy Chamber Choir, czarny solista z USA, Leon Bates, warszawska 
Concerto Avenna, Duo Albeniz i inne. A przy tyro jaka roi:norodnosc 
repertuaru - od muzyki sredniowiecznej, wykonywanej na archaicznych, 
rekonstruowanych instrumentach po awangardow~, z przewag~ oczywiScie 
klasykow, 'Mozarta i Beethovena, Chopina i Mendelssohna, Brahmsa, 
Skriabina i Mahlera. 

To mi{Xizynarodowe swi{:to muzyczne, Sci~gaj~ce licznie krakowian 
i turystow, utwierdza w przekonaniu, i:e muzyka jest tym unikalnym 
j~zykiem, ktory I~czy wszystkich. Wystarczy podda6 si{: jej dzialaniu 
- koniecznie w Starym Krakowie! 

Anna i Zbigniew Baranowie 
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SUMMARY 

At first sight it might seem that the problem of atheism in Poland has 
recently lost much of its weight - why, we are witnessing a fresh surge of 
religiousness, the time when the authorities sought to uproot fai th is gone, 
the Church has now access to new possibilities of pastoral activity. It is not 
that simple though. In the opening article Jacques Maritain writes about 
three kinds of atheism: absolute atheism, virtual atheism and pseudoat
heism. Virtual atheism is indeed our great problem, just as there are 
pseudoatheists among those who hold themselves to be non-believers. 
Stefan Wilkanowicz discusses those two categories and tries to determine 
current evangelic tasks of the Church, attributing to the latter particular 
responsibility for sustaining the crumbling ethos of the "Solidarity". 

His utterance is accompanied by a complementary statement of Mieczys
law Nowak, parson of one of Warsaw's parishes, who points to the 
fallibility of formalized Christianity and draws a perspective of its renewal 
through specific neocatechumenatic forms, in the practices of which 
whole parochial communities would have to be involved. 

Maciej Zi~ba OP takes up the issue of the relation of the Church to the 
world as delineated in the encyclicals issued by John Paul II, emphasizing 
the need of an attitude open to the world, free from fanaticism or 
triumphalism, but, at the same time, guarding itself against losing 
confidence in faith or relativizing moral principles. The question of the 
purport of the Pope's message recurrs also in other texts: Tomas HalIk 
relates the Pope's visit to the Czechs, Slovakia and Moravia. A renowned 
American theologian, Michael Novak, interviewed by Milowit Kuninski, 
comments the social teachings of John Paul II. 

The reader can also find information on results of a questionnaire 
concerning the role and perspectives of religion in Poland, Hungary and in 
the region of Moscow. Publication of the results is followed by a discussion 
conducted by Polish sociologists of religion, with the complementary 
contribution of their Hungarian and East German colleagues. 

The second part of the number, entitled "Man - Biology - Society" 
consists of two artieles: Andrzej Paszewski investigates the question of the 
distinctive character and position of man in the world of nature and 
reflects on the situation of modern civilisation, whereas Andrzej C. 
Leszczyilski ponders social consequences of a choice between two defini
tions of mental sanity: one recognizcs the priority of society over 
individual, while the other emphasizes the autonomy of a person. 
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n pourrait sembler que dans la Pologne de 1990 Ie probleme de 
I'atheisme ait perdu de sa gravite, car I'on assiste plutot a un retour ala foi, 
ala disparition de la laicisation systematiq ue entreprise par Ie communisme 
et aux nouvelles perspectives d'evangelisation oITertes a I'Egiise catholique. 

Or la question n'est pas aussi simple: il y a atbeisme et atheisme, com me 
I'indique I'article introductif que nous empruntons a Maritain, lequel 
distinguait dans une conference prononcee en 1949 et demeuree d'une 
briilante actualite, un atheisme absolu, un atheisme pratique et un 
pseudo-atheisme. 

L'atheisme pratique des croyants est notre probleme, et parmi les 
personnes se disant incroyants, il se trouve egalement des pseudo-athw. 
A propos de ces derniers, Stefan Wilkanowicz esquisse les taches d'evan
gelisation qui attendent I'Egiise ici et maintenant, et avance la these selon 
laquelle celle-ci est en particulier responsable de l'ethique de "Solidarite", 
ethique soumise depuis peu a l'emiettement. 

Completera ce texte la contribution de l'abbe Mieczyslaw Nowak, qui 
montre les faiblesses d'un christianisme formaliste et propose en vue de son 
renouveau quelques moyens, dont un certain neo-catechumenat applique 
ala communante paroissiale. 

A la lumiere des encycliques de Jean-Paul II, Maciej Zi~ba parle du 
rapport de l'Egiise au monde, tout en soulignant la necessite d'une 
ouverture au monde exempte de fanatisme et de triomphalisme, sans pour 
autant fragiliser la foi ou relativiser les principes moraux. Tomas Halik 
insiste sur Ie message pontifical dans sa relation de la visite du Pape en 
Boheme, Siovaquie et Moravie, tandis que Ie theologien americain, 
Michael Novak, dans un entretien avec Milowit Kuninski, precise sa 
position sur l'enseignement pontifical. 

Sont egalement presents dans ce cahier les resultats d'un sondage sur Ie 
role et les perspectives de la religion en Pologne, en Hongrie et a Moscou, 
publie dans I'hebdomadaire "La Vie". Etudies lors d'un debat organise par 
des sociologues varsoviens, ces resultats ont ete completes par les 
remarques exprimees par leurs collegues hongrois et allemands de l'Est. 

Dans la seconde partie du numero, intitulee "l'homme -Ia biologie -Ia 
societe, nous publions deux articles: celui d'Andrzej Paszewski fait Ie point, 
a propos de ·Ia specificite de l'homme par rapport a la nature, sur I'etat 
actue\ de la civilisation; l'autre, d'Andrzej C. Leszczynski, s'interroge sur 
les consequences sociales d' une adhesion a I'un des deux concepts de sante 
psychique. Le premier reconnaft la primaute de la societe sur l'individu, Ie 
second revendique l'autonomie de la personne. 
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