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SPLOT DWQCH TRADYCJI
ROZWOJ IDSTORYCZNY; NOWE PERSPEKTYWY
Dotychczas udalo nam si~ wyr6inic co naj mnicj trzy charaktcrystyki
nowoczesnego poj~cia dobra wsp6lnego. Pierwszll z nich jest do b r 0
wsp61n e jako s zkiele t in sty tu cjon alny, zdefiniowany na bar
dzo wysokim poziomie abstrakcji. Od strony praktycznej uj mujc jll
specyficzny gatunek fIl ozoficznych koncepcji natury ludzkiej, ten mi anowi
cie, kt6ry przyznaje wysokll rang~ zdolnoSci os6b Iudzkich do r c fl c k s j i
i w y b 0 r u, jak rowniez relacjom mi~d zyludzkiej wsp6lzalcmoSci, po
trzebie drugiego czlowieka oraz wspolnemu interesowi w dllzeniu do
cillglego post~pu spolecznego.
Druga charakterystyka to do b ro w s p oln e j a k 0 k o n k re t n y
do ro b e k. Nie musi on bye ani z g6ry zaplanowany, ani do konca
zamierzony w czyimkolwiek uprzcd nim zamysle. Wypracowuje si~ go
drogll realizacji kolejnych etap6w, z kt6rych kaZd y nast~pny wznosi si~ na
wyzszy poziom zaspokojenia spolecznych oczekiwan. Takie poj ~ci e dobra
wsp61nego definiuje je 0 wiele Iepiej niz prostszc konccpcje "zamicrzone
go" dobra wspolnego czy odwolywania si~ do "wladzy publiczncj ". Do
jego osillgni~ia nie jest konieczny swiadomy zamysl.
Po trzecie, istnieje poj~ie d 0 bra w s po l neg 0 j a k 0 p un k t u
orien ta cy jn ego, tj. jako formy konkrctn ych, praktycznych wyobraZcn
co do przyszlych posuni~ zmierzajllcych do stworzenia kolejnej rcaincj,
konkretnej sytuacji, pod niekt6rymi przynajmniej wzgJ~dami przcwyz
szajllcej obecny stopien realizacji dobra wsp6lnego. Poniewaz ludzkie
dzialanie jest zawsze nakierowane na przyszlosc, dobro wspolne jako punkt
orientacyjny pomaga rozcillgnllc spolecznll inteligencj~ czlowieka na mro
ki , niebezpieczenstwa i niejasnosci niedalekiej przyszlosci. Aby m6c skupic
uwag~ na moZliwych do wykonania przedsi~wzi~ach , naj\epiej potrak
towae dobro wsp6lne w sensie punktu orientacyjnego - poslugujllc si~
wyrazeniem Jacquesa Maritaina - jako form~ praktycznej intcligencji,
kt6ra jest "praktyczno-praktyczna". Chodzi 0 to, ze autor Humanizmu
mtegralnego przeprowadza rozroinienie pomi~zy celem praktycznym
pozostajllcym jedynie w sferze pragnien czy utopii a cclem praktycznym,
ktory jest faktycznie osillgalny. Szanujllc naturalne nakierowanie ludzkicgo
dzialania na przyszlosc, probuje on jednoczdnie uczynie praktycznll
inteligencj~ bardziej realistycznll, anizeli utopijnll. Rozwazajllc tworcze
impulsy tkwillce w ludzkiej istocie, uksztaltowanej na ob raz i p odobien
stwo Stw6rcy, przedstawia rodzaj mlldrosci, jakim umysl ludzki musi
dysponowac, by umiec odr6inic post~p od regresu.
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Nie omieszkalismy takie w1l!czyc do poj~ia dobra wsp6lnego nauk
plynl!cych z historycznych doswiadczen dotyczl!cych zawodnoSci rzl!dow
panstwa i demokratycznej wi~kszoSci. Po pierwsze, w warunkach ograni
czonych rZl!dow (kt6re Sl! konieczne z uwagi na ludzkl! slabosc i nikll!
wiarygodnosc) dobro wsp6lne ludzi obejmuje sfery wykraczaj<lce poza
ograniczony zasi~g wladzy samego rzl!du. D obry rZ<ld jest nieodzown ym
skladnikiem wspoltwOfZl!cym dobro wspolne, pelnil!cym niemall! rol~
w zagwarantowaniu praw wolnych obywateli, sam jedn ak do osi<lgni~ia
dobra wsp6lnego nie wystarcza. Ponadto rzl!d z racji samej swej istoty jest
omylny i musi podlegac ograniczeniom narzuconym m u przez ramy
konstytucyjne, system wzajemnej kontroli i rownowagi, "pomocnicze
srodki zaradcze" oraz nieustannl! czujnosc obywateli. Wreszcie, naleiy na
wszystkie moi:liwe sposoby odwodzic odwiecznl!, zakorzenionl! w czlowie
ku sklonnosc do realizacji wlasnego interesu od "Zle poj~tego interesu
wlasnego" (czyli samolubstwa i egoizmu) i popychac jl! ku "wlaSciwie
poj~temu interesowi wlasnemu" (r()legaj,!cemu na tym, ie w interesie
kaidej jednostki leiy dzialanie na rzecz dobra publicznego przy pomocy
srodk6w zar6wno prywatnych, jak spolecznych).
Przekonalismy si~ takie, Ze podmioty spoleczne niezb~ne dla osi,!g
ni~ia dobra wsp6lnego ludzi w calej peini ich czlowieczenstwa wykraczaj'l,
poza ramy instytucji politycznych, a de facio i ekonomicznych, speiniaj<lc
fu nkcj ~ inspirujl!cl! dzialania zwil!zane z moraln ym i kulturalnym wymia
rem Zycia ludzkiego. W tej zwlaszcza sferze, choc takie w sferze politycznej
i ekonomicznej, glownymi podmiotami spolecznymi s,! zazwyczaj stowa
rzyszenia wolnych osob. Istnieje wiele rodzajow zrzeszen, a mog,! si ~ one
rozwijac tak szeroko, jak tylko pozwala na to spoleczn a inteligencja
wolnych obywateli, kt6rych inwencja rodzi ide~ ich powstani a, a przed
si~biorcza inicjatywa wiedzie do ich zakladania i rozwoju. Ich zakres
rozcil!ga si~ od instytucji naturalnych , takich jak rodzina, po call! gam~
instytucji dzialajl!cych na zasadzie dobrowolnej przynaleinoSci, takich jak
partie polityczne, stronnictw.a, zwil!zki zawodowe, szkoly, stowarzyszenia
pisarzy i poetow, zrzeszenia lokalne oraz caly wachlarz organizacji, ktore
stanowil! ogniwa posrednic~ce mi~ zy iyciem prywatnym a spolecznym.
Owe "instytucje posrednic~ce", wyrastajl!ce na gruncie swobodnej dzialal
nOSci wolnych ludzi, S,! w istocie czynnikiem 0 zn acznie szerszym zasi~gu
i istotniejszym znaczeniu dla dobra wspolnego ni i panstwo. Perna gam a
podmiot6w spolecznych wykracza daleko poza ramy panstwa. By przyto
czyc slowa Maritaina, spoleczenstwo jest znacznie wi~ksze nii pallstwo.
W tym miejscu warto by nadmienic, ie katolicka tradycj a intelektualn a,
w ktorej poj~e dobra wsp6lnego pozostawalo zawsze w bliskim zwi¥ku
z trzonem jej etyki spolecznej, przebyla na przestrzeni ostatnich stu lat
podobnl! drog~ rozwoju. Szczeg610we przedstawienie tego procesu wyma
galoby opracowania znacznie obszerniejszego. Ponadto , jak si ~ wydaje,
wiele krokow w tym kierunku podej mowano bez swiad omoSci wklad u

SPLOT DWOCH TRADYCJI

w proees tworzenia dobra wspolnego. Niewiele uwagi poswi~cano zwlasz
cza wplyworn doswiadczen uzyskanych w zakresie instytucji liberalnych na
lepsze zrozurnienie dobra wspolnego, co znajduje odbicie w podstawowych
dokurnentach tradycji katolickiej.
Niernniej, kiedy si~gnierny po koneepcj~ dobra wspolnego sforrnulowanll
przez sw. Tomasza z Akwinu w loci classici, udl..rza w niej nie tylko godna
uwagi dalekowzrocznosc, ale takze konkretne ograniczenia, jakirn ze
zrozumialych wzgl¢ow podlegajll przytaczane przezen przyklady oraz ich
instytucjonalne zastosowania, co wynika oczywiScie z owczesnego poziomu
rozwoju instytucji, na kanwie ktorych snul swoje rozwazania. Tak zatern
Akwinata prawie zawsze rnowi 0 "wladzy publicznej" jako 0 glownyrn
strazniku dobra wspolnego. W XIII wieku, w dobie odbywajllcych si~ na
szerokll skal~ przetasowan w hierarchii spolecznej, sporow terytorialnych
oraz panoszllcej si~ na obszarach wiejskich anarchii, kiedy dla obrony
przed rozbojami i krllzllcyrni po kraju zbrojnyrni grupami rnusiano
fortyfiko wa6 zamki i wznosi6 pot~i:ne rnury obronne wokol enklaw
cywilizacji, waga, jakll Akwinata przykladal do samego tylko zaprowadze
nia politycznego porZlldku, nie byla pozbawiona racji. Tak wi~ nast~pnyrn
epokorn, w tyrn rowniez w niernalyrn stopniu autororn Federalisly,
przypadlo w udziale opisanie w jasnych slowach nadui:y6 dobra wspol
nego, od ktorych nie byia rowniez wolna "wladza publiczna" (co nie
ozn acza, ze T ornasz z Akwinu w ogole nie podejrnowal tego ternatu), oraz
obrnyslenie instytucjonalnej alternatywy - novus ordo.
Przechodzllc nast~p nie do encykliki Leona XlII Rerum Novarum z 1891,
b¢lleej pierwszyrn sposrod wielkich wspolczesnych dokurnentow katolic
kich traktujllcych 0 dobru wspolnyrn, oraz sledzllC uwaznie znaczenia,
w jakich stosowala ten termin wydana w 40 lat poiniej encyklika Piusa XI
Quadragesimo Anno (1931), zauwazarny wyrai:ne oznaki rozwoju. W prak
tyee terrnin ten zdaje si~ na ogol pelnic funkcj~ poiernicznll. Obaj papieze
gorliwie zwalczajll teorie, ktore w ich rnniernaniu kladll nadrniemy nacisk
na jednostk~. Staraj ll si~ zawsze podkreSlac spoieczny wyrniar ludzkiej
natury oraz wzajernne zaiei:nosci mi¢zyludzkie. Obaj papiei:e cz~Sciowo
przej~li niekt6re nauki piynllee z doswiadczen instytucjonalnych. (Np.
Leon XIII sklania si~ ku teorii wspoinego przeznaezenia dobr natury
l ohna Locke'a i ku jego rozwai:aniom nad prawern do wiasnosci prywat
nej). Zarazem jednak papieze ci przeciwstawiajll si~ ternu, co w ich
rozurnieniu stanowilo glowny nurt ideologii "liberalnej" (uzywane przez
nich okreSlenie "liberalny" posiada wydZwi~k zdecydowanie ujemny).
Fi1 ozofi~ liberalnll uwazajll za atornistycznll i propagujllcll postawy anty
spoleczne. Przez "in teres wlasny" rozurniejll zazwyczaj nie "wiaSciwie
poj~ty interes wiasny", leez jego przeciwienstwo, a wi~c egoizrn.
Zajrnuj llc takie wiasnie, zasadniczo polemiczne stanowisko, Leon XlII
i Pi us XI stosujll wyrazenie "dobro wspoine" w calej gamie r6i:norakich
znaczen i kontekstow. WlaSciwie w kazdym przypadku rna ono sluzy6
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uwypuldeniu spotecznego wymiaru ludzkiej kondycji. Niekiedy uzywaj,! je
bardzo ogolnikowo, tak ii: trudno przypisac mu jakid konkretne ezy
instytucj onalne znaczenie. Niekiedy znow posluguj,! si~ nim w celu
uzasadnienia jakiegos dokladnie sprecyzowanego projektu, jak na przyldad
potrzeby stworzenia ojcom rodzin moi:IiwoSci. zdobycia "minimum srod
kow utrzymania" dla siebie i swych rodzin. Najcz~Sciej, nieomal zawsze,
staraj,! si~ oderwac spojrzenie ludzi od ich wlasnych spraw i skierowac je
ku szerszym zmianom zachodZi!cym w strukturach spolecznych, jakie
zwtaszcza w Europie cechowaly XIX i XX wiek. Szczegolni! uwag~
poswi~eali potrzebom robotnikow w szybko rozwijaj,!cych si~ miastaeh,
jak rowniez relatywnemu uboi:eniu obszarow wiejskich w epoce, gdy
glowne ZrOdlo bogactwa przenosilo si~ z ziemi i rolnictwa na produkej~
i przemysl miejski.
W walce przeciw totalitaryzmowi, ktora zbiegla si~ z okresem II wojny
swiatowej, Pius XII zaczi!l w1i!czac do rozwai:ari nad dobrem wsp6lnym
nowe akcenty, kladi!ce nacisk na wag~ praw osoby. Podobnie do swyeh
poprzednikow, Leona XIII i Piusa XI, podkreslal prawa do wolnyeh
zrzeszen. (Ostatecznie sam KoSci61 jest jednym z takich zrzeszeri, a jego
ziemski los jest Scisle uzalei:niony od organizacji, ktorym udziela swego
szerokiego poparcia, l,!cznie ze zwi¢ami zawodowymi i, w pierwszym
rz¢zie, rodzin,!.) Tymczasem rozwijana przez Maritaina refleksja nad osob,!
ludzki! (personalizm), demokracji!, paristwem, spoleczenstwem oraz powsta
nie "solidaryzmu" rozpowszechniaji!cego si~ wsrOd wielu innych myslicieli
katolickich w Niemczech i we Franeji odmienialo klimat intelektualny.
Poslugiwano si~ poj~ciem dobra wspolnego w taki sposob, by wysuwac na
plan pierwszy prawa woInych obywateli i swobodnych zrzeszen.
Ujmuji!c rzecz w skrocie, do czasu zwolania Drugiego Soboru Watykan
skiego (1961-65) koncepcja dobra wspoInego w katolickiej mysli spolecznej
ulegala coraz wyrainiejszej krystalizacji. Niestety ta konkretyzacja poj~a
zacz~la przynosic owoce akurat wtedy, gdy mysliciele katoliccy wlasciwie
zaniechali juz jego stosowania. Bye moi:e zniech~cila ich jego ogol
nikowosc; jego praktyczna przydatnosc wielu ludziom wydawala si~ coraz
bardziej wi!tpliwa.
A oto, jak przedstawia si~ moja wlasna hipoteza odnosnie przyczyn tego
zjawiska. U progu lat 60-tych mysliciele katoliccy stan~li nagle wobec
calego pakietu zagadnieri: ekumenizmu, odpr~i:enia na linii
Wschod- ZachOd, "otwarcia si~ na lewi~" , ruchu na rzecz ob rony praw
obywatelskich w Stanach Zjednoczonych, przemian urbanizacyjnych, woj 
ny w Wietnamie, "rewolucji mlodziezowej" i wielu innych, co spowodowa
ne zostalo glownie "otwarciem si~" kosciola katolickiego na swiat, ktore
nasti!pilo podczas Soboru Watykariskiego Drugiego (kiedy to po raz
pierwszy wi~kszosc zgromadzonych dostojnikow KOScioia pochodzila
spoza Europy), ale taki:e, przynajrnniej w sferze symbolicznej, wzrostem
powszech nych oczekiwari, ktore znalazly wyraz w Nowej granicy mlodego
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Johna F. Kennedy'ego. W wirze wszystkich tych spraw problematyka
dobra wspolnego zeszla na dalszy plan i rzadko na szerokim forum toczyly
si~ na jej temat dyskusje.
Gl~bsz,! jeszcze przyczyn~ stanowil fakt, ii wielu myslicieli katolickich
zac~lo traktowac wlasn,! tradycj~ intelektualn,!, si~gaj,!C'! korzeniami
poj¢ tomistycznych, takich jak prawo naturalne i dobro wspolne, jako
anachronizm. Wielu przyswoilo sobie poj¢ a b~ ,!ce w powszechnym
obiegu . Ale, si ~gaj,!c najgl~bszej plaszczyzny, nieliczni tylko myslicie1e
katoliccy w skali calego swiata zadali sobie trud przeanalizowania na
dostatecznie gl~bokim poziomie intelektu alnym zwi,!zkow pomi~d zy do
swiadczeniami liberalnymi w polityce, ekonomii i kulturze, a wczeSniej
szymi intelektuainymi tradycJami katolicyzmu. Bez echa przeszlo zwlaszcza
doswiadczenie amerykanskie - wraz z Federalistq, Deklaracj,! Niepodleglo
Sci i Konstytucjll, dzielem Tocqueville'a i Lincolna, a takie sporem
kapitalizmu z socjalizmem.
W konsekwencji podj~ci e skomplikowanej i zawilej pracy inteIektualnej
prowadz'!cej do pogodzenia praw wolnych osob, a wi~c poj~ a raczej
nowoczesnego z punktu widzenia praktyk instytucjonalnych , z dawniej
szym rozumieniem dobra wspolnego uleglo opoinieniu. W pcwnym sensie
problem ten podj'!! jui Jacques M aritain w wydanej w 1947 ksillice Osoba
a dobro wsp6lne, zas dzi~ ki badaniom prowadzonym przez l ohna Court
neya Murraya SJ przed i podczas Soboru Watykanskiego Drugiego udalo
si~ uporz'!d kowac wiele niezb ~ n ych materialow. Jednakie znaczny dys
tans, jaki, jak mniemano, dzielil sposob myslenia wlasciwy tradycji
liberainej , nie wyl,!czaj,!c tworcow K onstytucji Stan ow Zjednoczonych, od
tradycyjnej katolickiej architektoniki poj~ciowej nie doczekal si~ sys
tematycznej analizy. Zadziwiajllcy sukces li beralnych idei ekonomicznych
po II wojnie swiatowej, ktorych wyiszosc nad marksistowsko-socjalistycz
n,! altematyw,! uznano w ostatnich latach niemal jednoglosnie, stanowil
szczegolnie wain,! przeslank~ przemawiajllC'! za konieczn oscill ponownego
przemyslenia tzw. "ekonomii mieszanej", czyli wspolczesnej wersji "ekono
mii politycznej". Zatem ostatnio uwag~ sku piano glownie na wypracowa
niu najkorzystniejszej syntezy wzgl~nie wolnego rynku ekonomicznego
z interwencjonizmem panstwowym. Rowniei i w tym kontekScie pojawilo
si~ ze szczegoln,! wyrazistoScill zagadnienie wolnej osoby i dobra wspol
nego. Dlatego tei kwestia relacji pomi~zy instytucjonalnym funkcjonowa
niem spoleczenstwa liberalnego a nowymi katolickimi koncepcjami osoby
i dobra wspolnego znalazla si~ w punkcie centralnym.
Przypadek historii intelektualnej sprawiI, ie potrzeba podj~cia tego
zadania pojawila si~ w czasie, gdy mysliciele liberalni dokonywali prze
gl,!du "komunitarnych" zaloi en wlasnej tradycji i jej cz~sto przemil
czanych powi,!zan z pierwotnymi koncepcjami publicznego czy wspolnego
dobra. Szcz~sliwy ten traf zrodzil przekonanie, ie przebadanie niektorych
korzeni tak liberalnej , jak i katolickiej tradycji moie okazac si~ wielce
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przydatne dla nich obu. Nalezy koniecznie zmniejszye przepasc, jaka przez
niemal dwa stulecia dzielila obie te tradycje.
TO, CO LmERALNE I TO, CO KOMUNITARNE
W latach 1980-86 biskupi katoliccy Stanow Zjednoczonych poswiycili
wiele czasu pracy nad sporzl!dzeniem dokumentu na ternat katolickiej
nauki spolecznej i ekonomii amerykanskiej. Z godnl! podziwu, bye moze
bezprecedensowl! w historii KoSciola, otwartoscil! biskupi poddali wstypne
szkice swojej pracy pod oSl!d opinii publicznej.
Jeden ze wspolautorow listu amerykanskich biskupow katolickich na
temat ekonomii, David Hollenbach 81, przedstawil, niezalei:nie od wspom
nianego wyzej dokumentu, zawartl! w nim "spojnl! teoriy moralnl!".
Hollenbach daje do zrozumienia, Ze teoria stanowil!ca podtekst duszpaster
skiego przeslania obejmuje zarowno czyse tradycji "liberalnej", do kt6rej
zaliczajl! siy tacy wspolczeSni autorzy jak John Rawls, Ronald Dworkin,
Amy Gutmann, William Galston i Bruce Ackerman, jak i czyse tradycji
"komunitarnej", za ktorl! opowiadajl! si~ tacy wspolczeSni ludzie piora,jak
Michael Sandel, Alasdair MacIntyre, Michael Walzer i inni. Hollenbach
w syntetycznej formie podaje po cztery wytyczne kai:dej z tych tradycji.
Oto one:
WSKAZANIA LIBERALNE

1. F undamentalnl! norml! moralnoSci spolccznej jest prawo kazdej
osoby do rownego traktowania i szacunku.
2. Podstawowa struktura polityczna, ekonomiczna i spoleczna winna
bye zorganizowana w taki sposob, aby zapewniac funkcjonowanie spole
czenstwa jako sprawiedliwego systemu wspolpracy mi~d zy wolnymi i row
nymi wspolobywatelami.
3. W warunkach pluralizmu wolne i rowne jednostki zywil! rome,
niekiedy wzajernnie sprzeczne przekonania filozoficzne, moraine i religijne
co do pelnego dobra czlowieka; dlatego wyklucza sit: jakiekolwiek dziala
nia zmierzajl!ce w kierunku narzucenia powszechnej wizji dobrego spole
czenstwa, ktore bylyby prowadzone na drodze prawnej lub przy uzyciu
wladzy panstwowej, jako ze stanowiloby to naruszenie prawa niekt6rych
osob do r6wnego traktowania i szacunku. Ten punkt widzeni a moma uj 'le
krotko w formie twierdzenia, Ze prawo jest wyzsze nad dobro.
4. Poniewaz niektorzy ludzie przychodzl! na swiat w bardziej sprzyjaj'l
cych okolicznosciach niz inni, np. obdarzeni wyj'ltkowymi zd olnoSciami
lub w szczegolnie korzystnych warunkach materialnych, co bynajrnniej nie
jest ich wlasnl! zaslugl!, nalezy rownowazye tendencje do nieproporcjonal
nie wysokich zysk6w poprzez stosowny interwencjonizm spoleczny, nie
taki jednak, ktory znosilby wszelkie nierownosci pod wzglydem zasobow
materialnych czy wladzy politycznej.
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Zarysowuje si~ dose wyrafua roinica mi~zy tymi czterema wyszczegol
nionymi przez Hollenbacha tezami wspolczesnych autorow amerykanskich
a niektorymi ldasycznymi twierdzeniami tradycji liberalnej sformulowany
mi przez lohna Locke'a, Adama Smitha, Thomasa lefTersona, lamesa
Madisona, Alexisa de Tocqueville'a, lohna Stuarta MilIa, Abrahama
Lincolna i innych. W zwi¢u z tym prawo tych wspolczesnych autorow do
przydomka "liberalny" pozostaje pod znakiem zapytania. Tradycja "libe
ralna", jaka wylania si~ z dziel Ludwiga von Misesa, Friedricha A.
Hayeka, L.T. Hobhouse'a i lohna Graya przedstawia si~ nieeo inaczej.
PrzeSledzenie owych roinic, tak merytorycznych, jak terminologicznych,
oddaliloby nas dose znacznie od tematu, ktorym si~ obeenie zajmujemy.
Ale czytelnik raz jeszcze powinien zwr6cie uwag~ na to, iz teoretyczne
fundamenty listu pasterskiego biskup6w w znacznej mierze pomijajq tak
istotnq dla doswiadczenia amerykanskiego ldasycZllq tradycj~ liberalnq.
WSKAZANIA K OMUNITARNE

1. Osoba ludzka jest zasadniczo istotq spolecznq. Role, zobowiqzania
oraz wi~zy spoleczne sq zasadniczymi czynnikami w ksztaltowaniu osobo
wosci.
2. OkreSlenie wlaSciwego sposobu Zycia zaleZy od uprzcdniego ustalenia,
jakie rodzaje stosunkow spoleeznych i uczestnictwa we wspolnocie ocenia
si~ jako dobre same w sobie. A zatem dobro stoi ponad prawem. Sarno
poj~ie "praw" w znaczeniu nadawanym mu przez liberalizm stanowi
faktyczne zaprzeczcnie podstawowej roli wspolnoty w fonnowaniu osobo
wosci czlowieka.
3. Istoty ludzkie nie posiadajq spontanicznej wiedzy 0 tym, co dobre, nie
potrafiq tez zdobye jej ani drogq dogl~bnej introspekcji, ani td poprzez
filozoficznq analiz~ osobowosci w oderwaniu od celow, ku ktorym winna
ona d~ye . Dlatego, jeZeli chcemy wiedziee, jak powinno si~ zye i jak
powinna wyglqdac organizacja spoiecznosci, musimy odbye staz w obr~bie
wspolnoty posiadajqcej tradycj~, ktora wyksztalcila w niej enot~.
4. Odpowiedz na pytanie, jak powinno bye zorganizowane spolcczen
stwo jako calose, zalezeC b~zie od integralnej wizji dobra calej wspolnoty,
a wi~ od wizji dobra wspolnego. lednak ze wzgl~u na zaawansowany
stopien pluralizmu wsp61czesnego Zycia spolecznego, brak nam wsp61noty
obywate\skiej, kt6rej tradycje i pozytywne wartoSci moglyby pouczyc nas,
czym jest dobro wspolne. Dlatego przez pewien czas musimy si~ skoncent
rowae na poznawaniu owych wartoSci w obr~bie wspolnot mniejszych nii
cala ludzkose czy nar6d, a mianowicie w grupach lokalnych lub tworzo
nych na mocy wyboru przyst~pujqcych do nich czlonkow, ktore majq
wspolnq wizj~ ludzkiego dobra.
Wedlug Hollenb acha teoria, na gruncie ktorej powstal list biskupow,
Iqczy w sobie obie te tradycje. Przemawia on wywodz,!cym si ~ z liberalizmu
jyzykicm praw i swob6d, ale taue j~zykiem enot i dobra wspolnego
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z komunitaryzmu. Czyni tak wykorzystuj'!C pogl4dy Arys
totelesa i Tomasza z Akwinu (przyswojonych zdaniem Hollenbacha
glownie za posrednictwem Johna Courtneya Murraya SJ), gdy podkrcila,
ze "zycie ludzkie to zycie we wspolnocie", oraz ze "wspolnota stanowi
o osobowosci". Hollenbach przytacza kilka fragmentow tekstu swiad
cZ'l:cych 0 tym, ze dokument czerpie inspiracj~ z tradycji zarowno
liberalnej, jak komunitamej. Pol'l:czenie to prowadzi naturalnie do "silnie
rewizjonistycznej odmiany liberalizmu". W analogiczny sposob biskupi
modyfikuj'l: komunitaryzm w jego czystej postaci nakladaj'l:c nan dwa
rodzaje liberalnych ograniczen. Pierwszy - to pozytywne i negatywne
ograniczenia natury teologicznej, zas drugi wyplywa z istoty panstwa
li beralnego.
Ograniczenia pozytywne polegaj'l: na tym, i:e osoba ludzka jako stworzo
na na obraz i podobienstwo Boga jest swi~ta w tym sensie, i:e nie moma jej
po prostu podporz'l:dkowac spoleczenstwu jako calosci, tak jak srodek
podporz'l:dkowuje si~ celowi. Ponadto warunkiem przyrnierza m.i~dzy
Bogiem a Izraelem (ktore to przymierze leglo u podstaw amerykanskiej
tradycji przymierza i umowy) jest zgoda ludzi na jego przyj~cie, co zaklada
dysponowanie prawem do namyslu i wyboru, wyniesienie ludzi do rangi
podmiotow moralnych. Ochrona dobra wspolnego wspolnoty obj~tej
przymierzem rna zatem polegac na zapewnieniu wszystkim jej czlonkom
wolnosci i rownosci wobec prawa.
Co do ograniczen negatywnych, to opieraj'l: si~ one na zastrzezeniu, ze
mimo iz ludzie zostali stworzeni na obraz i podobienstwo Boga, nie s'l:
przeciez rowni bogom. Pierwotna wersj a listu biskupow spotkala si~
z zarzutem, ze przywi'l:zywala zbyt mal'l: wag~ do ludzkich ograniczen,
ignorancji i zla; wygl'l:dalo to troch~ tak, jak gdyby raz odkupiona
ludzkosc mogla wzniesc si~ w krain~ utopii. Ostateczny szkic dokumen tu
nosi silny Niebuhrowski akcent p%zony na ludzk'l: grzesznosc. Jako
przyklad "chrzeScijanskiego realizmu", ku ktoremu sk/ania si~ ostatecz
na wersja przes/ania, przytacza Hollenbach s/owa Reinholda N iebuhra,
rownie dobrze mog/by jednak pos/uzyc si~ nast~puj'l:cym cytatem z Thoma
sa Jeffersona:
"M6wi silt niekiedy, ie czlowiekowi nie mozna powierzyc rz~6w nad samym
sob~. ezy witte moma powierzyc innym sprawowanie nad nim rzqd6w?
A moze odnaJezlismy anioly pod postacill, kr616w, aby nim rz~zily? Niech
bistoria sarna odpowie na to pytanie."
Jako jedno z politycznych ograniczen komu nitaryzmu podaje Hollen
bach tez~ dokumentu mowillC4 0 ograniczonej, lecz niezb¢nej roli rZ'l:du
w czuwaniu nad dobrem wspolnym . W tym jednak miejscu Hollenbach
przytacza fragment listu, kto ry z pozoru mowi 0 ograniczonej funkcji
rZ'l:du, w rzeczywistosci zas p rzypi suje mu niezwykle szerokie kompetencje:
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"Rz~d rn a do spe lni e nia funkcj~ moraln~: ochron~ praw
czlowie k a i zape w n i e n ie w sz y stkim czlonkom wsp61noty
p o d s ta w o wej s pra wi edliw o sc i . Na spoleczeristwie rozumianym tak
jako calosc, jak i jako konglomerat romorodnych plaszczyzn i aspektow,
spoczywa odpowiedzialnosc za budowanie dobra wspolnego. Ale to wlasnie
do rz¥Ju naJeiy zagwarantowanie mi nimum warunkow umoiliwiaj~cych
prowadzenie tej bogatej spolecznej dzialalnoSci, a mianowicie zagwarantowa
Die praw czlowieka oraz sprawiedliwosci" (par. 122).

Od owego "minimum" list przechodzi do zapewnienia wszystkim
obywate1om zrOdla dochodu, opieki lekarskiej, mieszkania itp. W tym
miejscu H ollenbach powoluje si ~ na lohna Courtneya Murraya SJ. Po
pierwsze, jak stwierdza, wklad Murraya polegal na wyraznym rozgranicze
niu pomi¢ zy spoleczenstwem a panstwem (w rzeczywistosci praca Mari
taina na ten temat poprzedzila tezy Murraya i stanowila ich uzupelnienie).
Po drugie, M urrayowi przypisuje si~ dokonanie rozr6:i:nienia mi\!dzy
dobrem wsp61nym a " porz'!d kiem publicznym". Porz,!dek pUbliczny
poprzedza dobro wsp6lne w tyrn sensie, ii zapewnia minimum sp6jnoSci
w obr\!bie spoleczenstwa, je:i:eli rna ono, przy calej swej r6:i:norodnoSci,
zd,!iac ku dobru wsp6lnemu. Ale sam porz,!dek publiczny zasadza si\!
z kolei na czterech podstawach: sprawiedliwosci, spokoju spolecznym,
morainoSci pu blicznej i spoleczn yrn dobrobycie. Warunkiem sprawiedliwo
sci jest przestrzeganie praw czlowieka; spok6j spoleczn y to autentyczne,
oparte na sprawiedliwosci wsp6listnienie obywate1i; moralnosc publiczna
obejmuje ustal ony moc,! zgodnej opinii spolecznej elementamy kanon
zasad zachowania; spoleczny dobrobyt natomiast zapewnia ludziom od
powiednie warunki materi alne, umoiliwiaj,!c im dzialanie.
Zdaniem Murraya wsp6lnota polityczna nie obejmuje caloksztaltu iycia
spolecznego. Ale jdli nawet sprawiedliwosc polityczna nie daje pelni dobra
wsp61nego, to jednak stanowi ona w i e l ki e dobro. Wsp61nota polityczna
r6ini si\! od wsp61noty rodzinnej czy koscielnej, z kt6rych pierwsza opiera
si\! na wi\!zi uczuciowej , druga zaS na miloSci bl izniego. Jest to wsp6lnota
o charakterze obywate1skim. Funkcjonuje w oparciu 0 rozumowe roz
waiania na temat istoty, zad an i dobra wsp61nego wsp61noty. H ollenbach
konczy sw6j wyw6d stwierdzeniem, ii dla M urraya spoleczenstwo liberalne
nie zaklada wyiszoSci prawa nad dobrem ani moiliwoSci zdefiniowania
sprawiedliwosci politycznej z punktu wid zenia autonomicznej jednostki .
Naleialoby raczej powiedzie6, i e prawo jest cz~sci ,! dobra, a osi~ganie
sprawiedliwosci cz~sci,! drogi ku dobru wsp61nemu. Ani Rawls, ani
Murray nie ujmuj,! liberalizmu i wsp61noty w kategoriach dw6ch cal
kowitych przeciwienstw.
T ak wi\!C praca Hollenbacha wykazuje, ie przynajrnn iej niekt6rzy
myslicie1e nalei,!cy do nurtu tradycji katolickiej zacz~li powainie trak
towac tradycj~ libe raln,! i nareszcie pod krd lac jej kom unitarny wymiar.
Daje si\! to takie zauwaiyc w wainiejszych esejach na tematy ekonomiczne
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piora kardynalow HoefTnera i Ratzingera, a takze innych niemieckich
autorow. lednakie Hollenbach wynosz'!c Rawlsa, Dworkina i innych
przedstawicieli tego nurtu do rangi wyl'!cznych interpretatorow tradycji
liberalnej naraza siy na ryzyko zlekcewaienia klasycznej tradycji liberalnej,
ktorej dot,!d niespoiytkowana m,!drose moglaby okazae siy wielce przydat
na dla katolickiej mysli spolecznej. (...)

ZAKONCZENIE
Libcralem jest ten, kto z calym szacunkiem odnosi siy do drugiej wolnej
osoby. S,!dzy, ze z podobnej intuicji wywiool swoj,! definicjy cywilizacji
jako dialogu obywatelskiego sw. Tomasz z Akwinu - tzn . jako szacunku,
jakim jcden obywatel otacza godnosc osoby drugiego obywatela. Akty
takiego wlasnie szacunku - racjonalna argumentacja w miejsce przymusu
- stanowi,! 0 cywilizowanym spoleczenstwie. Naturalnie Zadne spoleczen
stwo nie odpowiada w pelni temu idealowi, ale kaide z nich podlega
ocenie, ktorej miar,! jest czystosc wystypowania takich aktow.
Dobro wspolne naleiy zatem pojmowae jako dobro rozumu. "Libera
lizrn - pisze von Mises - nie twierdzi, ze ludzie zawsze posttrPuj,! wed lug
racji rozumu, ale ie powinni, w swoim wlasnym dobrze pojytym interesie,
zawsze postypowae rozumnie." Dobro wspolne wolnych ludzi to porz'!dek,
w ktorym regularnie odbywa siy dialog krytyczny - a wiyc uwzgl¢niaj,!cy
racje drugiej osoby. Porz,!dek ten szanuje godnosc kazdej wolnej osoby,
jak rowniez niezb¢ny do prowadzenia takiego dialogu lad powszechny.
1ak wykazal Hobhouse, uczestnictwo w takim porz,!dku to najWYZsze
dobro, jakie moze stae siy udzialem wolnej osoby. lest one takze
warunkiem ci,!glego postypu spolecznego, z ktorego dobrodziejstw czerpie
kawa osoba.
Ale rownoczesnie zauwaiylismy, ie, niezaleinie od zd efiniowania dobra
wspolnego w kategoriach dobra porz'!dku zbudowanego na bazie obywa
telskiego dialogu , konieczne jest tez zdefiniowanie go pod k,!tem instytuc
jonalnym. Mowie 0 dobru wspolnym to tyle, co mowie 0 instytucjach,
ktorych rutynowa dzialalnosc przyczynia siy do jego osi,!gniycia. Nalezy
zatem, mowi,!c 0 dobru wspolnym , miee na wzgl¢zie zespol instytucji,
o ktorych z doswiadczenia wiadomo, ze stalyna straiy takiego porz'!dku,
lub prawdopodobne jest, ze byd,! go strzec jeszcze baczniej. Nie wystarcz'!
zatem ani czyste, skrdlone na papierze idee, ani entuzjastyczny idealizrn.
N aleiy przejsc do opisu instytucji, 0 kt6rych z najwiyksz,! doz,! praw
dopodobienstwa mozna powiedzie6, iz rzeczywikie byd,! dzialae na rzecz
dobra wspolnego.
Oczywiste wydaje siy, ze do osi'lgniycia tego cel u niezbydny jest "rynek
idei": wolna prasa, wolnose slowa i zrzeszen, wolne instytuty naukowe
i osrodki badawcze, powszechna oswiata i rozwoj uczelni, nieskrtrpowana,
swobodna dzialalnosc stowarzyszen artystycznych i intelektualnych, itp.
Z uwagi na grozby tyranii demokratycznej wiykszosci konieczna wydaje siy
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taki:e pewna forma rzlldow republikanskich, gwarantujllca prawa mniej
szoSci i podbudowana systemem kontroli i rownowagi w celu zapobiezenia
demokracji bezposredniej . Musi talcie istniee system ekonomiczny har
monizujllcy z wolnoScill slowa i nauki. Zwlaszcza realizacja postulatu
wolnosci slowa bylaby nie do przeprowadzenia bez systemu prywatnej
wlasnoSci. Ten zapewne fa kt tlumaczy, dlaczego wi~kszosc demokratycz
nych socjalistow, w przeciwienstwie do marksistow, nie obstaje przy
koncentracji wlasnosci spolecznej w r~kach aparatu panstwowego, pozos
tawiajllc wlasnosci prywatnej znaczny zakres swobody.
T ak wi~c definicja dobra wspolnego nie moze si~ ograniczac jedynie do
utopijnego idealu, lecz musi rowniez wskazywae na konkretne instytucje
i rozwillzania, d zi~k:i ktorym moZliwa b¢zie faktyczna realizacja dobrego
porzlldku spolecznego. Teologiczno-filozoficzna defmicja moze bye przy
datna jako iroolo probierzy sluZllcych do oceny stopnia post~pu lub
regresu. Ale nie moma nazwae jej praktycznll dopoty, dopoki nie zostanll
w niej wyszczegolnione instytucje, ktore wsroo historycznych zawiloSci
poddawac jll b~dll praktycznym sprawdzianom.
Ponadto ludzie aktywnie tworZl! rzeczywisto sc; Sll dociekliwi, tworczy,
wybiegaj'lcy mysl'l w przyszlose. Dlatego ich dobro wsp61ne podlega
dynamice rozwoj u. Ale jak mog'l czerpae nauki z doswiadczenia - oceniae
i reformowae wyprobowane w przeszloSci instytucje - jezeli instytucje te nie
b¢'l w pewien sposob otwarte na krytyk~, ulepszenia i dalsze doswiad
czenia? Kto moze z gory przewidziee, ktorzy sposroo og61u obywateli
stan'l si~ tworczymi pionierami przyszlosci? Aby takim sprawdzianom
sprostae, instytucje dobra wspolnego musz'l - nawet z formalnego punktu
widzenia - odznaczae si~ w praktyce dwiema cechami: (I) musz'l dowiese
zd olnoSci do stosunkowo szybkiej reformy i (2) winny wykazae siv
wzgl¢nie szybkim kr'lzeniem elit, tak aby utalentowane i tworcze,
a pochodz'lce z niZszych warstw spolecznych, jednostki mogly jeszcze za
Zycia jednego pokolenia osi'lgn'lc odpowiedzialne stanowiska. W przeciw
nym razie spoleczenstwa sprawialyby wrazenie zamkni~tych .
Z tego wzgl¢u, jak sugerowal Hobhouse, ani rownosc dochodow, ani
rowne traktowanie nie sprzyjaj'l dobru wspolnem u. Z korZYSci'l dla
wszystkich obywateli jest, aby osoby obdarzone szczegolnymi uzdol
nieniami i taientem tworczym czvsto i regularnie dochodzily do wysokich
pozycji. Podobnie z punktu widzenia dobra ogolu jest wysoce poz'ldane,
aby osoby takie mialy dostvp do srod kow potrzebnych do realizacji
nowych eksperymentow w dziedzinie mysli, dzialan oraz instytucji, ktore
posun'l naprzoo rozwoj calej spolecznosci. Poniewaz historia uczy, iz
koncentracja wladzy prowadzi do nepotyzmu, kumoterstwa i faworyzowa
nia, otwarty system ekonomiczn y 0 d uzym stopniu niezalemosci od
pans twa wydaje si~ stanowic zasadniczy skladnik dobra wspolnego.
Hipoteza ta nie jest oczywiScie nie do obalenia; przemawia za ni'l jednak
wiele przeslanek.
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Ujmuj~c rzecz w skrocie, tradycja liberalna - ze swymi dobrymi i zlymi
stronami, ze zdobyczami i niepowodzeniami - przekazuje nam dziedzictwo
w postaci niespotykanego bogactwa refleksji nad strukturami instytuc
jonalnymi. Jest ona nosnikiem wielkiej spuscizny doswiadczen w dziedzinie
instytucji politycznych i ekonomicznych, a taue przekainikiem zasad
moralnych i idei.
Co wi~j, tradycja liberalna posiada znaczny dorobek na polu metod
praktycznej realizacji porz~d ku publicznego, dobra spolccznego, rz~ow
republikanskich oraz uniwersalnego systemu wolnoSci naturalnej . Wzboga
cila skarbiec mysli ludzkiej bezposredni~ refleksj~ nad dobrem wspolnym,
wspolnot~ i spoleczn~ kondycj~ czlowieka. Przedstawianie liberalizmu jako
nurtu traktuj~cego jednostk~ wyl~cznie w kategoriach atomistycznych
i egoistycznych jest historycznym falszem. To prawda, :le mysliciele
reprezentuj~cy trad ycj~ liberaln ~ nie zawsze post~powali do konca zgodnie
z wymogami, jakie wynikaly z wyrazanych przez nich d~zen . Oczywistym
faktem jest, 1Z wiele z ich instytucjonalnych doswiadczen nie obejmowalo
wszystkiego tego , co dla dobra wspolnego niezb¢ne. Niew~t pl iwie tak
sarno os~dzone zostanie i nasze pokolenie, gdyz zadna tradycja nie jest
w pelni samowystarczaina.
Niemniej, bior~c pod uwag~ ci~l~ refleksj~ nad woJnoSci~ jednostki
i dobrem wspolnym, osi~gni~a tradycji liberalnej s~ - bye moZe w wi ~k
szym stopniu dzi~ki tworzeniu zdolnych do praktycznej dzialainoSci , refor
mowalnych i otwartych instytucji niz za spraw~ zgrabnych sformulowan
krytycznej teorii - dzielami geniuszu , ktore na trwale wpisaly si~ w dziedzic
two calej ludzkoSci. Osi~gni~em wielkiej miary jest zwlaszcza koncepcja
dobra wspolnego jako dobra por~dku, ktorego wyrom ik stanowi~ instytu
cje umoZliwiaj~ prowadzenie spo/ecznego dialogu na bezprccedensowo
szerok~ skal~. Ci, ktorym uda si~ obmyslee instytucjonalne drogi poszerzenia
jego zakresu , rowniez zaskarbi~ sobie wdzi~cznosc przyszlych pokolen.
Sformulowana gdzid na pocz~tku naszych rozwaian istota dobra wspol
nego polega na "zabezpieczaniu w zyciu spolecznym dobrodziejstw dob
rowolnej wspOlpracy". Nowa koncepcja mieSci w sobie slu~c~ temu celowi
instytucjonaln~ struktur~ systemu spolcczncgo, konkretne osi ~gni~cia w po
staci wyzszego poziomu dobra spolecznego, jak rowniez zespol realistycz
nych, stopniowo doskonalonych probierzy i wskainikow.
Oczywiscie wdzi~czny jestem tradycji katolickiej za to. ze podtrzymuje
nieustann~ refleksj~ nad dobrem wspolnym, oraz ze jej teoria dobra
wspolnego byla od czasow Tomasza z Akwinu tak wi el ow~tkowa, gl~bo ka,
wnikliwa i otwarta na nowe in stytucjonalne moZliwoSci. Jestcm wd zi~czny
klasycznej tradycji liberalnej , a zwlaszcza tworcom Konstytucji Amerykan
skiej, za doswiadczenia instytucjonalne, ktore moim czasom pozwolily na
otwarcie szerszych horyzontow przed wolnosci~ czlowieka, jak rowniez na
osi~gni~ie pelniejszego i gl~bszego dobrobytu powszechnego niz we
wszystkich minionych epokach.
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Zadanie stojl!ce przed tradycjl! katolickl! i liberalnl! jest bez wl!tpicnia
ogromne. Nadal znajdujemy si~ dopiero u progu ery, ktorej inspiracjl! stala
si~ nowa koncepcja dobra wspolnego i wolnej osoby. Zywi~ nadziej~, ze
w cil!gu dwoch nast~pnych stuleci tradycje katolicka i liberalna b~l!
dzialac jako sprzymierzency, a nie przeciwnicy, i ze obie b~dl! si~ wzajemnie
ulepszac, kaida z wlasciwego sobie punktu widzenia. Zdl!zajl! one ku
r6:i:nym celom: jedna ku Krolestwu Boga, druga - ku Krolestwu Czlowie
ka; dzialajl! z dwu odrniennych perspektyw. Ale wolnych ludzi, do ktorych
przemawiajl!, i dobro wspolne, ktoremu obie majl! sluzyc, opromienia
swiatlo obu tych Krolestw. Powolaniem kawej z nich jest praca na rzecz
wspolnego dobra wolnych ludzi. Oby wspolnie wypelnialy to zadanie!
Michael Novak
Uurn. Anna Gowin

Powyiszy lekst pochodzi z V rozdzialu ksi~ki Michaela Novaka Free Persons and
the Common Good. Madison Books, 1990.
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KRZYSZTOF DOROSZ: Zawsze mi si(! wydawalo, ie konserwatyzm
i liberalizm jako kierunki mySlenill politycznego wymagajq uzupelnienill, ie
za tymi orientacjami politycznymi kryjq si{! orientacje swiatopoglqdowe.
Oczywiscie, bardzo CZ(!sto jest lak, ie sq to tylko kierunki polityczne i ie
konserwatyzm deJiniowany jest poprzez swojq opozycj(! wobec liberalizmu,
a liberalizm przez sw6j sprzeciw wobec konserwatyzmu - i to zapewne dla
politologow jest najbardziej interesujqce; dla mnie osobiScie wainiejsze bylo
co innego: staralem si(! zawsze szukac JilozoJicznych, religijnych, mitologicz
nych korzeni konserwatyzmu. ZaJascynowal mnie konserwatyzm religijny,
moie nie w znaczeniu takim pOlOcznym, dlatego ie w potocznym znaczeniu
konserwatyzm refigijny oznacza pragnienie k onserwowanill pewnych instytu
cji; to mnie interesowalo mniej - ja szukalem jakby ,,istoty" konserwatyzmu.
Ale dlaczego? Dlatego ie w pewnym okresie uwaialem liberalizm w mysfi
religijnej i postawach religijnych za slepq uliczk(!; bywa on bardzo atrakcyjny
dla wielu ludzi - i mnie si(! wydawal atrakcyjny - ale sqdzilem, ie prowadzi
on, jak klOS powiedzial, do wielkiej wyprzedaiy chrzeScijailstwa czy w ogole
religijnosci czlowieka. W konserwatyzmie szukalem zatem zapory, oparcia.
Przypadek sprawi/, ie w swych poszukiwaniach natraftlem na grup(!
mysticieli religijnych, od ktorych bardzo wiele si(! nauczylem. SJormulowali
oni koncepcj{! - ktorej co prawda nie nazwali konserwatywnq, bo chodzilo im
o co innego, byli po prostu poszukiwaczami prawdy - przed~/awiajqcq pewnq
interpretacj(! kategorii czasu i przestrzeni. Czas jest czystq dek adencjq,
elementem niszczycielskim - przestrzen jest elementem zachowawczym.
Mowiqc w duiym uproszczeniu, chodzilo 0 to, ie jest jakis zloty wiek na
poczqtku, a w·perspektywie religijnej ten zloty wick to wiek objawienia czy
okres na~t(!pujqcy bezposrednio po objawieniu, kt6re przeciei w kaidej religii
wydarza si(! w jakim.~ konkretnym momencie hLvtorycznym . Wszystko, co
nast(!puje potem, jest dekadencjq, niekoniecznie w postaci radykalnego
przedzialu, ale stopniowego schylku.
o coi zalem chodzi w takiej wizji swillta? Chodzi 0 to, by trzymac sif! tego
zlotego wieku jak najbliiej, jak najpelniej , i by budowac zapor(! dla czasu; by
zatem stworzyc takq cywilizacj(!, kt6rq wypelnialyby znaki, sygnaly od
sylajqce nas do tego zlolego wieku, do okresu objawienia jako okresu
najlepszego, najbardziej tworczego, najbardziej ducho wego.
W pewnym sensie moina powiedziec, ie takim wyznacznikiem konser
watyzmu czy liberalizmu jest grzech pienvorodny. Mo wiqc iartobliwie:
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powiedz mi, co sqdzisz 0 grzechu pierworodnym, a powiem ci, czy jestes
konserwatystq czy liberalem. Konserwatysci sq sklonni uwaiae, ie Adam
przed grzechem byl wcieleniem wszelkiej doskonalosci, a dopiero potem
zaczql si(f spadek i dekadencja. Liberalowie natomiast - ajest ich nieco wi(fcej
na gruncie protestanckim - mniemajq wprawdzie, ie grzech pierworodny jest
pewnym punktem zwrotnym, ale zarazem, paradoksalnie, jest felix culpa. Nie
w sensie tradycyjnym dla chrzescijailstwa, gdzie felix culpa jest skierowane
ku Chrystusowi; chodzi 0 to, ie grzech pierworodny jest pewnym momentem
dajqcym rozwojowe moiliwosci czlowiekowi, ludzkiej duchowosci.
ld/i ktos przyjmuje taki punkt widzenia, to jest liberalem - przynajmniej
w tej parze przeciwienstw - czas nie jest tu czystq dekadencjq, moina zatem
mowie 0 post(fpie, choe oczywiScie nie automatycznym.
Mowi{! 0 tym, ho sq to dla mnie archetypy liberalizmu i konserwatyzmu,
bardzo gl(fboko osadzone w myS/i re/igijnej, bodajby nawet mitologicznej.
Wroemy jeszcze do konserwatyzmujako do pewnego rodzaju zapory, muru
chroniqcego nas przed niszczycielskim dzialaniem czasu - i naszych czasow.
Taki konserwatyzm wydawal mi si{! atrakcyjny, ale niejednokrotnie przy
chodzilo mi dochodzie do wniosku, ie jest to wizja dose teorety czna, ie
wyglqda ona ladnie tylko na papierze. Natomiast kiedy zastanawialem s~
nad sposobami zrealizowania tej wizji w iyciu, zawsze gdzies napotykalem na
opor, dochodzilem do wniosku, ie proby rea/izacji konserwatywnej mysli
. religijnej muszq si(f ile skonczye, dzisiaj w XX wieku, ie to grozi zgolajakimS
totalitaryzmem. Moie nawet byloby dobrze, gdybysmy mogli takq wizj(f
zrealizowae, gdybysmy mogli zbudowae cywilizacj(f zwroconq do tego zlotego
wieku objawienia, ale jest to niemgiliwe - czy nam si(f to podoba, czy nie.
Niemoiliwe - bo musielibysmy zniewalae ludzi, kt6rym sugerowalibySmY
takq realizacj(f.
Wydaje mi si(f, ie podobna sytuacja zachodzi w przypadku konserwatyzinu
filozoficzno-politycznego . leieli konserwatyzm pojmiemy nie jako konser
wowanie wartosci po prostu, ale jako prob(f odwzorowania porzqdku boskiego
na ziemi, to mamy do czynienia z modelem wprawdzie atrakcyjnym , lecz
niemoiliwym w realizacji. Swiadomose tego popycha/a mnie w moich
poszukiwaniach do liberalizmu (podkreslam, ie mysl(f tu 0 wartosciach) .
Choe potem odbijalem si(f od bariery liberalizmu, gdyi jakkolwiek liberalizm
jest nam konieczny jak powietrze, bo bySmy si(f pozabijali bez niego, to
przeciei CZ(fsto prowadzi do relatywizmu wartosci. A wtedy zamiera, znika ...
Sqdz(f - to taki paradoks - ie /atwo jest bye libera/em, jesli jest s~
konserwatystq. Sprobuj(f to wyjaSnie. leieli korzystam z kapita/u wartosci,
kt6re otrzymalem w wychowaniu, to latwiej mi bye liberalem. Ale jui
Ilast(fpne pokolenie, jeieli zosta/o wychowane inaczej, gdy b(fdzie chcialo
intelektualnie te wartosci zrealizowae, one mogq mu s~ wydae mia/kie.
Wroc(f jeszcze do religijnego liberalizmu. Czytalem niedawno ksiqik(f,
kt6rej auto rem jest byly ksiqdz. lest to bardzo liberalny wyklad chrzescijails
twa - moim zdaniem plytki i powierzchowny, lecz mog(f sobie wyobraziC
2- ZNAK
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atrakcyjnosc jego dla wielu ludzi. bo odchodzi po prostu od pewnych
stereotypow. dogmatow. ktore wielu chrzeScijan dziS razq. Ale jest tam pewna
formula. polegajqca na psychologizowaniu prawd chrzescijaizskich. W roz
dziale 0 zmartwychwstaniu autor opisuje np.• jak Sw. Pawel na drodze do
Damaszku spojrzal w oczy jednego z ludzi. kt6rych gn{!bi/. w oczach zobaczyl
cos dziwnego. wydalo mu sif. ze to Chrystus itd. itd. Samemu autorowi latwo
sif pogodzic z takq doslownq wykladniq prawd chrzescijaizskich, bo on, jako
duchowny. wychowany byl w tych wartosciach; ale naslfpne pokolenie moze
patrzec na to inaczej. te doslowne opisy mogq je do niczego nie odsylac.
Psychologizacja prawd chrzeScijaizsk ich wlaSciwie rozklada je kompletnie.
MACIEJ ZI1~BA: Slucha)~c Twoich slow jakby OOruchowo OOkrywa si~
wartosc teologii katolickiej - bo ona nie pasuje do tych obu schematow.
Konserwatywne koncepcje regresu rnajl!, bardzo roznorodny charakter:
Leo Strauss sugeruje, i:e regres pojawi a si~ juz z upadkiem polis. wielu
rnyslicieli katolickich uWaZa, i:e okres optyrnalny ulokowany byl w srednio
wieczu, a zaraz potern roZPOC;zll1 si~ schylek, neokonserwatySci punkt
kryzysu ulokuj~ w 1968 rok u, kiedy rozpocz~l si~ upadek cywilizacji
liberalnej ... Jest to typowe dla mysli konserwatywnej, a taki:e tej teologii,
ktora kladzie nacisk na stan powszechnej szcz~sliwosci i s~dzi, ze mozna
cos z niego ocalic lub cos OObudowac. TeoiOgia katolicka nie pOOziela
takiego optymizmu. Grzech jest prakatastrof~, matk~ wszystkich kata
strof. My, Zyj~c jakby w leju, w wyrwie powstalej po wybuchu, moi:emy co
najwyzej po sladach rekonstruowaC stan miniony, ale proba jego 00
tworzenia jest skazana na niepowOOzenie. Ten stan jest nieodtwarzalny,
OOdziela nas 00 niego przepasc i dzis Zyjemy w stanie zmagan - ku
wypernieniu. Czas rna charakter liniowy, niemniej jest to czas ci~glego
zmagania w nas i rni~dzy nami zla i dobra.
Wspomniald 0 koncepcj i zla tworczego: jest ona rzeczywiScie obecna
w kulturze, przynajmniej 00 czasow OSwiecenia. Mowi si~, ze grzech
stworzyl moZliwoSci rozwojowe, ze dopiero dzi~ki niemu Zycie nabralo
pernej wolnosci, dojrzalego czlowieczenstwa. Teologicznie jest to nie do
przyj~cia, dla mnie jest to i ptytkie, i straszne. Grzech jest wyl~czni e
straszliwyrn okaleczeniem czlowieka, jego oglupieniem, zm~ceniem naszej
zdolnoSci OOczuwania, rozumienia; okaleczeniem, z ktorego gl~bi nie
zdajemy sobie sprawy - gdybysmy sobie zd awali , to bysmy si~ rozsypali,
nie wytrzymalibysmy ci~zaru tej swiadomoSci. Nasza niewiedza jest form~
oslony, a dopiero kiedys - j uz przygotowani - ujrzymy prawd~ w jej perni o
Wobec tego pojawia si~ pytanie, czy jest moZliwy konserwatyzm , ktory
OOrzuca id~ regresu (a takze id~ post~pu, gdyz - rzecz jasna - ona jest
antykonserwatywna). Wyd aje mi sj~, ze jest moZliwy taki katolicki
konserwatyzm i chyba taki konserwatyzm wyznaj~. Czas istnieje liniowo
i biegnie do pewnego wypernienia, lecz nie rna w nim samoczynnego
post~pu, jest bowiem pewna niezmiennosc natury ludzkiej . To w tej
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niezmiennosci kryje si~ konserwatyzm, bezIitosny wobec idei post~pu,
wszeikiego automatyzmu, wiary, i;e przy post~ie ekonomicmym, technicz
nym, cywilizacyjnym, odbywa si~ jakoSciowa zmiana w czlowieku poprzez
zmian~ swiadomosci, rozwoj wraZliwoSci morainej itd. I tu wchodzimy
w spor 0 wartosci, tu zaczyna si~ zderzenie konserwatyzmu i liberalizmu.
JesJi zas chodzi 0 psychoiogizowanie prawd wiary, to jest to smierc
chrzescijanstwa, smierc kaidej religii. Kame alegoryzowanie reJigijnych
podstaw oznacza zarazem ich zniszczenie. Musimy utrzymac si~ na
poziomie ontoiogii, zadac sobie pytanie, jak istniejll wartoSci, czy Sll reaine,
czy tei: Sll kwestill indywiduainych przekonan (do czego bardzo przywillza
ny jest liberalizm). Tutaj napi~e chrzeScijanstwo - liberalizm wyst~pi
z calll ostroScill.
Musz~ cos dodac. Zaczqlem mowic 0 wizjach konserwatywnych, ktore
zbudowane sq na osi czas - przestrzen, w zwiqzku z czym mowiliSmy
o post~pie, 0 regresie itd. Ale oczywiScie nie tylko 0 to chodzi w naszych
wizjach konserwatyzmu i liberalizmu. Poruszyies tutaj problem wartosci.
Wydaje mi si{J, ie to jest problem centralny dla klopotow naszej kultury
i cywilizacji. Upraszczajqc nieco spraw{J, obecna sytuacja przedstawia si{J tak:
wszyscy my, ktorym zaleiy na utrzymaniu pewnych wartosci, musimy bye
dzis konserwatystami, poniewai jesteJmy swiadkami, jak warto.fei odchodzq,
kruszq si~, sq niszczone, deptane w calej kulturze zachodniej. Proba ochrony
wartosci czyni z nas konserwatystow.
No dobrze, ale jak ich broniC? I tutaj dotykamy sprawy centralnej,
a zarazem bolesnej i trudnej: a mianowicie autorytetu. Kolakowski napisal
kiedyJ, ie kultura bez tabu nie ma wlaiciwie sensu. Jak bronie tego tabu, tego
autorytetu? Moina powiedziec, ie Kosciol rna wbudowany autorytet. Jednak
nie jest to takie proste - no calym swiecie obserwujemy zjawisko buntu.
Sqdz~, ie ten autorytet uiega stale pewnemu niszczeniu i podminowaniu. I to
za sprawq rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego, a nie z czyjej.~ zlej woli czy
.swiadomego dzialania.
Autorytet Kosciola zbudowany zostal w innej epoce, w oparciu 0 inne
przeslanki, 0 odmienny paradygmat kulturowy. I cZ{Jsto mam wraienie, ie
naprzeciwko tego autorytetu stoi myslenie naukowe. Nie chodzi mi tu
o sprawy tak trywialne,jak to, ie Pismo.sw. majednq koncepcj{J stworzenia,
a nauka innq. Chodzi mi 0 dyrektywy metodologiczne, 0 to, ie myslenie
naukowe jest pewnq drogq poszukiwania prawdy - bardzo rozpowszechnionq,
poprzez osmoz{J przenikajqcq nawet do ludzi nie majqcych z naukqjako takq
nic wsp61nego - olM mys/enie naukowe przejawia si{J na przyklad w zadawa
niu prowokacyjnego pytania: a skqd wiadomo? I bywa tak, ie w takich
konfliktach Kosciol nie znajduje na to pytank odpowiedzi i zmuszony jest
powiedziec: a bo tak, bo taka jest tradycja. W ramach pewnego
sposobu mysienia to jest odpowiedi dobra, ale dla mysienia naukowego
niewystarczajqca. To widz~ jako pierwszy punkt, w ktorym autorytet

19

KRZYSZTOF DOROSZ - MACIEJ ZI ~ BA OP

niszczeje. Bye moie, to dobrze, ie niektore jego eLementy niszczejq, bo sq
anachroniczne. Jednak CZ(!sto mam wraienie, ie wylewa sit! dziecko razem
z kqpie/q, ie niszczeje za duio z tego autorytetu.
Drugi punkt, w ktorym autorytet jest naruszany, mniej intelektualny
a bardziej spoleczny, dotyczy spoleczeflstw liberalnych iyjqcych w kulturze
zachodniej. Nie funkcjonujq one na podstawie autorytetu. PodkresLa sit! ai do
przesady samostanowienie jednostki, samostanowienie swilltopog/qdowe, auto
nomit! moralnq. Rej1eksja JllozoJlCzna cz(!Sto wskazuje, ie to jest slepa uliczka,
zludzenie. W samostanowienie moraine moiM wierzye tyLko wtedy, gdy nie
probuje sit! tej sprawy przemyslee. Zastanowiwszy sit! nad tq ideq widzimy, ie
jest ona nie do utrzymanill. Ale jako spoleczne zjawisko jest ona banizo iywotna.
Musz(! powiedziec, ie nie widz(! na to lekarstwa. Natykam sit! na ten
probLem np. w stosunkach z moimi dzieemi, ktorym w pewnym momencie
czuj(! si(! zmuszony mowie: abo t a k, bot a k t r z e b a . A dziecko mi
odpowillda: a wlaSnie, ie nie! I tutaj brak argumentow; gdy je wytaczam
- mniej luh bardziej racjona/ne, uzasadnwne - nie trafiajq. Tu jest probLem.
Wydaje mi sit!, i e kultura nie moie istniee bez autorytetu - w tym sensie
jestem konserwatystq - a zarazem ie dzisiaj nie wiemy, czym ten autorytet
podtrzymae. Wiemy natomiast, i e podtrzymanie go CZ(!sto bywa rozpaczliwe,
glupie, nieprzekonujqce i daje skutki odwrotne do zamierzonych. USwillda
milljqc sobie to, czuj~ sit! niejako zmuszony bye liberalem. Cz uj~ si~ zmuszony
bronic wolnosci czlowieka, przeciw autorytetowi, ktory jest bezmyslny, I(!py
i ograniczony, k tory uzurpuje sobie wladz~ nad ludimi w imit! nadanych mu
Boskich przywilej6w. ALe skqd wiemy, czy ow przywilej rzeczywiScie zostal
nadany, czy nie jest miraiem, lub gorzej.· uzurpacjq?

Przydatna wydaje mi si~ w tym kon tekscie definicja Bergson owska, ie
kultura jest spolecznil tradycjil, kt6ra si~ przechowuje w b6lu, szarpaniu
i walce nie przeciwko sHorn przyrody, lecz przeciwko krytycznemu
rozumowi i woli oraz rewolucyjnym dilieniom rozumu i woli. To jest
wlasnie konserwatyzm, 0 jaki mi chodzi: konserwuj e si~ nie przez status
quo, lecz przez mozolne Scieranie poglild6w i wizji, i dzi~ki temu trwamy,
dzi~ki temu wciili jeszcze iyjemy. "Bojowaniem jest iywot czlowieczy",
takie w sferze religii i kultury.
Zgadzam si~ z tezil 0 umieraniu wartoSci i autorytet6w. Czytalem
niedawno duiil ankie~ francuskil. Typowa odpowiedz dzisiejszej francus
kiej mlodzieiy brzmi, ie jedyne wobec czego jestem nietolerancyjny, to
wobec wypowiadania si~ przez kogos nie tylko w swoim wlasnym imieniu.
To jest bardzo typowa odpowiedz calego swiata liberalnego. Na poz6r
brzmi to przyjemnie: szanuj~ wszystkie poglildy i racjonalnie dopasowuj~
swe iycie do okolicznoSci, bez wielkich cel6w, bez ch~ci zbawiania swiata,
bez nadwrailiwoSci, bo przecieijakos trzeba uladzic si~ z tym swiatem. Nie
mam jednak WiltpliwoSci, ie jest to odpowiedz niedojrzala, wynikajilca
z niedomyslenia pewnych rzeczy i to rzeczy bardzo podstawowych.
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Podobnie rna si~ sprawa z mysleniem naukowym. Scjentyzm to tylko na
nieco innym poziomie stawianie pytania, czy Pan Bog moze stworzyc
kamien, ktorego nie podniesie. Z wlasnego doswiadczenia jako ex-fizyka
wiem, i:e pytanie "a sk~d wiadomo?" nie zawsze prowadzi naukowca, ze
- nawet na plaszczyZnie naukowej - musi si~ on pogodzic z istnieniem
miejsc, gdzie nie wiadomo lub gdzie opiera si y na czyims autorytecie.
Zazwyczaj naukowcy ~ tego swiadomi, wiyc s~ krytyczni, ale godzll siy
z tyro, ze SOl pewne tajemnice, pewne pytanie, ktore musZll przeskoczyc,
pomin~c, uproScic modeleln ... "Cala wiedza ludzka jest niepewna, niedo
kladna i fragmentaryczna. Od tego twierdzenia nie znaleZlismy :iadnego
wyj~tk u" - notowal pod koniec Zycia zniechycony ex--prorok scjentyzmu,
Bertrand Russell. Dlatego myslenie naukowe, wi~cej, prawdziwie racjonal
ne musi uznac wielk~ rol~ tajemnicy, estetyki czy probabilistyki wkodowa
nej w struktur~ rzeczywistosci.
Scjentystyczna arogancja eksterminuje, rzecz jasna, rowniez wartosci.
"Sklld wiadomo, ze mam kochac drugiego?", "sk~ wiadomo, i:e wiernosc
rna sens?", "sk~d wiadomo, i:e ojczyzna cos znaczy?" - na te pytania nie
rna odpowiedzi uzasadnialnych w kategoriach naukowych.
Wydaje mi sif, ie to jest troszkf bardziej skomplikowane. OczywiScie, masz
racjf} , gdy chodzi 0 .i ferf wartosci. Ale mam wraienie, ie na plaszczyinie:
prawdy religijne - myslenie naukowe, chrzescijailstwo cierpi na szczegolnq
trudnosc. ChrzescijailSlwo bardziej nii inne religie jest wykladem prawd,
ktore nazwalbym quasi-empirycznymi. Buddyzm na przyklad jest zupelnie
inny, podkrdla sif} w nim bardzo wyrainie, ie metaJizyka, prawda 0 wszech
swiecie jest sprawq drugorzf}dnq. Co sif liczy? Jest taka legenda buddyjska
o czlowieku ranionym strzalq - kiedy ta strzala tkwi w jego dele, to waine
jest tylko jedno: wyjqc mu jq. A nie zapytywac, z czego ta strzala jest
zrobiona, jakq ma dlugosc itd. Mam wraienie, ie chrzescija!istwo wlaSnie
zapytuje 0 takie rzeczy (nie tylko - oczywiScie!). W buddyzmie podkresla sif},
ie waina jest droga, waine jest zbawienie. Jest to - by sif} tak wyrazic
- pragmatyzm duchowy. Natomillst centralne prawdy chrzescijaliskie - wcie
lenie, zmartwychwstanie, zwlaszcza ono - majq charakter quasi-empiryczny.
To sq Jakty, ktore zaszly gdzies na pograniczu naszego swiata Jizykalnego.
Ucieknf sif do innego przykladu - tradycji iydowskiej. W judaizmie j est
bardzo silny element tego, co Buber nazywa stosunkiem ja - ty, i wlaSciwie
moina odniesc wraienie, ie wszedlszy w tf religif, da sif nawiqzac kontakt
z Bogiem bez zadawania sobie pytail 0 to, j aki jest ten Bog. W jednym
z esejow Bubera jest mniej wifcej taka mysl: moina 0 Bogu nic nie wiedziec,
a mimo to Go przyzywac. W chrzescijalistwie to jest niemoiliwe. I dlatego
wydaje mi sif, ie w naszej naukowej epoce chrzesdjanstwo doznaje szczegol
nej trudnosci, bo musi sif wylegitymowac prawdami, ktore sq latwo
podwaialne przez myslenie naukowe.
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Po pierwsze, w chrzeScijanstwie tei: naJplerw si~ wycil!ga strza!~. Jak
w przypowieSci 0 Samarytaninie - jeden rnijal rannego, drugi rnijal, oni
moze rozwai:ali struktur~ tej strzaly, ale zranionego, choeby byl twoim
wrogiem, trzeba podniesc i opatrzye - uczy Chrystus. Mowi to wielokrot
nie w Ewangelii. Ai: glupio mi powtarzae taKie truizmy.
Po drugie, chrzeScijanstwo rna klopoty nie z mysleniem naukowym, lecz
ze scjentyzmem, ktory jest jui: pewnl! ideologil! nabudowanl! na nauce.
Natomiast co faktycmie roi:oi chrzeScijanstwo od innych religii, to
historycmosc. Jest one konkretnie osadzone w historii, zweryfikowane
zapisami. Same historycme fakty Sl! wi~j niz dobrze poswiadczone, ale
rzeczywiScie istniejl! sprawy, ktore si~ historii wymykajl!. Zrnartwychws
tanie rna inny status nii: naukowy, zweryfikowany badaniami. Przekaz
o nim jest inn ego typu dokumentem. Natomiast my - i to jest prawdziwy
problem wspolczesnosci - odczytujemy te zapisy w taki sam sposob jak
opis faktycmego eksperymentu czy stenogram sejmowy. Sam jako mlody
czlowiek mialem powai:oy problem - liczb, ktore pojawialy si~ w Biblii: 40
lat, 40 dni, 77, 666. Tlumaczenie, Ze owczeSnie maczyly cos innego niz
dzisiaj dla mnie, przyjmowalem jako koscielne wykr~ty ratujl!ce racjonal
nose Pisma Swi~tego. Dopiero czas ml!drzejszych lektur i namyslu pozwolil
mi zrozumiee, ze te liczby majl! sens symbolicmy, gl~oki sens. Nic nie
gorszy od naszego "naukowego". Po prostu inny. I ezeli przykrawamy
zmartwychwstanie do kategorii biologa, geografa, historyka, to rzeczywis
cie pojawiajl! si~ wl!tpliwoSci. Lecz takie podejscie jest wlasnie wyrazem
niedojrza!ego scjentyzmu. Jdli wejdzie si~ gl~biej, to wszystkie chrzeScij an
skie prawdy si~ ostoj,!.
Widzialbym t~ spraw~ na szerszym tie. Przychodzi mi na mysl Ortega
y Gasset i jego teza 0 buncie mas: upowszechnilo si~ mnostwo prawd,
podnios! poziom wyksztaicenia, nast,!pii wielki przeplyw informacji, skur
czyly si~ odlegloSci, ale wszystkie te ogromne cywilizacyjne przemiany sl!
jeszcze bardzo swieZe i naskorkowe. Wyglosz~ wi~ bardzo konserwaty-.vt1y
pogl,!d, ze zarazeni jestdmy w dUZej mierze ewier6--- czy polinteligencj,!,
rodem jeszcze z XIX wieku. Liberalizm rozpowszechnia to i ulatwia. Mam
jednak nadziej~, ze mozemy i Ze czas juz najwyZszy, by subtelniej
pojmowae rzeczywistosc.
Jeieli przyjmiemy, ie do sif to przezwycifiyc, to jak tego dokonac: czy przy
pomocy metod konserwatywnych, a w konsekwencji autorytarnych, to znaczy
przez wchodzenie w konjIikt z /udimi, kt6rzy my.Hq w spos6b powierzchowny,
ale sq do swoich przeswiadczeiz glfboko przekonani? M6willc krotko
i w{!zlowato: czy to falszywe scjentystyczno-relatywiftyczne myslenie naleiy
ludziom wybijac z glowy czy tei zdac si{! na bieg rzeczy?

Odpowiedzialbym Ci przez przywolanie anegdotki
Kolakowskiego z Papie:iem. Powiedzial wtedy, iz
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spotkaniu Leszka
cieszy, ze Papiez

znalazl dla niego chwilk~ czasu, mimo ze na jego barkach spoczywa
odpowiedzialnose za losy ludzkoSci; na co Papiez odrzekl, :Ze na ktidym
z nas ci,!:ly odpowiedzialnose za caly swiat. Tu jest odpowiedz na Twoje
pytanie: i zdae si~, i si~ nie zdae na bieg rzeezy. OczywiScie, :lye
w przeswiadczeniu, ze "nazywamy si~ milion" i my, konserwatySci,
uratujemy kultur~ zachodni,! od zaglady, byloby absurdalne i pyszne. Ale
z drugiej strony trzeba robie, co si~ da, powtarzae stare prawdy, pisae
o nich. Myslt;:, zapewne jest to tomistyczny optymizm, :Ze je:Zeli cos jest
prawd'!, to rzeezywistose to zweryfikuje i potwierdzi.
Zyjemy w czasie trudnym. Za chwil~ mog~ nam bye zadane niezmiernie
skomplikowane pytania. Po raz pierwszy od blisko tysi~ca lat nasza
cywilizacja znow staje wobee konfrontacji mi¢zy kultur~ arabsk~ a euro
pejsk,!. Juz podwaZane ~ rzeeL.Y w naszej kulturze oczywiste, chocby
problem kobiety, ktor'! ze statusu antycznej niewolnicy do obecnej pozycji
wynioslo wlasnie chrzeScijanstwo. Czy obrona wartoSci europejskich nie
jest fOnD:t imperializmu kulturowego? Tego typu pytania s~ i b¢~ nam
stawiane w form ie coraz bardziej agresywnej. I mysl europejska staje
wobec nich bezbronna. Albo wr6ci do korzeni religijnych, ale na me
ta-krytycznym w stosunku do sredniowieeznego poziomie, albo staniemy
w obliczu niezwykle niebezpiecznego procesu. Bardzo si~ go obawiam, ale
tyro bardziej mu simy bye przygotowani i patrzeC naprzod.
Oczy wiscie! lezeli odejdziemy od problematyki religijnej, to na plaszczyinie
spolecznej staniemy wobec tych samych zagadnieiz. 0 tyle, 0 ile chcemy
bronie wartosci, powinniSmy bye konserwatystami, a z kolei rzeczywistose
spoleczna w krajach Zachodu jest taka, ie tymi konserwatystami bye nie
mozemy lub moiemy bye w ograniczonym stopniu, gdyi konserwatyzm nie
jest przyswajalny - w tej chwili calkowicie dominuje poczucie wzglfdnosci
wartoici.
I to jest dylemat. W praktyce stosowany jest podzial na etykt;: przekonan
i etykt;: odpowiedzialnosci , w pewnym sensie skazani jestesmy na wybor
mit;:dzy nimi . Ale jdli przyjrzee si~ temu dogl~bniej, to jest to intelektualnie
wygodna, lecz nader prostacka antyteza. Cz~sto moma si~ spotkae z tak~
opini~: z jednej stron y jest etyka przekonan , slepa, zolnierska, ciasna,
nietolerancyjna, z drugiej zas etyka odpowiedzialnoSci, ktorajest tworczym
rozwi~zywaniem problem ow, wzi~ciem odpowiedzialnosci, namyslem nad
zlozonoSci~ rzeezy, prZekonaniem 0 niepowtarzalnosci sytuacji... To brzmi
wr~cz poetycko i prawie bym si~ dal przekonae, gdyby praktyka nie
okazywala sit;: clt;:sto niezmiemie odlegla od tych heroicznych zalozen.
Ta latwa antyteza weberowska nie przystaje do rzeezywistosci. Etyka
przekonan, kt6rej broni~ - przynajmniej niektorzy - konserwatYSci, nie jest
sztywno-dogmatyczna, to nie jest dawny konserwatyzm broni~cy sojuszu
tronu z oharzem, merkantylizmu i paru innych praw :lycia spolecznego,
w ogole me dyskutuj,!cy z ku1tur~ w przekonaniu 0 wlasnej nieomylnoSci.
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Rzeczywistosc zadaje nam bardzo zlozone pytania i opierajllc si~ na etyce
przekonan, na wartoSclach absolutnych musimy si~ uczyc cieniowac
odpowiedzi, szukac nowych drog przy stalych drogowskazach. Jak rna to
uczynic etyka chrzeScijatiska, to dzisiejsze wyzwanie dla KoSciola. Wier~,
ie pozwoli to na nowo odnalezc si~ kulturze. Natomiast etyka sytuacyjna
nie rna, moim zdaniem, i:adnej przyszloSci. Mogla si~ rozwinllC tylko na
gruncie kultury chrzeScijanskiej, a teraz coraz bardziej staje si~ psycho
logizowaniem, rozmywaniem wartosci, stacza si~ na poziom tego, co
nieetyczne. W nowej sytuacji, gdy pojawiajll si~ nieoczekiwane i dramatycz
ne dylematy, powrot do pytan etycznych, przymyslenie starych od
powiedzi, stanowic b¢zie tendencj~ nadchodZllcych czasow.
Przemys/enie, pr6ba obrony ... ja sif oczywiScie zgadzam, ale to malo.
Powracam z uporem do sprawy autorytetu. ZgodziliSmy si(l, ze on niszczeje.
Ale wydaje mi sif, ie odnowienie autorytetu jest szalenie trudne, czy wr(lcz
niemozliwe. Autorytet jest czyms jakby naturalnym; i w tej chwili, kiedy ta
natura/nose sif konczy, to pr6by restytucji czasami nawet raiq. P6ki
autorytet jest niekwestionowany, p6ki przyswajamy go sobie z mlekiem
matk;, wzrastamy, wychowujemy sif w nim, to stanowi on nasze naturalne,
duchowe i mentalne srodowisko. Ale kiedy jui utraciliSmy t(l wifi i kiedy
nawet intelektualnie i moralnie dochodzimy do wniosku, ze autorytet jest wart
i godny aflrmacji, to ta aflrmacja jest szalenie trudna i - rzeklbym
- dziwaczna ...

Chyba niestety musz~ si~ zgodzic. Liberalizm rna mechanizm oslabiania
autorytetu, uruchamiania erozji, ktora wydajl( si~ nieodwracalna. Stlld tei:
nasze przekonanie 0 nieodwracalnym kryzysie. Autorytetu nie da si~
przywrocic sztucznie, bo to pachnie Orwellem. Ale tei: historia pokazuje,
jak przy calej zmiennoSci i slabni~ciu autorytety trwajll. Przykladem
- zmienne koleje papiestwa. Nawet abstrahujllc od "Ciemnego wieku" czy
Renesansu , na przelomie XIX i XX stulecia mialo one notowania bez
porownania nizsze niz obecnie.
Uwaiam, ie racj(l mial Karl Jaspers piszqc, it zadaniem naszych czas6w jest
pogodzenie autorytetu i wolnosci. Sq one poj(lciami nierozerwalnymi. Nie
tylko poj(lciami - to sq rzeczywistosci ze sobq splecione. Nie ma wolnosci bez
autorytetu i nia ma autorytetu bez wolnosci. Wolnosc moze zakwitnqc tylko
w warunkach do b reg 0 autorytetu. Jaspers myslal 0 rzeczywistosci spolecz
nej, ale mnie sif wydaje, ze to ma nawet gl(lbszy sens - religijny.
Wierz(l, ze jednym z celOw drogi czlowieczej jest wolnosc, ze to zostalo tak
zamierzone; ale nie dojdziemy do tej wolnosci bez szkieletu, kt6rym jest
autorytet. Jak to jednak zrobic,jak to dziS polqczyc - na to nie mam recepty.

To co m6wisz, wyplywa dokladnie z Ewangelii: ku wolnoSci wyswobodzil
nas Chrystus. To jest autorytet ponad autorytetami i kieruje nas On ku
wolnosci. Na poziomie osobowoSciowym mamy swiadectwa, ze tak jest.
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Mog~ stwierdzic, i:e wiem, ii: tak jest. Ale na poziomie cywilizacyjnym? Tu
rzeczywiScie czuj~ si~, wszyscy czujemy si~ bezradni ...

Jestesmy bezradni i musimy po prostu z dnia na dzien,jak to m6wiq Anglicy,
"muddle through", czy/i podejmowae decyzje bez recept, bez dogmato w, bez
wielkich wizji ideologicznych, najlepiej jak umiemy.
Warto zatrzymae s~ jeszcze na chwilf na plaszczyinie spoleczno-politycz
nej. Wydaje mi sif, ie liberalizm jest dla chrzescijalistwa i zagroieniem
i szansq. Trzeba jednak rozr6init mifdzy rozmaitymi nurtami chrzescijalistwa
- jest w~kszym zagroieniem dla katolicyzmu, a na pewno mniejszym dla
rOinych odlam6w protestantyzmu, kt6rejui sq niejako z defmicji liberaine. Jest
zagroieniem, bo niesie ze sobq korozjf pewnych wartosd, relatywizm. Jest
szansq, bo oznacza wyzwo/enie ze struktur skostnialych i anachronicznych.
Czy liberalizm w sensie polityczno-gospodarczym da sif pogodzie z chrzes
cijanstwem? Wydaje mi sif, ie tak; to jest odpowiedi oczywista na
plaszczyinie praktycznej. Historia zna wsp61istnienie rzeczy, kt6re ideo
Iogicznie,JilozoJicznie sprawiajq wraienie wykluczajqcych s~. Istniejqformy
koegzystencji, to jest modus vivendi tego swiata i trudno sobie wyobrazie, by
moglo bye inaczej. Czy to wspolistnienie prowadzi do kompletnego rozmycia
chrzescijanstwa? - w pewnych wypadkach na pewno tak.

Ja popatrz~ z drugiej strony - ze chrzeScijanstwo jest dla liberalizmu
zagrozeniem i szans~ . Jest zagroi:eniem, bo wkracza w materi ~ ekonomicz
n o-spoleczn ~, nie ogranicza si~ do "wysokiej" etyki czy spraw koScielnych.
Liberalizm tego bardzo nie lubi, bo uwaza, i:e narusza to jego podstawowy
kanon - wolny rynek d6br oraz idei. Jest szans~ natomiast, poniewaz
li beralowie maj~ swiadomosc, ze "totalny" liberalizm, kt6ry niesie za sob~
wizj~ calej kuitury, jest slaby, kruchy, nie utrzyma spoistoSci spoleczenst
wa. Jest rewelacyjny jako technika Zycia gospodarczego, sprawdza si~
w Zyciu politycznym, ale zawodzi jako spos6b Zycia w og61e. Do tego
potrzeba wsp6lnych symboli, wsp61nych wartosci, consensusu spolecznego,
pewnej gleby. Byly pokusy takiego "totalnego" liberalizmu (analizowal je
w "Znaku" Ryszard Legutko), ale dzisiejszy liberalizm przekonal si~, ze
takiej gleby nie wyprodukuje. Tym fundamentem naturalnym, i chyba
jednak organicznie z liberalizmem :zwi~zanym, jest wlasnie chrzeScijanstwo.
Racja. Ale mowisz: "liberalizm szuka ... ". Kto szuka? Szukajq intelektualiSci.
Natomiast w praktyce spolecznej temu nurtowi liberalnemu chrzescijanstwo
zupelnie nie jest potrzebne.

IntelektualiSci czuj~, ze to spoleczenstwo moze si~ rozpasc, ze tym
wszystkim dobrze funkcjonuj~cym mechanizmom braknie olej u. Przyszla
mi kiedys do glowy niezbyt moze wyszukana metafora, ze liberalowie
traktuj~ chrzeScijanstwo jak dojn~ krow~ na lancuchu. Krowa jest
przydatna, bo daje mleko, potrzebne dzieciom - niedojrzalym masom;
intelektualiSci juz tego pokarmu nie potrzebuj~, oni s~ na pozi omie
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Petroniuszy, ale maluczkich trzeba jeszcze karmic. Lancuch zas jest
koniecmy, bo inaczej krowa nam si~ urwie i wlezie w szkod~ - zacmie psuc
idealne rnechanizmy spoleczncrgospodarcze i politycme.
Tu jest jeszcze cos wifcej: taka formula liheralna w czystej poslaci nie
znioslaby kryzysu, przeczucie kryzysu rodzi u liberalow intuicj(! zagrozenia
i sklania ich w stron(! chrzescijailstwa. Wbrew pozorom porzqdek czysto
liberalny jest mozliwy, on is t nieje w spoleczeilstwach zachodnich. Ale
wolny rynek i demokracja liheralna to duzo za malo jako wifz spoleczna.
Czy KoSci61 moZe tak~ wi~z wytworzyc? Lub inaczej: czym KoSciol rna byc
w spoleczenstwie liberalnym? Moja intuicja na ten temat zawiera si~
w metaforze polis i swi~tyni. S~ to dwie rzeczywistoSci, ktore maj~ swoj~
autonomi~ i swojodr~bny status. Zarazern jednak nie rna polis bez
swi~tyni. Swi~tynia jest specjalnym miejscem obecnoSci Boga i spotkania
Boga z ludZmi, jest tarn specjalnym miejscem edukacji, etycmej, kulturo
wej, miejscem kontemplacji, ktorej tak brakuje obecnej kulturze. Swi~tynia
b¢~c obszarem specjalnego spotkania czlowieka z Bogiem, zarazem
szanuje wzg1¢n~ autonorni~ polis. To trzeba podkreSlic, poniewai: dawniej
KoSciol jednak tej autonornii nie rozumial i cz~to jej nie szan owal.
Dotyczy to praw ekonornii czy polityki - maj~ one wzg1~dn~ au tonorni~,
nie w kontekScie Boga, ale w swietle porz~dku doczesnego. Wypracowanie
takiej postawy jest wspoln~ szans~ i KoSciola, i kultury liberalnej . Chyba
wi~c w naszym katastroftzmie jest jakis lad, jakid rozwi~zanie ... B¢zie
ono, oczywiScie, wymagalo stalej konserwacji i stalej kontestacji, ale jest
moZliwym kierunkiem ocalenia.
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WOLNO SC -OD POWI EDZIALN OS C
WSPOLN OTA
Wycho dzimy z systemu totalitarnego i podejmujemy budoHi(l spoleczenstHia
demokratycznego. Porzucamy gospodark(l centralnie steroHia1l4 i rozHiijamy
rynkowq. Zapominamy 0 marksistoHiskiej ideologii i stajemy Hiobec zachod
niego pluralizmu i spoleczeizstw Hi zrlacznej mierze zlaicyzoHianych .
ObaHiiac si(l moina, ie nie jestesmy do tego przygoto Hiani ani Hi sJerze idei.
ani Hiiedzy i umiej(ltnosci praktycznych. Stqd potrzeba pog4;bionej rejleksji.
Zaczynamy jq od Hist(lpnej konJrontacji mysli chrzeScijaizskiej i liberalnej.
Jakie sq obszary moiliwego dialogu m i(ldzy chrzeScijaizskq myslq spolecz
114 a liberalizmem? 0 co te dHi ie tradycje m ogq si(! Hizajemnie Hizbogacac,
a gdzie tkHiiq zrod/a nieprzezHiyci(lialnego konjliktu? Jakie jest Hi tym
dialogu miejsce mysli konserHiatYHinej - czy m oie ona odegrac rol(l posredni
ka mi(ldzy chrzeScijaizstwem a liberalizmem? Wokol tych pytan, Hiylaniajq
cych si(l z artykulu M ichaela No vaka oraz rozmoHiY KrzysztoJa Dorosza
z Maciejem Zi(lbq OP, obracajq si(l krotkie HiYPOHiiedzi kilku osob reprezen
tujqcych rDine stanoHiiska Hi jzlozojii politycznej. Na poczqtek publikujemy
Jragmenty wYPo Hiiedzi M iroslawa. Dzielskiego, przedHicze.snie zmarlego filo
zoJa, jednego z polskich prekursoroHi chrzescijansko-liberalnego myslenia
o polityce; pierwszy z JragmentoHi przytaczamy za ksiqikq Duch nad
chodzllcego czasu ( Wektory, Wro claHi 1989), drugi za.s pochodzi z HiYHiiadu
udzielonego przez M iroslawa Dzielskiego tygodnikoHii " Mloda Polska" (18
listopada /989). WypoHiiedi Krzysz toJa Curby stanoHii gloss(l do rozmOHiY
KrzysztoJa Dorosza i Macieja Zi(lby. Nast(!pne , Jana Andrzeja KloCZOHi
skiego OP, Franciszka Drausa i Jerzego Szackiego, na.sHiietlajq postaHiiony
problem z kilku rDinych perspektYHi.
Te artykuly i glossy to oczYHiiScie jedynie poczqtek. B(ldziemy te refleksje
kontynuoHiali starajqc si(l opisac i zrozumiec JunkcjonoHianie demokratycz
nych spoleczeilSl Hi, dostrzec ich osiqgni(lcia i zagroi enia, przedstaHiiac cele
i koncepcje roz Hioju.
W niedlugim zapewne czasie przedstaHiimy naszym Czytelnikom opinie
kilkudziesi(lciu osob z rDinych krajoHi Europy srodkoHio-Hischodniej na temat
zagroien, nadziei i oczekiHian Hiobec chrzeScijanstHia Hi przeksztalcajqcej si(l
Europie, w nawUi.zaniu do 'tematyk i obecnego numeru, jak i poprzedniego
(Ateizm - Koscwl - EHiangelizacja). Dalej za.s podejmiemy bardziej
systematycznq rejleksj(! nad chrzeScijanstHiem i demokracjq, zagadnieniem
dla nas dziS niez Hiykle wainym zarOHino Hi sJerze polityki, jak gospodarki
i kultury.
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CREDO
1. Liberalowie nie zwalczaj'l ani ateizrnu, ani religii przyznaj'lc kaZdemu
prawo do posiad ania i gloszenia wlasnych metafizycznych przekonan.
Chociaz sami niekiedy uWaZaj'l si~ za agnostyk6w, ich humanizrn jest
rodem z chrzeScijanstwa. Moma stwierdzic, ze niezaleZoie od r6Zoic
w przekonaniach mi¢zy poszczeg6lnymi liberalami, ich doktryna posiada
glyboko religijne podstawy. Ich indywidualizrn umoZliwia chrzeScijanski
czyn spoleczny, krytycyzrn pomaga w szukaniu prawdy, a swiadomosc
wolnosci obci,!za niezb¢nym dla wiary brzemieniem odpowiedzialnosci
przed Bogiem i ludZmi. Sklonnosc Iiberal6w do reIigijnosci nie zawsze idzie
w parze z sympati'l diet KoScioia. Ich stosunek do instytucji KoSciola zalezy
zwykIe od funkcji spolecznych, kt6re ta spelnia oraz od jej materialnej
pot~gi. Liberalowie b¢l! zwalczac kazdy KoSci61 sprzymierzony z panst
wem, czy tez posiadajl!cy zbyt wielkl! doczesn'l wladz~. Najog61niej rzecz
bior'lc S'! liberalowie zwolennikami chrzeScijanskiego pluralizrnu, z toleran
cjl! odnosz,! siy do r6mego rodzaju sekt, kt6rych czlonkowie pr6bujll
samodzielnie poszukiwac Boga. Nie S'!dz'l, aby instytucje spelnialy najwai:
niej szl! rol~ w przenoszeniu kaganka wiary, przeciwnie - S'! sklonni
zakladac, ze jdIi B6g istnieje, sam potrafi otworzyc oczy tym, kt6rych uzna
za godnych obcowania z sob,!.
2. Jestem chrzeScijanskim liberalem. To znaczy czlowiekiem, kt6ry stara
si~ czerpac, tak jak umie, z tradycji. W tym sensie jestem konserwatyst'!.
Oprocz tego, w pewnych sprawach jestem liberalem, choc moZe liberalem
nietypowym. UwaZam na przykIad, ze problemy ub6stwa czy nierownosci
spolecznych to rzeczywiste, prawdziwe dylematy. Uwazam, ze ubogim
ludziom trzeba pomoc, czasem t~ pomoc najlepiej potrafi zorganizowac
panstwo. Ale mowi~ r6wniez, i:e naiwnoScil! jest s,!dzic, ii: problem
ubostwa mom a rozwi~c defmi tywnie. Twierd~, ze roznice maj'!tkowe s,!
niezb¢ nym elementem wolnoSci. Ktos powie - to paradoks. Nie - to po
prostu ludzka syt uacja egzystencjalna, w kt6rej czlowiek nie jest w stanie
osi llgn,!C wszystkiego. W nasze losy wpisane S'! nieprzezwyci~zalne konflik
ty, sprzecznosci, czasem paradoksy. Nadzieja na rozwillzanie wszystkich
problem6w raz na zawsze jest wlasnie OWl! "ideologicznll nadziejll", kt6ra
prowadzi do piekla na ziemi .
( ... ) Mysi spoleczna Kosciola nie jest zadnll ideologill,
ale po prostu teolog i 'l moraln'l. KOSciol nie proponuje teologii
poIitycznej , nie chce d awac nieomylnych recept na zycie poIityczne czy
gospodarcze. KOSciol przypomina ludziom i spo!eczenstwom obowil!zki
moralne. JeZeli Jan Pawel II jest w Ameryce, to krytykuje ten kraj za
niech~ niesienia pomocy gloduj'lcym w innych rejonach swiata, za
nieumiej ytnoSc rozwi'lzywania problemu bezdomnych w samej Ameryce
itd. Oczywiscie w tym momencie amerykanscy konserwatySci bardzo si y
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denerwuj~ i poSlldzaj~ papieZa 0 socjalizm. Dzieje si~ tak, bo podobne
napomnienia slysz~ ze strony amerykanskiej lewicy i stosunkowo latwo
przychodzi im utozsamiac z ni~ papieza. Papiez uzywa czasem pod obnych
sfonnulowan, ale jalcie ogromna jest romica rzeczywistych tresci! Amery
kanska lewica mowi, w jaki sposob nalezy pomagac. A wi~ , i:e nalezy
zwi~kszac pod atki , rozbudowywac caly system zinstytucjonalizowanej
opieki spolecznej, poddawac coraz rozleglejsze obszary Zycia spolecznego
kontroli panstwa, popierac ruchy socjalistyczne w krajach Trzeciego
Swiata itd. Tymczasem Jan Pawel II nigdy nie mowi takich rzeczy! Wr~z
przeciwnie - przyznal, i:e instytucje mi~zynarodowe po prostu zawiodly,
nie spelnily pokJadanych w nich nadziei. Jan Pawel II mowi , ze KoSci61 nie
moi:e proponowac zadnych konkretnych rozwi~zan ustrojowych. T o jest
zadanie swieckich, ktore musz~ poj~c na wlasn~ odpowiedzialnose. KoSciol
nie moze zastanawiac si~, jak rea1izowac cele ewangeliczne, on rna glosic
Ewangeli~. Natomiast to, i:e KoSci61 postuluje potrzeb~ niesienia pomocy
ubogim, jest zupelnie oczywiste. C.•.)
Dla mnie religijnose spoleczel1stwa jest warunkiem zachowania jego
wolnosci. Nie wyobrai:am sobie funkcjonowania panstwa prawa, a pan
stwo liberalne jest panstwem prawa, bez ludzi, ktorzy Sll moralni,
a w gl~bszym znaczeniu religijni, choe moze sobie tego do konca nie
uswiadainiaj~ . C... ) Nikt nie b~zie przestrzegal prawa tylko ze strachu.
Musi funkcjonowac moralnose, po to by funkcjonowalo prawo. ReJigij
nose, przynajrnniej znacz~cej c~Sci spoleczenstwa, jest warunkiem za
chowania moralnoSci publicznej. Swiadomosc tego staje si~ pomalu
udzialem wszystkich. C•.•) W cywilizacji chrzeScijanskiej moralnose wyni
ka z religii. Wiara w Boga jest tu czyms pierwotnym , czyms, co nadaje
w ogole sens. Proba zast~pienia realnego kon taktu z rzeczywistosci ~
transcenden tn~ jakimis pogadankami 0 wartosciach jest nieporozumie
niem. C.. .)
KonserwatySci wierz~, i:e nie tylko intelekt doprowadza do poznania, ale
r6wniez religia. Mysl~, i:e roi:nica mi~zy neokonserwatystami a konser
watystami zaznacza si~ wlasnie tutaj. NeokonserwatySci nie wyzwolili si~
jeszcze z filozofii pozytywistycznej, kt6r~ fonn alnie zwalczaj~ i krytykuj~.
Moim zdaniem Sll najlepszymi krytykami tej fil ozofli, ale mlwet najlepsza
krytyka pewnej tradycji mysli nie oznacza jeszcze zerwania z ni~ . C.•.)
NeokonserwatySci oska ri:aj~ innych konserwatystow, ze obrazili si~ na
swiat. A swiat to dla neokonserwatystow racjonalistyczne poznanie. St~
to oburzenie. Nie potrafi~ zrozumiee, i:e istot~ swiata moma poznac
rowniez poprzez modlitw~ do Matki Bozej.

Mirostaw Dzielski
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ZAKORZENI EN IE W WARTOSCIAC H
Maciej Zi~ba w czasie rozmowy z Krzysztofem Doroszem wspomina
o tyro, ze napi~cie ch rzeScijanstwo - liberalizm zasadza si ~ na roznicy
w pogl'ldach CO do sposobu istnienia wartosci. Mowi~ lapidamie,
proponuje przyjrzenie si~ dwom punktom widzenia, p rezentowanym
w dyskusji , jako stronom w sporze 0 wartosci. Zaleinosc t~ rozmowcy
rozpatruj~, jak jest to zreszt~ naturalnie moZliwe, na trzech roznych
poziomach.
Morna wi~, po pierwsze, ujrzee j~ na poziomie praktycznego stosowa
nia si~ wartosci w ludzkich dzialaniach', gdzie druzgoqca wyZszosc (w
sensie: skutecznosc) wartoSci liberalnych (wolnosc dzialania, przedsi~bior
czosc, konkurencja) nie podlega kwestii. Chat jednoczdnie niepokoj budzi
kruchosc ich zakorzenienia i latwosc, z jak~ przywoluj~ poku~ relatywiz
mu etycznego.
Na poziomie ontologii, interesuj~ce jest pytanie 0 to, czy wartoSci s~
swoistymi bytami, a jesli nie, to jakim rodzajom bytu mog~ przyslugiwac.
To pozornie najbardziej abstrakcyjne pytanie wskazuje, wed lug Macieja
Zi~by, cai~ ostrosc napi~a pomi~dzy liberalizmem a chrzeScijanstwem.
W pelni si~ z tyro stwierdzeniem zgadzam i wro~ do niego za chwil~.
Trzeci wreszcie poziorn interesuj~cy rozmowcow znajduje si ~ logicznie
o szczebel wyzej i dotyczy rnoZliwoSci dziaian, dzi~ki ktorym wartoSci owe
(liberalne i chrzeScijanskie) moma by chronic, konserwowac lub nawet
propagowac. Patrzymy wtedy na te wartosci z poziomu obserwatora
istniej~cego stanu, ktory czuje jakies wobec nich posiannictwo - wlaSnie ich
konserwowania, lub przeciwnie: pozostawienia ich wlasnej dynamice. Ta
kwestia jest chyba rnniej insteresuj~ca dla filozofa, w szczegolnoSci jdli nie
uwaza ona za swe giowne zadanie "zrniany swiata".
Najbardziej interesuj~cy fIlozoficznie jest oczywiScie poziom ontologicz
ny. Przy czyro, uscislijrny, spor zachodzi niekoniecznie porni¢zy tymi,
ktorzy twierdz~, ze wartosci istniej~ realnie i tymi, ktorzy s~dz~, ii
sprowadzaj~ si~ one do indywidualnych przekonan. Moin a w ogole nie
uznawac istnienia wartoSci jako bytow niezaleinych od podmiotu - a wte
dy sper sprowadzi si~ do rozstrzygni~a 0 rnoZliwoSci istnienia "wartoSci
wspolnych", oprocz wartosci jednostkowych. Tak czy inaczej, na pierwszy
rzut oka pomi¢zy liberalizmem a chrzeScijanstwern widac pod tym
wzgl¢ern nieusuwaln~ sprzecznosc u samych podstaw.
Liberalizm optuje za wartosci~ jednostkow~ - wolnoSci~. Chrzdcijan
stwo za wartosci~ wspolnotow~ - rniloSci~.
Dla liberala wolnosc nie jest wart oSci~ wieloosobow~ , zespolow~ - takie
jej pojmowanie byloby dla niego bezsensowne.
Dla chrzeScijanina rnilosc nie jest wartoSci ~ jednostkow~, samotn ~
- talde jej pojmowanie byloby tei pozbawione sensu.
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Ale tak czamo-biale widzenie chrzeScijanskiej nauki 0 miloSci jako
przeciwstawnej liberalnej nauce 0 wolnoSci i prawach czlowieka jest
skrajnoSci~. Milosc bowiem to takZe umiej~tnose dzielenia si~ wolnoSci~.
W szczeg61noSci milosc czerpi~ca wzorzec z nauczania sw. Pawla nie jest
miioSci~ ograniczaj~Cl! wolnose. Przeciwnie, nakazuje dostrzegae w lu
dziach "depozytariuszy" wolnosci, istoty, kt6rych nieodrodn~ cech~ jest
poczucie godnoSci.
Wolnosc z kolei, tak jak j~ rozumiej~ liberalowie, oznacza takze
moZliwosc czynienia pozytku z rniloSci; znalezienia w idei kooperacji
miejsca dla idei rniloSci. Mysl~ , Ze tak moma interpretowae poj~cie
czlowieka jako ,jednostki wsp6lnotowej" (communitarian individual), gdzie
mimo traktowania czlowieka jako autonornicznej jednostki (okreSlenie
Michaela Novaka: person-quaperson), zauwaia si~ jego moZliwosc wyko
rzystania wlasnego egoizmu dla osi~gni~a dobra wsp61nego (common
good). Dobro wsp6lne nie powinno bye przy tyrn rozumiane jako
uniwersalny ideal, wizja wsp61na wszystkim czlonkom danej spolecznoSci
- jego istota spelnia si~ w samyrn fakcie podejmowania przez ludzi
wsp6lpracy.
Dlatego, jak s~~, skrajny liberal, neguj~cy z zasady mHosc - na
przyklad przez rugowanie z iycia spolecznego takich poj~ jak wspolczucie
czy milosierdzie - staje si~ liberalem totalitamyrn. Natorniast chrzeScijanin
neguj ~cy wolnosc - na przyklad przez postulowanie jej bezwarunkowego
podporz~dkowania dobru wsp6lnemu - staje na granicach chrzeScijanstwa.
Krzysztof Gurba

SO LIDARNOSC ClY KONKURENCJA?
Uwagi, jakimi zarnierzam podzielie si~ z czytelnikami, s~ swiadectwem
myslenia czlowieka odczuwaj~cego potrzeb~ zrniany ram, w jakich przebie
galo jego dotychczasowe postrzeganie swiata. Dotyczy to przede wszystkim
zmian w opisie i rozurnieniu iycia spolecznego.
1. Moje dotychczasowe - i nie tylko moje - myslenie 0 kwestiach
spolecznych wyznaczone bylo przez zespol pewnik6w i wartosci grupuj~
cych si~ wok61 hasla "etyka solidarnoSci". Na czyrn si~ owa etyka opiera?
To przede wszystkim etyka czlowieka, kt6ry jest razem z innyrni. ,,Jeden za
drugiego" to znaczy ,jestesmy gotowi ponosie ofiary za siebie nawzajem" .
KaZdy z nasjest blisko drugiego, kaida twoja sprawajest takze moja. Owo
"razem z innyrni" staje si~ szczeg6lnie wyraziste w momencie, gdy trzeba
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wystllpic przeciw, gdy wspolnie postrzegamy groz~, jaka zawisla nad
zbiorowoscill i pojedynczymi jej uczestnikami. Jest to etyka na czas wojny,
uczllca braterskiego wsp61dzialania, 10jalnoSci wobec koleg6w, bohater
skiego ryzyka.
Zalecenia etycme, wspaniale sprawdzajllce si~ w stanie wojennym, nie
zawsze sll pozytecme w czasie pokoju. Wielka i zwyci~ska armia, po
triumfcilnej deflladzie zamkni~ta w koszarach, odczuwa krzlltanin~ co
dziennoSci jako niemosnll monotoni~ - popada w dep resj~ i frustracj~.
Powstajll wtedy mity "nazbyt cukrujllce" romantycmy czas wojny, a spra
wiajllce, i:e coraz trudniej miesc stan pokoju. Inaczej m6willC - etyka
dzielnego wojownika nie sprawdza si~ jako etyka obywatela. lone cnoty
potrzebne S<l na polu walki, a inne tym, ktorzy budujll pok6j.
2. W porownaniu z patosem solidamych wojownikow etos obywatelski
jest malo pocillgajllcy. Szary i przyziemny, jak szara i przyziemna jest
codziennosc, nie kaZdego bowiem dnia przychodzi nam bronic gardzieli
termopilskiego wllwozu. Trzeba natomiast cos jesc, jakos mieszkac i wspol
nie rZlldzic Pospolitll Rzeczll.
Probuje si~ czasami przeniesc braterstwo doswiadczane na polu walki na
zasady regulujllce wsp61zyciem spruecmym stanu bezwojennego. Na fron
cie dzielilismy si~ kaidym k~sem, oddawali ostatni lyk wina pitego na
momen t przed wyskoczeniem z okopow na bagnety. Lecz gdy tak
post~puj~ w czasie pokoju, gdy dziel~ si~ wszystkim z innymi - zaczynajll
mnie nagle ogamiac wlltpliwoSci: c6z jest przyczynll tego, iz moj brat jest
w potrzebie? Czyjll jest ofiarll - wlasnej slabosci czy lenistwa? W okopach
wszystko bylo jasne, nikt nie zarabial na siebie, z gl~bi frontu przyjezdZala
kuchni a i furgony zaopatrzenia, troszczyl si~ 0 to ktos z dowooztwa. Ale
w czasie pokoju kaZdy musi dbae 0 siebie samego i swoich najbliZszych,
kupic, ugotowac, podzielic. Wi~c pojawiajll si~ pytania - dlaczego on rna,
a ja nie?
J ak kazda roslina, wspaniale rozkwitajllca w klimacie jej wlasciwym, gdy
posadzic j ll na glebie nie dla niej stworzonej - wydaje owoce zatrute.
Solid arnosc bojownikow przeniesionych do koszar codziennoSci wydaje
zatrute owoce egalitaryzmu, rozbuchanych roszczen. Zazdrosci po prostu.
3. J aka jest etyka obywatelska? Zalozyc nalezy, ze podobnie jak
naszkicowana wyrej etyka wojownikow wyrasta z troski 0 dobro wspolne;
zdajemy sobie bowiem spraw~ z tego, ze nikt z nas nie jest samotnll wysPll.
Spor natomiast zawillZuje si~ w momencie, gdy zaczynamy si~ zastanawiac,
co owemu dobru sprzyja.
Niekt6rzy powiadajll, i:e od samego pocZlltku trzeba wszystko or
ganizowac zbiorowo, na spos6b wojenny. Sprawiedliwosc jest wtedy, gdy
karoemu wlejll do menaZki takll samll porcj~ zupy. Inni si~ temu
sprzeciwiajll mowillC: pozwolcie niektorym, more bardziej energicznym czy
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przez los uprzywilejowanym, wykazywae wi~j inicjatywy niz tego wyma
ga oczekiwanie na nalemll porcj~ zupy. Moi:e majll ochot~ na cos bardziej
wyrafinowanego, na przyldad na naleSniki ze slodkim klonowym sosem?
Aby zorganizowae transport podobnych frykasow, b¢ll musieli dae pra~
kilku osobom, ktore tutaj wowczas zarobill wi~j nii przy transporcie
zbiorowej zupki. A inni, gdy zobaczll, i:e tamten ma swoj klonowy syrop,
odczujll pragnienie posiadania czegos wi~j, jakiegos warsztatu pracy, na
ktorym mogliby pracowae u siebie i zatrudnie nastwnych. Pojawia si~
moment konkurencji. Solidamy wojownik dumnie odrzucal "miee", bo
wiem chcial bardziej "bye". Adept etosu obywatelskiego chee wi~j miee,
aby bardziej bye. I !lie zgadza si~ z tymi, ktorzy mowill - jei:eli masz, to
znaczy, i:e ukradles.
.
Konkurencja ma w sobie wiele cech etycznie oiesympatycznych: wydaje si~
niszczye wszelkll solid amosc pomi¢zy ludZmi, ktorzy stajll si~ bardziej
egoistyczni, zam kni~ w sobie, pragnll posiadae, bogacie si~. Lecz skutek
jest nieoczekiwany: powoli, bez rozgiosu zaczyna si~ powi~kszac zasOb
wspoInego wszystkim bogactwa - uliee i fasady domow stajll si~ bardziej
kolorowe, sklepy dostatniejsze. Dzieci Przestajll si~ bae szkoly, bo Sll uczone
przez wyspanych nauczycieli, ktorzy nawet przestali bie je linijkll po lapach.
Etos konkurencji , ch06 bardzo na pozor niesympatyczny, przyczynia si~
do pomnazania wspolnego dobra w sposob nieporowoanie bardziej
skuteczny anizeli etos egalitarnej solidamosci. Oto dylemat moralny, przed
jakim stajemy, a ktory nie zawsze odwai:amy si~ nazwae i dlatego
poslugujemy si~ romymi okrdleniami zast~pczymi.
T rzeba tak urzlldzae swiat, aby pomnaZae reaIne dobro osoby i wspolno
ty, odklad ajllc mrzonki 0 "trzeciej drodze" na polki historycznej osobliwo
Sci. I trzeba tez, aby ci, ktorych dotkn,!l los, znaleZli dobre serca tych,
ktorzy choe majl! serca twarde w konkurencyjnym wyscigu, to przeciei: po
sarnarytansku wrazliwe na autentycznl! wi edz~.
A pami ~e 0 solid amosciowym etosie zachowajmy na czasy trudniejsze,
ktore kied ys przyjdl! i wtedy znowu pomnazae wspoIne dobro b¢zie
znaczylo ,jeden za drugiego".
Jan Andrzej Kloczowski OP

L1BERALIZM A CHRZESCIJANSTWO
Propozycj~ "Znaku", by wypowiedziee si~ na temat romic, sprzecznoSci,
czy powil!zan mi¢zy liberalizmem, konserwatyzmem a chrzeScijanstwem
przyjl!lem z zadowoleniem, gdyz stanowi ona dla mnie wai:ny gest
przyjami, ale taki:e z peWOl! irytacjl!, gdyz zaproponowany temat zdaje si~
3--ZN AK
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swiadczyc 0 cillgie jeszcze nie przezwyci~zonej sklonnoSci Polak6w do
rozpatrywania zagadnieri politycmych przez pryzmat rozmaitych -izm6w,
za pomoq takich czy innych schemat6w myslowych , oraz na takim
poziomie ogolnikowoSci, i:e niemal kaida wyrazona mysl okazac si~ musi
tylez interesujllca, co jalowa. Chcialbym, i:eby polska mysl politycma
zeszla wreszcie z tego piedestalu malo uzytecmej retoryki i zblizyla si ~ do
rzeczywistosci przeci~tnego czyli prawdziwego czlowieka, tym bardziej, i:e
zmiany w Polsce pozwalajll obecnie na konkretne mowienie 0 konkretnych
problemach konkretnych ludzi czy spolecznoSci.
Jak rozprawiac rzeczowo 0 liberalizmie, konserwatyzmie i chrzeScijarist
wie bez okreSlenia, 0 jaki liberalizm, jaki konserwatyzm oraz 0 jakie
chrzeScijaristwo chodzi? Bo przeciez liberalizm nigdy nie stanowil zwartej
i zamkni~tej doktryny, zas w romych okresach swego rozwoju klad l nacisk
na rome aspekty nowoczesnego spoleczeristwa, oraz okrdlal si~ raz
bardziej fllozoficmie, raz bardziej politycznie, raz jako teoria ekonomicz
na, raz jako specyficma postawa wobec czlowieka i polityki. Zagadnienie
konserwatyzmu jest jeszcze bardziej ~ompli k owane, by nie powiedzie6, Ze
wr~cz m~tne. Karoy, kto posiada czy przypisuje sobie jaklls tradycj~, staje
si~ w pewnym sensie konserwatystll, dllzy d o zachowania tego, co mu jest
bliskie i drogie. Zachowawczose jest caJkiem normalnym zachowaniem
czlowieka, zas dyskutowac moma jedynie przedmioty zachowawczoSci.
Czy istn ieje jakas specyficzna zachowawcza tradycja zachowawczoSci? Co
si~ zas tyczy chrzeScijaristwa, to istniejll co najmniej trzy tegoz godne
podziwu wersje: rzymsko-katolicka, protestancka i prawos!awna. lezeli si~
stawia problem stosunku liberalizmu d o chrzeScij anstwa, to rozr6Znienie
protestantyzmu i katolicyzmu staje si~ pierwszll koniecmosci<t.
By powyzsze uwagi nie zostaly odczytane jako retorycmy unik, pozwol~
sobie wyrazic kilka mysli na temat roli i miejsca religii w nowoczesnym
spoleczeristwie, zwanym dose powszechnie spoleczenstwem liberalnym.
Chodzi 0 typ spoieczenstwa, jakie uksztaltowalo si ~ na Zachodzie,
poczynaj<tc od mniej wi~j . XVIl wieku, a ktorego wielkimi momentami
rozwoju byly rewolucja angielska, rewolucja amerykariska, oraz rewolucja
francuska, zas intelektualnymi inspiracjami czy uzasadnieniami dzieta
takich ludzi jak Milton, Locke, Hume, Montesquieu, Rousseau, Smith,
Franklin, Madison, Jefferson, Condorcet, Constant, Tocqueville, czy Mill.
Chociaz ci wszyscy wielcy wspoltworcy nowoczesnego spoleczenstwa nie
stosowaIi wyraienia "liberalizm", ich mysli form owaly si~ wok61 kilku
wspolnych tematow oraz zawieraly szereg wspolnych twierdzen i postula
tow, ktore pozniej nazwano liberaInymi i ktore uwaza si~ za intelektualny
fundament liberalizmu. Dorobek umyslowy tych ludzi wyznacza pewien
horyzont myslenia i dzialania politycmego, wedle ktorego okrdla si~
tozsamose kultur politycznych Anglii, Stan ow Zjednoczonych czy Francji.
Obecnie 6w liberaIny horyzont zdaje si~ nad awac sens przemianom
zachodzllcym w krajach wschodnioeuropejskich.
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Czolowymi zasadami liberalnego rnyslenia i dzialania Sl! wolnosc
jednostki, wlasnose prywatna, pluralizm spoleczny i polityczny, gospodar
ka wolnorynkowa, rownose szans, podzial wladz, przedstawicielstwo
polityezne, dernokraeja, czyli udzial og6lu w okrcilaniu tresci polityki oraz
w wyznaezaniu ludzi rnajl!cych sprawowac wladZ{!, itd. KaZda z tyeh
liberalnych zasad rna swoje filozoficzne uzasadnienie oraz implikuje
okreslone formy instytucjonalne i sposoby zachowania. Urzeczywistnianie
liberalnych zasad rna tatie swojl! histori~, zromicowanl! w zaleinoSci od
kraju i epoki. Lecz jaki byl i jest stosunek liberalizmu do religii
ehrzeScijariskiej (do katolicyzmu i protestantyzmu w szczegolnosci, gdyz
spotkanie liberalizmu z prawoslawiern nie rnialo jak dotychczas rniejsca)?
By odpowiedziee na to pytanie, nalezy odromic stosunek liberalizmu do
sarnego faktu chrzeScijariskiej wiary, czy wiary religijnej w ogole, od
stosunku liberalizmu do religii jako zjawiska spolecznego. Wiara znajduje
si~ poza horyzontern liberalnego rnyslenia, ktore jest rnysieniern calkowicie
zeswiecczonym i pojrnuje czlowieka wyll!cznie w kategoriaeh rozurnu,
narni~tnosci i potrzeb, co wcale jednak nie rnusi oznaczac, :ie liberalizm
zamyka czlowieka w wymiarze doczesnosci i historycznoSci. Filozoficznl!
podstawl! liberalizmu byla swoista rnetafizyka rozumu, to znaezy idea
prawa naturalnego, czy idea naturalnych (rozumowych) praw ezlowieka.
Gwoli Scislosci trzeba podkrdlic, Ze to metafizyczne pojmowanie ezlowie
ka bylo typowe dla mysli liberalnej XVII i XVIII wieku. Pomiejsi
liberalowie nie zawsze podzielali owo gl~bokie przekonanie swyeh intelek
tualnych przodkow. Dysputy na ternat prawa naturalnego wypelniajl!
tatie i dzisiaj kongresy liberalow. Z drugiej zaS strony, rcligia jako
zjawisko spoleczne jest waZnym elementem libcralnej koncepcji polityki.
Liberalny szacunek wobec religii jako zjawiska spolecznego stanowi
wprawdzie rodzaj uznania samego aktu wiary religijrrej, lecz liberalowie
zawsze uznawali teologi~ za teren im zasadniczo obcy, na ktory raczej nie
probowali wkraczac. Liberalow rozprawy 0 religii - niemalZe obowil!z
kowy rozdzial w kazdej wamiejszej wykladni liberalnej polityki, od
Hobbesa do Kanta - byly przesil!kni~te wrazliwoscil! soejologiezno-po
lityczn~, a nie zaciekawieniem teologicznym. Ten dose osobiliwy stosunek
liberalizmu do religii wynikal bezposrednio z jego fllozofieznych zalozeri.
Podstawowymi kategoriami liberalnego myslenia Sl! jednostka, rozum
i wolnose. Kategorie te przypominajl! wprawdzie ewangeliezne przekona
nie, i:i Bog stworzyl ezlowieka, dajl!c mu rozum i wolnl! wol~, totei: moma
by nawet dopatrywac si~ tu jakiejs chrzeScijariskiej inspiraeji ezy wr~cz
poj~owego zapo:iyczenia, jednak faktem jest, ze liberalna koncepcja
jednostki, rozumu i wolnoSci romi si~ radykalnie od przeslania chrzcScijan
skiego. Czlowiek liberalizmu, nawet jesli traktuje si~ go jako istot~
stworzonl! przez Boga, jest przede wszystkim istotl! wyposaZonl! w natural
ne i rowne prawa, kt6rymi Sl! prawo do :iycia i wolnosci (Hobbes), ezy
wolnosc, wlasnosc. bezpieczcnstwo i prawo oporu wobec tyranii (Locke),
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czy wreszcie prawo do Zycia, wolnoSci oraz do poszukiwania szcz~sC\a
(Amerykanska Deklaracja NiepOOlegloSci). 0 ile celem zycia jednostki
w chrzeScijanstwie jest zbawienie duszy i szcz~scie wieczne, sensem Zycia
jednostki w uj~ciu liberalnym jest zycie wolne i szc~sliwe tu na ziemi. Zycie
chrzeScijanskie moZe przed stawiac Co najwYZej jedn'l, z moZliwych wersji
zycia wolnego i szcz~sliwego, 0 tyle 0 ile opiera si~ na wolnosci sumienia
i jest wynikiem wolnego wyboru.
Postawa liberalna glosi pryrnat rozwnu, prymat myslenia opartego na
calkowitej wolnoSci mysli , racjonalnym sprawdzianie wszystkiego i logicz
nym rygorze. Rozum jest jedynym instrumentem poznania, tak w 00
niesieniu do celow, jak i w OOniesieniu do srOOk6w. Rozum OOkrywa
naturalne prawa czlowieka, tak samo, jak i okresla srOOki zabezpieczaj'l,ce
te prawa. Liberalny rozum jest rozumem autonomicznym, tzn. okrdla
prawdy, reguly, twierdzenia swoj'l, wlasn'l, mOCll, niezalemie 00 wszelkich
uwarunkowan spolecznych i historycznych, oraz niezaleZnie 00 wszelkiej
teologii. Jest to rozum niedogmatyczny, otwarty, zakladaj'l,cy swoj'l, wlasn'l,
ograniczonosc. J am zatem roma jest ta koncepcja rozumu 00 deftnicji
rozum u w chrzeScijanstwie - katolickim przede wszystkim - kt6re glosi
prymat wiary oraz sluiebnosc umyslowych zdolnoSci czlowieka wobec
wymogow wiary.
Liberalna wolnosc - poj~ie kluczowe dla zrozumienia nowoczesnego
spoleczenstwa - r6wnieZ r6zni si~ 00 wolnosci w sensie chrzeScijanskim.
Dla liberala wolnosc to naturalny atrybut oraz niezbywalne prawo
kaZdego czlowieka: prawo do indywidualnego rozwoju, do urzeczywist
nienia wlasnych celow, d'l,zen i aspiracji. Wedle Hobbesa "czlowiekiem
wolnym jest ten, kto, w OOniesieniu do rzeczy, kt6re jest w stanie dokonac
moCll swych sil i swojej inteligencji, nie napotyka na przeszkOOy, by czynic
to, co chce czynic" . Lecz liberalna wolnosc to nie swawola czy prawo do
urzeczywistnienia kaZdej zachcianki. Hobbes okresla zakres jednostkowej
wolnosci zarowno w stosunku do regul rozumowych, sposroo kt6rych
glown'l, jest nakaz "nie czyn drugiemu tego, czego nie chcesz, by tobie
czyniono", jak i w stosunku do ustaw reguluj¥ych Zycie spoleczne, przy
zalozeniu, Ze ich celem jest ochrona i gwarancja jednostkowych praw.
W uj~ciu liberalnyrn graniCll wolnoSci jednego czlowieka jest wolnosc
drugiego, z czego wynika szereg imperatyw6w tak w OOniesieniu do
organizacji Zycia spolecznego, jak i w OOniesieniu do zachowan jedno
stkowych. JeZeli dobrze rozumiem, to istot~ chrzeScijanskiej wolnosci
okresla nie tylko jej boskie pochOOzenie, ale takZe jej transcendentna
orientacj a. Chrzescijanska wolnosc jest wolnosci'l, zorientowan'l, na sluzb~
Bogu oraz na zbawienie duszy. Tyrnczasem, celem liberalnej wolnoSci jest
ci'l,gle polepszanie materialnych warunk6w ludzkiego bytowania, ciqgle
poszukiwanie Zycia szcz~sliw ego til na ziemi, ciqgla refleksja czlowieka nad
sob'l, samym i swiatem go otaczajqcyrn celem doskonalenia siebie samego,
jak i swego otoczenia.
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lezeli stosunek liberalizmu do samego fakt u re1igijnej wiary morna
okrdlic mianem sympatycmej oboj~tn oSci, to jego stosunek do religii jako
faktu spolecznego nie byl i nie jest wcale oboj~tny. Pozostawiaj,!c prawdy
teologicme sumieniu jednostkowemu (co odpowiada raczej religijnosci
protestanckiej), liberalizm uznaje religi~ za niezast'lpion,! szkol~ moralno
Sci. Trzeba zaznaczyc, ze nie wszyscy liberalowie podzielali i podzielaj,! ten
pogi'ld: liberalizrn utylitarystycmy od Benth ama do Rawlsa opiera si~
w tym wzgl~zie na zasadach tzw. moralnoSci autonomicznej, wedle ktorej
racjonalna kalkulacja wzajemnych praw i obowi'lzkow wystarcza dla
ugruntowania moralnoSci, tak indywidualnej jak i publicznej. Znane jest
rowniez przywi'lZallie niektorych liberaiow do idei religii cywilnej, wzorem
moralnoSci Republiki rzymskiej.
Instrumentalne podejScie wielu liberalow do re1igii uzasadnia si~ zarow
no teoretycmie, jak i pragrnatycmie. Liberalna koncepcja jednostki,
spoleczenstwa i panstwa byla w gruncie rzeczy projektem zupeloie nowego
porz'ldku spolecznego, ktory slusznie zostal nazwany novus ordo seculorum.
Historycznie rzecz bior'lc, wprowadzenie liberalnego porz'ldku napotykalo
nie tylko na licme bariery spolecme, ekonomiczne i polityczne, ale takze
na barier,.: mentalnoSci i zwyczajow uksztaltowanych glownie pod wply
wem chrzeScijanstwa, zwlaszcza katolickiego. Geniusz nowoczesnego libe
ralizmu polegal na tym, Ze potrafil on rozpowszechnic swoj wlasny sposob
mySJenia i dzialania, oraz wplyn'lc na przemi an~ struktur ekonornicznych
i politycm ych, a wi,.:c urzeczywistn iac stopniowo sw'l swieck'l koncepcj~
czlowieka i polityki, nie wch odZ'lc przy tym w otwarty konflikt doktrynal
ny z chrzeScijanstwem, ktore wywieralo dominuj'lcy wplyw na kultur~
zachodni'l przed nadejsciem epoki liberalnej . Zroolem tego geniuszu byla
oczywiScie id ea toleracji. Przyj~e zasad y neutralnoSci rozumu w od
niesieniu do prawd teologicznych pozwolilo liberalom, na rownorz¢ne
traktowanie wszystkich wyznan religijnych. lezeli rozum nie moze ani
udowodnic, ani uniewaznic takiej czy innej prawdy religijnej, to musi
zaakceptowac je jako fakty ludzkiej swiadomoSci, jako przejawy wolnosci
sumienia. Wobec tego jedynym sensownym kryterium stosunku do religii
staje si,.: jakose religijnego wplywu nie tyle na myslenie ludzi, co przede
wszystkim na ich zachowanie w iyciu. Trese wiary staje si~ zatem rzecZ<j,
drugorz¢ n'l w zestawieniu z tym, jak iyj'l i jak si~ zachowuj'l ludzie
wierz'lcy. lednak:i:e niezb¢nym warunkiem uznania religii przez liberalow
byla tolerancja: liberalowie odrzucali religie roszcz'lce sobie prawo do
wyl'lcmej prawdziwosci. Z tego wzgl¢u liberalizm zachowal i zachowuje
nad al dystans i niech,.:c wobec wyznania rzymsko-katolickiego.
Sednem Jiberalnego stosunku do religii jest um anie pozytywnego wlywu
moralnoSci chrzeScijanskiej na post~powanie ludzkie. W perspektywie
libe ralnej reJigia j awi si~ j ako wazna, wed Ie niektorych nawet nieza
st,!piona, podpora moralnoSci, 0 tyle 0 ile uczy przyzwoitego iycia
i tolerancji. Locke i Montesquieu uwazali, ze religia, wychowuj,!c w duchu
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szacunku dla bliiniego, u~c uczciwoSci, wzmocni rozwoj liberalnyeh enot
o wiele skutecmiej ani:ieli czysto republikariskie przywi~zanie do wolnosci
i ustaw j~ gwarantuj~cych . Rousseau byl zdania odmiennego w tym
przedmiocie, giosZllc idee religii cywilnej. Tocqueville, piSZllCY w epoce
ekspansji liberalizmu, obserwowal, ze w Ameryce "zasadniczym zadaniem
religii jest oczyszczanie, regulowanie i hamowanie nadmiernych i wyl:ilcz
nych upodoban do dobrobytu".
OczywiScie, liberalowie rozprawiaj~cy na temat roli religii w nowoczes
nym spoleczenstwie rozpowszechniali rownoczesnie pewien uproszczony
model religii, ktory niekoniecznie odpowiadal religiom rzeczywiScie ist
niej:ilcym. WyobraZali sobie religi~ w postaci skrajnie zracjonalizowanej,
oczyszczonej z wszelkich cudow i zbytecmych rytualow. Wymagali, by
kaZda religia opierala si~ na wolnosci sur(lienia, na niezaposredniczonym
stosunku wierz~cego do Boga, oraz by giosila zasad~ tolerancji. Zdaniem
wielu liberalow, odLocke'a do Constanta, religia powinna zawierac tylko
dwa dogmaty: :ie Bog istnieje oraz :ie dusza czlowieka jest niesmiertelna.
Widac zatem, :ie liberalny model religii odpowiadal w pewnym stopniu
protestanckim wersjom chrzeScijanstwa. W istocie, niemal wszyscy klasy
czni teoretycy liberalizmu byli zwi~zani z protestantyzmem.
Trzeba podkrdlic, :ie liberalizm nigdy nie byl rownoznaczny z ateizmem .
Nie tylko ze wzgl¢ow epistemologicznyeh, gdyz uwaZal, :ie wiary religijnej
nie sposob ani udowodnic, ani jej zaprzeczyc, leez takZe ze wzgl¢u na
potenejaln~ nietoleraneyjnosc i slabosc moraln:il ateizmu. Locke, ktorego
Letter concerning Toleration (1686) zawiera wykladni~ liberalnego stano
wiska w sprawie religii, twierdzil, :ie spoleczenstwo liberalne nie mo:ie
tolerowac wrog6w tolerancji, za ktoryeh uWaZal wlasnie ateistow (ze
wzgl¢u na ieh dogmatyzm nie-wiary), jak i katolikow (ze wzgl~du na ich
dogmatyzm jednej jedynej prawdziwej wiary).
Jest rzecz~ oczywist~ i man~, ze jedn~ z zasad spoleczenstwa liberalnego
jest rozdzial KOScioia i pans twa, sfery zycia duehowego i sfery polityki czy
zycia cywilnego. Glownymi argumentami na rzecz tej separacji s~ z jednej
strony niemoZnosc rozumowego o~dzenia prawdziwosci religii, zas z dru
giej radykalna roi:nica celow religii i polityki: celem religii jest
przygotowanie wierz:ilcych do wiecznego zbawienia, podczas gdy celem
polityki jest stwarzanie warunkow dla wolnego i wygodnego Zycia obywa
teli.
Powyzsze refleksje nie wyczerpuj~ rzecz jasna waznej i interesuj:ilcej
problematyki stosunku liberalizmu do chrzeScijanstwa. Ich celem jest
raczej zasugerowanie zasadniczej rozbieznoSci mi¢zy liberalizmem
a chrzeScijanstwem (zwlaszcza katolickim) w-pojmowaniu Zycia czlowieka
i dzialania politycmego. Ethos liberalizmu: toleraneja, anty-dogmatyzm,
otwartosc dueha, krytycyzm , a takze cala teoria liberalnej polityki (artyfic
jalizm, indywidualizm, itd.), opieraj<l si~ na innyeh przeslankach anizeli
ethos oraz nauka spolecma KOScioia katolickiego. Co weale nie musi
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oznaczaC, by dialog mi~zy liberalizrnern a katolicyzrnern nie byl rnoi:liwy,
ezy byl skazany na calkowit~ jalowose.
Inaczej rna si~ rzecz z konserwatyzrnern, za ktorym nie stoi Zadne godne
uwagi przekonanie ftlozoficzne. Dzisiejszy konserwatyzm oznacza najcz~ej
lawirowanie mi~zy liberalizrnern a chrzeScijanstwern w poszukiwaniu jakiejs
syntezy tych dwu glownych ftIarow kultury europejskiej. KonserwatySci
zapominaj~, Ze na plaszczymie ftlozoficznej, tak sarno jak w zyciu codzien
nym, najleps~ rnetod~ jest uznanie romorodnoSci, dialog, tolerancja,
wzajemny szacunek i Zyczliwose.
Franciszek Draus

LlBERALIZM
A SPOt.ECZNA NAUKA KOSCIOt.A
Wypada mi zacz~c od deklaracji, iz zabierarn w tej sprawie glos raczej
jako historyk rnysli spolecznej niz jako rzecznik jednej ze stron czy, tyrn
bardziej , zwolennik pogl~du, ze, w gruncie rzeczy, nie rnamy do czynienia
ze stronarni . Nie uwazam si~ ani za liberala, ani za wyznawc« spolecznej
nauki KoSciola, chociaz przyznaj« ch~tnie, ze kai:dej z tych dwoch forrnacji
zawdzi«Czam spor~. Ale to zupelnie inn a historia, ktorej nie b~d« tu
opowiadal. Jak rozurniern, rnoje zadanie polega wyl~cznie na tym, by
wyjasnic, jak rnaj~ si~ one do siebie. OczywiScie, wed lug rn n i e,
albowiern sprawa jest dyskusyjna i nikt nie rna podstaw, aby przernawiac
ex cathedra.
Gdybym pisal na ten temat obszernie, podzielilbym swoj tekst na dwa
rozdzialy. Pierwszy dotyczylby d z i e j 0 w zagadnienia, drugi - tego, jak
przedstawia si~ ono t u i t era z tj . w Polsce wczesn~ jesieni~ 1990 roku,
gd zie i lciedy prawie kaZdy uwaza si~ za liberala i niernal wszyscy stoj~ na
gruncie spolecznej nauki KoSciola. Taki podzial rnialby, jak ~dz«, gl«boki
sens rnerytoryczny, gdyz sytuacja obecna rMni si~ dose zasadniczo od
sytuacji, 0 jakich opowiada nam historia. Historia opowiada 0 tym, ze
liberalizm i spoleezna nauka K OScioia to dwie zupelnie rome rzeczy.
o prawdziwoSci takiej opinii zdaj~ si~ swiadczyc zarowno dzieje liberaliz
mu, kt6re spisywano wiele l"azy, nigdy jednak tak, by okazal si~ on zgodny
z katolicyzrnem (lub chocby z duehern chrzeScijanskirn w ogolnosci), jak
i najwyzsze autorytety spolecznej nauki KOSciola, wypowiadaj~ce si~
wielekroc 0 b I « d a c h liberalizrnu. Marn, oczywiScie, na rnysli spoleczne
eneykliki papiezy, zwlaszcza Quadragesimo anna i Divini redemptoris.
Wymieniarn encykliki, kt6re rnowi~ 0 liberalizmie express is verbis, nie
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tych, ktore zawieraj,! jego krytyk~ posredniil, poniewai:,
gdybym to mial zrobie, musialbym wyliczye wszystkie. Poprzestan~ wi~ na
twierdzeniu, ii, moim zdaniem, ks. Jan Piwowarczyk nie sprzeniewierzyl si~
duchowi encyklik spolecznych, kiedy napisal przed czterdziestu Iaty:
"Liberalizm jako ustroj byl rajem dla mocnych i bogatych, pieklem dla
slabych, dla biednych, dla warstw ludowych. Niech nas Bog broni przed
powrotem do ustroju, ktory sobie wyimaginowalliberalizm. Musielibysmy
powtarzae na nowo od pocz'!tku wszystkie rewolucje, wszystkie bunty mas,
wszystkie walki spolecme, ktore stanowily histori~ wieku XIX."
Moma, oczywiScie, dae przyklady jednostek, ktore tak lub inaczej
godzily zasady katolickie z liberalnymi, ale tez mom a je i pomin'l,c,
stanowily one wszak margines. Ogolnie rzecz bionIc, historia stosunk6w
mi¢zy liberalizmem i spoleczn,! nauk,! KOScioia to nade wszystko historia
s po r u. Nie wierz~, aby spory tego rodzaju i 0 takiej trwaloSci mogly
wynikae wyl'l,cznie z nieporozumien czy tez nie dose uwaznych Iektur.
W omawianym przypadku w gr~ wehodzily powame r6i:nice opcji
filozoficmych, 0 ktorych wielokrotnie pisano, a tatie wcale niemale
romice opcji spolecmo--ekonomicmych. Najkr6cej m6wiilc, liberalizm byl
jednoznacznie prokapitalistyczny (czasem odnosz~ iiawet wrai:enie, ii:
nie~torzy autorzy katoliccy uzywali zamiennie slow "liberalizm" i "kapita
lizm"), podczas gdy nastawienie spolecmej nauki KOSciola streszczalaby
bodaj najlepiej formula " trzeciej drogi" (korzysta z niej np. hamburski
"Der Dritte Weg. Freisoziale Alternative zu Kapitalismus und Kommunis
mus", propagujilcy "gospod ark~ rynkowil bez kapitalizmu"), gdyby nie to,
ze ta formula nietrafnie umieszcza oWil nauk~ wsrOd doktryn spoleczno--e
konomiemych, podczas gdy jest ona naukil nade wszystko m 0 r a 1n il,
a nadto przypisuje jej jawne giupstwo, jakim jest domniemanie, iz jakas
"trzecia droga" jest w ogole mozliwa jako trwale rozwiilzanie. Tak czy
in aczej , spoleezna nauka KoSciola byla w niemalym stopniu k r y t Yk il
liberalizmu i trzeba bylo zaiste bardzo dobrze wyszkolonyeh marksistow,
aby wykazywae, i:e np. eneykliki spoleczne to nie innego jak obrona
ustroju kapitalistyemego. Zresz1'l i oni zmienili w tej sprawie zdanie.
Kiedy patrzymy na obecnil sytuacj~ polskil, to wszystko wygJ'lrla zupelnie
inaczej. Oto pierwsze bodaj czasopismo niewiltpliwie liberalne, a mianowicie
,,13" Miroslawa DzieIskiego, nosHo podtytul: "Pismo chrzeScijarisko-liberal
ne", a jego redaktor i glowny autor zasiadal w Prymasowskiej Radzie
Spolecmej. Przez dlugi czas publikacje najwyrainiej liberalne ukazywaly si~
na lamach prasy katolickiej i nikt ich autor6w nie przywolywal do porz'lrlku,
tak jak kiedys ks. Piwowarczyk Kisiela i Leopolda .Tyrmanda. I nikomu
bodaj nie przychodzilo do glowy, i:e moi:e w tym bye cos dziwnego. Nikogo
tez specjalnie nie dziwi, i:e tak wielu ludzi przymaje si~ jednoczesnie
do liberalizmu i spolecmej nauki KoSciola. Nie wiem, rzecz jasna, doklad
nie, ilu ich jest. Ja, w kaZrlym razie, spotykam ich zadziwiajilco wielu jak
na kraj, gdzie liberalow zawsze bylo latwo policzye na palcach. Pis~ 0 tych
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zjawiskach bardzo skrotowo i bardzo nieprecyzyjnie, mysl~ jednak, ze nie
musz~ nikogo przekonywac, ze cos si~ rzeczywiScie zmienilo.
T~ zmian~ moma wyjasniac na trzy sposoby. Po pierwsze, moma
wskazywac, iz zarowno liberalizm, jak i spoleczna nauka KoSciola, ulegly
tak gl~bokim zmianom, ze dawny anatagonizm stracil racj~ bytu i zacz~la
si~ era zblizenia, porozumienia i wspolpracy. Po drugie, moma dowodzic,
iZ, w gruncie rzeczy, malo kto w Polsce wie dokladnie, co to takiego
liberalizm i co to takiego spoleczna nauka KoSciola, totez nietrudno
o ludzi, ktorzy mogll jednym tchem powolywac si~ na jedno i drugie,
wylapujllc to st~, to stamt~ jakies pojedyncze hasla, ktore im akurat
"pasujll". Po trzecie, moma przyjllc, iz w naszym Icraju powstala w ostat
nich latach osobliwa (i zapewne przejSciowa) sytuacja, w ktorej, nawet
znajllc si~ na rzeczy, w dw6ch (lub wi~j) niezgodnych sk~inlld dokt
rynach dostrzega si~ i eksponuje glownie to, co lepiej lub gorzej si~ ze sobll
zgadza - w kaZdym razie, jako kontrapozycja tzw. realnego socjalizmu.
W rzeczy samej, je:ieli zestawic je z komunizmem, liberalizm i spoleczna
nauka KoSciola posiadajll waZoe cechy wspolne.
Mysl~, iz Zadne z tych trzech wyjaSnien nie byloby calkowicie chybione,
ale sklaniam si~ przede wszystkim do trzeciego z nich. S~z~ zresztll, ze nad
calym naszym zyciem umyslowym ci¥y dychotomia komunizmu i an
tykomunizmu: bardzo wawa wczoraj, wazna dzis, coraz mniej wazna jutro
i pojutrze. Jednym zjej skutkow jest slepota na wewn~trzne zr6Znicowanie
owych zasadniczych oboz6w, polllczona z niech~4 do kaidej merytorycz
nej dyskusji, ktora niszczy obecne sojusze. W polityce zaczt:lo sit: to juz
zmieniae. Myslt:, :ie zmieni si~ to rowniez w dziedzinie mysli spolecznej .
Jerzy Szacki
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M ONTESQU IEU I ROUSSEAU:
DWIE KONCE PCJE WOLNOSCI JEDNOSTKI
1. MIEJSCE WOLNOOCI W MYSLI MONTESKI USZA I JJ. ROUSSEAU

Dokonuj'!C analizy mysli Monteskiusza i Rousseau widzimy, ze glosz'l oni
tezy jawnie ze sob'l sprzeczne. 1 Zasadniczym iroolem tych sprzecznoSci jest
antagonizm, jaki zachodzi rni¢zy uniwersa1izmem R ousseau - mysliciela
nastawionego na odnalezienie czlowieka w stanie niejako czystym - a his
toryzmem Monteskiusza, ktory - rnimo ze nieobce bylo mu poj¢e natury
ludzkiej (poe. EdL, 1,2) - mysl swoj'l opieral na przekonaniu, ze ludzie S'l
zawsze czlonkami konkretnych spoleczenstw. Obaj mysliciele posiadaj'l
jednak istotn'l wspoln'l plaszczyzn~ rozwaZafl. Plaszczyzn'l t'l jest problem
wolnoSci. Wspolnota ich stanowisk nie polega tu przede wszystkim na
zgodnoSci twierdzeil, ale na zbieinoSci pytan, na jakie staraj'l si~ udzie1ic
odpowiedzi.
Monteskiusz i Rousseau uznaj'l zgod nie wolnosc jednostki za wartosc
naczeln'l i za wlaSciwosc samej natury ludzkiej. W calej problematyce wolnoSci
klad'l oni nacisk na praktyczn'l momwosc realizacji praw jednostki. Naturalne
cechy przypisywane czlowiekowi nabieraj'l w tym kontekScie charakteru
radykaln ych rewindykacji w stosunku do spoleczenstwa. lednostka staje si~
nieodl'lczna od zespolu jej uprawnien, ktore - jako naturalne - utoZsarniaj:t si~
z jej istot'l (nawet wowczas, gdy warunki spoleczne uniemomwiaj'l ich
realizacjy). To charakterystyczne dla calego Oswiecenia sprz~enie idei
realizacji praw czlowieka z id~ wolnoSci rna urzeczywistnic si~ przede
wszystkim przez wlaSciw'l dzialalnosc prawodawCZ'l. Poprzez ~ dzialalnosc
- zrnierzaj'lC'l do racjonalizacji spoleczenstwa, uczynienia go zgodnym z natu
r'l czlowieka - uzyskuje gwarancje wolnosc jednostki .
Ob aj mysliciele dostrzegaj'l w wolnoSci fundament spoleczenstwa i gwa
rancj~ jego przyszlego rozwoju. R6Znie jednak sam'l wolnosc pojmuj'l.
"Nie rna slowa, ktoremu by dawano wi~ej rozmaitych znaczen i ktore by
w tyle sposobow przemawialo do ludzi co slowo wolnosc" (EdL,XI,2) .
Z roznych sposobow rozumienia wolnoSci wynikaj'l odmienne koncepcje
dzialalnoSci prawodawczej maj'lcej t~ wolnoSc zrealizowac i zabezpieczyc.
1 De I'Esprii des lois ~~ cytowal wedlug przekladu T . Boya-Ze1enskiego, 0 duchu prow,
Warszawa 1927, podajllc w tekScie najpierw skr6t EdL, nast\1lni e ksi~ g~ cyfr'l rzym skll i rozdzial
cyfr'l arabsk'l. Du contract social cyt uj~ natomiast w tlumaczeniu A. Peretiatkowicza, Umowa
spoleczna oraz jnne pismo, Warszawa 1966, podajllc w tekScie najpierw skr6t CS, nast\1lnie
k si ~g~ cyffl\ rzymskll i rozrlzial cyfr'l arabsk'l.
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Dla Mo.nteskiusza pOOstaw~ prawa jest spo.ntaniczna aktywno.sc ludzka
(nie zawsze w swych konkretnych przejawach racjo.nalna), u Ro.usseau zas
wo.lno.sc, to.zsama z natur~ czlo.wieka, staje sit: pOOstaw~ rad ykalnego.
programu przeksztalcenia spo.leczenstwa, gdyz "wszystkie urz~ zenia ,
kt6re stawiaj~ czlo.wieka w sprzeczno.Sci z nim samym, nie s~ nic warte"
(CS, IV,8). Innymi Slo.WY, pierwszy z nich chce o.si~gn~c wo.lno.sc przez
wyzwo.lenie ludzkiej spontanicznosci i brak arbitralnego przymusu, drugi
natomiast przez d;p:enie do absolutnego celu, kt6ry o.bejmuje calosc
ludzkiego istnienia: kai:dy czyn, kaZda mysl obarczona zostaje politycznym
znaczeniem, po.niewai: "wszystko zalezy radykalnie 00 polityki".2.
U obu myslicieli mamy zatem do czynienia z roi:nymi koncepcjami
wolnosci. Na ich OOrt:bno.sc sklada sit: to., Ze wo.lnosci szuka sit: winny
spos6b i gdzie indziej. Niebagateln~ spraw~ jest bowiem, ze Monteskiusz
inspiracji szukal w Anglii, a wi{:C tam, gdzie istnialy wo.lne instytucje,
natomiast Ro.usseau wzrok swoj kiero.wal ku Genewie, ktora ich wowczas
nie znala, przynajrnniej w takim znaczeniu, jakie im nadala Anglia
z przelo.mu XVII i XVIII stulecia 3. Czy da sit: ustalic, co jest t~ ostateczn~
przyczyn~, ktora sprawia, Ze mowi~c 0 tym samym - 0 wolno.sci - nie
mowi~ oni wcale tego samego?
2. ROZNE METODY ROZPRA WIANIA 0 WOLNOSCI

Wsp6lnym punktem wyjscia dla nich o.bu jest sytuacja braku wo.lnoSci.
lako motto do Ducha praw "ramieScil Monteskiusz slowa Owidiusza:
Prolem sine matre creatam. Matk~, kt6rej zabraklo przy narOOzinach jego
dziela, byla wolnosc; Monteskiusz pisal bowiem w kraju wolnosci po
zbawionym. W tym samym kraju pisal Rousseau. Dlatego rowniei: Umow(;
spolecznq otwiera podobna w wymowie fonnula: "czlowiek rOOzi sit:
wolny, a wsz{:dzie jest w kajdanach".
Ze wspolnego punktu wyjscia - braku wolnosci - wyrastajll jednak
OOmienne metOOy rozprawiania 0 niej samej. Zgodnie ze swym historyz
mem Monteskiusz staral sit: wychOOzic socjologicznie i histo.rycznie
z danych fakt6w i szukac ich racjo.naJnego wyUumaczenia. "Najpierw
badalem ludzi i spostrzeglem, iz w nicskonczoncj rozmaitoSci praw
i obyczaj6w nie powOOuj~ sit: o.ni wyl~cznie kaprysem. Postawilem
zasady..." (EdL, I, Przedmowa). Praca aut ora nie byla latwa. "Szedlem za
swoim przedmiotem bez planu; nie znalem ani prawidel, ani wyj4tk6w;
znajdowalem prawd~ jeno po. to, by j~ stracic. Ale skoro od krylcm swoje
zasady, wszystko, czego szukalem zbieglo si{: ku mnie" (tamze). Zgod nie
z tym stanowiskiem M onteskiusz nie podejmowal abstrakcyjnej kwestii
wolnosci "zgodncj z gloscm rozumu, natury i ludzkOSci" 4; widzial mo:i:li
, J.1. Rousseau, Wyznania, t. II, Krakow 1914, s. 161.
• FA. Hayek, The Constitution of Liberty, Chicago 1960., s. 54-56.
• Monlesquieu , Ufty perskie, Warszawa 195 1, s. 211 .
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wose jej urzeczywistnienia w okreSlonej sytuacji CZ~SC10WO zaleznej od
czlowieka, a cz~sciowo wymykajll,cej si~ jego kontroli. Dlatego jego
rozwazania 0 wolnoSci mialy zadanie praktyczne - mialy dopom6c
ustawodawcy w najbardziej racjonalnym kierowaniu spoleczenstwem,
w sposob zapewniajll,cy umiarkowany choeby porzl!dek spoleczny. Wiara
w moZliwosc racjonalnego kierowania przez panstwo procesami spolecz
nymi, majll,cymi na celu realizacj~ wolnosci jednostki, lll,czy si~ wi~
u Monteskiusza z wiedzll, 0 -granicach tego oddzialywania. Slowem,
Monteskiusz poruszajll,c spraw~ wolnoSci nie "wysnuwal swoich zasad
z wlasnych rojen, ale z natury rzeczy" i na podstawie zgromadzonego przez
siebie materialu historycznego. Poza mnogoscill, faktow usilowal doszukac
si~ pewnych ogolnych prawidlowoSci, gdyz wierzyl, i:e ci, ktorzy orzekli, ii
"slepy traf wydal wszystkie zjawiska, ktore widzimy w swiecie, powiedzieli
wielkll, niedorzecznosc" (EdL, I, I).
Rowniei Rousseau wych odzi od faktow; ale mysliciel ten szuka innych
faktow nii Monteskiusz. T ego ostatniego fascynowala roinorodnose
ludzkiego swiata, Rousseau natomiast interesuje si~ uniwersalnll, jednoScill,
gatunku ludzkiego. W polemikach z Monteskiuszem Rousseau wielokrot
nie podkresla, i:e w ocenie istniejll,cych instytucji spolecznych i w ustaleniu
wlasciwego modelu spoleczenstwa nalezy odwolywae si~ do "zasad, ktore
wynikaj,! z natury rzeczy i s,! ugruntowane w rozumie" (CS, 1,2). Jego
zdaniem Monteskiusz popelnil bl,!d ustalaj,!c prawo na mocy faktow.
"Poprzestal na badaniu prawa pozytywnego istniej,!cych rz<}dow", a nie
zajll,l si~ badaniem zasad prawa politycznego, "okreSleniem natury ciala
politycznego - nie rna zas nic bardziej roi:nego jak te dwie dziedziny" 5.
Naleiy zatem " badae instytucje lud zkie kon frontuj<}c je z ich zasadami" 6 ,
historia bowiem moZe bye rozumian a jedynie w swietle naczelnych zasad
moralnych. St,!d Rousseau przy st ~pujll,c do zaj~ia stanowiska w pro
blematyce wolnosci pisal, ze zacz'!e trzeba od tego, "aby sobie na
gromadzie zapas idei prawdziwych czy falszywych, ale jasnych, w oczeki
wani u az nasza glowa b¢zie dose zaopatrzona, aby m6c je porownywac ze
sob,! i wybierae" 7. KreSl'!c natomiast model organizacj i wladzy, ktora rna
zrealizowae wolnosc jednostki, wyznaje: " Zapomin aj,!c zupelnie 0 rodzaju
ludzkim, tworzylern sobie spoleczenstwo doskonalych isto t.. . takich, jakich
nie zn alazlem nigdy tu na ziemi" 8:
Widzimy, Ze przy zasadniczych roi nicach co do metody rozwaian, obaj
mysliciele posluguj,! si~ wspolnym poj ~iem "natury rzeczy", pelni'!cym
rol~ klucza do objasniania rzeczywistoSci spolecznej. Zbieinosc jest tu
jednak tylko przypadkowa, poniewaz dla kaZdego z nich nature des choses
oznacza zupelnie co innego. Dla Rousseau "natura rzeczy" ("natura
• 1.1. Rousseau, Emil, l. II , Wroclaw 1955, s. 369.
• J .1. Rousseau, Trzy rozprawy z [ilozo[il spo/eczn£j, Warszawa 1956, s. 213.
7 Rousseau, Wyznania, t. I, s. 367.
• Tami.e, s. 191.
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czlowieka", "czlowiek jako taki") jest poj ~em ponadczasowym i ponad
spolecznym, tak dalece, Ze przy pomocy tego poj~a moma abstrakcyjnie,
w sposob wainy dla kaidego miejsca i czasu, zbudowae doskonale
spoleczenstwo. Monteskiuszowska /a nature des choses wydaje si~ bye
przeciwienstwem takiego uj~a. Nie ponad czlowiekiem i nie w "czlowieku
jako takim", w jakiejs abstrakcyjnej i niezmiennej naturze ludzkiej, trzeba
szukae "natury rzeczy". Too ona bowiem w konkretnej, zmiennej
i otaczaj~cej nas rzeczywistosci, ktorej poznanie daje nam dopiero moi:
liwose rozwaZenia problemu "czlowieka przed powstaniem spolecznosci".
Innymi slowy, Monteskiusz opieraj~c si~ na materiale normatywnych
faktow, na pomnikach pozytywnego prawodawstwa, na urz~zen iach
funkcjonuj~cych u roi:nych narodow i w roi:nych czasach , stara si~ uj ~e je
w odr~bne typy i wydumaczye ich rom orodnosc przez dzialanie po
szczegolnych przyczyn fizycznych i psychicznych. Porzucaj~c lancuchy
rozumowan 0 tym, co bye powinno, nie ogranicza si~ on wszakZe jedynie
do tego, co jest, ale dokonuje rowniei: oceny istniej~cej rzeczywistoSci.
spolecznej. NajwaZniejszym kryterium oceny zjawisk spolecznych jest dla
Monteskiusza indywiduaIna wolnosc. Swiadomym przeciwstawieniem si~
tym nowym pr~ om w zakresie nauk spolecznych reprezentowanym przez
Ducha praw jest Umowa spoleczna. Jej autor cal~ swoj~ metod~ rozumowa
nia oraz nonnatywnym celem, do ktorego zmierza, tkwi w trad ycji XVII w.,
pozytywne u r~zenia malo go obchod~ , zajmuje si~ jedynie wykrywaniem
zasad prawa politycznego. Zasady te zas pojmuje jako powszechnie obowi~
zuj~ce i calkowicie niezalem e od prawa pozytywnego nonny, ktore winny
stanowic kierownicze idee wszelkich ustrojow panstwowych, 0 ile nie maj~
one utracie cechy legalnoSci. .
3. MONTESKlUSZ: R6WNOWAGA SPOLECZNA JAKO SPOS6B
ZABEZPIECZENlA WOLNOSCI

Charakterystyczne dla Monteskiusza pojmowanie wolnosci detenninuje
charakter jego doktryny i proponowanych instytucji gwaran t uj~cych
wolnose. Celem ustroju jest wolnose, zatem mi ar~ wartoSci. konkretnej
fonny rz~du jest stopien, w jakim przyczynia si~ on do reaIizowania
wolnosci czlowieka, nie zaS stopien jego zgodnosci z jakims absolutnie
obowi~zuj ~cym modelem ustrojowym. Model taki, w rozumieniu Montes
kiusza, nie posiada iadnej praktycznej wartosci, gdyi: wolnosc moZe istniec
pod roi:nymi rz~dami, przy roi:nych ich fonnach, stosownie do warunk6w
miejsca i czasu. Nie chce on zatem radykaIny~h przemian, bo nie wierzy
w ich skutecznosc - wierzy natomiast w moZIiwosc rozumnej ewolucji
ustroju w ramach wyznaczonych przez obiektywne warunki. "Natura
dziala zawsze powoli, z niejak~ oszcz~nosci~: post{:powanie jej nigdy nie
jest gwaltowne" 9, dlatego tei: "nie zawsze wskazane s~ skrajne drogi"
• Mootesquieu, wly per.,kk .., s. l78 .
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(EdL, V,7). Historyzm Monteskiusza wi~i;e siy wiyc bezposrednio z ewoluc
jonizmem politycznym, z niewiar~ w raptown~ budowy nowego spoleezen
stwa w mysl z gory zalozonego schematu.
Wiedz~c , i;e nie da siy podac ogblnej i absolutnej recepty, Monteskiusz
d aje wskazania dla okreSlonych warunkow Francji XVIII w.: slynn ~
koncepcjy podzialu wladz, wnioski odnosz~ce siy do wlaSciwych praw dla
okreslonych warunkow spolecznych, do dobrego ustawodawstwa, do
organizacji i dzialalnoSci wladzy ~dowej, wreszcie do roli cial posred
nicz~cych. Postulaty Monteskiusza powi~zane s~ z wysuwanym haslem
liberalnej monarchii' konstytucyjnej, w ktorej maksymalna wolnosc jedn o
stki zabczpieczona bylaby przez rownowaZenie siy (balance) podzielonych
wladz, powi~anych z okreSlonymi sitami spolecznymi.
Ostrze krytycznej mysli Monteskiusza wymierzone jest wiyc w des
potyzm w kaZdej postaci - ustroj przec~cy istocie czlowieczenstwa i celowi
organizacji spolecznej. Zamiast gry sit spolecznych r.ealizuj~eych wolnose
mamy w nim ciszy, 0 ktorej powie, i;e przypomina ciszy oblyzonych miast
na moment przed wkroczeniem wroga. Wyjalawiaj~ea cisza, niemota
instytueji i cia! posrednic~cych, niezrozumienie natury ladu spolecznego
ch arakteryzuj~ despotyzm. Monteskiuszowska despotia - jak pisze Woj 
cieeh Karpinski 10 - jest nie tyle typcm idealnym wschodnich system ow, co
typem idealnym zagrozenia wisz~cego nad europejskirni monarehiami. Dla
czytelnikow Lis/ow perskich nie moglo bye najmniejszych w~tpliwoSci , i;e
Persj a to F rancja, przed ktor~ autor ostrzegal swoich rodak6w. Jest to
Francja, w ktorej po znikniyciu stanow spolecznych, klas, zasad honoru
i cnoty politycznej, zniknylyby ciala posrednic~ce, a poddany stan'llby
twarz~ w twarz z wlad~.
Skuteezny srodek przeeiw despotyzmowi (czy grozbie despotyzmu)
widzi al M onteskiusz wlasnie w rz'ldzie umiarkowanym, gdyz ludowladz
two, jei;eli doprowadza do nadmiemej r6wnoSci, taue moze stac siy
despotyzmem. "Aby stworzyc rz~ umiarkowany trzeba kombinowac sily,
r6wnowa:iyc je, ograniczac, wprawiac w rueh; przydawac, aby tak rzee,
balastu jednej, izby byla zdoina stawic opor drugiej . Jest to arcydzielo
prawodawstwa, kt6rego rzadko dokonywa przypadek i ktorego tez rzadko
zdola dokonac rozum"; w przeeiwienstwie do tego, aby wprowadzic r~d
despotyczny, "trzeba jedynie namiytnosci; kazdy jest do tego zdolnY"
(EdL, V,14).
Do niezb¢nych elementow rz~du umiarkowanego zalicza Monteskiusz
przede wszystkim zwi'lzek tworz'lcych wolnosc polityczn'l praw z ustrojem
panstwa, istnienie cial posrednie~cych oraz flmkcjonowanie podzialu
wlad z. Te trzy elementy maj~ zapobiee despotyeznej stagnaeji, dopuScie do
glosu n owe warstwy spoleezne, zapobiec spoleeznym skutkom ludzkiej
ulomnosci rz~d~cych. Wolnosc religijna i polityezna jest warunkiem
10
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rozwi~ania problemow spolecznych, sarna jednak nie stanowi got owego
ich rozstrzygniycia. WolnoSci te stwarzaj,! tylko fonnalne ramy dla gry sil
spolecznych niezb¢ nej dla pozytywnych rozwi,!zan.
Praktyczny problem gwarancji przeciw moZliwemu naduZywaniu wladzy
stanowi punkt wyjscia do konstytucyjnych rozwazan, ktorych wynikiem
bylo wypracowanie slynnej zasad y podzialu wladz. Jest ona punktem
centralnym jego teorii ustrojowej, skupiaj,!cym podstawowe zalozenia
konstytucyjno-polityczne, prob,! rozwi~ani a problemu kolizji suwerenno
Sci wladzy panstwowej i wolnoSci jednostki w drodze przekazania realizacji
tej pierwszej wzajemnie hamtY,!cym siy organ om panstwowym. Wszystkie
organy (wladze) maj,!, w drod ze wsp6ldzialania i wzajemnego moderowa
nia, zapewnie zachowanie rownowagi spolecznej jako podstawy poszan o
wania prawa i urzeczywistnienia wolnoSci politycznej.
Za Konstantym G rzybowskim Monteskiuszowsk,! teoriy podziahi wladz
uj,!e moma w piyciu tezach 11: istniej,! trzy wladze - ustawodawcza,
wykonawcza, s'ldownicza; kaZda z tych wladz powinna bye powierzona
innemu organowi; wladza ustawodawcza powinna bye sprawowana przez
panuj,!cego (szefa egzekutywy), arystokracjy (czynnik dziedziczno-kolegial
ny), przedstawicieli og6lu ludnoSci; funkcjonowanie wladz winno bye tak
zorganizowane, by wzajemnie na siebie wplywaly i wzajemnie siy hamowaly;
stosunek legislatywy i egzekutywy do wladzy s'ldowej winien bye uksztal
towany na innych zasadach niz wzajemny stosunek legislatywy i egzekutywy.
Srodkiem zapobiegaj,!cym przeksztalcaniu siy wladzy publicznej w des
potyczn,! - w trosce 0 zagwarantowanie niewzruszonej sfery wolnosci
jednostki - mialy bye rowniez ciala posrednicz,!ce. Czym S,! te p ouvoires
intermediaires? W rozdz. 4 ks. II Ducha praw wymienia Monteskiusz przede
wszystkim jako takie szlach ty i duchowienstwo oraz osobne cialo, ktorego
struktura spoleczna bylaby produktem zlewania siy klas przod uj <j,cych
w feudalizmie i szczytow mieszczanstwa. Otrzymujemy w konsekwencji
nastypuj,!cy schemat ustrojowy: panuj,!cy kieruje; ciala posredn.icz'!ce
miarkuj,! woly panuj,!cego; prawo, ktore okresla dzialalnose panstwa,
powstaje przy wsp61udzi ale trzech czynnikow: panuj,!cego, arystokracji
i reprezentantow ludu. Ciala posrednicZ'!ce staj,! siy wiyc niezb¢nym
warunkiem rZ,!dow umiarkowanych, stanowi,!c konieczne ogniwo w kon 
strukcji wladzy opartej na zasadzie podziaiu wladz. Z punktu widzenia
postulatu ustroju umiarkowanego, jedynego zapewniaj,!cego wolnosc jed
nostki, zagadnienie fonny rZ<j,du - monarchia czy republika - jest kwesti<!
drugorz¢n<!. Istotne znaczenie rna tylko to, Ze praktyczn<! realizacjy
wolnosci rna zapewnic ustroj polityczny, do osi<!gniycia takiego wlasnie
celu powolany. Zwi<!zek wolnosci z ustrojem panstwa jest dla Montes
ki usza tak oczywisty, ze m6wi on, iz "wolnosc to znaczy rz<!d , ktorego si y
zazywa" (EdL, XVIII,2).
11
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4. ROUSSEAU: WOLA POWSZECHNA JAKO SPOWB REALlZACJI WOLNoSCI

Rousseau, skladajl!c hold Monteslciuszowi (powie 0 autorze Ducha praw
- ce beau genie, (CS, 1II,4), nie zgadza si~ z nim ani co do rnetOOy rozwaian
o wolnoSci, ani co do jej koncepcji. Uwaza on, Ze Monteslciusz zatrzymal
si~ w polowie drogi, nie OOkrywajl!c zasad, na ktOrych powinno bye oparte
idealne panstwo wolnoSci. 0 teorii pOOzialu wladz, jako sposobie zabez
pieczenia wolnosci jednostki, napisze lekcewaZl!co: "Powiadaj~, Ze kug
larze japonscy kawalkuj~ dziecko na oczach widzow, nast~pnie rzucaj~
w powietrze wszystlcie czlonlci jeden po drugim i dziecko spada iywe i calc.
M niej wi~j pOOobne Sll sztulci naszych politykow; po rozczlonkowaniu
organizmu spolecznego za pomocl! rnamidla, godnego jarrnarku, zbierajl!
oni kawalki, nie wiadomo w jalci sposob" (CS, 11,2).
Co jest zatem wedlug Rousseau idell kierownicz~ wszelkich ustrojow
panstwowych, 0 ile nie maj~ one utracie cechy legalnoSci, tj. zachowania
zgOOnosci z natur~ ludzk~? Por~dek spoleczny opiera si~ na prawach,
ktore nie Sl! prawami przyrOOy; nie rnaj~ one w sobie nieuniknionej
koniecznosci tych ostatnich, nie dzialajl! ani z tll sil~, ani z tl! bezwzgl¢
noSci~, co tamte. Prawa spoieczne, nie rnog~c si~ legitymowae prZyrod
nicz~ koniecznoSci~, uzasadnienie swoje rnusz~ czerpae sk~din~d . Zadanie
kornplikuje si~ jeszcze przez to, Ze porz~dek spoleczny rna wszelkie pozory
niewoli, kazda zas niewola jest przeciwna samej istocie czlowieka, jego
naturze, ktor~ jest wolnose. W jalci sposob to, co gwalci natur~ czlowieka,
rnoze bye prawern? Sk~d wynika obowi~zek posluchu wobec spoieczen
stwa? Innyrni slowy: "Jak znaleze taki ustroj spoleczny, w ktorym osoba
i dobra kazdego czlonka znalazlyby ochron~ i opiek~ ze strony zbiorowo
Sci, jednostka zas jednoc~ si~ z caloSci~ ulegalaby zarazern tylko samej
sobie i zachowalaby pelni~ dawnej wolnosci?" (CS, I,6).
Obowi~zku spolecznego nie da si~ oprzee na prawach przyrody, skoro
prawa te nia maj~ nic wspolnego z prawern rnoralnyrn. Nie powstaje on
takze pod dzialaniern sily zewn~trznej, bo sila nie rOOzi prawa. Moma go
uzasadnie jedynie aktern, w ktoryrn sam czlowiek jako wolna i rnoralna
istota dobrowolnie ten obowi~zek na siebie przyjrnuje. Aktern tyrn jest
umowa spoleczna. Przez umow~ spoleczn~ ludzie stwarzaj~ spolecznosc,
jednocz~ si~ we wspolnej organizacji, zespalaj~ i I~cz~ wszystlcie swe sily
dla celow zbiorowej korzySci. Stan umowy spoiecznej powoduje, Ze kaZdy
czlowiek, sluchaj~c rozkazow spolecznosci, b~dzie naprawd~ sluchal same
go siebie i ograniczenia nakladane nan przez spoleczenstwo nie b~l!
niewol~. Rozwi~zaniern poc~tkowej antynornii rni~ zy jednostk~ a spole
czenstwern, wolnoSci~ naturaln~ a obowi~zkiern spolecznyrn, staje si~
zatern u Rousseau wytwor umowy spolecznej - wola powszechna.
Wola powszechna jest jedn~ z tych konstrukcji ~ retycznych i ideo
logicznych, ktore w teorii politycznej Rousseau rnajf sluzye rozwi~zaniu
politycznej kwadratury kola, czyli probie postawienia racjonalnego prawa,
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b~:},cego wyrazem prawdziwej natury czlowieka, ponad empirycznlj.jedno
stk:},. Czym jest wola powszechna? "Akt zrzeszenia tworzy natychmiast
zamiast prywatnej osoby kai;dego kontrahenta cialo moraine i zbiorowe,
sldadaj:},ce si~ z tylu czlonk6w, He zgromadzenie liczy glos6w, i uzyskuje
przez ten akt swoj,! jednosc, swoje »ja« wsp6lne, swe zycie i wol~" (CS,
1,6). W zamysle Rousseau w stosunku jednostki do woli powszechnej rnialy
si~ wyraZac dwie role spoleczne, w kt6rych wyst~puje jednostka w spole
czenstwie. Jednostka jest jednoczemie obywatelem stanowi,!cym prawo
i poddanym temu porzlldkowi. Inaczej m6wilj.c, tworzlj.C prawo dla samej
siebie jednostka realizuje swlj. wolnose, albowiem "posluszenstwo nada
nemu sobie samemu prawu jest wolnoScilj." (CS, 1,8).
Rousseau podkreSIa, iZ wola powszechna jest nieograniczona Zadnymi
zewn~trznyrni rygorami czy zaleZnoSciami w tym sensie, Ze nie istnieje
w spolecznosci Zadna zwierzchnia wobec niej sila lub wladza. Decyzja woli
powszechnej jest ex definitione decyzj,! ludu 0 sobie samym, 0 wlasnym
dobru i interesie. "Lud sam przez si~ zawsze pragnie swego dobra, ale nie
zawsze sam przez si~ je dostrzega. W ola powszechna jest sluszna, ale
kieruj,!cy nilj. rozSlldek nie zawsze jest oswiecony" (CS, 11,6). W tym
wlaSnie miejscu pojawia si~ - bardzo klopotliwe dla calej konstrukcji
ustrojowej Rousseau - rozr6Znienie mi~zy wollj. powszechnlj. (volonte
generale) awol'! wszystkich (volonte de tous).
Wola powszechna nie jest tozsama z kaZdorazowo wyrazonlj. wollj.
wi~kszoSci (volonte de tous) - wi~kszosc bowiem moglj. stanowic w spole
czenstwie ci, kt6rzy przy decydowaniu 0 sprawach pubJicznych majlj. na
uwadze tylko swe partykularne interesy. Wola powszechna moze si~ zas
wylonic tylko w6wczas, gdy kaZdy z obywateli wypowiadaj,!c si~ 0 spra
wach spolecznoSci kieruje si~ wyllj.cznie mysllj. 0 dobru og6lu. W przeciw
nym razie wola powszechna jako racjonalna wola jednostek musi si~ wobec
nich przejawiac jako nakaz zewn~trzny, jako sila, kt6ra moze je zawsze
zmusie do posluszenstwa. Skoro zatem wola powszechna wcale nie musi
bye identyczna z wollj. wi~kszosci, to wystarczy, ze jest ona wollj. tych,
kt6rzy wiedzlj., czym naprawd~ jest dobro og6lu. Jdli wi~ na jednym
krancu konstrukcji woli powszechnej znajduje si~ ideal spontanicznego
wsp61dzialania jednostek, to na drugim jej krancu pojawia si~ slynna
formula ,,0 zmuszaniu do bycia wolnym" (CS, 1,7).
Formula ta ujawnia istotny sens dychotornii woH powszechneJ i woli
wi~kszoSci. Jest ona r6wniez ostatecznym wnioskiem, jaki wyplywa z ujmo
wania wolnoSci jednostki wyllj.cznie jako uczestnictwa w swobodach
politycznych, a zatem ujmowania jej jako wolnosci do udzialu w rz,!dzeniu
poprzez tworzenie woli powszechnej. Wolnosc indywidualna staje si~
obowi,!zkiem "bycia wolnym", symbolem zas tego russoistycznego parado
ksu moZe bye napis, jaki w repubJice genuenskiej widnial na drzwiach
wi~zien i na lancuchach galernik6w. Napis ten brzmial: "Libertas".
Widac wyraznie, ze w k.uncepcjl demokracji Rousseau wolnosc in4-ZNAK
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dywidualna zostaje wyparta przez wolnose zbiorowosci, ktora zajmuje jej
miejsce. Jak slusznie zauwaza Hans Kelsen 12, proba postawienia prawa
ponad ludZmi prowadzi do przesuni~a podmiotu wladzy: z autokra
ty-czlowieka na osob~ prawnq-panstwo jako nowy podmiot wladzy. Ta
personifikacja panstwa rna ukryc fakt pod\egania ludzi innym ludziom ,
a wi~ tym, ktorzy stojq na straZY panowania woli powszechnej. Zmienia
si~ rowniez podmiot wolnoSci. Nie jest juz nim jednostka tworzqca
porzqdek prawny, ale obywatele jemu podlegajqcy. Skoro obywatele Sq
wolni jako czlonkowie panstwa kierowanego wolq powszechnq, za wolnq
powinnisrny uwaZaC osob~ prawnq panstwa, nie zas poszczegolnych
obywateli.
Rousseau pragnql zachowae ideal wolnosci, a jednoczesnie utrzymae
pewien porzqdek spoleczny. Jednostka rna bye posluszna swej woli,
a zarazern podporzqdkowae si~ pewnernu obiektywnemu kryterium. T~
trudnosc przezwyci~ZaI on blyskotliwym, lecz niebezpiecznym zabiegiem,
ktory stoi u podstaw wszystkich totalnych konstrukcji spoleczn ych. 13
Czlowiek nie powinien si~ skari:yc, gdy zostaje zmuszony do ugi~a si~
przed zewn~t rznymi koniecznosciami, Sq one bowiem wyrazern jego
prawdziwej natury. W ten sposob "wolnose" zostaje pozbawiona swe
go istotnego znaczenia, nie gwarantuje bowiem mozliwoSci swobodnego
wyboru, a w istocie rzeczy likwiduje nawet sytuacj~, w ktorej wybor
bylby moZliwy.
5. DWIE KONCEPCJE WOLNOSCI JEDNOSTKI

Kiedy zastan awiamy si~ nad poglqdami Monteski usza i Rousseau, jawi q
nam one przede wszystkim jako dwie koncepcje wolnosci jednostki.
Wolnosc jednostki uznana zostaje za postulat nieodlqczny od istoty
czlowieka i idealu racjonalnego spoleczenstwa. Ale w kazdym wypad ku
mamy do czynienia z innym idealem jednostki, innym idealem wolnosci
i innym idealem prawa.
Rousseau okrdla pozytywnie wolnosc jednostki w spoleczenstwie jako
pragnienie wspolodpowiedzialnoSci za wlasne zycie i za zycie innych. Nie
moma bowiem i:ye w spoleczenstwie i byc od niego niezalemym. Czlowiek,
i:yjqC w dotychczasowym spoleczenstwie, traci jednak swojq naturalnq
wolnose, przestaje bye panem samego siebie. Rodzi si~ bolesne rozdarcie
mi~dzy prawdziwq naturq czlowieka - wolnoSci q, a jego empirycznym
bytowaniem - sytuacjq pozbawienia wolnosci. Mimo tego rozdarcia
jednostka nie moze wyrzec si~ woln oSci, nalei:y ona przeciez do natury
czlowieka. "Wyrzeczenie si~ swej wolnoSci jest nie do pogod zenia z naturq
czlowieka; odj qc calkowicie wolnosc swej woli, znaczy to odjqc calq
si~

12 H. Kelsen, 0 islOcie i warlOsci dem ok racji, Warszawa bdw., s. 19.
13 Por. np. H. McIver, The W eb ojGoverrvnenl, 1947, s. 406 i nas I.; I. Berlin, Four Essays on
Liberty, Oxford 1969, s. 132- 133.
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rnoralnosc swym czynorn" (CS, 1,4). St!d tez zadaniern ponadindywidual
nej wspolnoty jest "ugi~e ludzi pod jarzmo, aby ich uczynie wolnymi" 14.
W koncepcji autora Umowy spolecznej t~ pozytywn~ wolnosc rna zrealizo
wac prawo, ktore dla Rousseau staje si~ zarazern ekspresj~ wolnoSci, jak i jej
ograniczeniern, samookrdleniem rnoralnym jednostki ze wzgl¢u na jej
wolnosc. "Prawu to wyl~cznie zawdzi~j~ ludzie sprawiedliwosc i wolnosc;
one to, zbawienne narz¢zie woli powszechnej, naturaln~ rownosc rni¢zy
ludZmi przywraca jako stan prawny; one to jest tym glosem niebianskim,
ktory karoernu obywatelowi dyktuje wskazania rozumu politycznego i pou
cza go, jak postwowaC zgodnie z zasadami wlasnego rozumu i z samym
sob~ nie bye w sprzecznoSci." 1&. Rousseau powie rowniez, ze bye wolnym , to
bye "tak poslusznym prawom, Zeby nikt - ani ja sam, ani nikt inny - nie
mogl zrzucie zaszczytnego ich jarzma, owego jarzma tak zbawiennego i tak
milego, i pod ktore si~ najdumniejsze glowy chyl~ z ulegloSci~ tym wi~ksz~,
Ze do noszenia Zadnego innego nie ~ stworzone" 1 8.
Rousseau odrzuca zatem tradycyjne dla szkoly prawa natury rozumienie
wolnosci jako instytucjonalnej gwarancji bezpieczenstwa, wlasnoSci i natu
ralnych d~zen jednostki. W jego doktrynie warunkiem i przejawem
wolnosci obywatela jest pactycypacja w Zyciu politycznym zbiorowoSci.
Gwarancj~ praw jednostki nie jest jednak, jak si~ cz~sto s~dzi, zasad a
suwerennoSci ludu, ale panowanie woli powszechnej. Dwuznacznose ta
w systemie ustrojowym Rousseau jest nieusuwalna. Nie traci si~ wi~
wolnosci, gdy si~ utraei moZnosc bezposredniego wspoldzialania z wy
twarzaniem si~ woli powszeehnej, a zatem z ehwil~, gdy jednostka ezy
grupa przywlaszczy sobie moc rozstrzygania w sprawach ogolu, pod
warunkiem jednak, Ze decyzje tej jednostki czy grupy zgodne s~ z racj onal
nym dobrem spolecznoSci.
Jak rozumie wolnosc Monteskiusz? W znaczeniu filozofieznym polega ona
,,na wykonywaniu swojej woli lub przynajmniej ... na przekonaniu, iz si~
wykonywa swoj~ wol~" (EdL, XlI,2); natomiast wolnosc osobista oznacza
niezawislosc od arbitralnych poczynan innych czlonkow spoleczenstwa. Jest
to taka kondycja czlowieka, w ktorej przymus stosowany przez pewne
jednostki wobec innych jest maksymalnie ograniczony. Tak ujmowana
wolnosc odnosi si~ jedynie do stosunkow mi~dzyludzkich. Zaklada istnienie
wewn~trz czlowieka pewnej sfery prywatnoSci, ktorej innym nie wolno
naruszae. Istotna rola przypada tu wolnoSci slowa i mysli, "poniewaZ, aby
cieszye si~ wolnoSci~, trzeba, aby karoy mogl mowie, co mysli, i poniewaZ
dla jej ubezpieczenia rowniez trzeba, aby karoy mogl mowie, co mysli,
przeto w tym panstwie kaZdy mowilby i pisalby swobodnie wszystko, czego
mu prawa wyrafnie nie zabronily mowie lub pisac" (EdL, XlX,27).
.. Rousseau, Trzy rozprawy .... s. 294.
16 Tami.e, s. 295.
le Tami.e, s. 112-113 .
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Nie polega wi~ wolnos<: na tyro, "aby robie to, co si~ zechce" , ale "na
tyro, aby m6c czyni6 to, czego si~ powinno chciee, a nie bye zrnuszonyro do
tego, czego si~ nie powinno chciee" (EdL, XI,2). Wolnos<: t~ rna zabez
pieczye prawo stanowione w okreSlony sposob - ogolne, wyraine, obej
mujltce wszystkich reguly, ktore wyznaczajltc ramy dzialania, pozostawiaj~
jednak jednostce swobod~ decyzji. Stanowisko takie, narzucaj~c ogranicze
nia wszelkiej wladzy, nakJada je taue na wladZ{: ustawodawcZlt.
Wedlug Monteskiusza wolnose indywidualna romi si~ od wolnosci
politycznej, od uczestnictwa w decyzjach legislacyjnych i wyborze rz~ u . S~
to poj~cia zblizone, nie Slt jednak tozsame. Wolne spoleczenstwo - wedle
wzoru Rousseau - to niekoniecznie spoleczenstwo ludzi wolnych - wiedzi al
o tyro Monteskiusz, kiedy mowil, Ze wladza Iudu roZni si~ od wolnosci
ludu. Uczestnictwo w politycznych swobodach nie jest warunkiem wystar
czajllcyro bycia wolnyro, chociaZ wspolczesnie jest warunkiem koniecznym
dla osiClgI1i~ia osobistej wolnosci.
Rousseau szukal wolnoSci pytajltc, kto rzlldzi i jaka jest trese podej
mowanych decyzji (czy Slt one wyrazem woli powszechnej?). Dla autora
Ducha praw wainiejszyro od tego, kto rz~zi i od problemu panowania
woli powszechnej, jest pytanie, w jakim stopniu poczynania r~ zllcych s't
kontrolowane i ograniczane, chocby rzltdzltcymi byl sam lud. 17 W ten
sposob - w wyniku przeksztalcenia koncepcji wolnoSci, ktora pierwotnie
oznacza niezalemos<: jednostki od wlad zy panstwowej, a nast~pni e udzial
tej jednostki we wladzy i podporzlldkowanie jej woli powszechnej - do
chodzimy do moZliwoSci rozejScia si~ demokracji i liberalizmu, ktore
niekiedy przybieralo bardzo dramatycmy wyraz.
Skoro czyro innyro jest wladza Iudu, a czym innym jego wolnos6, to
w swyro rdzennyro znaczeniu wolnose musi oznaczae zakres rozstrzygni~,
jakie organizacja patistwowa pozostawia do um ania jednostce. P oj~cie
wolnosci nabiera zatem sensu dopiero wtedy, gdy wyst~puje w przeciw
stawieniu do wladzy, a wi~ gdy wyst~puje jako wolnos<: ograniczona przez
przyrous. Jest to tzw. negatywne poj~ci e wolnosci, wywodz'tce si~ z tradycji
liberalnej . W tyro uj~iu - bliskim Monteskiuszowi - wolnosc jest poj~
ciem negatywnyro, poniewaZ nie zapewoia nam ona Zadnych szczegolnych
moZliwoSci, lecz pozostawia nam decyzj~ 0 tym, j alci uzytek zrobie
z okolicznoSci, w ktorych si~ majdujemy. Istnienie wolnosci w rozumie
niu liberalnyro nie wynika z istnienia wolnoSci (swobOd) politycmych,
a nawet, jak to si~ niekiedy zdarza, moze bye z nimi w sprzecznoSci; tym
bardziej wolnos<: w sensie liberalnym nie jest pochodn~ panowania woE
powszechnej.
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52

M. Prelot. G . Lescuyer, llisloi,e des idees politiques, Pari s 1975, s. 386.

MONTESQU IEU I ROUSSEAU

6. MONTESKIUSZ A ROUSSEAU: PROBLEM PRZYGODNOSCI
LUDZlUEGO ISTNIENIA

Jednym z fundamentalnych problemow refleksji filozoficznej jest pro
blem przygodnoSci. ludzkiego istnienia. Nie chodzi tu oczywiSci.e 0 t~
widocznfl, namacaJnfl ulomnosc ludzkfl, z ktorfl spotykamy si~ na co dzien,
ale 0 ulomnosc fundamentalnfl dotYCZf!Cfl samego istnienia czlowieka. ezy
przygodnosc ta jest uleczalna? W europejskiej tradycji ftlozoficznej Sfl dwie
przeciwstawne odpowiedzi na to pytanie. Jedna - udzielil jej Arystoteles
- mowi, Ze nie; druga - sformulowana przez Platona - glosi, ze pod
pewnymi warunkami tak.
Cz~sto wskazuje si~ na wiele wspolnych rysow Iflczllcych pogllldy
Monteskiusza z poglfldami Arystotelesa. Np. E. Laboulaye nazywa
Politykg Arystotelesa Duchem praw antyku, zas Ducha praw - Politykq
XVIII W. 1 8 Przede wszystkim jest im wspolny d uch umiarkowania
i niech¢ do radykalnych rozwillzan w stosunkach spolecznych i politycz
nych. Uzasadnieniem Monteskiuszowskiego juste milieu jest przekonanie,
iz nadmiar "rozumu nie zawsze jest pozfldany i Ze ludziom prawie zawsze
lepiej dzieje si{: posrodku niz na krancach" (EdL, XI,6). Jest tak zas
dlatego, gdyz przypadkowosc ludzkiego istnienia - czyli taka sytuacja bytu
skonczonego, iz moze on istniec alba nie istniec - jest nieusuwalna.
Przygodnosc cechuje byt czlowieka w sposob nieuchronny i niezbywalny,
nie jest zas wynikiem stoczenia si~ z wyzszej pozycji. Nalezy wi~ do
naturalnych warunkow, wyznaczonych gatunkowi ludzkiemu zgodnie
z hierarchifl by tow.
E. Barker nazywa ftlozofi~ Umowy spolecznej "filozofifl pomostu" .
Wychodzi ona wprawdzie od Locke'a, ale konczy si~ zwrotem wstecz
w stron~ idealizacji po/is zawartej w Panstwie Platona (i to, a nie "powrot
do natury", jest rzeczywistym powrotem R ousseau). Wedlug Rousseau
idealne ustawodawstwo winno zapewnic rozwiflzanie nie tylko tych lub
innych cZflstkowych niedomagan spolecznych, lecz przebudowac zycie
spoleczne w calosci - czyli rozwillzac problem zla moralnego 1 9 . Zio
moraIne zrodzila historia swiecka - a nie swi~ta, proces uspolecznienia
i ind ywidualizacji oraz narastanie nierownoSci. - a nie upadek i grzech
pierwo rodny. Nie wrocimy do stanu przedcywilizacyjnego, mozemy jednak
przeciwdzialac istniej flcemu zlu, odkrywajflc w sobie stan natury i wy
chowujflc inn ych w tyro duchu.
W tej platonizujflcej tradycji filozoficznej nieobecne jest poj~ie przypad
kowoSci, poniewaz fakt , iz czlowiek jako byt skonczony i ZyjflCY w czasie
nie jest tym samym, co istota czlowieka, swiadczy 0 tym , ze czlowiek nie
jest tym, czym jest. Inaczej roowiflc, faktyczne istnienie czlowieka nie jest
II

Prelo!, Lescuyer, jw., s. 389.

,. B. Baczko, Rausseau: samotnosc j ",spa /nota, Warszawa 1964, s.53 1-532.
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tozsame z jego czlowieczenstwem. Oznacza to, ze istota ludzka cierpi na
nieznosne rozdwojenie - wedle Rousseau, na czlowieka prywatnego
i obywatela - i i:e i:yje ze swiadomoscill swego upadku. Obecne jest wi~
w czlowieku powolanie ku nieprzypadkowosci istnienia. Powolanie to pod
pewnymi warunkami mozna zrealizowac, sarna wi~ przypadkowosc,
przynajrnniej cz~iowo, jest usuwalna. 20
Rodzaj odpowiedzi na pytanie 0 moi:liwosc przezwyci~zenia ludzldej
przygodnoSci w spos6b zasadniczy odromia Monteslduszowskll od rus
soistycznej wizji wolnoSci czlowieka. Jesli wolnosc jednostki przetrwa, to
nie dzi~ki odkryciu ostatecznego rozwillzania spraw ludzkich (w rodzaju
panstwa umowy spolecmej Rousseau), ale dzi~ld jasnej samowiedzy, i:e
rozwillzania taldego nie rna. Nie rna zas dlatego, poniewaZ nie moma
maleiC harmonijnej calosci. Nie rna recepty na spoleczenstwo bez zla, bez
konflikt6w; idealy talde powstajll ze zb1llkania umyslu przekonanego
o swojej wszechmocy (rational fallacy Hayeka), Sll wi~ owocami ludzldej
pychy. Wybor rni¢zy doskonaloScill a samounicestwieniem jest polowicz
nll alternatYWll. Naszym przeznaczeniem jest nieustajl!ce przyzwyci~zanie
konkretnych niedostatkow, wynikajllcych z przygodnoSci ludzldego ist
nienia, i tll drogll stopniowe doskonalenie swiata.
Lech Mazewski
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tAD - RY NEK - CYWILlZACJA
Konserwatywny liberalizm niemiecki
W panoramie wspolczesnej mysli politycznej warne miejsee zajmuje nurt
okreslany mianem ordoliberalizmu, uznawany za zachodnioniemieckl!
wersj~ neoliberalizmu. Sarna nazwa pochodzi, j ak chee jedna grupa
badaczy, od idei "ordo ", wyraiajl!eej wizj~ swiata stabilnego i harmonij
ncgo, wedle zas innych uczonych od tytulu czasopisma ORDO ("J ahrbuch
fUr die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft"), wydawanego od 1948,
a b~dl!cego teoretycznym organem fryburskiej szkoly ekonomicznej. Czo
lowymi reprezentantarni ordoliberalizmu byli Wilhelm Ropke i Alexander
Riistow, powojenni tworcy polityki ekonomicznej Ludwiga Erharda,
ukierunkowanej na rozwoj socjalnej gospodarki wolnorynkowej, ktora
przyniosla takie triurnfy gospodaree zachodnioniemieckiej. Nurt ten, jak
i po stacie obu tych myslicieli, zasluguj l! na uwag~ ze wzgl~du na rol~, jakl!
odegrali oni przy formulowaniu podstaw wspolczesnej konserwatywnej
polityki ekonomicznej. W niniejszym eseju chcialbym zaprezentowac
przedstawionl! przez Ropkego i Riistowa interpret acj~ kryzysu cywilizacji
oraz ich wi zj ~ nowego lad u spolecznego.

Biografie Ropkego i Riistowa mialy ze sobl! wiele wspolnego. Swoiste
Obaj wi~kszl! cz~sc swego Zycia

pi~tno odcisn~la na nich emigracja.
poswi~ci li dzialalnoScl akad emickiej.

Riistow urodzil si~ w 1885 r. w Wiesbaden. Studiowal histori~ i nauki
polityczne w Getyndze, Monachium i Berlinie. Od poczl!tku interesowal si~
problemami polityki ekonomicznej . Jego pierwsza ksil!zka z 1925 r.
dotyczyla eel ochronn ych i wolnego handlu. Pracowal jako doradca
ekonomiczny, rownoczeSnie poswi~cajllc si~ - przerwanej dojsciem Hitlera
do wladzy - karierze akademickiej .
Ropke urodzil si~ w 1899 r. w Schwarmstedt w poblizu Hanoweru.
Studiowal nauki polityczne, prawo i ekonomi~ w Getyndze, Tybindze,
i Marburgu. Jego kariera akademicka przebiegala niezwykle szybko.
W 1921 r. uzyskal doktorat, a rok p6Zniej habilitowal si~ praq poswi~conl!
problcmatyce teorii koniunktury. W wieku dwudziestu pi~iu lat zostal
profesorem nadzwyczajnym uniwersytetu w Jenie. W 1929 r. otrzymal
ka tedr~ w,Marburgu.
Po przej~ci u wladzy przez Hitlera, Ropke i Riistow udali si~ na
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emigracj~ do Turcji, gdzie byli aktywni, wraz z Fritzem Neumarlciem
i innymi uczonymi niemieckimi, przy organizacji wydzialu ekonomiczoego
uniwersytetu w Istambule. Ropke w 1936 r. przeniosl si~ do Szwajcarii.
Rok poiniej zostal powolany na profesora Institut Universitaire des
Hautes Etudes Intemationales w Genewie. W tym mieScle Zyl i pracowal
do swojej smierci w 1966 r. Autor wielu prac z teorii ekonomii, w czasie
wojny rozpoczql publikowanie ksi¥.ek poswi~conych analizie kryzysu
cywilizacji i problemom nowego ladu spolecznego. Podstawowe znaczenie
majl! tu Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart (1942) i Civitas Humana.
Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform (1944). Z innych prac
tego niezwykle plodnego autora nalei:y wymienic Die deutsche Frage
(1945), Internationale Ordnung - heute (1945) i Jenseits von Angebot und
Nachfrage (1958).1
Riistow powr6cil do Niemiec dopiero w 1949 r. Objl!l wowczas po
Alfredzie Weberze katedr~ socjologll na uniwersytecie w Heidelbergu. Tam
tei: zmarl w 1963 r. Pozostawil po sobie rowniei: szereg prac, z ktorych
najwi~ksze znaczenie dla zrozumienia jego interpretacji kryzysu cywilizacji
rna trzytomowe studium, napisane w zasadniczej swej cz~ci jeszcze
w Turcji, zatytulowane Ortsbeslimmung der Gegenwart. Eine universalge
schichtliche Kulturkritik (t. I, 1950, t. II, 1952, t. Ill, 1957).2

II
WlaSciwym tworq ordoliberalnej diagnozy kryzysu cywilizacji byl
Ropke (Riistow przejl!1 wiele idei z jego prac i cz~sto wyrai:al swoj dlug
wdzi~cznosci wobec dziel przyjacie1a). Od poczl!tku nawil!zywal on do
teorii spoleczoych rozwijanych przez rnysl konserwatywol! w XIX i w pier
wszej polowie:XX w., otwarcie podkreslajl!c swoj konserwatyzm i widzqc
swe zadanie w.poddaniu rewizji zasady liberalizmu 3. Wlasne koncepcje
defmiowal przy tyrn jako "Iiberalny konserwatyzm", zblii:ajl!c si~ z czasern
ku pogll!dorn gloszonyrn przez jednego z czolowych reprezentantow mysli
konserwatywnej, Erica Voegelina. Riistow widzial w sobie przedstawiciela
neoliberalizmu i tym terminem poslugiwal si~ najcz~sciej.
Negacja klasycznego Iiberalizmu, majl!ca zrOdlo w swiadomosci porai:ki
tego ostatniego, zawarta jest we wczesnych pracach Ropkego i Riistowa.
Autor Ortsbestimmung der Gegenwart przypisywal wprawdzie sobie i Wal
terowi Euckenowi zaslug~ wytyczenia podstaw nowego nurtu zwanego
neoliberalizmem, ale racj~ rnajl! ci , ktorzy jego poczl!tki dostrzegajl!
w opublikowanym w 1923 r. artykule Ropkego Wirtschaftlicher Liberalis
mus und Staatsgedanke.· Liberalizm - czytamy w nim - nie umarl
Bibliografia prac Ropkego w: ~nZe, Gegen die Branciung, Erlenbach 1959.
Najlepsza bibliografia prac Riistowa majduje si~ w tomie Red£ und Anlwort (Ludwigsburg
1963).
• W. Ropke, Die Gesei/Schnjlskrisis de, Gegenwarl. Erlenbach 1942, s. 40-41.
• Przedruk w: W. Ropke, Gegen die B,anciung, s. 42-46.
1
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wprawdzie calkowicie, ale jego oddzialywanie spoleczne pozostaje znikome
i konieczna jest modernizacja tej doktryny w duchu konserwatywnym,
pozwalaj'!cym na zachowanie panstwa i spoleczenstwa. W tym celu
niezb¢ne jest wzmocnienie panstwa jako instytucji zdolnej zabezpieczye
dobro ogolu. Interwencjonizm panstwowy powinien tedy sluZye nadrZ{:dnej
funkcji regulacji antagonistycznych interes6w artykulowanych przez grupy
spoleczne oraz zwalczaniu monopoli kreowanych przez gospodark~ wolno
rynkow'!. Pans two moZe oddzialywae w tym kierunku za posrednictwem
eel ochronnych, dotacji i kontroli handlu zagranicznego. Wainym zada
niem panstwa jest rowniez zwalczanie inflacji poprzez likwidacj~ deficytu
budZetowego, to zaS moZe bye dokonane na. drodze wlaSciwego opodat
kowania spoleczenstwa i kontroli wydatkow panstwowych.
luz w tym wczesnym artykule mlodego uczonego widae wyrafnie, iz
przenikliwie dostrzegl on koniecznosc gI~bokiej modyfikacji liberalizmu,
motywowanej brakiem zdolnoSci rynku do sam odzielnego regulowania
mechanizmow gospodarczych i stabilizacji ladu spolecznego. Przeswiad
czenie to bylo stale obecne w jego pofniejszych pracach i zmuszalo go do
gl~bszej refleksji nad rol,! panstwa i czynnikarni decyduj,!cymi 0 trwaniu
porz'!dku spolecznego. Riistow szedl w tym samym kierunku - rowniez
postulowal koniecznosc interwencjonizmu panstwowego, wzmacniaj,!cego
gospodark~ rynkowl!: przez przyspieszenie obiegu prl!:dow decyd uj,!cych
o jej zywotnoSci i dynamiee. Panstwo, wyposazone w szereg uprawnien do
ingerowania w procesy ekonomiczne i spoieczne, mialo posiadae nadrz~d 
nl!: pozycj~, sluZOlCl!: obronie liberalnej polityki ekonomicznej.5
Gdy w 1938 r. odbylo si~ w Paryzu tak zwane Kolokwium Waltcra
Lippmana, uznawane za moment przelomowy dla ukonstytuowania si~
ruchu neoliberalnego, pojawilo si~ na nim wielu czolowych reprezentantow
wspolczesnego liberalizmu. Nie tworzyli oni wszakze jakiegos jednolitego
nurtu. Byl wsr6d nich na przyklad obronca klasycznego indywid ualizmu,
probuj,!cy odrodzie wiar~ w kreatywne zdolnoSci wolnego rynku , Ludwig
von Mises. W konferencji w Mont Pelerin w 1947 r., na ktorej wznowiono
po wojnie dzialalnosc mi¢zynarodowego towarzystwa neoliberalow, wzi,!l
udzial Karl Popper, blizszy zdecydowanie koncepcjom socjaldemokracji,
nii; ideom Friedricha von Hayeka. Ten ostatni, wraz z Ropkem i Riis
towem, nalei:al do czolowych reprezentantow grupy wyrafnie zmierzaj ,!cej
ku akceptacji fundamentalnych idealow konserwatyzmu.
Ropke w szeregu swoich prac z lat czterdziestych i pi~ziesi'!tych ,
poswi~conych w mniejszej lub wi~kszej cZ{:Sci kwestii kryzysu spoleczenst
wa Zachodu, otwarcie podkrdlal znaczenie kryzysu liberalizmu dla
rozwoju procesow dezintegracji cywilizacji, gdyz ten przestal bye idealem
wyznaczaj'!cym oblicze epoki wspolczesnej. M ysliciel ow byl przekonany
• A . Riistow, Dk 9latltspolili.rchen Vorau.rselzungen der wirtscha!tspolili.rchen Liberalismu.r.
przedruk w; tenle, &de und AnIWorl. s. 252- 253 i 258.
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o wieloaspektowym wymiarze kryzysu przebiegajl!cego w sferze ducho
wo--moralnej i politycmo-spoleczno-ekonomicznej. Upadek w pierwszej
dziedzinie polega na relatywizacji wartosci i norm regulujl!cych post~powa
nie czlowieka. Absoluty upadly, wszystko zas :zdominowal sceptycyzm
i swoista metoda "podejrzen" deprecjonujl!ca idee przez wskazywanie na
ich rzekomo ideologiczny charakter. Sam racjonalizm jako nurt ftIozoficz
ny nie byl czyms negatywnym, ale prowadzil do fatalnych konsekwencji,
jcsli ulegal sklonnoSci. do poddawania wszystkiego w wl!tpliwosc. Po
wodowalo to dl!zenie jednostki Iudzkiej do calkowitej emancypacji wobcc
idealow, ktore powinny wymaczac ramy jej dzialania, do odrzuccnia
tradycji, zaprzeczenia moZIiwoSci. ustalenia prawd obiektywnych (i w ogoIe
- odrzucenia dotychczasowego poj~ia prawdy), ostatecznie r6wniez do
upadku religii i sekularyzacji. Ropke, krytykujl!c oswieceniowl! wersj~
racjonalizmu, wskazywal, Ze na obszarze Zycia spolecznego rozum nie jest
wcale autonomiczny, ale musi wspierac si~ na danych dostarczanych mu
przez doswiadczenie tworzone w ramach wsp6lnoty spolecznej.
Sekularyzacja i zrnierzch absolut6w mialy fatalne skutki, poddajl!c ludzi
wplywowi propagandy i ideologii rewol ucyjnych. W ten spos6b powstalo
takze zapotrzebowanie na nowe namiastki religii (faszyzrn, komunizrn),
zdolne wypelnic istniejl!cl! pustk~. UmoZIiwilo to a ktywizacj~ mas, ich
wkroczenie w zycie publiczne, a skutkiem tego byla polityzacja zycia
spolecznego, wzrost n ami ~tnoSci. polityczn ych i dalsza destabilizacj a spole
czcnstwa. Sekularyzacja stwarzala przy tym przeslank ~ do totalnej eman
cypacji, do wyzwolenia si ~ od wszelkich determinant okreslajl!cych ludzkie
post~powanie, niszczyla zakorzcnienie jednostki w spolecznoSci, w czym
wspierala jl! oswieccniowa idea po st~pu.
W swej kcytycc liberalnej wiary w rozum szedl Ropke znacznie dalej
negujl!c rowniei wlaSciwl! tej orientacji wizj~ porzl!dku spolecznego. Jego
:zdaniem, tw6rcy liberalizrnu falszywie pojmowali spoleczenstwo jako sum~
jed nostek. Ropke odwolywal si~ tu do teorii spoleczenstwa masowego,
rozwijanej od rewolucji francuskiej, przy znacznym udziale myslicieli
konserwatywnych i liberalnych.8 Kryzys w sferze spolecznej oznaczal dla
autora Die Gesellschaftskrisis ... przede wszystkim wlasnie rozpad stabil
nych spolecznoSci, a tom izacj~ i uksztaltowanie si~ wielkich mas proletaria
tu w rezultacie proces6w rozwoju techniki, industrializacji, koncentracji
produkcji, eksplozji demograficznej, narastania materialistycznego stylu
Zycia, wyzwolenia od tradycji , rozprzestrzenienia si~ masowej produkcji
i rozrywki, a takze pojawienia si~ nowych sposob6w organizacji i cent
ralizacji zycia spolecznego. " Nie tylko sam wzrost zaludnienia - pisal
Ropke - lecz takze przynaj mniej w takim samym wymiarze nowoczesna
tcchnika maszyn, spos6b jej zastosowania, kr6tkowzroczne preferowanie
• NajlepslAI na ten lema! prac'l jest ksi'lzka hiszpanski ego ucronego Sa lvadora Ginera, Mar.!
Society (Lond on 1976). Zob. tez. S. Ha lebsky, Mass Society and Political Conflict. Toward
a Reconstruction of a Theory , Cambridge 1976.
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przemyslowej formy organizacji przcdsiybiorstw, a w kOlicu i okreslone
spoleczno-polityczne dzialania panstwa ponoszll odpowicdzialnosc za to,
ie proletaryzacja stala siy zjawiskiem masowym, ie nasze spoleczenstwo
mocniej nii: cokolwiek inn ego zostalo zagroione w swym istnieni u,
a miliony skazane na egzystencjy, w ktorej nie mogll si y rozwijae ani jako
ludzie, ani jako obywatele." 7
W rezultacie pojawienia siy mas upadlo stabilne, hierarchiczne spole
czenstwo, w ktorym kai:dy mial zagwarantowanll, odpowiadaj'lc'l mu
pozycjy. T o, co tworzylo wiyzy wsp6lnoty: stosunki sllSiedzkie, rodzina,
gmina, koSciol, powiClZania zawodowe, uleglo zniszczeniu. Na miejsce
zintegrowanych wspolnot (Gemeinschaft) pojawily siy sztuczne zwiClZki
oparte na rynku, konkurencji, centralizacji, policji, prawie, masowym
zaopatrzeniu, itp. Procesy wiodllCf do wyksztalcenia siy mas zaowocowaly
upadkiem wsi i wzmocnieniem miasta, przyczyniaj'lc siy jeszcze bardziej do
narastania zjawisk kryzysowych. StCld wzi'll siy kult tego, co wielkie, a wiyc
mi¢zy innymi miasta i gigantycznych organizacji gospodarczych , przy
r6wnoczesnym niedostrzeganiu kluczowego znaczenia malych organizm6w.
Kryzys ekonomiczny - zdaniem Ropkego - zrodzily wszystkie powyisze
zjawiska, a takie wewnytrzne slabosci dotychczasowego systemu gospodar
czego kapitalizmu , dr'li'lce go sprzecznosci i braki. Podstawowym bl¢ em
na tym ostatnim obszarze bylo dopuszczenie do monopolizacji rynku
i powstania wielkich zakladow przemyslowych. Nie kontrolowany rozwoj
przemyslu spowodowal utraty z pola widzenia problemow ludzkich, w tym
przcde wszystkim kwestii zwi'lzanych z niematerialnymi potrzebami i:ycio
wymi czlowieka, a taki:e zagadnienia wlasciwego sposobu organizacji
wspolnoty lokalnej. Centralizacja i biurokratyzacja zniszczyly autonomicz
ne form y egzystencji, realizowane dotychczas w obrybie wspolnot. Przy
wrocenie wolnosci ekonomicznej spowoduje eliminacjy monopoli , ale nie
nast'lpi wowczas likwidacja proletariatu i odrodzenie chlopstwa. Naprawa
spoleczenstwa wymaga wiyc glybszych zmi an odnosz'lcych si~ do form jego
organizacji.
Winy za upadek kapitalizmu przypisal Ropke takie powstaniu i roz
wojowi kolektywizmu. Pod tym ostatnim pojyciem rozumial takie mecha
nizmy i:ycia spolecznego, ktore wiod'l do ujcdnolicenia zarowno lud zkiego
myslenia, jak i ludzkich zachowan . Panstwo kolektywistyczne stanowilo
dla Ropkego przejaw d'lien mas, zmierzaj'lcych do pozbawienia wladzy
dotychczasowych elit.
W swojej diagnozie kryzysu cywilizacji autor Die Gesellschaftskrisis ...
wyraznie nawi'lzywai bardziej do interpretacji stworzonych przez mysl
konserwatywn'l nii do koncepcji i ocen preferowanych przez liberalow.
Z tymi ostatnimi l'lczyla go wlaSciwie wyl'lcznie krytyka monopolizacji
gospodarki i kolektywizmu. Neguj'lc zdecydowanie idey postypu, wskazu
7

W. R6pke, Die Gesellschaju k,isis. s. 29-30.
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j,!C na ograniczenia tkwi'!ce w rozumie i na niedoskonalosc czlowieka,
upadek absolutu i znaczenie organicznej wspolnoty, Ropke oddalal si~ od
liberalizmu; odcinal si~ tez konsekwentnie od fllozofii oswiecenia, upat
ruj,!c pocz'!tki tradycji mysli liberalnej nie w ideach XVIII w., ale znacznie
dalej, w mysli greckiej, znajduj,!cej sw'! kontyn uacj~ w chrzeScijanstwie. To
one s~ "prawdziwymi przodkami liberalizmu, poniewaz Sit przodkami
fllozofti spolecznej reguluj~cej bogate w napi~a stosunki porni¢zy
jednostk~ a panstwem zgodnie z postulatarni wlaSciwego kazdemu czlowie
kowi rozumu i przypad aj ~cej kai:demu czlowiekowi godnoSci bycia celem,
a nie srodkiem, i tak przeciwstawiaj~cej prawa wolnoSciowe jednostki
wladzy panstwa" 8. Owo poszukiwanie nowych duchowych korzeni wlasnej
tradycji intelektualnej cechuje wlaSnie przede wszystkim mysl konser
watywn~ polowy XX w., znajd uj~c swoj wyraz w dzielach Voegelina czy
Leo Straussa.
W'!tki krytyki spoleczenstwa masowego, centralizmu, kolektywizmu
i totalitaryzmu przewij aj,! si~ rowniez w dziclach Riistowa. Zbyt doslownie,
jego zdaniem, pojmowano zasady liberalizmu i dlatego musial on poniclc
kl~sk~. Wolna konkurencja nie jest ani czynnikiem integruj~cym, ani
dezintegruj,!cym. "Liberalowie nie widzieli socjologicznej koniecznosci
podb udowania rynku przez i ntegracj~ innego rodzaju i przez to stworzenie
przeciwwagi wobec pozbawi onej sily integracyjnej konkurencji. Incydental
nie szli nawet tak daleko, Ze podnosili konk urencj~ do rangi uniwersalnej
zasady, takze dla dziedzin pozaekonornicznych." D Ootychczas przeceniano
znaczenie sfery gospodarczej. Tymczasem istniejc nicskonczenie wiele
obszarow od niej wazniejszych, jak chociazby rodzina, gmina, a nawet
panstwo. Do integracji przyczyniaj,! si~ ponad to: religia, etyka, estetyka,
czyli cala sfera kultul'Y.
W ksi,!zce Ortsbestimmung der Gegenwart Riistow zdolal w wi~kszym
stopniu wykroczyc poza idee Ropkego, poszukuj'lc wlasnej interpretacji
kryzysu cywilizacji. Jest to dzielo interesuj~ce z wielu wzgl~d ow . Jego autor
sledzii w nim procesy tworzenia si~ warstw spoiecznych i ich walk~
o wl adz~ na przestrzeni dziej6w, ktora, jak moma wnioskowac, byia dla
niego czyms niepokoj ~cym ze wzgl¢u na swoj~ dynamik~, powod uj'lc'l
ci~gie przeobrai:anie spoleczenstwa, czyni'l~ wladz~ kazdej klasy kr6tkim
momentem w nieskonczonym zmaganiu 0 domin acj~. Traktat ten wyrastal
w znacznej mierze z doswiadczen emigracyjnych tego uczonego, z potrzeby
- wyrainie wyartykulowanej we wst~pie - zrozurnienia zdarzen roz
sadzaj'lcych dotychczasowy lad spoleczny, przyjmujllcych postac wielkiej
katastrofy. Riistow nie sklanial si~, w odromieniu od Ropkego, do
otwartego przyj~ci a opcji konserwatywnej , jednakze wartosci wlasciwe
zwolennikom tego nurtu ideowego sit w Ortsbeslimmung ... wyrainie
• Teni.e, Mars und Mitle, Erlenbach 1950, s. 17.
• A. Riistow, Dar Versagen des Wjrtscha/Isliberaiismus, (b.m.w.) 1950, s. 52.

60

tAD - RYNEK - CYWILlZACJ A

widocme. Ksi~ka ta stanowi dalszy dowoo, ii: ordoliberalowie utracili
wiar~ w integrujllcll funkcj~ rynku, 0 wiele wi~kszll wag~ Przywillzywujllc
do innych irooel stabilnoSci spoleczenstwa.
Riistow odcinal si~ tam w tej pracy od oswieceniowego racjonalizmu,
wiodllcego do usamodzielniania si~ rozurnu, a nawet nihilizmu. Czlowiek
potrzebuje natomiast wartoSci absolutnych, wymaczajllcych ksztalt ludz
kiej egzystencji. "Wspolne oceny, szczegolnie natury etycmej, zgodne
POgllldy 0 tym, co dobre i zle, chwalebne alba naganne, Sll warunkiem
i podstawll wszelkiej spolecmej zgody, kreowania kaZdej wspolnoty. JeSIi
owa wspolnosc stanie si~ wlltpliwa alba si~ jll utraci , ujawnia si~ ci~a
choroba materii spolecm ej." 10 Podobnie jak traktaty Ropkego, dziela
Riistowa nie zawierajll gl~bszej analizy problematyki wartosci absolutnych.
Obu myslicieli interesowaly raczej konsekwencje relatywizacji wartoSci dla
destabilizacji stosunkow spolecznych. Autor Ortsbestimmung ... byl przeko
nany, ii: upadek wartosci absolutnych prowadzi do wzrostu napi¢
i antagonizmow mi¢zygrupowych, gdyz ostatecznym celem staje si~
wladza, dlli:enie do udoskonalania srod kow panowania, przy rownoczes
nym lekcewazeniu duchowych podstaw systemu rzlldzenia.
Riistow odrzucal w istocie wspolczesnll rzeczywistosc w wielu jej
kluczowych aspektach, zwracajllC si~ ku istniejllcej rzekomo niegdys w prze
szloSci wspolnocie. NawillzujllC do slynnej typologii Ferdinanda Tonniesa,
przeciwstawiajllcego wsp6lnot~ spoleczenstwu, stwierdzal wprawdzie, iz nie
sposob do konca pot~iac nowoczesnego spoleczenstwa, b¢llcego nos
nikiem wyZszej kultury, ale w jego glownym dziele moi:emy maleic prawie
wy1llcznie negatywne oceny tego ostatniego. Latwo dostrzec, Ze przy tym
preferowal wartoScl i idealy niemomwe do zaakceptowania na gruncie
przenikni~tego duchem indywidualizmu klasycznego liberalizmu.
Prawzor wspolnoty w Ortsbestimmung ... stanowila sredniowiecma spole
cznosc. Nie byl to przypadek. T~sknota za powstalll wowczas Gemeinschaft
byla bardzo silna i stale obecna w niemieckiej mysli konserwat ywnej ,
wyra:iajllcej obawy przed procesami modernizacji. Riistow upatrywal
w sredniowieczu szczytowy okres rozwoju kuitury zachodniej. Swiadom
byl przy tym niedostatkow sredniowiecmego spoleczenstwa i faktu, i:e
stanowilo ono zaprzeczenie idealow klasycznego liberalizmu i dalekie bylo
od ducha wolnoSci. Autor ow poszukiwal jedn ak prawzoru dla preferowa
nego przez siebie modelu spoleczenstwa i fundamentalnych wartoSci
umoZliwiajllcych podtrzymanie wiary w moZliwosc dalszego funkcjonowa
nia gospodarki wolnorynkowej. Problem wolnosci nie wydawal mu si y
najwa:iniejszy; bardziej istotna byla dla niego stabilnosc spolecm osci
dajllcej czlowiekowi, majllCCmu swoich bliinich, moZliwosc szcz~sliwego
Zycia w obr~bie wspolnoty.
10 Teore, OrtsMstimmung der Gegenwart. Eine universalge.fchichlliche Kulturkrilik, l. III,
llerrschaft oder Freiheit?, Erleobacb 1957, s. 187.
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Sformulowana przez Ropkego i Riistowa interpretacja kryzysu cywiJiza
cji wyrastala glownie z konccpcji konserwatywnych intelektualist6w,
zmagaj'lcych si~ od rewolucji francuskiej z problemami rozpadu dotych
czasowego ladu i zagro:i.eniem ze strony sil radykalnych. Najrozmaitsi
mysliciele, od Edmunda Burke'a, Josepha de Maistre'a, poprzez Alexisa de
T ocqueville'a, G ustawa Le Bona, ai: po Jose Orteg~ y Gasseta, p rzedstawili
szereg roi norakich interpretacji, wsrod ktorych takie w'ltki, jak sekulary
zacja, upadek absolutu i relatywizacja wartosci, atomizacja i towarzysz'lcc
jej powstanie spoleczenstwa masowego, rozwoj aktywnoSci panstwa i zro
dzone przez to zjawisko zagroienie totaln'l kontrol'l oraz dominacj'l z jego
strony, byly ci'lgie obecne, stanowi'lc zespol powracaj'lcych temat6w,
obliguj'lcych rep rezentantow poszczeg61nych generacji do ich rozwoju
i doskonalenia. Z tej skarbnicy doswiadczen, ustalen i przeiyc konser
watywnych intelektualistow czerpali obficie mysliciele podejmuj'lcy od lat
trzydziestych wysi/ek zmierzaj'lcy do wyjasnienia problem6w zrodzonych
w rezultacie tri umfu faszyzm u i komunizmu, wiod'lcych do ostatecznego
zalamania si~ we wszystkich sferach zycia porZ¥lku Iiberalnego, wraz
z jego fundamentami: gospodark'l wolnorynkow'l i demokracj'l pari amen
tam'l. Z tego samego irOdla takie Ropke i R iistow przej~li zasadniczy zr'lb
wlasnej interpretacji kryzysu cywilizacji. N ajwainiejsza i oryginaln a byla
ich krytyka liberalizm u ze stanowiska neoliberainego, bardziej wnikliwa
w pewnych punktach od nierzad ko powierzchownych uj¢ formulowanych
tak z pozycji prawicowego, jak i lewicowego radykalizmu. Uwypuklenie
istotnych slabosci tkwi'lcych w programie Iiberalnym umoi:liwialo neolibe
ralom korekt~ tego ostatniego i przedstawienie nowej wizji lad u.
III

Postawiona przez Ropkego i Riistowa diagnoza kryzysu cywilizacji
stanowila p unk t wyjScia wainych propozycji reform spolecznych i ekono
micznych, sform ulowanych przez obu tych myslicieli. N awi'lZuj'lC do
swoich idei z lat dwudziestych i trzydziestych glosili p ot rze b ~ wyboru
"trzeciej drogi " , poza kolektywizmem i Iiberali zmem. 11 G ospodarka
wolnorynkowa w dotychczasowej jej postaci, wyalienowana zc spoleczen
stwa z powod u braku naturalnego zakorzenienia w stabilnym systemie
lad u, jawiia si~ im jako tw6r obarczony wieloma mankamentami. Za eel
stawi ali oni sobie przezwyci~ienie ccchuj'lcych j'l nied ostatk6w i przed
stawienie nowego modelu porz'ldk u spoleczncgo i ekonomicznego.
Ro pke i Riistow zwracali mniejsz'l uwag~ na problemy zwi'lzane
z fu nkcjonowaniem samego rynku jako mechanizmu ekonomicznego ,
staraj'lc si~ raczej gl~biej p rzeanalizowac spos6b jego umiejscowienia
w spoieczenstwie i czynniki decyduj'lce 0 stabilizacji tego ostatniego, gdyi
11 W. Ropke, Die Gesellschaftskrisis, s. 43; teoie, Civitas l/umana, s. 52; A. Riislow, Dar
Versagen, s. 90.
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zgadzali si~, Ze gospodarka rynkowa to tylko jeden z aspekt6w egzysteneji
zdrowego spoleczenstwa, jedna ze sfer aktywnoSci ezlonk6w owego
spoleczenstwa i nie moZe bye ona celem samoistnym. Riistow stwierdzal
otwarcie, iz gospodarka powinna sluZye wartoSciom ponadekonomiez
nym. 12 Obaj zwracali si~ przy tym do om6wionego powyzej modelu
ideaInego spoleczenstwa, zlozonego z malyeh spoleczn osci. Chodzilo im
przede wszystkim 0 przywr6cenie spoleczenstwa zdecentraIizowanego,
sccmentowanego za pomoc:t, trwalyeh wi~zi, wieloplaszczyznowyeh po
willzan. Gwarantem istnienia wolnego rynku i jego prawidlowego funke
jonowania rnialo bye spoleczenstwo zlozone z ludzi , wsrOd kt6ryeh jak
najwi~ksza liezba posiada konkretn:t, wlasnose i obszar swojej aktywnoSci
zawodowej. Zdrowe spoleezenstwo to spoleezenstwo daj~ niezalei:nosc
i samodzielnosc, ehronillce rzeczywist:t, wolnosc opart:t, na wlasnosci
i autonomieznej dzialaInosci gospodarezej oraz zawodowej. Jego rdze
niem nie moZe bye przeto proletariat, czyli kIasa zalei:na od "przemys
lowego feudalizmu", a musZ:j, nim bye ludzie, ktorzy dzi~ki swoim
sposobom Zyeia i praey zajmll stabiln:t" trwa1ll po zyej~ w strukturze
spoleeznej, ezyli: farm erzy , rzemieSlniey, drobni i sredni przedsi~biorey
handlowi i przemyslowcy, a ponadto ludzie wolnych zawod6w, oddani
spolecznosci urz¢nicy i zolnierze. "Ci nadajll wted y ton (zyciu spolecz
nem u - R.S .) nie dlatego, poniewaz przechwycili dla siebie wladz~ jako
mniejszosc, ale dlatego, gdyz b¢ll tak licznie reprezentowani, iz okreSlll
oblicze spoleczenstwa." 1 3
Decentralizaeji, demonopolizacji, wzmocnieniu wymienionych powyzej
grup spolecznych i rekonstrukcji rynku dzialajllcego na zasadzie wolnej
konkurencji rnialo sluZye wspieranie malych i srednich zakladow pracy,
drobnych firm przemyslowych, umoZliwiajllcyeh zacieSnienie oraz ozywie
nie stosunk6w rni~dzyludzkich . Ropke i R iistow uwypukJ ali negatywne
strony masowej produkcji d6br, wiod llCej do uprzedmiotowienia czlowie
ka, a takie do pogl~b ienia zagrozenia kryzysem ekonomieznym , bowiem
duze zaklady przemyslowe majll trudnoSci z przystosowaniem si~ do wahan
popytu. Rozumieli jednoezeSnie rol~ wolnej konkurencji w wymuszani u
wydajnosci, nie dostrzegajllc wplywu rynku na ozywienie post~pu technicz
nego. Do techniki mieli przy tym stosunek nieufny upatrujllc w jej rozwoju
jedno ze irooel gwaltownych zmian spoleczn yeh.
Niekiedy zresztl! propozyeje i oceny dokonywane przez ordoliberalow
mogll wprowadzie w zaklopotanie wspolczesnego czyteJnika. Obok bo
wiem interesujllcych i wai:kich tez, znajdujemy pogilldy anachroniczne,
nawet jesli rozpatrujemy je w kontekScie lat trzydziestyeh. Anachronizm
niekt6rych wlltkow neoliberaIizmu w uj~iu Ropkego i Riistowa dobrze
obrazuje przekonanie ostatniego, iz robotnik przemyslowy powinien si~
12 A. Riislow, Wirucha/t als Dienerin der Menschlichkeit (1 960), w: leui.e, Rede und An/wort,
s. 78; por. W. Ropke, Mass und M ille, s. 29.
to W. Ropke, Die GeseILrcha/tskrisis, s. 281.
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dodatkowo zajmowac uprawll ziemi. Pozycja palchlopa jest optymalna,
gdyz to uzupeJniajllce zaj~e zajmuje wolny czas, zabezpiecza przed
skutkami bezrobocia, umoZliwia niezaleme zaopatrzenie w dobra ruezb¢
ne do iycia, a przede wszystkim daje poczucie kontaktu z ziemill. W ten
sposob ordoliberalowie nawillZywali do, stanowillcej wamy element rue
mieckiej mysli konserwatywnej, idei wyzszoSci iycia wiejskiego nad miej
skim. Powodowalo to jednak z d rugiej strony cz~sciowe lekcewaienie
kluczowych problem ow spoleczenstwa przemyslowego, przede wszystkim
zas zalemosci pomi¢zy rozwojem technologii a stabilizacjll spoleczenstwa
i koniun kturll ekonomicznll. Ropke i Riistow wyrainie uchylali si~ <Xi
wszechstronnej analizy roli techniki w iyciu spolecznym i wagi innowacji
dla ekspansji oraz przeobraiania si~ kapitalizmu.
W stosunku do zagadnienia zakorzenienia rynku w spoleczenstwie
posiadaj llcym odpowiednill struktur~ i wlasciwe iycie duchowe, sprzyjajll
cych jego rownowadze i umoZliwiajllcych funkcj onowanie konkurencji na
plaszczyfnie ekonomicznej, problematyka interwencjonizmu panstwowego
i opieki socjaInej zajmowala mniej miejsca w dzielach Ropkego i Riistowa.
K oncepcja "socjalnej gospodarki rynkowej" nie miala oczywiScie nie
wspolnego z programem panstwa dobrobytu, przeciwnie, wyrastala z opo
zycji do niego. Ropke u schylku lat pi¢:lziesilltych konstatowal, iz
n aj wi~kszym wewn~trznym niebezpieczenstwem dla krajow Zachodu nie
jest komunizm, lecz rozwoj panstwa dobrobytu i inflacji, Scisle si~ ze sob~
l'!cZl!cych. Oba te zjawiska stanowi,! produkt opinii, zlld an, uczue oraz
n ami~tnosci mas i sll skierowane przeciwko wlasnosci, prawu, podzialom
spolecznym, tradycji i wspolnocie interesow. Panstwo dobrobytu dnia
dzisiejszego nie jest wyrazem d,!zenia do rozbudowy ubezpieczen spolecz
nych i pomocy spolecznej , lecz instrumentem "rewolucji spolecznej",
ukierunkowanej na zrownanie dochodow i niwelacj~ maj'!tkow. 14
Ropke i Riistow dopuszczali aktywnosc panstwa w stosunkowo duzym,
ale i Scisle ograniczonym zakresie. Panstwo mialo staC na straZy wolnej
konkurencji i rozwijae sfery gospodarki nie przyci,!gaj<tce kapitalu prywat
nego ze wzgl¢u na sWll niklll rentownosc. Jak wskazalem powyzej, juz
w latach dwudziestych i trzydziestych dostrzegali oni znaczenie silnego
panstwa, rozumiej'lC jego funkcj~ stabilizacyjn,! i kontroln'!. R6wnoczeSnie
jednak odziedziczyli po klasycznym liberalizmie obaw~ przed nadmiernym
wykorzystywaniem przez panstwo swych uprawnien. Ropke ostro krytyko
wal ko ncepcj~ prowadzenia przez panstwo polityki peJnego zatrudnienia,
b¢llCll wyrainym naduiyciem idei wspierania przez panstwo koniunktury
ekonomicznej. Inwestycje publiczne owocujll - jego zdaniem - wyi,!cznie
sztucznll, Przymusowll koniunkturll (kiinstliche Zwangskonjunktur). Polityka
gospodarcza powinna bye ukierunkowana na wzmocnienie rynku, tym
czasem zasada peJnego zatrudnienia zbliia gospodark~ do kolektywizmu.
14
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Ropke proponowal "interwencjonizm dopasowuj~cy" (Anpassungsinter
ventionismus), pozwalaj~cy zapobiegac kryzysom poprzez odpowiednie
plany przebudowy, kredyty, przeszkolenie pracownikcw. Wlasn~ wizj~
polityki ekonomicznej fonnulowal w Civitas Humana nast~puj~co: jest to
"C...) polityka, ktora wie, i:e pewnosc, stabilnosc i »najwyZsze zatrudnienie«
Oak to skromniej i rzetelniej, zamiast »peloego zatrudnienia« powiedzie6
powinnismy) ~ do osi~gni~a nie bezposrednio, ale wyl~cznie posrednio
poprzez dopasowanie i rownowag~, a wla&nie wtedy si~ w koncu najbar
dziej oddalaj~ , kiedy uchwytujemy je wprost. Jest to polityka, ktora czyni
wszystko, ai:eby takie dopasowanie ulatwic C•••), bez uchylenia istotnej dla
naszej gospodarki i porz~ku spolecznego zasady spontanicznego dopaso
wania (zamiast wydawania nakazow); ktora w zarodku przeciwstawia si~
duzym zakl6ceniom stosunkow pomi~zy oszcz~zaniem i inwestowaniem
C...); ktora w slui:bie realizacji tego zadania stawia dopasowanie do wahan
koniunktury, »regulowanie« masy pieni~za, stopy procentowej, wydat
kow panstwowych i dochodow podatkowych C... )." 1 8 Podobn~ opcj~
prezentowal Riistow. Wai:nym narz¢ziem kontroli procesow ekonomicz
nych miala byc, zdaniem ordoliberalow, polityka monetama rz~du,
sprowadzaj~ca si~ do decydowania 0 iloSci pienil!dza i szybkoSci jego
obiegu. Tutaj opowiadali si~ za niezwykle rygorystyczn~ polityk~, aby
skutecznie zapobiegac zarowno inflacji, jak i deflacji.
Ropke i Riistow sprzeciwiali si~ oczywiScie nadmiernemu rozwojowi
polityki socjalnej panstwa, wiod~cej do redukcji roli wolnego rynku.
Uznawali koniecznosc zabezpieczenia minimum egzystencji dla wszystkich,
potrzeb~ zagwarantowania warunkow rownego startu dla Iudzi, co jednak
nie moze odbywac si~ kosztem oslabienia koniunktury gospodarczej.
Zdaniem Ropkego polityka szerszej redystrybucji dochodu narodowego
przez panstwo wiedzie do rozwoju proletariatu, czemu naieZy si~ przeciw
stawic. W szeregu swoich prac autor Die Gesselschaftskrisis... postulowal
polityk~ socjalnl! ukierunkowan~ na Iikwidacj~, a przynajrnniej zmniejszenie
proletariatu jako grupy spolecznej, co mialo si~ odbywac poprzez wzmacnia
nie drobnej wlasnoSci, warstw srednich i autonomii malych spolecznoSci,
zyskujllCYch na sile poprzez swoj~ niezalei:nosc ekonomiczn~. Z tego wzgl¢u
opowiadal on si~ tez za zmianami w strukturze wlasnoSci, a drog~ do nich
upatrywal mi¢zy innymi poprzez wysokie opodatkowanie spadk6w
Ordoliberalowie byli wi~ w peloi swiadomi znaezenia naturalnych
mechanizmow funkcjonowania gospodarki. Doskonale rozumieli fakt, ii:
rynek nie moi:e dzialac wlasciwie przy zbyt daleko id~cym rozwoju, jak
i nadmiemej red ukeji uprawnien panstwa. ZasadnicZl! ich zaslugl! bylo
wszaki:e wskazanie na zwil!Zki zachodZl!ce pomi¢zy struktur~ spoleczn~ ,
organizacj~ spoleczenstwa we wszystkich sferach jego egzystencji, a funkc
jonowaniem rynku. leh wizja spoleczenstwa byla nadmiemie wyidealizo
11

Teni:e, Civitas llumnna. s. 372.
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wana i moZe si~ jawie jako prob a poszukiwania przez intelektualistow
wyspy, gdzie harmonia spoJeczna nie jest zakl6cana przez
istotne konflikty. Wizja ta jednak znakomicie obrazowala slaboSci za
tomizowanego spoleczenstwa i, w po1llczeniu z neoliberaln ymi koncepcjami
ekonomicznymi, plastycznie ukazywala ograniczenia stojllce przed po
zbawionll zakorzenienia w stabilnym ladzie spolecznym gospodarkll wol
norynkowll.
Podejmujllc prob~ zakotwiczenia gospodarki w zdcowych strukturach
spolecznych i stwiajllc j ~ w slui:bie wartoSci ponad ekonomicznych, or
doliberalowie wkraczali na nowll drog~, ale rownoczeSnie dziedziczyli
podstawow~ slabosc mysli konserwatywnej, typow~ nie tylko dla wielu
reprezentantow tego nurtu w XIX w., lecz rowniei: w naszym stuleciu.
Znamienny jest bowiem brak w pracach Ropkego i Riistowa gl~bszej
filozofll wolnosci. JeSli jui: poslugiwali si~ tym poj~em , to nie towarzyszy
la temu konstruktywna refleksja nad jego sensem, tym bardziej tak
dojrzaia,jakll znajdujemy w dziele Hayeka The Constitution ofLiberty. Dla
Ropkego i Rustowa problem ow mial zupeJnie marginalne znaczenie;
chodzilo im raczej 0 zagroZenie wolnoSci nii: 0 jej pozytywn~ trese.
Zachodnioniemiecki -badacz dziejow ordoliberalizmu Dieter Haselbach
podkre§la, ii: Ropke podejmowal kwesti~ wolnosci tylko tam, gdzie
wyst~powal przeciwko kolektywizmowi i masom. 16
Ordoliberalizm nie byl tei: filozofi~ indywidualizmu, co znajduje swoje
odbicie szczegolnie w ocenach procesbw atomizacji spoleczenstwa i t~ sk
nocie za stabilnym, organicznym porZ¥ikiem scedniowiecznych wspolnot.
Koncepcje ordoliberalow dose wczesnie uznano za filozo fi~ konserwatyw
n~. 1 7 N iedostatek elementow liberalnych najbardziej odczuwa si ~ na
obszarze propozycji politycznych owych myslicieli. Ich antypluralistyczna
opcja dawno zostala uwypuklona w literaturze przedmiotu 1 8. Pluralizm
wiodllCY do walki partii politycznych 0 wlad~ panstwow~ byl dla nich
fenomenem rodZ/lcym rozliczne zagroZenia: destabilizacj~, korupcj~, a tak
Ze przynosZ/lcym ze sob~ niebezpieczenstwo kolektywizmu, totalitaryzmu
i destrukcji gospodarki wolnorynkowej. Riistow wykazal sklonnose spro
wadzania polityki do rywalizacji opinii dotycZ/lcych tego, co jest najlepsze
dla wspolnego dobra, redukujllc tym samym polityk~ do starcia pogl~ow,
tak aby istniej~cy uklad stosunkow nie m6gl bye naruszony. Ropke
utoi:samial natomiast wsp6lczesne [ormy przedstawicielskie z demokcacjll
masow~, powstal~ w konsekwencji triumfu sekularyzacji i racjonalizmu
i wiod:il-Cll do zwyci~stwa wrogow demokracji.
Bl¢em byloby jednak uznanie obu myslicieli za przeciwnikow demo
szcz~sliwej

,. D . Haselbach, Staat und Markt. Zur intellektuellen Biographie Wilhelm Rtipkes, "Exilror
schung", 1988, s. 131.
17 C.J. Friedrich, The Political Thought of Neoliberalism, "The Ameri can Political Science
Review" , 1955, Dr 2, s. 509.
I I E.N . Megay, Anti-Pluralist Liberalism: lhe German Neoliberals, "Political Science
Quarterly" , 1970, Dr 3, s. 422-423.
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kracji pariamentarnej . Ich krytyka nie miala na celu zwalczania demo
kracji, a raczej wskazywala na sily mogltce droglt demokratycznll. unicest
wit zasady ieZltcc u podstaw systemu demokratycznego. Jednakie ani
R6pke, ani Riistow, me zdolali przedstawic Zadnej wlasnej koncepcji
systemu politycznego. Byla to najwi~ksza slabosc ich swiata ideowego,
kt6ra wszakie nie przekrciiala dokonan obu tych mysiicieli na polu
modyfikacji ldasycznego liberalizmu, maj~ccj na ceiu obron~ gospodarki
woinorynkowej i wytyczenie programu konserwatywnej polityki spolecz
nej.
Ryszard Skarzynski
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POWROT DO NIEPOWTARZALNOS CI
Publikowany poniiej tekst Wilhelma Ropkego powstal przed blisko pol
wieczem i znae na nim wyraine piftno tamtych czas6w. Pewne py tania
stawiane przez aut ora zdqiyly si{} jui zdezaktualizowae, podobnie jak
niekt6re z udzielanych odpowiedzi. Mirno to sqdzimy , ie lekst zachowuje
wartose nie tylko jako swiadectwo historyczne, lecz jako przej aw pewnego
stylu myslenia 0 polityce: akcentujqcego koniecznose uzupelnienia zasady
wolnego rynku ideq organicznego ladu spolecznego, podnoszqcego znaczenie
wsp6lnot lokalnych, rozszerzania wlasnosci prywatnej, decentralizacji czy
ograniczania roli panstwa do sfer, w kt6rych samo spoleczenstwo nie j est
w stanie sprostae trudnosciom.
Wszystkie te idee, zawarte w koncepcji spolecznej gospodarki rynkowej,
wyznaczajq wainy kierunek poszukiwan dia chrzeScijailskiej mysli spolecznej.
ZRODLA NADZIEI

Ce1em naszego opisu wynaturzen wspolczesnego spoleczenstwa, maj,!
cych zrOdlo w umasowieniu i proletaryzacji, jest jasne przedstawienie
calego wymiaru zia. W rzeczy samej , dopoki ludzie nie zd adzll sobie z tego
sprawy, odrzucajllc wszelkie zludzenia, dopoty zaden pos t~p w kuracji nie
b¢zie moZliwy; wszelako ozdrowienczy proces rozpocznie si~ z chwilll, gdy
tyiko diagnoza choroby b~dzie znana kazdemu, slowem, kied y potrzeba
doprowadzenia do znikni~a mas i proletariatu narzuci si~ nawet ludziom
poddanym umasowieniu i proietaryzacji, zas glupkowata socj oiogia szofe
row, uprawiana przez ludzi, ktorzy natrz,!saj,! si~ z potrzeby "iycia we
wlasnym domku z ogrodem", nie osmieii si~ juz wystw owac publicznie.
W tym sensie to, co powiedzial malodusznym Atenczykom Demostenes (3
filipika), dotyczy takze i nas samych: "Co narn dotychczas najbardziej
szkodzilo, w przyszloSci b~dzie dla nas najbardziej przyd atne. Jakze to? Bo
nie uczyniliScie niczego, absol utnie niczego, co bylo konieczne, i diatego oto
znajdujemy si~ teraz w tym przykrym polozeniu. GdybyScie uczynili wszystko,
co bylo konieczne, i gdyby wowczas rzeczy wyglll,daly tak sarno Z1e jak
obecnie, wiedy, owszem, nie byloby juz zgola Zadnej nadziei na poprawf'.
W pesymistycznej trzeZwoSci spojrzenia tkwi juz zatem pierwsze i naj
wainiejsze ziamo nadziei. Ale pociecha jest takZe i w tym, ze w opisanych
warunkach patologicznych reiacji ludzie czujll si~ w najwyzszym stopniu
nieszcz~sliwi, przeczuwajll bowiem niejasno, Ze do peJnego czIowieczenstwa
brakuje im jeszcze czegos niezmiernie istotnego, a rnianowicie zakorzenie
nia, autentycznej wspolnoty i zaspokojenia zyciowych potrzeb. Lecz
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wlasnie fakt, ze uczucie to sprowadza ich na manowce, dowodzi, iz moma
by ich szybko pozyskac dla polityki powrotu do niepowtarzalnoSci
i deproletaryzacji, gdyby tylko zdolano przebic pancerz ich przesl!dow
i bl¢nych przekonan, jakie Zywil! w stosunku do wlasnego polozenia.
Rownie wama jest wszaki:e inna okolicznosc: choroba spoleczenstwa
drl!zy poszczegolne kraje w romym zgola stopniu i obok ci~zkich
przypadkow wielkich krajow uprzemyslowionych istniejll przypadki lzej
sze, do ktorych naleill choeby Szwajcaria i kraje skandynawskie. Malo
tego: nawet w cil(zkich przypadkach umasowienie i proletaryzacja nie
obejmujll bynajmniej calego spoleczenstwa, taki:e i tutaj bowiem istniejll
nietkni~te jeszcze chorobll rejony; moZliwe, Ze w zadziwiajllco krotkim
czasie umocnill si~ i rozszerzll na tyle, ze zdolajll zmienic calli atmosfer~.
Prawie wsz¢zie - takze i w Stanach Zjednoczonych, gdzie, blldz co blldz,
dopiero polowa ludnosci zyje w miastach powyzej 5000 mieszkancow, gdy
tymczasem reszta zamieszkuje w rownych proporcjach z jednej strony male
miasteczka i wsie, z drugiej zas otwarte przestrzenie, i gdzie, dodajmy,
samodzielne jednostki, zwlaszcza na Srodkowym Zachodzie, zachowaly nie
tylko wybitnie indywidualistycmy pogllld na Zycie, ale taki:e silne wplywy
- prawie wsz¢zie zatem, powi ad am , majdujerny rezerwy niezalemoSci,
tradycji, wspolnoty i zdrowia, kt6re nalezy jedynie ochraniac i powi~kszac,
by uczynic pierwszy zdecydowany krok. Jak to bywa w historii, nie trzeba
wiele, aby wahaj llce si~ szalki wagi przechylily sil( rownie szybko na stron~
dobra lub zla, rozkwitu lub upadku spoleczenstwa. I chocby nawet prawdll
bylo to, ze nie rna skokow w naturze, to z drugiej strony niecillglosc nalezy
przeciei do praw rozwoju spoleczenstwa ludzkiego.
ZASADNICZY KJERUNEK DZIALANIA

Sll krytycy, ktorzy wprawdzie nie lekcewazll juz naszej diagnozy
schorzenia, uznajllc nawet wewn~trmy radykalizm proponowanej przez
nas terapii, wszelako pytajll nas z niecierpliwoScill, jakiz to program
natychmiastowej poprawy rnamy do przedlozenia. Natarczywosc tego
pytania dowodzi, ze ci, ktorzy je zadajll, wcillz jeszcze dalecy Sll od
zrozumienia rzeczywistej sytuacji. Choroba naszego spoleczenstwa jest tak
cil(zka, tak wszechobecna i gl~boko zakorzeniona, iz nie istnieje zaden taki
program jej leczenia, ktory moglibysmy wytrzllsc z rl(kawa i juz nazajutrz
przekazac do rozstrzygni~a parlamentowi; jednym slowem, nie rna w tym
przypadku planu Beveridge'a 1, w ktorym wszystko zostalo elegancko
wyliczone, a takze Zadnych rozwillzan organizacyjnych z dobrze obmys
lanym sposobem dzialania. Widzielismy bowiem, ze snujllc tego typu plany
i przedstawiajllc programy, myslenie uwiklane jest nadal w atmosferze,
jakll stworzyl sam proces umasowienia. Zgodnie z naturll choroby, zadanie
1 Chodzi prawdopodoboie 0 aogjelslciego socjalisl~, W.H. Beveridge'a, klorego prace
uksztahowaly charakter poli tyki socjaloej w powojeooej Anglii (uwaga tIum.).
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jej wyleczenia jest ogromnie trudne i zlozone, tak bardzo, Ze jego
szczeg610wa analiza przekracza calkowicie zdolnoSci inteIektualne jedno
sUd i wymaga pomocy ze strony innych ludzi, kt6rzy zrozumieli nagi'l
potrzeb~ rozwi'lZania problemu. Zamiast wi~ kierowac do nas natarczywe
pytania, nalezaloby wreszcie zapytac samego siebie, co tez czynic wypad a.
Chodzi 0 to, aby dae si~ bez res7ty przekonae poznaniu fundamentalnego
schorzenia oraz istoty umasowienia i proletaryzacji i wraz z tym przekona
niem przyst'lpic do wszelkich szczeg610wych kwestii reformy gospodarczej
i spolecznej; aby wreszcie jasno zdac sobie sp raw~ z monstrualnoSci
naszych stosunk6w - z fenomenu wielkiego miasta, gigantycznych przed
si~bi orstw, wykorzenienia, braku wlasnoSci, odczlowieczenia, uplywu sit
wit alnych , wyobcowania w swiecie przyrody - i wyci'lgn'lC st'ld r6wnie
bezlitosne wnioski.
T rzeba starac si~ 0 to, by wszystkie tego rodzaju mysli zaprz'lta!y umysl
kawej jednostki dniem i no~, gdziekolwiek si~ znajduje, i aby dr~zy!y j'l
tak bardzo, jak autora tej ksi~ki i jego przyjaci61. Niekt6re z tych mysli
wyr6i:niajlt si~ jednym okrdlonym kierunkiem: pre c z z centralizacj'l we
wszystkich stosunkach; precz z wielkimi skupiskami ludzkimi; ze stlocze
niem ludzi w wielkich miastach i przedsi~biorstwach; z kumulacj'l wlasno
sci i wladzy, kt6ra korumpuje jednych, z drugich zas czyni proletariuszy;
z odczlowieczeniem i ponizeniem przez nnechanizowan'l prod ukcj~ - n a
p r z 6d ku decentralizacji w najszerszym tego s!owa znaczeniu; ku prze
zwyci~zeniu braku wlasnosci; ku przcsuni ~iu spolecznego punktu ci~zko
Sci z g6ry ku dolowi; ku organicznej bud owie spo!eczenstwa, zlozonego
z naturalnych i Sltsiedzkich wsp6lnot w zwartym nast~pstwie jego po
szczeg61nych warstw, od rodziny do gminy i od kanton6w az do panstwa;
ku skorygowaniu wybujalych struktur w organizacji, specjalizacji i po
dziale pracy; ku minimum samowystarczalnoSci, jak'l zapewnia wlasny
skrawek ziemi; ku sprowadzeniu wszelkich kolosalnych wymiar6w i sto
sunk6w do zwyklej ludzkiej miary; ku stwarzaniu nowych nie-proletatiac
kich form przemys!u, tzn. takich , ktore przystosowane S'l do chlopskiej
i rzemidlniczej cgzystencji; ku naturalnemu wspieraniu mniejszych warsz
tatow i przedsi~biorstw, jak r6wniez socjologicznie zdrowych form zycia
i pracy, zgodnie z idealnym pod wie! u wzgJ¢ arni sposobem zycia chlopa
i rzemidlnika; ku zerwaniu z wszelkicgo rodzaju monopolami i walce
przeciwko koncentracji warsztat6w i przedsil(:biorstw gdzie tylko to moz
liwe; ku rozproszeniu wielkich miast i osrodk6w przemyslowych oraz
socjologicznie s!usznej urbanistyce, kt6ra mialaby na celu decentralizacjl(:
osad i produkcji; ku ponownemu ozywieniu poczucia godnoSci zawodowej
i przywr6ceniu szacunku dia kazdej rzetelnej pracy; ku stworzeniu takich
warunk6w, kt6re umozliwiajlt zdrowe zycie rodzi nne i niewymuszone
wychowanie dzieci; ku powolaniu nowej hierarchii kulturalnej, kt6ra
poloi:ylaby kres butnym ambicjom ludzi I przyznala kazdej duchowej
warstwie nalezne jcj miejsce. Cclcm naszego d'lzenia nie jest nic innego jak
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tylko to, co Gustave Thibon okreslil mianem "societe aeree" (tzn.
przewietrzonego spoleczenstwa - przyp. Hum.), drogll zas, kt6ra tam
wiedzie, jest de-centralizacja.
Wszyscy jestesmy j uz tak daIece ofiarami stosunkow, ktore oddaIajll nas
od tego, co naturaIne i rzeczywiste, i;e z trudem dostrzegamy to, co nosi
takie wlasnie znamiona i czego wymaga od nas prosty porZlldek rzeczy
i zdrowy rozslldek. Zwlaszcza intelektuaIista, ktory zapewne najcz~iej
pisze i czyta ksillZki takie jak ta, musi pam i~tae 0 niebezpieczenstwie
teoretyzowania, ktore traci kontakt z rzeczywistoscill, zdoinosc do refleksji
i uchwycenia sensu calosci, ktoremu przeto brakuje bon sens i dlatego
stanowi ono tylko innll form~ ograniczonoSci umyslu. Musimy si~ nauczye
smialoSci w prostocie i zrozurnienia dla tego, co bliskie, plodne i naturalne,
pojmujllc to w odniesieniu do rzeczy daIekich i obcych. Mielibysmy jednak
wystarczajllee powody, by okreslie mianem intelektuaIistow tych, co
musieliby poczue si~ zawstydzeni prostym czlowieczenstwem pewnego
angielskiego zomierza, ktorego glos siyszelismy niedawno w nocnej audycji
z Londynu i ktory, zapytany 0 swoj ideal zycia po wojnie, wyznal Smialo,
Ze nie chce umierae za wspolnll kuchni~ i masowll demokracj~, lecz za
niewielki, ale wlasny, dom z ogrodem, przyzwoite zycie rodzinne, za prostll
stabiInll egzystencj~ i humanitame wychowanie wlasnych dzieci.
To prawda, ze w pewnych epokach trzeba przejsc przez wszystkie stadia
szalenstwa, by od zyskae rozslldek . (B. Constant); i wydaje si~, i;e wlasnie
dzisiaj osillgamy juz ostatnie "stadium szalenstwa". Poznalismy ekseesy
kapitalizmu-kolosa, potem zas uniosl nas strumien kolektywizmu, od
ktorego wie1u oczekiwalo zbawienia. Ludzie dostrzegajll wspolne eechy
tych zjawisk i w chwili obecnej powinni juz chyba odczuwae przesyt sWll
rolll dobrze nasmarowanych cz~sci z~batej przekladni mechanizmu spole
cznego, politycznego i gospodarczego. Pragnll bye znow ludZmi w najpraw
dziwszym i najprostszym zn aczeniu tego slowa; chCll bye wreszcie sobll,
naIezee do swej rodziny i w~zszej wspolnoty; z nieodpartll silll odczuwajll,
ie wsp61czesne spoleczenstwo skazuje ich na zycie niezgodne z ludzkll
naturll, i to najc~Sciej tam, gdzie omamiono ich przyrzeczeniem, iz zostanll
wybawieni z kolektywnej egzystencji wlasnie dzi~ki kolektywizmowi. Coraz
cz~sciejopanowuje ich trudny do opisania degout: oto mdlosci tych, ktorzy
nie ulegli odurzajllcym srodkom umasowienia, monumentalizmu, eent
ralizacji i ducha organizacji. N ienawidzll oni organizacyjnego przerostu,
"insolence of office", werbowania, komenderowania, t~sknillc za wolno
Scill, spokojem i tym, co zgodne jest z ludzkll naturll. Trzeba by chyba
nie znae dobrze ludzkiej duszy, by nie dostrzec w tym tj(sknoty naszych
czasow, ktora kryje si~ poza wrzawll i wszystkim, co rozgrywa si~ na
pierwszym pianie seeny historycznej. Coraz cz~sciej Iudzie doznajll uczu
ci a, Ze niepowtarzalnosc jednostki jest niszczona w warunkach, kt6re
czynil! ze spoleczenstwa skupisko termitow i pozbawiajll prac~ sensu
i godnoSci, nie pozostawiajllc jednostce prywatnej sfery i;ycia rodzinnego
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- owej "mieszkalnej izby" (pestalozzi), SClsiedztwa i wlasnej aktywnoSci,
ktora jest jedynll domenll rozwoju czlowieka jako takiego.
I chociaZ uczucia te muszll dlugo jeszcze dojrzewa6, by uzyska6 wlasciwe
znaczenie lub choeby tylko klarowny wyraz, wolno nam Zywi6 kojllce
przeswiadczenie, i:e oczekujllc uzdrowienia naszego spoleczenstwa od
refonny, ktora rna powstrzymae i odwr6ci6 proces umasowienia, uczestni
czymy w pot~Znym i bye moi:e coraz pot~Zniejszym nurcie ezasu. Wolno
nam Zywi6 to przeSwiadczenie, tyrn bardziej, i:e wlasnie obecna wojna
stawia znow Iudzi przed problernem prozaicznych stosunkow i kwestiami
elementamej natury; w sposob bezlitosny ujawnia sztucznosc i slabose
naszej przemyslowej i wielkorniejskiej cywilizacji, popychajllc jll w kierunku
decentralizacji, i to bynajmniej nie dlatego, i:e bomby padajll wlasnie na
centrale. Ten nurt czasu unosi nas, poniewaz naszll diagnoz~ i terapil(
wyprowadzamy z istoty czlowieka, zas czlowieka przeci~tnego oceniamy
zgodnie z tym, kim okazuje si~ bye w sWym lepiej lub gorzej ar
tykulowanym buncie przeciwko umasowieniu, kolektywizacji i ulatnianiu
si~ Zyciowych energii, ktore stalo si~ juz nie do zniesienia.
ODTWORZENlE WLASNOSCI

W ten oto sposob dochodzimy do naturalnego i apelujllcego do
zdrowego rozs~dku prograrnu spolecmo-gospodarczego, a takze do pro
blemu refonny spolecznej, ktorej istotnll zalet~ jest to, ii w gruncie rzeczy
chodzi tu nie tyle 0 program, ile 0 pewn~ filozofi~, 0 zasadnicz~ zmianl(
orientacji, ktora nie oczekuje uzdrowienia od rewolucyjnych metod or
ganizacji, lecz od powolnej zmiany usposobienia, korygowanej przez
rozmaite okolicmosci, od przesuni~ia punktow ci~ikosci, przemian
w swiadomoSci i dobrze przemyslanych zabiegow w naleiycie wybranych
punktach strategicznych iycia gospodarczego i spolecznego. Bez w~tpienia,
najwainiejszym punktem strategicznym jest odtworzenie wlasnosci szero
kich rzesz, ktore usuwa zasadnicZll cech~ proletaryzacji, a mianowicie: brak
wlasnoSci .
Od tworzenie wlasnosci - oto wlasnie, jak si~ zdaje, i~danie pryncypialne
i radykalne. Niepoprawnie zaslepieni socjaliSci b~d~ nim wprawdzie
pogardzae jako illdaniem "drobnomieszczans1dm", mimo to zechCll mu
zapewne przyklei6 etykietk~: "rewoIucyjne" . W istocie, jest one rewolucyj
ne, ale w takim znaczeniu, ktore wymaga szeregu uscislen.
Pop i e r w s z e, polityka od twarzania wlasnosci wymaga istotnego
zaloienia, zgodnie z ktorym ludzie rzeczywiScie c h c ~ wlasnosc posiadac.
W odroinieniu bowiem od dochodu, kt6rego iyczy sobie oczywlScie kaidy,
wlasnosc zaklada pewien wysilek woli i calkiem jednoznaczny stosunek do
zycia - reszta jest oczywista. Wszystkie zas trudnosci, kt6re napotykamy,
wslmzuj~c drog~ deproletaryzacji i odtwarzania wlasnosci, dowodzll, jak
wielkiemu oslabieniu ulegla wola posiadania w cillgu calego stulecia
proletaryzacji. "Miee" chce kairly i zadna rewolucyjna polityka nie jest
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popularniejsza od tej, ktora odbiera jednemu, by dawac drugiemu.
A "posiadae"? W rzeczy samej, stosunek ten zaklada znacznie wi~ej:
oszcz~nosc, refleksj~ nad terainiejszoSci'l i przyszlosci~, poczucie ci'lgloSci
i zachowania, woI~ niezawislosci, siIne uczucia rodzinne. Skuteczna
poIityka odtwarzania wlasnosci - i ta cecha odroinia j'l zasadniczo od
rewolucyjnej polityki podlego i demagogicznego rodzaju - zaczyna si~
przeto nie od przyrzeczenia, Iecz od wyzwania, od moralnego apelu i pracy
wychowawczej. Skoro tylko uda si~ nam obudzie na nowo woI~ po
siad ani a, uczyniony zostanie zasadniczy krok w kierunku odtworzenia
wlasnoSci.
Wynikaj'l st'ld - i jest to d rug i e uScislenie - trudnoSci i ograniczenia,
ktore stoj'l na przeszkodzie nieuniknionym ingerencjom w istniej'lcy jui:
system podzialu wlasnoSci. Totei: polityka odtwarzania wlasnosci b~zie
musiala miee podwojne obIicze, podobnie jak sarna wlasnosc, 0 ktorej
mowi Bacon w swym smialym chlopskim powiedzeniu: "Bogactwo jest
podobne do nawozu: jest dobre tylko wtedy, gdy si~ je rozrzuca".
Poniewai: wlasnosejest zjednej strony,jako wlasnosc wielka i dziedziczna,
nadui:yciem i odwrotn'l stron'l masowego braku wlasnosci, z drugiej zas
- jako wlasnose zdobyta przez prac~ i swiadczenie uslug w szerokim
zakresie - blogoslawienstwem dla czlowieka i spoleczenstwa, przeto
w rownej mierze nalei:y odrzucie pierwsZ'l, jak wspierac drug'l. Odtworze
nie wlasnosci oznacza wi~ jednoczesnie zwalczanie innej wlasnoSci, ktora,
b~'lc wlasnoSci'l wielk'l i dziedziczn'l, nie tylko utracila swoj ludzki
i spoleczny sens, ale tei: staje si~ antagonistycznym przeciwienstwem
wlasnoSci nabytej przez prac~ i swiadczenie uslug, slowem, wlasnosci
szerokich rzesz ludzkich. Malo tego: zaklada nawet brak wlasnoSci jako
zjawisko masowe, co tei: wychodzi jaskrawo na jaw w przypadku wielkiej
feudaInej wlasnoSci ziemskiej. Koncentracja wlasnoSci - oznaczaj'lca na
ogol koncentracj~ wlasnosci srodkow produkcji - jest w gruncie rzeczy
zaprzeczeniem wlasnosci w jej znaczeniu antropologicznym i socjologicz
nym; stanowi ona pierwszy etap owej ostatecznej koncentracji wlasnoSci,
a przez to tei: jej ostatecznego zniesienia, ktorego domaga si~ socjalizm.
Jei:eli jednak odtworzenie wlasnosci oznaczae rna decentralizacj ~ , to
w takim razie musi ono pol'lczyc energiczn'l negacj~ z rownie energicznym
potwierdzeniem: nie - w kwestii koncentracji, tak - w kwestii decen
tralizacji wlasnoSci.
St~d zas wyci'lgn'lC trzeba wnioski dotycz'lce mi~zy innymi po l i t y k i
pod a tkowej, a zwlaszcza progresywnego pod atku spadkowego. Wszys
tko to jest istotne i zasadnicze. Nigdy wszaki:e nie wolno nam przeoczye
niebezpieczenstwa, polegaj'lcego na tym, i:e taka polityka przekracza
granice, ktore wynikaj'l z jej podwojnego charakteru; i;e moi:e si~ ona
przerodzic w polityk~ wrog'l wlasnosci jako takiej pod presj'lludzi , ktorzy
jej nie posiadaj'l, co byloby przeciwne nieodzownemu wychowaniu i za
ch~cie do posiadania. W niebezpieczenstwie tym tkwi cala trudnosc
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zwi,gana z polityk<.!: odtwarzania wlasnoSci, poniewai, powoduj,!c si~
socjologicznym wyczuciem, polityka ta trzymae si~ musi drogi posredniej,
ktora wiedzie pomi¢zy potwierdzeniem i negacj,!, mi¢zy reakcyjnymi
argumentarni, jakie przemawiaj,! za wielk,! wlasnosci,! dziedziczn,!, oraz
rewolucyjnymi argumentami tych, ktorzy jej nie posiadaj,!. T ym bardziej
wi~ jest rzecz'! konieczn,!, by poznae wytyczn,!, ktora wskazuje, jak
przeobrazie zI,! wlasnose w dob r,!, nie zas, jak zmienie wlasnose w dochOd .
Najlatwiej jest przestrzegae tej wytycznej tarn, gdzie istnieje jeszcze rozlegly
stan sredni, gdyi jego wlasne poloienie czyni zen w sposob naturalny
politycznego sprzymierzenca takiego posredniego kursu.
Z tym wi'l:i:e si~ t r z e c i istotny p unkt. Chodzi manowicie 0 to, ie
rewolucyjnego charakteru polityki odtwarzania wlasnosci nie naleiy si~
doszukiwae w jej m et 0 d a c h, ale w c e 1u, ktory przeciwstawia si~
radykalnie duchowi czasu. Zbyt wielkie byloby ryzyko, gdybysmy roz
niecili tani,! propagand~ szybkiego brania i dawania, stwarzaj,!c tym
sarnym atmosfer~, ktora nie sprzyjalaby pracy wychowawczej, maj,!cej na
uwadze przebudzenie poczucia wlasnosci, a taki:e z gory stawialaby pod
znakiem zapytania ow eel. Rewolucyjna niecierpliwose ludzi, ktorzy, stojllc
przed problemem "uwlaszczenia proletariatu", domagajll si~ od nas
moi:liwie najbardziej radykalnych planow wywlaszczenia i opodatkowania,
wystarcza, by przypomniee nam 0 tym, ie naleiy bye rozwamym. Istniejll
zapewne szczegolne okolicznoSci, w ktorych dominacja wielkiej feudalnej
wlasnoSci ziemskiej moZe zostae przelamana tylko w drodze rewolucyj nego
gwaltu. Na ogoljednak b¢zie raczej chodzilo 0 pow o lne i ostroine
przenos zen ie i wy rownywan ie majlltku, a przede wszystkim
o takie p rzeks z talcenie syst e mu go spodar czego , ktore
spraw i, ie moiliwo s ci p o w sta wani a wielkich maj'!tko w
zo s tan II 0 g r an iczone d o m i ni m urn. Skuteczna walka z mono
polami wszelkiego rodzaju, z wahaniarni wartoSci pienilldza oraz innymi
przyczynam i koncentracji wlasnosci, jest wi~ co najrnniej tak waina dla
polityki odtwarzania wlasnosci, jak progresywny podatek spadkowy.
Ostatecznie polityka taka staje przed wainiejszymi kwestiami reformy
spolecznej i gospod arczej. Kroczmy wi~ prostymi ScieZkami, a odtworze
nie wlasl10Sci stanie si~ faktem niejako sarn o przez si~ - krotko mowillc,
post~puj my tak, by zagwarantowae organicznll i zarazem trwalll skutecz
nose naszym dzialaniom , nie uciekajctc si~ do brutalnych i mechanicznych
srodkow, ktore tylko zatruwajct atmosfer~.
A oto czwa r t y punkt, w ktorym precyzujemy ostatecznie nasze stanowis
ko. Nie bez znaczenia jest mianowicie konkretne wskazanie, czym mialaby bye
owa wiasnose, jakct cheemy obdarzye ludzi, ktorzy jej nie posiadajll, aby
wybawie ich z proletariackiej egzystencji. Z pewnoScict nie stanowict jej akcje
Royal Dutch Co., ani tei: samochody, lecz cos, co spe/nia funkcj~ wlasnoSci,
daj,!c oparcie w iyciu, obarczaj'tC odpowiedzialnoScl,! i zakorzeniajctc w trady
cji. Musi to zatem bye nade wszystko wlasnose 0 iyciowym znaczeniu, a sta
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nowi j~ z jednej strony w I a sn 0 8e prod uk c y j n a, z drugiej natomiast
w I a S D OS e m i e s z k ani 0 w a. K oncentracja wlasnoSci oznacza jednak
w gruncie rzeczy koncentracj~ srodkow produkcji, powstaje wi~ pytanie,
w jaki sposob mo:iliwa jest tutaj decentraIizacja. Dopoki techniczno
organizacyjne przewagi wielkich przedsi~biorstw uniemoZliwiae b~q decen
traIizacj~ konkretnej wlasnoSci produkcyjnej, dopbty b~ ziemy zmuszeni
zadowolie si~ demokratyzacj~ samych tytulow prawnych (akcje) i liczye si~
przy tym z wieloma niedogodnoSciami. DaIece bardziej zadowaIajqca bylaby
decentraIizacja wlasnoSci produkcyjnej poprzez zwi~kszenie iloSci malych
i srednich przedsi~biorstw - czym zajmiemy si~ w kolejnym rozdziale.
Na cale szcz~cie istniejtl juz taka fonna wlasnosci produkcyjnej, kt6ra
w zadziwiaj~cy spos6b Iqczy w sobie obydwie wlaSciwoSci: taka, kt6 r~
moina zdecentralizowae w stopniu najwyzszym, bo aZ do wymiaru pracy
jednostki i jej rodziny, i kt6ra stanowi zarazem naj:iywotniejszq sposroo
wszystkich fonn wlasnoSci. Chodzi 0 w la s n 0 8 e z i ems k q, kt6ra
posiada dodatkowo i t~ istotnq wlaSciwose, Ze moze bye pol~czona
z wlasnosciq rnieszkaniowq. W swoim podwojnym charakterze, jako
wlasnosc produkcyjna i mieszkaniowa, moZe ona p%zye kres proletaryza
cji nawet tam, gdzie, jak w wielu przemyslach, decentralizacja wlasnosci
produkcyjnej jest praktycznie wykluczona z uwagi najeden glowny zawoo.
Robotnik przemyslowy, kt6rego nie mozemy uczynic rzernieSlnikiem, moze,
a przynajmniej powinien przedzierzgnq6 si~ we wlaScicic1a swojego domu
i ogrodu lub zierni uprawnej, ktora, obok jego podstawowego zawodu,
moglaby mu sluZyc jako wlasnose pl6Xiukcyjna w czasie dobrowolnego lub
rnimowolnego pr6inowania, i to do prod ukcji artykulow pierwszej potrzeby,
dzil;ki ktorym uniknqlby on pods~pow rynku, a takZe walki 0 zysk i cen y,
oraz bylby wolny od rynkowych koniunktur. Powinni8my wi~ ze wszystkich
sit wspierac i powil;kszac liczebnosc chlopow, rzemieslnik6w i drobnych
przedsi~biorc6w, jednym slowem, wszystkich samodzielnych jednostek, kt6re
sq w posiadaniu w/asnoSci produkcyjnej i mieszkaniowej. Jew wszak nie jest
to moZliwe, naszym celem powinno byc przynajmniej stworzenie robotnikom
i ur~nikom, ktorzy muszq pozostaC uzalci:nieni, narniastki, jakiej dostarcza
wlasne mieszkanie z ogrodem, to znaczy, kombinacja wlasnoSci mieszkaniowej
z minimum elementamej wlasnoSci produkcyjnej. Je:ieli istnieje gdzies "prawo"
spoleczne, to jest nim wlaSnie "prawo do wlasnoSci" - i nic nie przyczynia sil;
tak bardzo do zarnieszania w naszych czasach jak okolicznosc, iz Zaden rzqd
i zadna partia nie wypisaly jak dotqd tego has/a na swym sztandarze. Gdyby si~
okaza/o, ze maj~je za nie dose atrakcyjne, sqrlzilibySmy, Ze myl~ si~ calkowicie.
Wilhelm Ropke
tlum. Wojciech Buchner
Podslawa przekladu: W. R6pke, Civitas humana. Grundfragen der Gesellschafts- und
Wirlschaftsreform. Erlen bach- Zii rich, 1946, Driller Teil. zweiles Kapitel: Enlmas
sung und Enlprolelarisierung.
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SZTUKA WSPOt.CZESNA I SMIERC KULTURY
Gdybysmy urz'ldzili wystaw~ wszystkich najwamiejszych dziel sztuki
nowoczesnej powstalych do roku 1920, wystarczyloby to juz do uchwyce
nia niemal pelnego spektrum r6i:norodnych aspekt6w sztuki XX- tego
wieku. Ekspresj onizm, sztuka abstrakcyjna, kubizm, dadaizm , z ich
nowymi metodami przedstawiania rzeczywistoSci, kolazami, indywidual
nymi stylami, ui:yciem barwy, poszukiwaniami tak absolutu, jak i absur
dalnoSci, ich negacj a ws~elkich wartosci, panerotyzm - zobaczylibysmy
tam wszystkie najlepsze i najgorsze cechy sztuki naszego wieku.
Lecz nowy duch zataczal coraz szersze kr~gi. Podczas gdy uprzednio
ruch nowoczesny byl dzielem ograniczonej grupy artyst6w i jej publiczno
Sci, wplyn'll on nast~pnie na um ysly i spos6b i;ycia ci'lgle wzrastaj'lcej
liczby ludzi . Wlasciwie mozna bez przesady stwierdzic, ze w historii kultury
zostala zapocz'ltkowana nowa era. Pocz'ltkowo rzeczywist'l awangard~
stanowili malarze, jednakze nie brakowalo r6wniez pisarzy, poetow,
dramaturg6w, kompozytor6w, architekt6w, filozof6w i "zwyczajnych"
ludzi angazuj'lcych si~ w ruch i toruj'lcych drog~ do nowego swiata.
Trzeci krok ku nowoczesnej sztuce byl niczym uwertura do nowej sztuki,
nowego dramatu w historii swiata. Byl to w istocie swej krok rewolucyjny,
a takze stanowil punkt wyjscia rewolucji, w zasi~gu ktorej zyjemy do
dzisiaj. W swoim zasi~gu i gl~bi nie da si~ jej porownac nawet z rewolucj'l
rosyjsk'l, ktora pod wzgl~dem swych celow i dokonan wydaje si~ przy niej
niemal czyms staroswieckim.
Tak wi~ sztuka odegrala istotn'l rol~ w nad aniu formy calej nowej
umyslowoSci , nowemu duchowi. Stanowila jeden z glownych czynnikow
wplywaj 'lcych na rozprzestrzenianie si~ nowego myslenia, nowych idei.
N owoczesna sztuka nie jest neutralna (sztuka nigdy nie byla neutralna!).
Przeslaniem jej jest nowa epoka, nowa kultura, nowy swiat.
lednaki:e sztuka nowoczesna nie przyszla jako cos nieuchronnego.
Ludzie, odpowiedzialni ludzi, talenty tw6rcze, istoty ludzkie stworzyly j'l
w takiej wlasnie postaci, nadaly jej form~ i trese. A jednak, jeSli nawet sw6j
specyficzny styl zawdzi~za ona konkretnym ludziom, byla ona mimo to
nieuchronna, w tym sensie, ze stanowila konieczny wynik dlugotrwalego
procesu rozwoju, kt6ry sledzilismy od wieku XVIII lub nawet az od epoki
Renesansu. Sztuka ta jest prawdziwa i przedstawia prawd~ w tym sensie, iz
jest wyrazem jakiejs rzeczywistosci: takiej mianowicie, w kt6rej Bog umarl
i w kt6rej umiera r6wniez czlowiek traqc swoje czlowieczenstwo i to, co
czyni go czlowiekiem, swoj'l osobowosc i indywidualnose.
Uderzaj'lce, jak wiele bylo w naszym wieku pr6b zrealizowania sztuki
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bezosobowej, sztuki, ktora nie ukazuje specyficznej indywidualnosci artys
ty. Nowoczesna sztuka bowiem jest rowniez nieuchronna jako reakcja na
bezsens, do ktorego doprowadzila sztuka XIX- wieczna, a zarazem jako
reakcja na kult artystow-prorokow, kaplanow kultury. Chociaz nowocze
sni artysci sami nadaI odgrywaIi t~ rol~, to juz bez jej aury romantycznego
bohaterstwa.
Tak wi~ w tym sensie nowoczesna sztuka jest prawdziwa. Lecz
rownoczesnie jest ona jakims falszem. Czlowiek nie jest istot~ absurdaIn~.
Rzeczywistosc jest pi~kna i dobra nie tylko na poziomie "d uchowym", lecz
jest taka od samego pocZl!tku, od kiedy Bog orzekl, izjest dobra. Mozemy
doceniae wysilki, a nawet podziwiae wielkose ludzi, ktorzy probowali
znalezc to, co uniwersalne, ogolne, ukryte 1,poza" zewn~trznymi zjawis
kami; zarazem jednak ich poszukiwania skazane ~ na po razk~, poniewaZ
skoro tylko Stworca, Ten, ktory stworzyl czlowieka na Swoje podobien
stwo, zostanie zanegowany, lub Jego maczenie pomi ni ~te, wszystkie
uniwersalia zalamuj~ si~. Byly one skazane na poraZk~, poniewaZ ludzie ci
rozpoczynali wyl~cmie od swoich zmyslow i wlasnych mozgow nie uznaj~c
Zadnej rzeczywistoSci, ktora jest poza ich zasi~giem.
Jezeli pragniemy zrozumiee wsp6lczesn~ sztuk~ i wspolczesne czasy,
musimy zaakceptowae t~ dwoistose nowoczesnej sztuki, jej prawd~ i falsz.
Musimy uznae przyczynowosc, to, i:e nic nie jest skutkiem samego siebie.
Ale my nie jesteSmy niewolnikami przyczynowoSci w fataIistycmy sposob
uwi~zionymi przez wiek, w ktorym przyszlo n am rye. Ludzka wol nose
implikuje to, ze mozemy powiedziee nie, ze nie musimy akceptowae ducha
naszego wieku, ze moi:emy dzis przeciwstawie si~ duchowym mocom,
w taki sam sposob, w jaki sw. Pawel nawolywal wczesnych chrzeScijan, by
stawili mocny opor "przeciw ZwierzchnoSciom, przeciw Wladzom, przeciw
rz~com swiata tych ciemnosci, przeciw pierwiastkom d uchowym zla na
wyzynach niebieskich" (Ef, 6,12).
Lecz jesli mamy powiedziee nie, my, wsp6lczeSni chrzcScijanie, musimy
wypowiedziee to z peln~ swiadomoSci~ i wyjsc naprzeciw sytuacji takiej,jak~
jest ona w rzeczywistoSci. Nie jestesmy wolni w taki sposob, bysmy mogli
dokonywae wyboru poza tym czasem w historii, w jakim umiejscowil nas
Bog, czy tez bysmy mogli nie podejmowae danego nam przez Niego zadania,
aby rye tu i teraz jako Jego dzieci. Wszelako to nie tylko chrzeScij anie
podejmuj~ t~ odpowiedzialnosc i maj~ wolnosc powiedzenia nie. TakZe inni
ludzie zatroskani przyszloSci~ czlowieka i spoleczenstwa i dostrzegaj'!cy
dzialanie tych sit zdolni s~ do zanegowania ducha wieku, jeSli nawet brak im
do tego chrzeScijanskiej postawy.
NOWA SZTUKA W SLUZBIE NOWYM POTRZEBOM

Lecz nie rna porzeby, by nasza reakcja na nowoczesn~ sztuk~ musiala
bye calkowicie negatywna. Sztuk~ nowoczesn~ moma bowiem rowniez
pojmowae jako odpowiedz na nowe potrzeby i nowe wyzwania. Trudnose
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polega na tym, ze Sll one mocno splecione z gl~bszymi zagadnieniami, ktore
byly przez nas dyskutowane. Odzwierciedla ona i wyraia nowy wiek zjego
maszynarni, jego moi:liwoSciami technologicznymi, szybkoSci~, nowymi
srodkami komunikacji, gl~bokimi i rozleglymi rni~dzynarodowymi kontak
tarni, z jego ekonomicznymi i spolecznymi mode\ami , ktore wymagaj~
nowych form, nowych srodkow wyrazu, nowej wraZliwosci i wzorow
myslenia. Nowoczesna sztuka jako nowa duchowosc, nowa religia (choeby
nihilistyczna) cz~to dochodzila do skrajnoSci, a jednak stworzyla nowe
fonny i odkryla nowe moi:liwoSci. Uksztaltowaly si~ nowe srodki wyrazu
i nowe metody przedstawiania, hore, gdy zarzucone zostanie specyficzne
przeslanie, dla ktorego zostaly one stworzone, oraz kiedy zlagodzony
zostanie ich wysoce subiektywny, ezoteryczny charakter, mog~ bye wyko
rzystane, aby wyjsc naprzeciw nowym potrzebom, jakie przyniosl wiek XX.
Niemal to sarno powiedziee moma 0 muzyce czy j~zyku lub 0 wielu
innych aspektach dotycz~cych wieku XX. A jednak ludzie naszego stulecia,
chociai: mog~ te wszystkie nowe sposoby wyrazu i komunikacji rozumiee,
czuj~ si~ mimo tego nieswojo w obecnoSci nowoczesnego dziela sztuki.
Niezalemie od tego, jak wielki moZe to bye artysta, jak uczciwe Sll jego
motywy, ludzie wyczuwajll jakis falsz. Nie chodzi tu 0 metod~, 0 j~zyk
malarski, 0 srodki komunikacji, gdyz potrafi~ oni docenie wartosc ulicznej
sygnalizacji swietlnej czy rekJamy pasty do z~bow . Nie, ludzie rozurniejll, Ze
w wypadku sztuki wspolczesnej chodzi 0 cos wi~ej. Chodzi 0 kryzys,
o absurdalnosc cechujllcll nasz wiek.
NOWE PRZESLANIE NOWEJ SZTUKI

Nowoczesna sztuka jest zjawiskiem zlozonym. Lecz w kOllcowej analizie
rownie wyrainie, jak w przypadku "starej sztuki" rzuca si~ w oczy jedna
sprawa: kazde dzielo sztuki posiada swe wlasne przeslanie, indywidualny
charakter i fonn~. I z kazdym trzeba " spotkae sif' uwzg\¢niajllc jego
specyfik~. Niektore z nich Sll bardziej ekstrawaganckie; inne mogll
wykorzystywae dziwne na pozor formy, podczas gdy ich przeslanie
pozostaje pozytywne i dobre; inne zas mogll wykorzystywae fonny nawet
bardziej tradycyjne, a jednak glosie rewolucj~ i absurd; jeszcze inne mogll
miee raczej neutralnll wymow~, lecz odznaczae si~ pi~kn~ barw~ czy fonn~,
podczas gdy inne znow s~ odrazaj~ce, nawet gdy w zamierzeniu rnialy bye
lagodne w wyrazie; i wreszcie pewne dziela s~, rzecz jasna, gl~bo kie
i wame, gdy inne Sll plytkie i po prostu nudne. By dokonae rozromien
mi¢zy mmi musimy zrozurniee ich fonn~ i ui:yte srodki.
Zbyt wielu ludzi zbywalo sztuk~ wspolczesn~ wzruszeniem ramion , nie
zauwazajllc, ze jest ona jednym z kluczy do zrozurnienia naszych czasOw.
Pokaina bowiem cz~se tych dziel, szczegolnie tych bardziej ekstrawaganc
kich , to znaki kryzysu naszej kultury. U cielesniajll one nowe sposoby
myslenia. Glosz~ bezsensownosc wszystkiego, co mOZemy uwazae za
swi~te . Niektore z nich mog~ stae si~ plastikow~ bomb~ podlozonll pod
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liberalny, elitamy fotel zachodniej kultury, w ktoryrn, bye moi:e, usadowil
si~ rowniei: czyteInik tych slow. Olatego niech przyjmie to ostrzei:enie. Ta
sztuka zmusza ci~, czytelniku, do dokonania wyboru. Sklania ci~ do zaj¢a
jakiegos stanowiska - w taki czy inn y sposob.
Ta sztuka jest dzielem twoich bliinich, twych wspolczesn ych, ludzkich
istot, ktore rozpaczaj ~ z powodu utraty swojego czlowieczenstwa, swoich
wartosci, swych zaniklych absolutow, szukaj ~c po omacku odpowiedzi.
Jest jui: poino, 0 ile nie zbyt poino, lecz jdli pragniemy pomoc naszej
generacji, musimy uslyszee ten krzyk wspolczesnej sztuki. M usimy na
sluchiwae krzyku artysty z jego wi~zienia, ktorym jest wszechswiat;
bezcelowy, pozbawiony m aczenia, absurdalny wszechSwiat.
Marc poszukiwal sztuki, bora stanowilaby dekoracj ~ oltarza duchowej
religii jutra. RzeczywiScie wiele obrazow to takie oltarzowe malowidla.
Lecz s~ one pomyslane dla swi ~tyni, jaka nigdy nie zostanie zbudowana,
swi ~tyni nihilistycznej. Wci~i: jeszcze bowiem rozbrzmiewa echo sl6w
Izajasza: " Czlowiecze, nie b~ z tak grupi, by skladac holdy przed
pos~gami, kt6re sam wyrzeZbild". Ola wsp6lczesnego czlowieka jest
wlasciwie rzecz~ niemoZliw~ przyj~ie religii stworzonej przez niego
samego. Na tym polega jego rzeczywista tragedia, jego rozpacz, a zarazem
jego zrozumienie samego siebie.
A jednak Marc rzeczywiScie stworzyl jedno z takich malowidel 01
tarzowych, ogromny obraz m ajduj ~cy si{: obecnie w galerii sztuki w Bazy
lei. Nosi on tytul "Tierschicksale" , ("Los zwier~t") i zostal namalowany
w roku 1913. Wid zimy tam s u row~ struktuc{: u t rzyman~ w stylu kubistycz
nym. Jesli przypatrzymy si{: mu blii:ej, zauwai:yrny sylwetk~ jelenia, potem
nast~pn~ i kolejne, az ostatecznie stwiecdzimy, iz niemal caly obraz zlozony
jest z biegn~cych, stoj~cych, lez~cych jeleni. Los zwier~t : s~ one poddane
kosmicznym prawom, surowym , nie pozostawi aj~cym miejsca dla i:ad nego
rodzaju wolnoSci . Mu s~ one umrzee. Czlowiek, powiedzial kiedys Marc,
roi:ni si~ od zwierZ{:cia 0 tyle, 0 ile zdaje sobie sp raw~ z tego, iz musi
umrzee. Na odwrocie obrazu widniej~ te oto slowa: "Und Alles Sein i f l
jlammend Leid" - i wszelki byt jest piomiennym cierpieniem. 6w fakt , ze
jesteSmy, fakt naszego istnienia, nie daje powodow do radosci. Nie jest on
niczym wi~cej niz m akiem zapytania, lub raczej bOlem i smutkiem.
Przeznaczeniem naszym jest bye i przeznaczeniem jest umrzee. J uz tutaj
i:yly motywy, kt6re mialy -powrocic w egzystencjalizrnie, na przyklad
u Heideggera.
Za dzielem Marca kryje si~ gl~boki pesymizm. Musimy jednaki:e zdac
sobie spraw~ z tego, iz jest to postawa wzgl{:dem rzeczywistoSci macznic
gl~bsza i prawdziwsza niz powierzchowny optymizm. Nie omija ona tej
prawdy, 0 kt6rej mowi Biblia, gdy stwierdza, iz cale stworzenie j{:czy
i wzdycha w bolach rod zenia t~skni~c za wyzwoleniem z niewoli zepsucia.
Niestety, Marc nie wiedzial, i:e moZliwe jest wybawienie od tej smierci, ze
stworzenie zostanie wyzwolone.
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Za tym poszukiwaniem absolutu przez sporll cz~sc nowoczesnej sztuki,
za pragnieniem, by wyrazic to, co jest "poza" przygniatajllcym obrazem
rzeczywistosci, ktora jest niemal zbyt naturalistycma i zbyt racjonalna,
kryje si~ l~k, poczucie zagubienia. przenikajllcej wszystko &mierci. Stlld
desperackie poszukiwania tego, co rzeczywiste, pozytywne, co spoczywa
w gl~bi, poza, ponad tym swiatem. lest to poszukiwanie jakiejs mistycmej
prawdy. Lecz jest to prawda, w ktorej brak miejsca dla Boga, cokolwiek
pod tym poj~em moma by rozumiee.
IRRACJONALNOS(; TEGO, CO RACJONALNE

Niektorzy z wielkich artyst6w nalezllcych do nowoczesnego ruchu
kontynuowali swe eksperymenty z nowll sztuq po roku 1920. Obecnie
pragn~ przedyskutowac tworczosc zwlaszcza dw6ch sposroo nich.
Pierwszym niech b¢zie Paul Klee. Przed wojnll kontaktowal si~ on
w Monachium z gruPll "Die Blaue Ritter" i stworzyl niezwykle oryginalny
styl i sposob podejScia do tematu. Szczyt swoich dokonan osillgnlll chyba
w latach dwudziestych, gdy nauczal w Bauhausie. lego sztuka, jak okrcilal
jll sam tw6rca, byla "zimnym romantyzmem", pewnego rodzaju mistycyz
mem, ktory probowal przedstawic to, co poza, ponad i ponii.ej powierzchni
rzeczywistosci: sily tworzenia, zmiany i destrukcji, dobra i zla. Byl to
pon iek~ mistycyzm kosmologiczny czy kosmogenetyczny, ktorego przed
miotem zainteresowania byly rozwijaj'lce si~, ewoluuj'lce poza rzeczywis
tOSci'l sHy. Lecz sil tych artysta nie poszukiwal w transcendentnym Bogu,
jakikolwiek by On nie byl - w tym sensie mistycyzm Klee jest nihilistycmy.
Przypomina on na rozne sposoby surrealistow, ktorymi b~~ si~ zajmowal
w nast~pnym paragrafie. Lecz w jego sztuce jest rowniez inna strona, jego
eksperymentowanie nad malarskimi moZliwoSciami oraz prawa komunika
cji wizualnej. Pod tym wzgl¢em moma go przyrownac do wsp6lczesnych
mu pozytywistow logicznych, ktorzy rownie:i bardzo wiele uwagi po
swi~ali studiom nad znaczeniem slow.
Wplyw Klee byl wielki, szczegolnie na niektorych surrealist6w, jak Mir6.
Enigmatycma gl~bia, slabosc, a przy tym sila jego dziel (male rysunki,
akwarele i kilka obrazow), dowcip i poczucie tragizmu, wszystko to
oddzialywalo bardzo silnie. lego odczucie barwy jest niezwykle wysubtel
nione. Sztuka Paula Klee cechuje si~ ponadto czyms w rodzaju widmowo
Sci, jak'lS magicmll niemal silll, ktora czyni jego sztuk~ wsp61czesnll
w bardzo gl~bokim sensie tego slowa. To sztuka czlowieka, ktory wie duzo
o absurdalnosci, przypadkowosci, wyobcowaniu i agonii - czlowieka,
ktory czyni to sarno, co Picasso, lecz w subtelny, wyrafinowany, niemal
delikatny sposob, sprawiaj'lcy, Ze Picasso wyglllda przy nim brutalnie
i barbarzynsko. Tytuly jego dziel Sll fascynujllce i w zagadkowy sposob
irracjonalne: cz~sto nadawal je juz po ukonczeniu dziela lub raczej jako
koncowe dotkni~cie p¢zlem obrazu. lego dzieto niemal zawsze porusza
dzi~ki wzajemnemu oddzialywaniu tytulu i obrazu.
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WeZmY za przyklad z kolei jeden z obraz6w Kandinsky'ego: ,,1m Blau".
Sll na rum formy geometrycme, lecz obraz nie wydaje si~ bye racjonalny.
Racjonalizm ocenial geometri~ bardzo wysoko, niemal. jak fundament
wiedzy, poniewai wydawala si~ ona doskonale racjonalna, a zarazem tak
doskonale pcwna i wolna od wszelkiego subiektywizmu i mozhwoSci
ludzkiej pomylki. Lecz czas pokazal, ii owa pewnosc zanadto pewna nie
jest, i i:e w zasadruczy sposob geometria i matematyka, pomimo swej
racjonalnoSci, prowokujll do zapytywania 0 ,jak" i "dlaczego" ich
"prawd", 0 ich pochodzenie, 0 fakt ich calkowitej "zewn~trznoSci"
wzg1~em czlowieka. Jak to wyrazil Gauguin w Avant ct Apres: "oczywis
cie, jak wszyscy powtarzali, powtarzajll i zawsze ~Il powtarzae, dwa plus
dwa rowna si~ cztery, lecz to mnie nudzi i wprowadza w moje myslenie
wielki nielad". Stalo si~ jasne, ii: racjonalnosc sarna Jest irracjonalna. A to
wlasnie namalowal Kandinsky: irracjonalnose tego, co racjonalne.
Patrzllc na jego obraz widzimy, i:e tam, gdzie kiedys, pr.led wiekami,
w centrum obrazu byla Madonna lub, bye moi:e, Chrystus ~y lei: jakis
swi~ty reprezentujllcy najwyisze zasady panujllce w rzeczywi~tosci, alba
w po:iniejszym czasie byl to czlowiek przedstawiony alegorycznie jako
staroiytny bog czy bogini - obecnie znajduje si~ gcometna. Gcometria jest
tu podstawowll zasadil rzeczywtstosci, wszelako geometlla in ciloJonalna,
dziwna i zagadkowa, ruczym ezoteryczny, tajemny ryt. SpoJrzawszy raz
jeszcze, odnosimy wrazenic, jak gdyby caly obraz ehplodowal. W tej
dziwnej geometrii jest jakas wulkaniczna, niszczllca sila. Nauka przerai:a
czlowieka, a wi~ rowniez jest destrukcyjna. Obraz taki jest zatcm alegorill
w pewnym nowym sensie, rodzajem super-omamentu, ktory jednak jest
czyms wi/(eej, nii: tylko ornamentem, jest zabawll formami. lecz obcilli:onll
groznym maczeniem.
PROTEST SURREALlSTYCZNY

Surrealizm narodzil si~ z POczlltkiem lat 20-tych we Francji, a zaliczali
don pisarze, tworcy sztuki wizualnej, a w po:inicjszym okresie rowniei:
rezyserzy filmowi, jakkoiwiek to chyba malarze osillgn~li najbardziej trwale
rezultaty. Surrealizm to jednak cos macznie wi~ej nii: nowy sty!. Nie da si/(
go sprowadzic do latwej formulki, ani nawet do dobrze sprecyzowanej
teorii, zas w ostatecznym rozrachunku nie jest to nawet ruch artystycmy;
jest to sposob i:ycia i kierunek ludzkiej aktywnoSci, jest to postawa
intelektualnej udr~ki. Surrealizm jest rewolucyjny i niszczycieiski: w bitwie
przeciwko wszystkiemu, co istnieje, w buncie przeciw wszystkiemu, co
swiat buri:uazyjny uwaial uprzednio za nienaruszalne, poswi~ona zostala
cala zachodnia kultura i jej spoieczenstwo. SurrealiSci wyst~powali przeciw
narodowi, przeciw Bogu i rozumowi - szczegolnie przeciw temu os tat
niemu. Przeciwni byli osobowosci, sumieniu, pi~knu rozumianemu jako
eel, talentowi, artyzmowi, a nawet samej woli iycia. Ich duchowymi
przewodnikami byli Marks, Nietzsche, Freud, Jung, a wraz z mmi ludzie
si~
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w rodzaju Markiza de Sade, Lautreaumonta, Rimbauda, Apollinaire'a.
Interesowali si~ dawno zapomnianymi koncepcjami mistycznymi, gnos
tycyzmem, tym, co pierwotne - iroolowe, jak je nazywali. leden z nich tak
pi sal 0 tych wczesnych latach:
"Dlugo rue za.pomn~ przyjemnego nastroju roztaczanego przez ozywc~
absurd alnosc, irorucmy fortel, wesoly jak muzyka Satie'go, ktory je
przenikal. Ich lekkie jak puch bomby eksplodowaly wyrzucaj~c z siebie
groleskowe laleczki i sztucme kwiatki. Surrealizm, pierworodne dzieck o
dadaizmu, byl twardszy, bard ziej doktrynerski. Akceptac~ zyskiwal pogl ~ ,
iZ dusza (jesli istrueje) d zieli si~ na dwie cz~ jak paryski autobus i nie
trzeba dodawaC, ii surrealiSci postawili wszystko na tego >>ezarnego korua«."

Ich celem by to oswobod zenie iycia pod kaidym wzgl¢em, uwolnienie
ezlowieka od tego dziwnego swiata, ktory kr~puje go na tysi~e sposobow;
pragn~li oni na bazie freudyzmu wyzwolic czlowieka od konwenansu,
kultury i spoleczenstwa. Trzecie wyd anie La Revolution Surrealiste ob
wieszczalo: "Idee, logika, por~dek , Prawda (przez dui e P), Rozum ,
wszystko to wydane jest nicoSci Smierci. Nie zdajecie sobie sprawy, jak
daleko moie nas zaprowadzi6 nienawi sc, jak~ iywimy wobec logiki."
Byl to ruch prawdziwie anarchistyczny. Poszukiwal wolnosci absolutnej .
Ludzie wen zaangaiowani nigdy nie potrafili wspolpracowac z komunis
tami, nawet gdy ezyniono pewne wysilki, by oba rewolucyjne nurty
pol~czyc. Szukali oni wolnosci , calkowitej wolnosci. lednaki:e ich dzieta,
peine jawnej i ukrytej symboliki erotycznej, byly rowniez peine irracjonal
nOSci, absu rdalnoSci, wyobcowania, sadyzmu , zla i piekla, przeraiajll,cego
czamego humoru. Podstawowymi motywami ich dziel byly ludzkie echec,
niepowodzenie w osill,gni ~ciu prawdziwej wolnosci i prawdziwego czlowie
czenstwa, fa kt, ze czlowiek jest obey w tej absurdalnej rzeczywistosci, ktor~
doswiadeza jako wi'rzienie, jako obiekt daremnyeh pragnien, jako prze
szkod{: na drodze do samego siebie. Egzystenej alizm franeuski znalazl
w surrealizmie jedno ze swych :Zrooel i nadal mu raejonalnll" fi1ozoficzn~
podstaw~: w latach 30-tych do surrealistow zaliczal si~ Sartre, a Cam us
rownie:.i: pozostawal z nimi w kontakcie.
Surrealizm byl ruchem i jako taki mial charakter ograniczony i za
mknif\!ty. lego specyficzne formy przynalezaly do tego okresu i do tej
grupy. Ale jego wplyw byl wielki, przenikn ~l on wi{:kszosc form ekspresji
cha rakterystycznych dla wieku XX. Niemal cala artystyczna aktywnosc od
tcgo czasu nosila pewnego typu surrealistyczne zabarwienie.
W malarstwie surreaJistycznym wystf\!puj ~ dwa od r~b ne style: abstrakcyj
ny i "konkretny". W przypadku tego drugiego stajemy wobec wizerunku
wykonanego z drobiazgow~ do kladn oSci ~, "normalnego" , jeSli weimiemy
pod uwag~ techn ik~ wykonania, lecz swiat w nim urzeczywistniony jest
dziwny, nieprawid lowy, irracjonalny, jest to nie tyle koszrnar senny, co
raezej przerazajllcy sen na jawie. Wyglllda to tak, jak gdyby surrealisci
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ustawili naprzeciw nas lustro i zapytywali 0 to, czy to, CO w nim widzimy,
jest dla nas dziwne - czy swiat, ktory uznajemy za normalny, nie jest
w rzeczywistosci tak dziwny, irracjonalny, tak absurdaIn y, jak to wlasnie.
Ten sposob malowania zainicjowal juz po roku 191 1 Chirico: maIowal on
opustoszaie, upiorne miejsca, wyizolowanych ludzi, nieludzkich jak lalki,
siedzlj,cych wsroo pudel sucharow i matematycznych instrumentow, lub
rozmawiajlj,cych ze soblj, w bezglosnym dialogu w nieskonczonej i niespoj
nej przestrzeni. Cziowiek staje si~ niel udzki -Iub, jdli kto woli, podludzki
- jest w odstr~czajlj,cym swiecie przedmiotem pozbawionym wiasnego
miejsca.
Cala ta sztuka przedstawiala swiat poza zwyklym biegiem rzeezy.
Llj,czyla ona rzeezy w sposob przypadkowy, daj lj,c im jakby nowe zycie,
nowe absurdalne i irracjonalne znaczenie. Jakbysmy zobaczyli te rzeezy
nowymi oczyma. Widzimy je tu "takimi , jakie ~" , " same w sobie", poza
jakimkolwiek racjonalnym i strukturaInym kontekstem. Obdarzone zostajlj,
nowym i;yciem ... przesladujlj, nas, burZll nasz spokoj ... Zarowno w objet
trouve, jak i w kolai:u znajdujemy rzeezy pollj,czone w nowy, nonsensowny,
a jednak poetycki porzlj,dek, zostajemy postawieni wobee rzeezywistosci
w nadrzeezywistoSci. Koniec koncow, tym, z czym zostajemy tu skonfron
towani, jest materialny swiat, to rzeczywiste tworzywo naszej egzystencj i
- a ten wydaje si~ fantomem, irracjonalnlj" pozbawionlj, znaczenia,
a pomimo tego natr~tnlj, rzeczywistoscilj,. Fakt, iz surrealistom cz~sto
udawalo si~ ten efekt osilj,gnlj,c, dowodzi ich mistrzostwa, a ich dziela moglj,
niejednokrotnie wygilj,dac niemal natu ralnie. Leez tytul obrazu, na ktory
ostatnio natrafilem, jest bardzo wymowny: "Wizja abstrakcyjna w formie
hiszpanskiego pejzazu". Oto czym jest wyobcowanie - to, co wygilj,da na
rzeczywiste, jest nierzeczywiste. W swiecie stworzonym przez Boga, czlo
wiek jest intruzem.
lnny kierunek stanowi surrealizm abstrakcyjny takich tworc6w, jak
Masson, Matta, a czasami Mir6, Ernst czy Yves Tanguy. Tutaj rysunek
powstawal cz~sto w sposob przypominajlj,cy sen, jak gdyby artysta byl
medium, kt6re rysujlj,C probuje zatrzym ac chclj,cy si ~ ulotnic sen - podobnie
surrealistyczni pisarze tworzyli czasami swojlj, poezj~ tlj, technikll. Pojawiajll
sic:: tam dziwne, nieznane, a jednak poruszajllce wyobraini~ symbole,
rodzaj poetyckiej rzeczywistoSci. Lecz nie jest ona zadnym idealnym
swiatem duchowym, zadnym rajem. Przeciwnie, jest to wyobrazenie piekla,
zetknic::cie z tym, co upiorne, zle, poczucie " unoszenia sic:: w pustej
przestrzeni", jak gdyb y sam byt zalamywai si~ i zaczyn al ulegac cal
kowitemu zniszczeniu.
NADRZECZYWISTOSC A RZECZYWISTOSC CHRZESCIJANSKA

Surrealistyczn y rei;yser filmowy, Buriuel, wskazuje, iz postawa ludzi
wzgl¢em siebie przypomina sy tuacj~ pan ujlj,c'l wsroo skorpion6w: wieez
nlj" okrutn'l woj n~ . Jego obrazy sll jak Justine Sade'a; nawet najlepsze
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intencje zawsze prowadz~ do katastrofy, do grzechu, cierpienia i rozkladu.
Dlaczego tak jest? "Poniewai: czlowiek nie jest wolny", powiada Bufiuel.
Poniewaz nie rna sprawiedliwosci. Poniewaz ten swiat jest zly i zepsuty ...
Z tej sytuacji nie istnieje Zadne wyjscie - za wyj~tkiem , bye moze,
anarchistycznej rewol ucj i. Lecz czuje siy, iz Bufiuel nie wierzy nawet temu
swojemu marzeniu ...
Z istoty surrealizmu wynika, Ze w tym miejscu musimy siy zatrzymae,
gdyz nie wystarczy opisae surrealizmu i na tym poprzestae. Bye moZe
martwi to szczeg6lnie chrzeScijanina, gdyz slyszy on w tym echo biblijnego
realizmu w odniesieniu do swiata, a jednak, a jednak... Czyz surrealizm,
czy to wszystko, co wyraza wsp6lczesna sztuka, to rzeczywiScie cala
prawda?
Z jednej strony obraz, jaki daje Biblia, jest z pewnoSci~ nawet mniej
przyjemny. Nie jest odmalowany w roznych barwach, nie jest slepo
optymistyczny. Nie m6wi nam, Ze wszystko jest w por~dku : przeciwnie,
powiada, ze wszechswiat jyczy w b6lu i wygl~a przyszlego wybawienia, ze
cale stworzenie jest teraz w niewoli zepsucia (Rz: 8, 19- 22). Wskazuje nie
tylko na kondycjy tego swiata, ale tez na jej przyczyny. Jak to ujmuje
Izajasz, (24, 4-6);
Zalosnie wygl!lda ziemia, zmarniala;
swiat opadl z sil, niszczeje,
nieho wraz z ziemill sift wyczerpaly.
Ziemia zostala spJugawiona przez swoich
mieszkaric6w
bo pogwalcili prawa,
przestllPili przykazania,
zlamali wieczyste przymierze
Dlatego ziemift pochlania przekleristwo ...

Tak wiyc Biblia realistycznie traktuje smutek, bol, nicnawisc, zazdrosc,
okrucienstwo, niesprawiedliwosc i l udzk~ nydzy. Lecz Biblia nie pozos
tawia w~tpliwoSci, Ze ich przyczyn~ jest ludzki grzech. Demaskowali go
z cal~ bezwzglydnosci~ nie tylko prorocy Starego Testamentu, czynil to
rowniez sam Chrystus, a takze wczdni chrzeScijanie, jak sw. Pawel w swej
druzgo~cej analizie ludzkiego zepsucia w pierwszym rozdziale Lislu do
Rzymian. Zawsze istnieli ludzie, ktorzy szydzili z Boga, bo nie mogli
zobaczye Go w Jego dzialaniu, jak na to w czasach starotestamentalnych
zwr6cil uwagy Malachiasz, a w Nowym Testamencie Piotr. Lecz przeko
naj~ si y oni, iz gniew Bozy zaplonie przeciw wszelkiej niegodziwosci, ze
zadr4 gory, a trupy byd~ rozdzierane na srodku ulic ... (Iz 5,25). Jdli Bog
wydaje siy tymczasowo wycofywae ze swiata, a czlowiekowi pozostawia
wolnose wyboru, to w pewnym sensie jest to nawet bardziej przerazaj ~ce:
gdyz Bog, kt6ry ukrywa siy, jest r6wniez Bogiem, kt6ry b~zie s~dzil. Bog
dal czlowiekowi tak ogrornne moi:liwoSci w swiecie, ktory stworzyl. Ludzie
jednakze tych moi:liwoSci nad uiywali, zniweczyli je, do Boga, ktory ich
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stworzyl, odwr6cili si~ plecami. Jednakie Bog kocha ich, i poniewai ich
kocha, poniewaZ Jego swi~tosc i Jego rnilosc S,! absolutne, nie moie
przygi,!dae si~ zlu ...
Wydawaloby si~, ii iadne wyjScie nie istnieje. Rewolucja anarchistyczna
niczego nie zmieni, gdyi nie zrnieni grzesznego czlowieka. Nie istnieje
iadne rozwi,!zanie, gdyby nie odkupienie, gdyby nie to, ie czlowiek rna bye
wybawiony od skutkow swojego grzechu przez smiere Jezusa Chrystusa.
Chrystus bowiem poszedl na smiere, by za czlowieka wzi,!e na siebie jego
przeklenstwo.
Tak wi~ surrealistyczny pogi,!d na rzeczywistose jest w pewnym sensie
bliiszy Biblii, nii wizja rzeczywistosci optymistycznego humanizmu.
Wszakie Biblia, w ktorej objawil si~ Bog, mowi 0 drodze wyjscia. 0 tych,
kt6rzy t~ drog~ odrzucajlJ" ktorzy gniewnie wyklinajlJ, zlo tego swiata,
a jednak przyjmuj,! je jako ostateczn,! rzeczywistosc, psalmista powiada:
"Mowi glupi w swoim sercu: »Nie rna Boga«. Oni SlJ: zepsuci, ohydne
rzeczy popelniajlJ" nikt nie czyni dobrze."
Z pewnoSci'! surrealiSci dziellJ, z Bibli'! jej realizm. Bunuel i inni
powtarzaj,! slowa starego "kaznodziei" z ksi~gi Eklezjastesa, ktory patrzyl
na daremnose i rozpacz :iycia wokol niego i na ostateczny koniec
czlowieka: " ... serce synow ludzkich peine jest zla i glupota w ich sercu,
dop6ki iyj,!. A potem - do zmarlych!" (9,3). Nie zgadzaj,!c si~ na smiere
i zlo surrealisci r6wniei podzielaj,! punkt widzenia Biblii: gdyi Jezus
Chrystus takie nie zgadzal si~ na nie; gdy przyszedl do grobu Lazarza
"wzruszyl si~ w duchu , rozrzewnil", rozgniewal si~ na przekupniow
w swi'!tyni z powodu ich grzesznoSci i zachlannego ograbiania biedakow
w i mi~ rcligii, a takZe ostrzega nas On 0 przyszlym konflikcie i mozole,
jako ie nigdy nie glosil sentymentalnego pokoju. Choe surrealiSci moglJ,
pragn,!e i lakn,!e sprawiedliwosci, ich l~k i udr~ka wynikajlJ, dokladnie
z tego, ii nie s,! zdolni, by zobaczye, jak moina j'l osi,!gn,!e. Nic bowiem
nie wiedz,! 0 rniloSci, pi~knie i prawdziwej lasce.
Biblia nie tylko nie w mnicjszym, ale w wi~kszym jeszcze stopniu sklania
si~ do opisywania zla tego swiata. Cierpienie jest rzeczywistosci,!. Gdy
b¢ziemy czytae Apokalip~ sw. Jana, ukaie si~ nam w niej cos ze swiata
dzisiejszego, swiata, w ktorym :iyjemy - i uslyszymy powtarzaj'lce si~
poslanie: "biada", skierowane do mieszkancow Ziemi. A jednak Biblia nie
jest czarn'! ksi~g'l. Nie jest po prostu pcsymistyczna. Nie glosi udr~ki
i absurdu w duchu surrealistow. Czarny humor, wisie1cze iarty, ironia,
niszczenie rzeczy dla samego niszczenia, erotyka jako wartose najwyisza,
tego w Biblii nie znajdziemy. Albowiem nie rozumie ona czlowieka jako
wi~Znia swiata, w kt6rym nie moie istniee milosc i w kt6rym natura jest
wrogiem czlowieka.
Biblia ukazuje nam, Ze u zarania historii swiata, B6g powiedzial, ii to, co
stworzyl jest dobre. Sama natura istnieje na chwal~ Boga i faktycznie
objawia Go ona tak wyraziscie, ii sw. Pawel moie w I LLscie do Rzymian
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stwierdzic, ze nie rna usprawiedliwienia dla czlowicka, kt6ry nie uznaje
Boga, a zwraca si~ ku rzeczom, 0 kt6rych wie, ze Sl! zle. Nie, B6g
nienawid zi nieprawosci znacznie ba rdziej, niz to czynil kiedykolwiek
czlowiek. A Chrystus przybyl wlasnie po to, by przelamac panowanie zla,
grzechu i cierpienia. Przyszedl, by uczyn ic swiat nonnalnym . I B6g musi
przyjsc jako S¢zia, gdyz in aczej swiat ten bylby absurdalny i nie byloby
w nim miejsca na rnilosc.
Buiiuel i inni surrealiScl przychodzll do nas i m6will: przeciwstawiaj si~
zlu przez czynienie zla, nienawidz Boga i swoich bliinich, swiat moina
zbawic jedynie przez rewol ucj ~, terror i burzenie wszystkiego, co jeszcze si~
ostalo. Chrystus przychodzi do nas i mowi: pokoju szukaj we Mnie, poznaj
nowe, wieczne zycie, ktore spelni si~ juz w tym Zyciu, w miloSci bliiniego,
w okazywaniu milosierdzia i pokory, gdy b¢ziesz 1aknllC i pragnllc
sprawiedliwosci. Jest to rewolucja, lecz rewolucja nie terroru, a miloSci.
Odrzucajllc Boga Biblii su rrealisci poczuli si~ w swiecie, kt6ry On
stworzyl, jak w dziwnym, irracjonalnym , pelnym udr~ki i strachu wi~zie
niu, jak w miejscu, ktore jest im obce. SurrealiSci t~sknill do lepszego
swiata, swiata bez absurdu, nie rozumiejllc, ze to wlasnie grzech, nienawisc
i okrucienstwo Sl! prawdziwie absurdalne, obce swiatu takiemu, jakim
stworzyl go Bog. T~s knill za wolnoScill, ale szukajll jej w samym tylko
czlowieku, pragnl! dotrzeC do niej przez otwarcie swej wewn~trznej jazni,
swej podswiadomoSci - i w ten sposob wolnosc t~ utracili. Poniewaz
odrzucili transcendentnego Boga, zwillzali si~ z tym, co imm anentne
- i zdajll sobie z tego sp raw~. Wielokrotnie Bog przez swych prorok6w
ostrzega czlowieka, by ten 0 Nim nie zapominal: teraz widzimy dlaczego.
T o, ze ten swiat jest pieklem, jak twierdzll surrealisci, by/oby prawd<t
- gdyby nie bylo Boga. Lecz jest to falsz, poniewaz B6g jest; jest to fa/sz,
poniewaz pi~kno i prawda istniej4 dla kazdego, kto chce ten fakt dostrzec;
jest to falsz, gdyz czlowiek wie, Ze sprawiedliwosc i mi/osc S4 mozliwe i,
dzi~ki Bogu, nalei:<! do prawdziwej, realnej rzeczywistoSci.
H.R. Rookmaaker
Uum. Marek Klimowicz

Powyiszy lekst pochodzi z VI rozdzialu ksi~ki H.R . Rookm aakera Modern Art and
the Death of a Culture, Inter-Varsity Press, London 1971.
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KULTU ROWE SPRZECZNOS CI KAPITALlZMU
Wiosn~ roku 1888, Fryderyk Nietzsche tak naszkicowal Wst{fP do swej
ostatniej ksi~zki, Wola mocy, ktora w zamierzeniu autora miala stae si~
jego magnum opus:

"To, co opowiadam, jest historill dw6ch najbJiZszych stuleci. Opisuj~, co
b¢zie, co inaczej jui: bye me moZe: pojawienie s i~ nihilizm u. T\l
histori~ moma opowiedziee jul teraz: a1bowiem koniecmosc sama jest tutaj
przy robocie. Ta przyszlosc mowi jul setkami m akow ... Cala nasza kultura
europej ska porusza si~ jui: od dlulszego czasu z takq, torturq, napr\li:enia, jak
gdyby zmierzala do katastrofy: niespokojnie, gwatiownie, z pieca na leb: jak
potok, ktory chce dobiec k r es u, ktory jui si~ nie namySla, ktOry wprost boi
si~ namyslu." 1

Zr6dlem tego nihilizmu byly dla Nietzschego racjonalizm i wyrachowa
nie, rytm iycia, ktory mial za eel zniszczenie " bezrefleksyj nej spontaniczno
Sci" . JeZeli istnial dla niego jakis jeden symbol streszczaj ~cy pot~g~
nihilizmu, byla nim nauka nowoiytna.
Tym, co nast~pilo , bylo, wedlug Nietzschego, zniszczenie tradycji, tego
"nast ~ pst w a dl ugole tn iej jedno s tajnej formy dzi a lalno
sci jednego typu czlowieka". W zarnian " osi~gn~lismy punkt przeciwny,
co wi~j, mysmy ch c ie li go osi~gn~e - naj krancowszlt swiadomose,
przejrzenie si~ na wylot czlowieka i dziejow". 2 Organiczn a wi ~z z zi erni~,
"niezbywaInosc wlasnosci", zostaly zerwane, a ich miejsce zaj~l a cywiliza
cja komercyjna. Nietzsche mowi 0 dezorganizuj ~cych zasad ach tego wieku:
" gazety (miast codziennych modlitw), kolej Zelazna, telegraf, eentralizacja
ogromnej ilosci romych interesow w pojedynczej duszy, ktora z tego
powodu musi bye bardzo silna i proteusowa" .
Temat ten zapowiad a pierwsza ksi~Zka Nietzschego Narodziny tragedii,
napisana przezen w latach 1870-1871, w wieku 26 lat. Jego wielkim
demonem, tym potworem swiadomosci , jest Sokrates, "despotyczny 10
gik" , w ktorego "wielkim oku cyklopowym" nigdy "nie plon~1 blogi szal
artystycznego natchnienia" , ktorego "gios zawsze od r ad z a". Sokrates
zaPoczlltkowuje proees obumierania kultury poprzez wprowadzenie dys
tansu i zw~tpienia , sceptycyzmu w stosunku d o wiedzy nabytej drog~
upojenia i marzenia. Sokrates jest "typem c zl ow ieka teoretyka"3
posi adaj~cym " nienasycone umilowanie wiedzy" i "od najdujqcym naj1 Wola mocy, s. I, przel. Stefan Frycz i Konrad Drzewiecki, Krakow bdw.
• ibid., s. 59.
• Narodziny tragedil, ss. 100, 96,94, !O3; przel. Leopo ld Starr, Warszawa bdw.
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wyzsz'l rozkosz w samym procesie odslaniania, kt6ry dowodzi mu jego
wlasnej mocy".
Nihilizm zatem to ostatnie stadium racjonalizmu. Jest on uswiadomion'l
woI'l czlowieka, aby miszczyc sw'l przeszlosc i panowac nad sW'l przyszlos
ci'l. Jest on nowoczesnosci'l w e k s t rem a I n ej postaci. Mimo ii jest
w gruncic rzeezy stanem metafizycznym, nihilizm ogamia cale spoleezen
stwo, i w koncu musi zruszczyc sam siebie.
lstnieje drugi. bardzo odmienny pogl'ld na nihilizm, kt6ry odnajdujemy
w historyczneJ religii Zachodu, a wyraiony w literaturze wsp6lczesnej przez
Josepha Conrad a, debiutuj'lcego w czasie, gdy Nietzschego dotkn~lo jui
szalenstwo. Jest nim idea, ii: cywilizacja to cienka warstwa ochronna
przeciw anarchistycznym pop~om i atawistycznym korzeniom Zycia,
czaj'lcym si~ tui pod powierzchni'l istnienia i stale na ni'l napieraj'lcym
w ci'lgiym d'lieniu, aby wybuchn'lc z peln'l sil'l. Dla Nietzschego wola
mocy jest drog'l do zbawienia; dla Conrada wola mocy jest wlaSnie tym, co
zagraia cywilizacji.
"Zdaniem Conrada - pisze Hillis Miller - cywilizacja jest metamorfoz'l
ciemnoSci w swiatlo. Jest ona procesem przeksztalcania wszystkiego, co
nieznane, irracjonalne czy m~tne, w wyraine, okreslone i uporZOldkowane
[ormy, kt6rym czlowiek nadal sens i funkcj~." Cywilizacja posiada dwa
wymiary. "Aby zachowac bezpieczenstwo, czlowiek cywilizowany musi
slepo oddac sil( zaj~iom praktycznym znajduj'lcytn si~ bezposrednio
w polu jego aktywnoSci, przywi'lzany do nich na modl~ wiktorianskiego
kultu pracy. Dla Conrada, jak dla Carlyle'a, praca jest tarcz'l chroni'lc'l
przed niezdrowym zw'ltpieniem czy neurotycznym paraliiem woli." Druga
zas idea to idea wicrnoSci, niezb¢nego zaufania do innych. Cywilizacja
jest dla Conrada "idealem spoJecznym, a zarazem idealem Zycia oso
bistego. Idealne spoleczenstwo obrazuj'l rdacje mi~dzyludzkie na umiej~t
nie dowodzonym statku: hicrarchiczna struktura, w kt6rej podwiadni
winni fill posiuszenstwo wyzszym rang,!, caiosc zas tworzy doskonaly
organizm." 4
Jednakze faktem dla Conrada decyduJ,!cym jest to, ii spoleczenstwo nie
stanowi tworu naturalncgo, !ecz sztucznie skonstruowany, w ktorym
stosunki :,poieczne regulowane c;a przez arbitralny zbior zasad po to, by nie
p~kia cienka skorupka iyczhwoSci. W tym w)myslonym tworze spolcczen
stwo od naj"''Yzs7),ch do najniZszych warstw, od politycznej prawicy do
lewicy POw1'lza.lle jest w~zlem ukrytego, acz nieodwolalnego wspoldzialania
w celu zachowania tych regul, tak aby wszyscy jego czlonkowie, pocz'!wszy
od Wielkich OsobistosC! i urz¢nikow policyjnych; a skonczywszy na
radykatach obmyslaj,!cych obalenie systemu, mogli przybrac przeznaczone
im pozy, wykonac ruchy 1 wyglosic swe role na scenie tcatru konwenansOw.
Spoleezenstwo jest zatem form'l mi&tyfikacji.
• J . Hillis MiUer,
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of Reality, Harvard llniver>ily Press, Cambridge 1965,55. 14, 16.

Ten wlasnie temat wielkiej powiesci Conrad a 0 nihilizmie, Tajnego
agenta, sprowokowany zostal anarchistycznymi wydarzeniami na przelo
mie wiek6w - rzucaniem bomb i ulicznymi zab6jstwami dokonywanymi na
chybil trafil na ludziach 0 "buriuazyjnym wygllldzie". Powiesc ta daje
przedsmak rozwinic;;tego na szersnj, skaIC;; terroryzmu radykal6w w latach
szeSCdziesilitych.
Poniewaz spoleczenstwo jest tak wlltle, jeden akt, taki jak wybuch
bomby, moze podrzee na strzc;;py materic;;, z kt6rej jest utkane, zniweczye
wszystkie role i zostawie ludzi na lasce ich popc;;d6w. To wlasnie stanowilo
uzasadnienie anarchistycznego pojc;;cia die Tat (czyn), romantycznego aktu,
kt6ry w oka mgnieniu przemienilby spoleczenstwo. Lecz dokladniejsze
rozwinic;;cie tej idei wyluszcza w powieSci Conrada reakcyjny pierwszy
Sekretarz ambasady rosyjskiej, kt6ry inicjuje akcjc;; uruchomiajllCll sprc;;zy
ny spisku. Trzeba spowodowae, powiada on do Verloca, niszczycielski akt,
kt6ry zdola "pokazae wyrainie, Ze jestescie zupelnie zdecydowani zmieSe
z powierzchni ziemi calosc struktury spolecznej." Ale by to uczynie nalezy
skierowae ciosy "na cos le4cego poza zwyklymi namic;;tnosciami ludz
kimi". Zwykle rzucenie bomby moma by zbye jako "zwyklll nienawise
klasowll". Jednak, wywodzi dalej, co moma powiedziee
una akt niszczycielskiej zacieklosci, tak absurdalny, ie nie da si~ zrozumiee,
wytlumaczyc, pomySlee niemaJ - akt po proslu szalony? Tylko szaJenslwo jest
naprawd~ przeraiaj~ce, poniewai nie moma go przejednac ani groibami, ani
perswazj~, ani przekupslwem."

I tak rozwija siC;; die Tat. "Jestem ponadto czlowiekiem cywiJizowanym",
kontynuuje pierwszy Sekretarz. "Nigdy nie sniloby mi siC;; polecae panu
zorganizowanie zwyklej rzezi i nie oczekiwalbym zresztll po rzezi takich
rezultatow, jakich pragnc;;. Mord zawsze jest wsr6d nas. Jest niemalze
instytucjll. Ta demonstracja musi bye wymierzona przeciwko wiedzy ...
nauce. Nie ka:ida nauka bc;;dzie tu jednak odpowiednia. Ten atak musi miee
w sobie wstrzllsajllCll bezrozumnose niczym nie uzasadnionego bluinier
stwa." Aktem tym rna bye wysadzenie w powietrze obserwatorium
w Greenwich, Poludnika Zero, linii dzieillcej strefy czasowe - zniszczenie
czasu, a takze, symbolicznie, historii.
Jak nam wiadomo, rzecz toczy siC;; tak, ze niosllcy bombc;; mlody
czlowiek, mimowolny poslaniec niszczycielskich sil, zwleka i sam ginie
podczas wybuchu. Lecz w ten sposob Conrad ukazuje nam, na poziomie
osobowym i symbolicznym, podstawowll grozc;; nihilizmu: acte gratuit,
bezsensowny akt - szaIenstwo. a Oto jego obawa, jeSli nie proroctwo na
przyszlosc.
Czy taki jest zatem nasz los - nihilizm jako logiczna konsekw.encja
technicznej racjonalnoSci lub nihilizm jako koncowy prod ukt impuls6w
• Josepb Conrad, Tajny agent, przel. Agnieszka Glinczanka, ss. 46-47; w: Dziela, pod
redakcj'l i re wstwem Zdzislawa Najdera.
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kulturowych zmierzaj'lcych do zburzenia wszelkich konwencji? Wizje te
mamy przed oczyma, podobnie jak i wiele przepowiedzianych wczesniej
znakow. Chcialbym jednak zaniechac tych zwodniczycb, a prostych
sformulowan, i w zamian zaproponowac bardziej zlozony i sprawdzalny
empirycznie socjologiczny tok rozumowania.
Mysl~, ze spolecznosc zachodnia zblii:a si~ do punktu przelomowego:
jestesmy swiadkami konca idealu mieszczanskiego - tego sposobu patrze
nia na ludzk'l dzi alalnosc i stosunki spoleczne, szczegolnie na wymian~
gospodarcz'l - ktory ksztaltowal czasy nowoZytne przez ostatnie dwidcie
lat. S'ldz~ tez, ii doszliSmY do kresu tworczego napi~a i ideologicznego
panowania modemizmu, ktory, jako ruch kulturowy, na przestrzeni
ostatnich 125 lat dominowal we wszystkich dziedzinach sztuki oraz
nadawal ksztalt naszej ekspresji symbolicznej . Rozwijaj'lc ten w'ltek
myslowy, latwo ulee pokusie obrania za punkt wyjscia tych wielkich
Ii terackich koncepcji - wielkich, bo dramatyzuj'lcych problemy - lub
innych utrzymanych w tym samym tonie, jak te autorstwa Burckhardta
i Spenglera, ktorych witan o jako prorokow nowych czasOw. la jednak
z nich zrezygnuj ~, nie z powodu ich falszywoSci, leez dlatego, ze prowadz'l
na manowce.
Nietzsche i Conrad, ktorzy, kazdy na swoj wlasny sposob, stanowi'l dwie
dopelniaj'l:ce si~ cz~sci dwustronnego zwierciadla, uwypuklaj'l: wci'l:Z po
wracaj'l:C4 moZliwosc dezintegracji kaidego spoleczenstwa, zwlaszcza, ze
idee i sceneri~ czerpi'l ze sfery kultu ry. Ale jest to zwodnicze, zarowno
z pu nktu widzenia historii , jak socjologii. Ich wizja swiata i zmi an
spolecznych jest apokaliptyczna, a jej tradycja, wzmocniona refleksjami sw.
Augustyna na temat upadku Rzymu, si~ga Obj awienia sw. l ana i poj~ia
" ostatnich dni".
Mimo naszej fascynacji objawieniem, a poiniej rewolucj'l:, struktury
spoleczne - style Zycia, stosunki spoleczne, normy i wartosci - z dnia na
dzien od wroceniu nie ulegajll. Struktura wladzy moze zmienic si~ szybko.
Pojawiaj 'l si~ nowi ludzie, otwierajll si~ nowe drogi awansu spolecznego,
powstajll nowe osrodki dowodzenia. lednak te dramatyczne przewroty
polegaj'l w przewai:aj llcej mierze na przetasowaniach w lonie elit. 0 wiele
wolniej nast~puj'l przemiany struktur spoleeznych, szczegolnie nawykow,
obyczajow oraz utrwalonych, tradycyjnych sposobow postwowania. Na
sze zapatrzenie w apokalip~ sprawia, Ze tracimy z pola widzenia sprawy
prozaiczne: ekonomiczne i spoleczne stosunki wymiany, charakter pracy
i zaj~, charakter zycia rodzinnego, jak rownie:i tradycyjne wzorce
post~powani a reguluj llce Zycie codzienne. Nawet kiedy wojna lub rewolu
cja obala porZlldek polityczny, wysilek zbudowania nowej struktury
spolecznej jest dlugi i mozolny, i nie moze si~ obyc bez uZycia cegiet
wzi~tych z gmachu starego systemu. leZeIi w intencji jakiejkolwiek nauki
leZy ukazanie nam struktur rzeezywistoSci ukrytych pod powicrzchnill
zjawisk, to musimy zrozumiec, iz czasowe parametry przemian spolecznych
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S<l znacznie powolniejsze, a procesy bardziej zlozone, niz chcialby tego
dramatyzuj'!cy sty I apokaliptycznej wizji, w wydaniu czy to religijnym, czy
rewolucyjnym.
o ile pierwsza trudnosc dotyczy znieksztalcenia czasu historycznego,
o tyle druga willie siy z monolitycznym widzeniem spoleczenstwa. Dla
XlX-wiecznej wyobraini motywem centralnym byl obraz spoleczenstwa
jako sieci (a w wizjach literackich, sieci pajyczej). Lub tez, na bardziej
abstrakcyjn,!, fil ozoficzn~ modly, jak ujmowal to Hegel, kazda kultura,
kaidy "okres" historii, a wiyc ka:i:de spoleczenstwo stanowi strukturaln~
calosc podporz,!dkowan~ jakiejs jednej wewnytrznej zasadzie. Dla Hegla
byl to Geist, czyli duch wewnytrzny. Dla Marksa - od sposob u produkcji
zale:i:aly wszystkie inne rodzaje stosunkow spolecznych. Tak oto lancuch
przemian historycznych lub spolecznych pojmowano jako ci~g zasadniczo
roznych, jednorodnych kultur - swiata greckiego, swiata rzymskiego,
swiata chrzeScijanskiego - a ka:i:da posiada swoj jakoSciowo odrnienny
"moment" swiadomosci, lub odmienny od pozostalych sposob produkcji
- niewolnictwo, feudalizm i kapitalizm - kaidy opieraj'lcy siy na innym
rodzaju stosunkow spolecznych i innych silach wytworczych. Historia
widziana przez taki pryzmat jest zjawiskiem dialektycznym, w ktorym
kaidy kolejny model stanowi negacjy poprzedniego i rownoczdnie toruje
drogy nastypnemu, ukrytym zas motorcm ci~gu nastypstw jcst racjonalny
telos.
W obrybie kazdej epoki, kaidy aspekt kultu ry, poczynaj~c od moralno
Sci i sztuki, poprzez formacjy polityczn'!, a koncz'lc na filozofti, jest
ksztaltowany przez owego jednego Geist (prowadz~cego w historii kultury
do idei "stylu" danej epoki); lub tei: kazdy wymiar zycia spoiecznego
posrednio alba bezposrednio zdeterminowany jest przez panuj,!cy systcm
ekonomiczny, czy bydzie to hierarchiczna relacja miydzy feudalem a chio
pem panszczyinianym, czy tez formalnie swobodna wymiana towarowa
m i~zy poszczegolnyrni osobami, we wzajemnym stosunku ktorych posred
niczy sprzeda:i: pieniyZna wszystkiego, od dobr materialnych po kultury.
Jd li nawet kiedys pogl ~d taki byl w jakiejs mierze prawdziwy, to s'ldzy,
iz obecnie nie rna ona j uz Zad nego zastosowania. Calkiem moZliwe, ze
w pewnych okresach historii Zachodu - takich jak chrzeScijanskie Srednio
wiecze, czy powstanie cywilizacji rnieszczanskiej - istniaiy ujednolicone
systemy spoleczne i kulturowe. W strukturze spolecznej swiata feudalnego
znajdowala odbicie religia ze SW'l ide'l hierarchicznosci, a religijne roz
n ami~t nienie przepajaio symboliky tej epoki. Z chwil~ powstania burzuazji
mogi wejsc w :i:ycie jednolity wzorzec spoieczny przenikaj'!cy wszystkie
sfery od stosunkow ekonomicznych po normy obyczajowe, koncepcje
kulturowe i struktur~ osobowoSci. W tym czasie moma bylo dostrzec
w historii post~p w panowaniu czlowieka nad przyrod~ i sob~ samym.
Fundameh talnym zaloreniem nowoczesnosci, nici~ przeplataj'lc'l cal~
cywilizacj~ Zachodu od wieku XVI pocz'lwszy, jest przdwiadczenie, ze
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podstawow~ jednostk~ spoleczn~ stanowi nie grupa, cech, plemi~ czy
miasto, lecz osoba. Ideal zachodni to czlowiek autonorniczny, ktoremu
moe samostanowienia pozwolilaby na osi'lgni~ie wolnosci. Wraz z ide~
fego "nowego czlowieka" nast~pilo odrzucenie instytucji (uderzaj'lcy
skutek Reformacji, ktora froolem oS'ldu uczynHa indywidualne surnienie),
otwarcie nowych granic geograficznych i spolecznych, pragnienie i coraz
wi~ksza zdolnosc do opanowania przyrody i uczynienia si~ tym, czym
mogloby si~ bye, a nawet, poprzez pozbycie si~ starych korzeni, cal
kowitego przetworzenia siebie. Tym, co zacz~lo si~ liczye, byla nie
przeszlosc, lecz przyszlosc.
Znajduje to wyraz w dwutorowym rozwoju. W dziedzinie gospodarki
wylania si~ typ burruazyjnego przedsi~biorcy . Uwolniony od tradycyjnego
swiata, ktorego nienaruszalny stan rzeczy i ograniczenia w zdobywaniu
zyskow nakladaly nan krwuj'lce ~ta, poszukuje fortuny przez przeobraza
nie swiata ekonornii. Idealem staje si~ swobodny obrot towarem i pieni~
dzmi oraz indywidualna mobilnosc ekonomiczna i spoleczna. Leseferyzm
w postaci skrajnej przechodzi w "wybujaly indywidualizm". W sferze
kultury powstaje model niezalemego artysty uwolnionego od mecenatu
kOScielnego i ksi'l~go, tworZ'lcego piorem i p~dzlem to, czego pragnie on
sam, a nie jego patron; rynek uczyni go wolnym. Wraz z rozwojem kultury
to poszukiwanie niezalemosci, wola oswobodzenia si~ nie tylko od
mecenasa, lecz takZe od wszelkich konwencji, znajduje swoj wyraz
w modemizmie, a w formie ekstremalnej w idei n ieskr~powanej jazni.
Historycznie rzecz bior'lc, oba impulsy stanowily dwa aspekty tej samej
socjologicznej fali nowoczesnoSci. Wspolnie dokonaly one radykalnego
otwarcia swiata zachodniego. Niezwyklym wszelako paradoksem jest to, iz
kawy z impulsow rozwin'll wowczas w sobie ostr'l swiadomosc drugiego ,
obawial si~ go i staral si~ go zniszczye. Mieszczanstwo, tak radykalne
w sprawach ekonomii, stalo si~ konserwatywne, jdli chodzi 0 moralnosc
i upodobania kulturalne. Burzuazyjny impuls ekonomiczny uj~ty zostal
w karby wysoce restrykcyjnej formy osobowoSci, ktorej sHy witalne
nakierowane zostaly na wytwarzanie dobr oraz na zespol postaw wobec
pracy nacechowany l~kiem przed instynktem, spontanicznosci'l i b1'ldz'l
cym wlasnymi szlakami pop¢em. Postawa ta osi'lgn~!a skrajn'l postae
w amerykanskim purytanizrnie, ktory ustanowil prawa maj'lce na celu
powSci'lganie zbyt swobodnego zachowania, pod wzgl~dem zas smaku
malarskiego i literackiego mieszczanstwo popadalo w heroicznosc tudziez
banalnosc.
Impuls kulturowy z kolei - bior~ tu za przyklad Baudclaire'a - obr6cil
si~ w gwaltowny bunt wobec wartoSci mieszczanskich. "Bye czlowiekiem
pozytecznym - powiadal Baudelaire - wydawalo mi si~ zawsze dose
odpychaj~ce." Ui:ytecznosc, racjonalizm i materializm to rzeczy jalowe,
a mieszczanin nie posiada! w!asnego zycia duchowego i brakowalo mu
polotu. Tworem nowoczesnego przedsi~biorstwa by! "okrutny nieublagany
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rytm przemyslu": "Mechanizacja nas zarnerykanizuje, post~p nas wycien
czy, zabije w nas wszystko, co duchowe."6
Filozofia klasyczna podbudowana byla rnetafizycznll teologill, ktora, jak
to okrdlil Lovejoy, traktowala 0 bytach posiadajllcych swojll natur~,
a zatem i powszechnll jakosc. Platon pisze w Timajosie, ii: ,,»dobra« istota
musi bye wolna od »zawiSci«, oraz ze to, co doskonalsze z koniecznosci
rodzi lub przechodzi w to, co rnniej doskonale, i nie moze »pozostae
W sobie sarnym«". Istnieje hierarchia enot, w ktorej nizsze wywodzll si~ od
wyzszych. Ale dla umyslowosci nowoczesnej nie rna bytu ogolnego, tylko
jazn, skupiajllca si~ na swojej indywidualnej autentycznosci, na swym
niepowtarzalnyrn, nieredukowalnym charakterze, wolnym od sztucznych
mechanizmow i konwenansow, masek i pOz, znieksztalcen jazni dokonywa
nych przez spoleczenstwo. Owo zainteresowanie autentycznll jamill czyni
nie z dzialan, lecz z pobudek - nie z moralnego znaczenia dla spoleczen
stwa, lecz ze sposobow oddzialywania na jazn - u odlo etycznych
i estetycznych OSlldow. 7
Ale w szerszym kontekscie rzecz polegala na przejSciu od religii do
kultury swieckiej, co uwidocznialo si~ w podejsciu nowoczesnego spole
czenstwa do zachowan ekspresyjnych. W historii spoleczenstw, zwlaszcza
spoleczenstw Zachodu, zawsze istnialo dialektyczne napi~ie mi¢zy swo
bodll a powscillgliwoscill. W wielkich religiach historycznych odnajdujemy
I~k przed tym , co demoniczne, przed uwolnionll z ryzow naturll ludzkll.
I religie te byly religiarni ograniczen. W polowie XIX wieku, wraz
z zalamaniem si~ autorytetu religii, nastllpil zwrot w kierunku swobody.
W rezultacie kultura - szczegolnie kultura modernistyczna - przej~l a na
siebie kontakt z tym, co demoniczne. Ale miast ow demonizm poskrarniae,
jak probowala to czynie religia, kultura swiecka (sztuka i literatura) zac~la
go akceptowae, zgl~biae i smakowae, az wreszcie dostrzegla w nim uoolo
mocy tworczych. Wsroo wolania 0 autonomi~ estetyki wyrosla idea
doznania samego w sobie i sarnego z siebie jako najwyzszej wartoSci,
postulat badania wszystkiego i przyzwalania na wszystko - jdli nie
w Zyciu, to przynajmniej w wyobrami. W sferze oceny dzialania szala wagi
przechylila si~ na stron~ swobody, pokonujllc wstrzemi~Zliwosc. 8
Modemizm jest przeto kusicielem. Jego wladza plynie z balwochwalstwa
jazni. Tyrn, co w nim pocillga, jest idea, ii: sarno Zycie powinno bye dzielern
• Por. Cesar Granna, Bourgeois Enterprise and MOikrn Life; w: Bohemian versus Bourgeois,
Basic Books, New York 1964, ss. 95-98, oraz Joseph D. Bennet, Baudelaire: A Criticism,
Princeton University Press, roz. 2 i 3.
7 W literaturze dwie ksilli:k i, iltcznie wli~ le, dajll calosciowy obraz tej transrormacji. Por.
Arthu r O. Lovejoy, The Great Chain of Being, Harvard Universi ty Press, Cambridge 1936,
szczegolnie roz. 2 poswi~cony filozolii greckiej i 10 - romanlyzmowi; oraz Lionel Trilling,
Sincerity and Authenticity, Harvard Universi ty Press. Cambridge 1972.
• Znakomite omowienie roli pierwiastka demonicznego w jego zwillZlru z teologill i sztukll
maleiC moma w c~ The Demonic w ksi¥-ce Paula Tillicha The Interpretation of lIistory, New
York, Charles Scribner's Sons 1936, SS. 77- 115. Rozprawa La ukazala sj~ pierwotnie w Niem
czech w 1926.
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sztuki, a sztuka moZe majd owae swoj wyraz jedynie w sprzeciwie wobec
spolecznych, szczegolnie mieszczanskich, konwenansOw. W polityce, z kto
rOl si(: niekiedy wiOlzal, modernizm b untowal si(: przeciwko wspolczesnemu
spoleczenstwu, czy to przybierajOlc form(: zajadloSci. ludzi prawicy, jak
Wyndham Lewis, czy form(: fanaberii lewicowc6w, takich jak Breton
i surrealiSci.
Relacja rni¢zy spoiecm o--ekonomicznOl strukturOl cywilizacji a jej kul
turOl jest bye moZe najbardziej skomplikowanym ze wszystkich problemow,
wobec ktorych staje socjolog. Tradycja XIX-wieczna, gI(:boko przenik
ni(:ta koncepcjami marksistowskimi, utrzymywala, ie zrniany w strukturze
spolecznej determinujOl zasi(:g ludzkiej wyobraini. Wczesniejsza wizja
czlowieka - traktujOlca go jako homo pic/or, czyli zwierZ(: tworzOlce
symbole, a nie jako homo faber, czyli zwierz(: prod ukujOlce narz¢zia
- przedstawiala go jako istot(: obdarzonOl unikalnOl zdolnoSciOl uprzedniego
tworzenia obrazow tego, co nast(:pnie "uprzedmiotowiala", czy kon
struowala w rzeczywistosci. lnicjatyw(: zmian przypisywala wi(:C ona sferze
kultury. Niezaleinie od stopnia slusznosci tych dawniejszych stanowisk
w odniesieniu do przeszloSci., czasy obecne S<! swiadkiem wyraznej sup
remacji kultury; twory wyobraini artysty zwiastujOl, choeby tylko mgliScie,
spolecznOl rzeczywistose jutra.
IstniejOl dwa uzupemiajOlce si(: nawzajem powody, dla ktorych kultura
zdobyla przewag(:. Po pierwsze, stala si(: ona najbardziej dynamicznym
skladnikiem naszej cywilizacji, przewyiszajqc dynamizm samej techniki.
W dzisiejszej sztuce - pod obnie jak przez sto ostatnich lat - dorninuje Ptxi
do nowoSci i oryginalnoSci , sam ouswiadamiana pogon za formami i do
maniami przyszloSci. , tak iz idea zrnian y i nowatorstwa przerasta zakres
rzeczywistych przernian. Po drugie zas, w ciOlgu ostatnich mniej wi(:Cej
pi ~ ziesi(:ciu lat nastqpilo usankcjonowanie tego p¢u kulturowego.
Obecnie spoleczenstwo przyzn aje wyobraini t(: rol(:, zamiast, jak to bylo
w przeszloSci, uwazae za zadanie kultury ustanawianie norm i utwierdzanie
moralno-filozoficznej tradycji, wedlu g ktorej, cz(:sciej ganiOlc niz chwalqc,
oceniano nowoSci. W istocie spoleczenstwo posuwa si(: teraz poza sarno
bieme przyjmowanie innowacji ; stanowi one rynek skwapliwie chlonOlcy
wszystko, co nowe, w wierze, iz jest one wyzsze nad wszystkie dawne
formy. Tak wi(:C kultura nasza spemia misj(: bez precedensu: jest niOl
powszechnie uznane nieustanne poszukiwanie nowej wrailiwosci.
Wraz z polozeniem glownego akcentu na nowosc pojawila si(: swiadomie
przez artyst(: przyj(:ta ideologia, wedle kt6rej sztuka miala bye przy
w6dczyniOl, pemie rol(: awangardy. Chodzi 0 to, iz sarna idea awangardy
- wysuni(:tej grupy szturmowej - wskazuje, ze nowoczesna sztuka czy
kultura nigdy nie pozwolilyby, aby poslugiwano si(: nimi jako "odbi
ciem" ukrytej struktury spolecznej, lecz raczej same pragn(:lyby otwierac
drog(: rzeczom radykalnie nowym. Faktem jest, Ze sarna idea awangardy,
z chwilq jej usankcjonowania, sluZy in stytucjonal izacji prymatu kultury
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w sferze obyczajow, moralnoSci, a w ostatecznym rozrachunku takze
polityki.
Patr~c od strony historycznej, wi~kszosc kultur i struktur spolecznych
odznacza si~ jednorodnoScill, chociaZ zawsze istnialy niewielkie grupy
holdujllce ezoterycznym, nie mieszczllcym si~ w powszechnie obowillzujll
cym kanonie, naj~Sciej libertynskim wartoSciom. Kultura klasyczna
wyraZala sWll jednorodnose poprzez spr~i:enie rozumu z wol ~ w d ~zeniu
do cnoty. Kultura ch rzeScijanska, w ktorej pragnienie zbawienia przebijalo
zarowno poprzez wyobrai:enia spoleczne, jak i estetyczne, konsekwentnie
odwzorowywala hierarchi~ niebianskll i piekieJnll na uPorzlldkowane
szczeble spoleczenstwa i koSciola. We wczesnym okresie historii nowoczes
nej burruazyjna kultura i struktura spoleczna stopily si~ w szczegolnll
jednosc ze Specyficznll strukturll osobowoSci wyroslll na kanwie problemu
porzlldku i pracy.
KJasyczna teoria spoleczna (uzywam slowa " klasyczna" w odniesieniu
do XIX-wiecznych i wczesnodwudziestowiecznych mistrzow) rowniez
twierdzila, ze kultura zrosni~ta jest ze strukturll Spo1ecznll. Jak juz
mowilem, Marks wywodzil, iz spos6b produkcji ksztaltuje wszystkie inne
wymiary Zycia spoleczenstwa. Kultura jako ideologia odzwierciedlala
substruktur¢ i nie mogla posiad ac autonomii. Co wi~j, w spoleczenstwie
bUrZuazyjnym kultura byla powillzana z gospod arkll, poniewaz taue i ona
stala si~ towarem wycenianym przez rynek, kupowan ym i sprzedawanym
w procesie wymiany. Maks Weber dowodzil, ze mysl, spos6b postwowania
oraz struktura spoleczna Sll w wysokim stopniu wzajemnie sca1one, w tym
sensie, iz wszystkie jej dziedziny - nauka, ekonomia, prawo i kultura - Sll
w przewaZajllcej mierze racj onalistyczne. Dotyczy to nawet tworczoSci
artystycznej . Weber uwazal to za prawd~ w dwojakim sensie: kosmologicz
ne aspekty mysli i kultury zachodniej charakteryzowala eliminacja elemen
tu magicznego (uZywajllc wyrazenia Schillera, " odczarowanie swiata");
struktura zas i organizacja formaIna, czyli stylistyka sztuki , byla racjonal
na. Znamiennym wedlug Webera przykladem byla zachodnia harmoniczna
muzykaakord owa, ktorej podstaw~ stanowila skala dop uszczajllca jak
najwi~kszll Hose upor~d k owanych akordow, w przeciwienstwie do muzyki
prymitywnej i niezachodniej.
Na tie powyZszych pogl~dow zaskakuje mnie panujllcy dzis rozlam
mi~zy strukturll spolecznll (por~d kiem techniczno4:konomicznym)
a kulturll. T~ pierwsz~ rzlld zi zasada ekonomiczna wytyczona przez
kategorie wydajnosci i funkcj onalnej racjonalnoSci, organizacji produkcji
przez nadanie rzeczom - I~cznie z ludZmi traktowanymi jako rzeczy
- okrdlonego ladu. Ta druga jest rozrzutna, swobodna, zdominowana
przez antyracjonalne, antyintelektuaIne podejScie, zgodnie z kt6rym jazn
obrana zostaje probierzem Slldow kulturowych, a oddzialywanie na ni~
stanowi miar~ estetycznej wartosci przezycia. Struktura osobowoSci
odziedziczona po wieku XIX, ze swym naciskiem na samodyscypIin~,
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cierpliwe oczekiwanie na wynagrodzenie i powSciClgliwosc, zachowuje
nadal sWCl wainosc w odniesieniu do wymogow struktury techniczno
ekonomicznej; pozostaje jednak w jaskrawej sprzecznoSci z kulturCl, ktora
calkowicie odrzucila te mieszczanskiewartoSci - cz~sciowo, co para
doksalne, wlasnie dzi~ki dzialaniu kapitalistycznego systcmu ekono
micznego.
NADEJSCIE MODERNlZMU

Dochodzimy do ruezwyklej zagadki socjologicznej: Jeden kulturowy
nastroj, maruera, ruch - sarna jego amorficznosc czy proteusowa natura nie
pozwala na pojedyncze wyczerpujClce okrdlenie - utrzymuje si~ przez
ponad sto dwadzidcia pi¢ lat, stanowiClc iroolo wciClZ ponawianych
i ruewygasajClcych atakow na struktur~ spolecznCl. Najszerszym okres
leniem dla tego kulturowego nastawienia jest mod ern i z m: uporczywe
dClzenie pewnego stylu i wraZliwosci do pozostawania na forpocztach
"post~powej swiadomoSci". Jaka jest zatem natura tego nastroju, ktory
wyprzedzajClc nawet marksizrn zaatakowal spoleczenstwo burruazyjne i bez
trwalej organizacji na wzor ruchu politycznego byl w stanie taki program
podtrzymywac? Dlaczego tak zniewolil wyobraZni~ artystycznCl, iz mogl
przetrwac przez pokolenia i z nowCl moCCl oddzialywac na kaZdCl kolejnCl
generacj~ inteligencji?
Modernizm przenika wszystkie dziedziny sztuki. Mirno to spoglCldajClc
na poszczegolne przyklady trudno dopatrzec si~ jednej wspolnej zasady.
Obejmuje on nowCl skladni~ u Mallanne, dyslokacj~ fonn w kubizmie,
strumien swiadomosci u Virginii Woolf i Joyce'a, atonalnosc muzyki
Berga. KaZde z tych zjawisk, jak si~ pocZettkowo wydawalo, bylo "trudne"
do zrozurnienia. W gruncie rzeczy, jak sugerowalo wielu autorow, trudnosc
jako cecha pierwotna to wyroinik moderruzmu. Jest on rozmyslnie
niejasny, posluguje si~ niezwyklymi formami, jest swiadomie ekspery
mentatorski i celowo stara si~ poruszyc odbiorcow - zaszokowac ich,
wstrzClsnClc nimi , nawet przeistoczyc ich jak gdyby w religijnej przemianie.
Sam ow trudny charakter jest bez wCltpienia jednym ze irooel sHy
oddzialywania na wtajemruczonych, gdyz ezoteryczna wiedza, na po
dobienstwo specjalnej fonnuly magow lub hermetyzmu staroZytnych
kaplan ow, daje zwi~kszone poczucie wladzy nad pospolitymi i nieos
wieconymi.
Irving Howe poddaje mysl, ze to, co nowoczcsne nalezy defmiowac
w kategoriach tego, czym ono nie jest, jako "calosciowCl negacjf'.
Nowoczesnosc, pisze, "poJega na buncie przeciwko dominujClcemu stylowi,
nieprzejednanej wrogosci wobec oficjalnego POfZCldku" . Ale sam
ten wlasnie warunek, jak podkrdla Howe, stwarza dylemat: "Modernizm
musi zawsze walczyc, lecz rugdy rue wolno mu odnieSc ostatecznego
zwyci~stwa, a potem, po jakims czasie, musi wr~cz walczyc, aby unikn'lc
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triumfu." 9 Mysl~, i:e to prawda i i:e wyjaSnia to jego sta!~ postaw~
sprzeciwu. Ale nie wyjaSnia to "nieprzejednanej wrogoSci", ani potrzeby
negowania kai:dego d ominuj~go stylu !~cznie, koniec konoow, ze swym
wlasnym.
Wid zian y jako calosc, modernizm wykazuje uderzaj~ce podobienstwo do
zaloienia powszechnie pan uj~cego w nauce spolecznej konca X IX wieku.
Dla Marksa, Freuda i Pareto , zewn~trznej racjonaInosci zjawisk przeczyla
irracjonaInose substruktur rzeczywistoSci. Dla Marksa u pod loza procesu
wymiany lezala anarchia rynkowa; dla Freuda spod mocno zacisni~tych
cugli ego wyrywala si~ nap¢zana przez instynkt bezkresna podswiado
mose; dla Pareto pod logicznymi fonnami skrywaly si~ residua irracjonal
nych odczuc i emocji. Tam modemizm podkrcila bezsensownosc zjawisk
i d~zy do od sloni~cia substruktury wyobraini. Wyraia si~ to dwojako. Po
pierwsze, ze stylistycznego punktu widzenia, prob~ zatarcia "dystansu"
- dystansu psychicznego, spolecznego i estetycznego - i polozenia nacisku
na absolutn ~ obecnose, rownoczesnosc i bezposredniosc przeiywania. Po
wtore, z punktu wid zenia merytorycznego, kladzie on nacisk na absolutne
wladztwo jaini, wladztwo czlowieka jako istoty nadaj~cej sarna sobie
wymiar nieskonczonoSci (se/f- infm itizing), ktorej przeznaczeniem jest d~ie
nie do tego, co pozadoczesne.
Modernizm stanowi odpowiedz na d wie zmiany spoleczne zaistniale
w wieku XIX, jedn ~ na poziomie zmyslowego postrzegania srodowiska
spolecznego, drug~ - na poziomie swiadomosci jazni. W codziennym
swiecie wrazen zmyslowych nas~pila dezorientacja co d o poczucia czasu
i przestrzeni wywodz~ca si~ z nowych pogl~dow na ruch, pr~dkose, swiatlo
i d Zwi~k, ktore pojawily si~ wskutek rewol ucji w l~cznoSci i komunikacji.
Kryzys samoswiadomosci by! kon sekwencj~ utraty pewnosci religijnej,
wiary w iycie przysz!e, w niebo czy pieklo, oraz nowej swiadomosci
nieusuwalnej granicy pomi¢zy iyciem a nicosci~ smierci. W praktyce byly
to dwa nowe sposoby przei:ywania swiata, a artysta cz~sto sam nie byl
w peloi swiadom dezorientacji w srodowisku spolecznym, ktora wstrz~s
n~la swiatem i sprawila, ze sprawial wrazenie pokawalkowanego. A jednak
musial on w jakis nowym sposob ponownie zbud owac z tych fragmentow
calose.
MODERNIZM: SKLADNIA I FORMA
Dla drugiej polowy XIX wieku upor~dkowany swiat byl wi~ chimer~.
Tyro , co niespodzianie zacz~lo reaInie ksztaltowac percepcj~ zmyslow~,
byly ruch i pJynnosc. Raptownie nast~pila radykaIna zmiana charakteru
percepcji estetycznej. Jdliby zapytac, czym, w kategoriach estetycznych,
czlowiek nowoczesny roi:ni si~ od Grekow w spo sobie p rzeiywania wraien
• The Idea of the ModI!rn Man in Literature and the Arts, red. Irving Howe, Horizon Press,
New York 1967, s. 13.
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lub emocji, odpowiedz musialaby dotyczyc nie podstawowych ludzkich
uczue, takich jak przyjaiIi, milosc, strach, okrucienstwo czy agresja, ktore
wspolne Sl! wszystkim epokom, lecz czasowo-przcstrzennego zaburzenia
poj~ ruchu i wysokoSci.
Co bylo prawdziwe w odniesieniu do swiata fizycznego, tyczylo talcie
swiata spolecznego. Wraz ze wzrostern liczebnoSci i zagt:szczeni a ludnosci
w miastach nasilaly sit: wzajemne oddzialywania ludzi na siebie, co rodzilo
synkretyzm doswiadczenia powodujl!cy nagle otwarcie si~ na nowe style
Zycia oraz nigdy wczesniej nieosillgalnll mobilnose geograficzllll i spolecz
nll. Plotna malarskie przedstawialy juz nie mitologiczne istoty z przeszloSci
czy spokoj natury, lecz promenad~ i plaZ~, zgielk miejskiej egzystencji,
i blask nocnego Zycia w srodowisku miejskim przeobrazonym przez swiatlo
elektryczne. To wlasnie ta reakcja na ruch, przestrzen i zmi an~ przyniosla
nowll syn tak ~ sztuki oraz rozklad tradycyjnych form.
Wedlug k1asycznego przedrnodernistycznego zalozenia, sztuka byla
zasadniczo kontemplacyj na; obserwator czy widz utrzymywal "panowa
nie" nad przeZyciern poprzez zachowanie estetycznego oden dystansu.
W modernizmie chodzi 0 to, Zeby "przytloczye" wid za, tak aby sarno dzielo
sztuki - poprzez skrot perspektywiczny w rnalarstwie lub "pykni~ty rytm"
w poezji niejakiego Gerarda Manley Hopkinsa - narzucalo siy mu na swych
wlasnych warunkach. W moderni zmie styl staje si~ poj~em archaicznym ,
ktorego rozroZnienia ignorowane Sll wobee plynn oSci doznan.
Mysly, ze to wlasnie modernistyczne dllZenie do uch wycenia plynnosci
nadaje sens gnomicznej uwadze Virginii Woolf: "W grudniu roku 1910 czy
cos kolo tego natura ludzka zmienila sif '. Jak stwierdza Irving Howe,
w hiperboli tej zaznacza si~ " zatrwaZajllcy brak cillglosci miydzy tradycyjnll
przeszloScill a rozchwianl! terainiejszoScill ... linia hi storii zostala zakrzy
wiona, bye moZe zerwana."
D okonujllc tego zerwania, uwypuklajllc absolutn(! terainiejszosc, zarow
no artysta, jak i wid z zmuszeni Sl! tworzye i odtwarzac siebie na nowo
w kaZdym momencie. Wraz z odrzuceniem nieprzerwanej cillglosci i wiarll,
iz przyszlose mieSci si~ w terainiejszoSci, zatraca siy k1asyczne poczucie
caloSci czy pernio Fragment czy czyse zastwujll calosc. NOWll estetykt:
odkrywa sit: raczej w rozbitym popiersiu, oderwanej dloni , prymitywnym
grymasie, konturach postaci , aniZeli w zamknit:tej calosci. A wobec
pomieszania i wzajemnego zderzenia sit: stylow porzucona zostaje sarna
idea gatunku i granicy, idea wlaSciwych danemu gatunkowi zasad. Moma
by praktycznie rzee, iz estetyczny kataklizm sam staje siy wartoScill
estetycznll·
MODERNIZM: NIeOSe I

JAiN

Poczucie ruchu i zmiany - przewrot w sposobie konfrontowania si~ ze
swiatem - stworzylo nowe, zywe konwencje i formy, za pomoCl! ktorych
ludzie oceniali swoje wrazenia i doswiadczenia zmyslowe. Ale trakt uj(!c
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rzecz wnikliwiej, swiadomosc zmiany wywolala gl~bszy kryzys ducha
ludzkiego, a mianowicie I~k przed nicoSci~. Upadek religii, a w szczeg6lno
Sci wiary w nieSmiertelnosc duszy, spowodowal doniosle w skutkach
zerwanie z panuj~cym od stuleci przekonaniem 0 nieprzekraczalnej przepa
Sci oddzielaj~cej to, co ludzkie od tego, co boskie. Ludzie zacz~1i teraz
d~Zyc do przekroczenia tej otchlani i, jak uj~l to Faust, pierwszy
z nowoczesnych, do osi~gni~a "boskiej wiedzy", "dowiedzenia w czlowie
ku boskiej rangi" a1bo, w przeciwnym razie, uznania swego "pokrewien
stwa robactwu".
Jako konsekwencja tego nadludzkiego wysilku na plan pierwszy wysun~
10 si~ w XIX wieku poczucie jaini. Jednostk~ traktowac zacz~to jako cos
niepowtarzalnego, 0 wyj~tkowych aspiracjach, a zycie nabralo wi~kszej
wagi i swi~tosci. Spot~gowanie iycia jednostkowego stalo si~ wartoSci~
sam~ w sobie. Ekonomiczny melioryzm, nastroje antyniewolnicze, prawa
kobiet oraz polozenie kresu pracy dzieci i okrutnym karom staly si~
kwestiami spolecznymi wysuwanymi na por~dku dziennym. AJe w gl~b
szym metafizycznym sensie, to duchowe przedsi~wzi~ e leglo u podstaw
mysli, ze ludzie mog~ wykroczyc poza dziedzin~ koniecznoSci, ze wy
zwoliwszy si~ juz z p~t natury mog~ u kresu historii osi~gn~c, uzywaj~c
sl6w Hegla, kr61estwo doskonalej wolnoSci. "Nieszcz~sliwa swiadomosc",
o kt6rej pisal Hegel, pol ega na zdaniu sobie sprawy z boskiej wladzy
i rangi, do zdobycia kt6rych czlowiek musi d~zyc. Najgl~bsz~ natur~
czlowieka nowoczesnego, sekretemjego duszy odkrytym przez nowoczesn~
metafizyk~, jest to, iz stara si~ on wyjsc poza wlasne granice; wiedz~c, Ze
negatywnosc - czyli smierc - jest czyms skonczonym, odmawia jej
przyj~cia. Za chiliazmem czlowieka nowoczesnego kryje si~ megalomania
nadawania samemu sobie wymiaru nieskonczonoSci. W konsekwencji
nowoczesna hubris polega na odmowie zaakceptowania granic, nacisku na
zakreSlanie wci~i nowych horyzont6w; a swiat wsp6lczesny oferuje los,
kt6ry jest ci~glym po z a: poza moraln osci~, poza tragedi~, poza kultur~.
TRIUMF WOLl

W swiadomoSci zachodniej zawsze istnialo napi~ie mi¢zy tym, co
racjonaIne a tym, co nieracjonalne, mi¢zy rozumem a wol~ oraz mi¢zy
rozumem a instynktem jako silami kieruj~cymi czlowiekiem. Niezaleznie
od szczeg610wych rozr6inien, s~d racjonalny byl tradycyjnie uwazany za
doskonalszy, i taki por~d ek panowal w kulturze Zachodu przez dwa
prawie tysi ~c\eci a.
Modemizm uniewaznia t~ hierarchi~. Jest on triumfem witalnosci, woli.
U Hobbesa i Rousseau inteligencja jest niewolnic,! pragnien i nami~tnoSci.
U Hegla wola to nieodzowny skladnik poznania. U Nietzschego wola
zlewa si~ w jed no ze sposobem odbioru estetycznego, w kt6rym wiedza
("uchwycona, choc nie stwierdzona", jak powiada w pierwszym zdaniu
Narodzin [ragedii) wywodzi si~ w pierwszym rz~zie z upojenia i marzenia.
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A jdli sarno tylko doznanie estetyczne ma usprawiedliwiae iycie, wowczas
moralnosc ulega zawieszeniu, a pragnienie nie zn a granic. W poszukiwaniu
podejmowanym przez jam w celu zgl~bienia swego stosunku wobec
wraZliwoSci, moZliwe jest wszystko.
Glowny nacisk kladzie modemizm na terainiejszosc bll,dz przyszlose,
nigdy na przeszlosc. Jednak z chwilll odci¢a si~ od przeszloSci nie moina
uciec przed ostatecznym poczuciem nioosci, jakie w takim wypadk u niesie
z sobll, przyszlosc. Wiara jest juz niemoZliwa, zas sztuka, natura czy pop¢
jedynie na krotkll, chwil~ mogll, zamroczye jai:n w upojeniu lub szale
dionizyjskiego aktu. Lecz upojenie zawsze mija, a po nim nastaje zimny
ranek, ktory nieublaganie przychodzi wraz ze switem. 6w eschatologiczny
niepokoj, przed ktorym nie ma ucieczki, prowadzi nieuchronnie do
poczucia b~llcego Zalobnll nicill wetkanll, w materi~ mysli modernistycz
nej, poczucia, iz iycie kaidego czlowieka rozgrywa si~ u kresu czasu.
Poczucie kOlka, wraienie, i:e iyje si~ w epoce apokaliptycznej, jest, jak
zauwaiyl Frank Kennode, "tak endemiczne dla tego, 00 nazywamy
modernizmem, jak apokaliptyczny utopizm dla rewolucji politycznej .
.. Jego nawroty SlJ: cechll naszej tradycji kulturowej". 10
W dyskusjach na temat modernizmu kategorie "Iewicy" i "prawicy" Sll
nieprzydatne. Modemizm, jak wyrazil to T omasz Mann, kultywuje
"sympati~ dla otchlani". Nietzsche, Yeats, Pound i Wyndham Lewis
nalezeli do politycznej prawicy, Gide byl poganinem , Malraux - rewoluc
jonistll,. Ale niezalemie od przekonan polit~cznych, ruch modem istyczny
jednoczyla w pierwszym rz¢zie nienawisc do porZlJ,dku spolecznego,
a w ostatecznosci - wiara w apokalip~. Ta wlasnie trajektoria od
powiedzialna jest za cillglll atrakcyjnosc i nieodmienny radykalizm ruch u.
Tradycyjny modernizm staral si~ zastllPie religi~ czy tei moral nose
estetycznym usprawiedliwieniem iycia; stworzye dzielo sztuki, bye dzielem
sztuki - tylko to nadawalo znaczenie wysilkom czlowieka zmierzajllcego do
przekroczenia swych granic. Wszelako w powrocie do sztuki , jak wid ae
jasno na przykladzie Nietzschego, samo dllienie do odkrycia korzeni jaini
przesuwa kierunek modernistycznych poszukiwan ze sztuki na psychologiy:
z dziela na tworcy, z przedmiotu na psychik~.
W latach szdooziesilltych rozwinlll si~ pot~iny prll,d postmodernizmu,
ktory doprowadzil modemistycznll, logiky do jej najdalszych konsekwencji.
W postawie postmodemistycznej istnieje kilka wymiarow. I tak estetycz
ne usprawiedliwienie iycia postmodemizm calkowicie zast,!pil instynktem.
Realne i nadaj,!ce wartosc iyciu s,!jedynie pop¢ i przyjemnose; cala reszta
to neuroza i smiere. Co wi~cej, tradycyjny modernizm, nawet w swej
najsmielszej postaci, zadoSCczynil pop¢om w sferze wyobraini, w obrybie
granic wyznaezonych przez sztuk~. Demoniezne ezy mordercze, fantas
magorie te wyrazane byly przez porZlJ,dkujllCll zasad~ formy estetyeznej.
Sztuka zatem, ehoe wywrotowa wobec spoleczenstwa, opowiadala si~
10
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jednak po stronie porZlldku i, posrednio, po stronie racjonalnosci - jdli nie
tresci, to przynajrnniej fonny. Postmodemizm zrywa tamy sztuki. Obala
granice i obstaje przy twierdzeniu, iz drog~ do zdobycia wiedzy jest raczej
dz ia l anie ani;i:eli czynienie rozromien. "Happening" i "otoczenie",
"ulica" i "scena", Sll aren~ odpowiedni~ nie dla sztuki, lecz dla zycia.
Co dziwne, wszystko to sarno w sobie nie jest calkiem nowe. W ramach
wszystkich religii zachodnich istniala tradycja ezoteryczna, sankcjonuj~ca
uczestnictwo w tajemnych obrz¢ach wyzwolenia, rozpusty, calkowitej
swobody dla tych - "gnostykow" - ktorzy zostali dopuszczeni do tajnych
sekt dzi~ki wiedzy tajemnej. W sferze intelektualnej twierdzenia gnostycyz
mu dostarczaly usprawiedliwienia atakow wymierzonych przeciwko ogra
niczeniom, jakie wde spoleczenstwo narzuca swym czlonkom. W prze
szlosci jednak wiedza ta trzymana byla w ukryciu, jej posiadacze pozos
tawali utajeni. W postmodernizmie uderza najbardziej to, iz co dawniej
uchodzilo za ezoteryczne, zostaje teraz obwolane ideologi~, a to, co niegdys
stanowilo wlasnosc arystokracji ducha, staje si~ teraz demokratyczn~
wlasn oSci~ mas. Styl gnostycki zawsze kierowal ostrze swego ataku przeciw
historycznym , psychologicznym tabu cywilizacji. Atak ten stal si~ obecnie
pl atfo rm ~ szeroko zakrojonego ruchu kulturowego.
Pojmowana jako zbior luZno powi~zanych doktryn, postawa postmoder
nistyczna zmierza w dw6ch kierunkach . Jeden - to kierunek filozoficzny,
rodzaj negatywnego heglizmu. Michel Foucault widzi czlowieka jako
poj awi aj ~q si~ w historii cielesn~ istot~ 0 krotkotrwalej egzystencji, "slad
na piasku " rozmywany przez fale. "Zrujnowane i trapione plag~ twierdze
ludzkie zwane )>dus~« i ))bytem« ulegaj~ dekonstrukcji." To jui nie
zmierzch Zachodu, ale kres wszelkiej cywilizacji. Wiele z tego to moda, gra
slow popych aj ~ca mysl na tory absurdalnej logiki. 0 ile w ogole zostanie
ona w pam i ~ to, podobnie jak gniewna swawolnosc dada czy surrealizm,
jako przypis do historii kultury.
Lecz id~c w drugim kierunku, wrazliwosc postmodemistyczna posiada
o wiele wazniejsz~ implikacj~. Dostarcza ona psychologicznego or~za do
napaSci na wartosci i wzorce motywacyjne "normalnego" zachowania,
w imi~ wyzwolenia, erotyzmu, swobody, nieposkrornionego pop¢u itp. Na
tym wlasnie polega wamosc doktryny postmodemizmu uj~tej w bardziej
populam~ form~. Oznacza to bowiem, ii bliski jest juz kryzys wartoSci
klasy sredniej.
SMIERC SWIATOPOGLI\DU MIESZCZANSKIEGO
Swiatopogl~d mieszczanski - racjonalistyczny, rzeczowy, pragmatyczny

- zd ominowal do polowy XIX wieku nie tylko struktur~ technicz
no--ekonomiczn~, lecz rowniez kultur~ , zwlaszcza porz~dek religijny oraz
system ed ukacji, ktory zaszczepial dziecku "sluszn~ motywacjC. Panowal
ws z~zie niepodzielnie, napo tykaj~c na sprzeciw jedynie w sferze kultury,
ze strony tych, ktorzy pogardzali jego niebohaterskim i antytragicznym
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nastawieniern, jak r6wniezjego podporzC!dkowaniem si~ wymiarowi czasu.
Tradycyjna rnieszczanska organizacja i:ycia - jej racjonalizm i trzeZwosc
- nielicmych rna obecnie obroncow w kulturze, nie posiada rowniez
zadnego ustalonego systernu cenionych ze wzgl¢u na wartoSci intelektual
ne bC!dz kulturowe poj¢ kulturowych czy form stylistycmych. Zakladac,
jak czynill to niektorzy krytycy spolecm i, iZ porzlldek kulturowy zdomino
wany jest przez rnentalnosc technokratycmll, to zaprzeczac oczywistos
ciorn, od ktorych roi si~ wokOl nas. Stoimy dzis wobec radykalnego
rozlamu pomi¢zy kulturl! a strukturll spolecznll, a takie wlasnie rozlamy
torowaly w dziejach drog~ bardziej bezposrednirn rewolucjom spolecmym.
Daniel Bell
truro. Anna Gowin
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o ROZNYCH

ZNACZENIACH NICOSCI

Arystoteles powiedzial: On, tm. byt, tzn. to, co czyms j est, bywa
wyrai:ane w rozmaity sposob. 1 Czy to sarno moina powiedziee taki:e
o nicosci? Sprobujmy tutaj przeSIedzie ten problem w kilku kierunkach.
1. Nic jest zaprzeczeniem czegos. Ma to rowniei: odbicie historycz
noj~zykowe. W j~zyku sredniowysokoniemieckim "cos" jest wyrai:one
slowem illt. Jego zaprzeczeniem jest slowo n-icht- s (nic) *.
Nic powstaje z czegos i zaklada to cos. Jest przeciwienstwem czegos.
Tymczasem na pierwszy rzut oka moi:e si~ wydawae, i:e cos nie moi:e
miee i:adnego przeciwienstwa. Skoro cos jest, to jest, a nie nie jest. Cos jako
cos odrzuca nic.
T rzeba jednak pami~tae, i:e cos, 0 ile pojawia si~ w ramach naszego
pojmowania bycia jako cos, zawiera w sobie pewn~ roi:ni ~ . Zjednej strony
jest to fa k t y cz n i e cos. Z drugiej strony, b¢llC faktycznie czyms, r os ci
sobie p raw 0 do tego, by bye czymS. COS jako fak t i cos jako roszczenie
nie musz~ si~ ze sob~ pokrywae, jakkolwiek z perspektywy naszego
pojmowania sl! ze sob~ wzajemnie powi~zane. Cz~stokroe cos jest faktycz
nie takie, i:e nie czyni zadosc swemu roszczeniu byci a czyms. Z tej r6i:nicy
powstaje wtedy moi:liwosc nicoSci, tzn. moi:liwosc, i:e cos n i e jest (z
punktu widzenia swojej faktycmoSci ) tym, czym j est (z punktu widzenia
swego roszczenia).
2. Roszczenie czegos do bycia czyms moi:e pochodzic z roszczeniowego
charakteru porn y s I an ej ide i. Z perspektywy takiej idei to, co pomysla
ne, jest czyms i rosci sobie prawo do bycia czyms. Czasami wszaki:e cos
zostaje pomyslane, a potem przygl~damy si~ temu i widzimy, i:e n i c ze g 0
merna.
Pomyslane cos wymaga najwyrazniej jako cos s pel n i e n i a przez
element faktyczny . Jdli takiego spelnienia brak, wtedy mamy cos, co jest
n i czym.
Naiei:y tu np. nicose pustej przestrzeni, dajmy na to rni~dzy dwiema
gwiazdami. Na granicy jednej gwiazdy zostaje pomyslana jej moi:liwa
kontynuacja si~gaj~ca do drugiej gwiazdy. I oto na tie tego pomyslanego
czegos okazuje si ~: tu niczego nie rna. M i e r z ~ c od leglosc rni~dzy
gwiazdami, tm . ow~ pust~ przestrzen, wykonujemy jakby kroki od jednej
z nich do drugiej, b¢~ce przedlui:eniem krokow, jakie moina sobie
pomysiee w obr~bie takiego ciala. Tym sposobem powstaje paradoks
I MetaJlZyka. rv,2.
• Analogi~ lego moma by chyba upalrywae w zestawieni u polsk ich sl6w: cos - ni--{X)s--<:
(uwaga llum .).
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mierzalnej nicosci, bowiern mi¢zy tymi gwiazdami nie rna przeciei: n i c,
a jednak to nic mierzymy. Jest to rnoi:liwe, dlatego i:e stanowi ono
pomyslan(! kontynuacj~ czegos.
W tym i w podobnych przypadkach nasz(! pornyslan(! id~ poprzedza
jednak cos, co j'l umoi:liwia i okrdla. Jest to w y m i a r - w naszym
przykladzie wymiar przestrzenny. Wymiar ten nie zostal pomyslanyprzez
nas. My go jui: zastajemy, a nast~pnie w oparciu 0 t~ zastan'l przestrzen
nose i w jej obr~bie rnyslimy to, co mamy pomyslee.
Wymiar moina rozpatrywae jako wyprzedzaj'lC'l WSZelk'l podmiotowosc
id~ wszystkich moi:liwych idei lub wszystkich moi:liwych rzeczy. Jako idea
idei lub rzeczy jest on rowniei: antycypacj'l idei lub rzeczy. Poniewai: jest
przestrzen, mog'l bye wszelkie moi:liwe rzeczy cielesne. Tak sarno tei
moi:emy pomyslee wszelkie moi:liwe rzeczy cielesne. Jesli rzeczy n i e rna,
pozostaje p us t a przestrzen, pusta pomyslana moi:liwosc, nic. Pusta
przestrzen jest niczym, poniewai: jest ona moi:liwoSci'l wszelkiego moi:
liwego przestrzennego czegos, ktorego roszczenie zostaje zanegowane przez
faktycmosc.
W kai:dym razie wymiar, 0 ile jest pusty, jest nicoSci'l 0 k re s I o n 'l. Nie
dlatego, jakoby negowal cos okrdlonego - tego akurat nie robi - lecz
dlatego, i:e antycypuje myslowo moi:liwe cos w pewien 0 k r e s Ion y
sposob, a mianowicie na sposob przestrzennosci.
St'ld nic otrzymuje c h a r a k t e r w y m i a ro w y. Nic pustej przestrzeni
jest to zawsze nic przestrzenne .
Odpowiednio mamy tei nic c z a s o w e: puste okresy czasu trwaj~cej
ciszy.
Istnieje zatem zroi:nicowanie w maezeniu nicosci, jakkolwiek nie jest
niezym, a tym samym zdaje si~ odrzueae wszelk~ okreslonose i zroi:nicowa
nie. Pozostaje jednaki:e okreslenie wymiaru jako (nie spelnionej, lecz)
okrdlonej antyeypuj(!cej idei moi:liwego czegos.
3. Ale j~zyk mowi 0 nicoSci jeszeze w innym sensie i w dalszym
zroi:nieowaniu. Otoi: slyszymy niekiedy slowo "nie" uiyte w odniesieniu do
czegos, co bez w~tpienia faktyemie istnieje. Kiedy np. po jakims odczycie
albo koncercie ocena brzmi: Alei: to bylo zupelne nie, to wypowiadaj~ey j~
nie zamierza oczywiScie twierdzie, jakoby te imprezy si~ nie odbyly; wr~cz
przeciwnie: mowi~e tak, wskazuje na to, ii cos si~ oczywiScie odbylo.
Wlasnie 0 tej rzeczywistej zaszloSci mowi on bowiem: To bylo zupelne nic.
Co omaeza w takieh przypadkach slowo "nie''? Otoi: wyrai a on o s~d
j ak os ci owy, a mianowieie negatywny.
Ale dlaezego w takim razie moi:na powiedziee: to bylo nie, zamiast po
prostu: to bylo niedobre? Poniewai: pod okrdleniem "cos" (a nawet
okreSleniem "bye") rozumiemy wyraznie cos j a k 0 sci 0 w 0 dod at
n i ego. Bye ezyms maczy w naszym formulowanym pojmowaniu bycia
cos wi~ej nii: sam tylko neutraIny fakt istnienia; cos moi:e bowiem istniee,
a pomimo to powiemy: to jest zupelne nie. Bycie, bycie czyms jest dla
104

naszego pojmowania bycia zwillZane z roszczeniem do bycia czyms
jakoSciowo dodatnim, czyms dobrym, czyms sensownym. Poniewai: zas
w naszym przypadku roszczenie to nie jest spehtione, przeto mamy tutaj
cos, co jest niczym.
Czy nie wskazuje to na pewien wymiar byci a, ktary jest zarazem
wymiarem tego, co dobre, sensowne? Czy nasze pomyslane idee i nasze
oczekiwania nie poruszajll si~ zawsze w tym wymiarze? Istotnie, tylko tak
daje si~ wytlumaczye fakt, i:e istnieje cos, co - w sensie jakoSciowym - jest
niczym.
Jest to wlasnie nowe znaczenie nicosci, raZnillce si~ od opisanego
poprzednio: jest to nic jakoSciowe.
4. J esli nic jakoSciowe poddamy zabiegowi g e n era liz a c j i, otrzyma
my to, co si~ nazywa n ihilizmem.
Kiedy wyst~puje on w swojej pierwszej postaci, tezajego brzmi: wszystko
jest niczym. Teza ta obejmuje z wyprzedzeniem w s z y s t k 0 : wszystkich
ludzi, caly swiat, calose bytu. W odniesieniu do wszechswiata mawi ona
o nicosci u n i wersal ne j.
Taka teza nie zamierza oczywiScie zaprzeczae faktowi, ze wszystko
w jakis sposab i s t n i e j e. Twierdzi ona tylko, i:e wszystko jest pozbawione
sensu i dlatego jest do niczego, jest niczym.
Ta teza nihilizmu zaklada wyraznie cos jakby pomyslanll ide(: alba
roszczenie, dotyczllce bytu jako caloSci, w wi~ juz nie tylko czegos
jednostkowego. To wlasnie calosc pow inn a miee sens, pow inn a bye
dobra. Taka jest idea, takie jest roszczenie. A potem doswiadczenie
rzeczywistosci zawodzi wobec tej idei i tego roszczenia. Moma wi~
powiedziee: cala rzeczywistose jest do niczego.
Dwie rzeczy mogll nas tu dziwie.
Po pierwsze, antycypacja calosci, zawierajllca si~ w pomyslanej idei
i w roszczeniu. Nie wynikla ona bowiem z empirycznego nagromadzenia
wszystkich by taw jednostkowych. Wyprzedza ona wszystko, co empirycz
ne, i za jednym zamachem obejmuje calose. Lezllce u jej podstawy
pojmowanie bycia porusza si~ od razu we wszechogarniaj/lCym horyzoncie.
To wlasnie znamionuje generalizacj~, ktara tu wyst~puje. Nie jest ona wi~
nagromadzeniem, lecz si~gni~em w jeden wszystko obejmujllcy wymiar.
Dlatego rawniez jakoSciowe i uniwersalne nic tego nihilizmu jest nieskon
czenie bardziej wazkie niz poprzednio wymienione. Tkwi ono w wymiarze
obejmujllcym wszystko. Uniwersalne nic tego nihilizmu ukazuje to w no
wym swietle.
Druga rzecz, ktara nas tu moze dziwie, to ta, ze w takim nihilizmie
czlowiek czuje si~ zdolny do wydawania slld u 0 caloSci bytu. Ten slld
wyprzedza znacznie za jednym zamachem moZliwosc powzi~cia wiedzy
o calej empirycznej rzeczywistoSci. Tak jak powiedzielismy: doswiadczenie
calej rzeczywistosci zawodzi w tym przypadku wobec calosci roszczenia do
sensu. Ale jak to doswiadczenie calej rzeczywistosci zostalo uzyskane?
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Gdzie i jak m 0 z e ono bye uzyskane? Rowniez i tutaj mamy do czynienia
ze smial'! antycypacj ,!, ktora w oparciu 0 doswiadczenia jednostkowe
tworzy sobie zupelnie nowy rodzaj SCldu doswiadczalnego 0 calosci bytu.
Coz to jest za doswiadczenie? Gdyby to moma dokladniej powiedziee,
wted y daloby si~ tez moi:e powiedziee, na czym pol ega - czy tez moze
polegae - tytul prawny nicoSci zawartej w tym nihilizmie.
5. Ale oto W. Wieschedel wskazal na inny jeszcze i jak si~ zdaje
radykalniejszy nihilizm. A tym samym rowniez na inny moi:liwy sens
nicosci uniwersalnej.2 Ta druga forma nihilizmu ze swoj,! drug,! postaci,!
nicosci rezygnuje nawet z nicoSci jako czegos, co moma stw ierdzie
i przy czym mozna obstawae. Z perspektywy swojego stanowiska wskazuje
ona na to, i:e tam ten pierwszy nihilizm w kazdym razie wysuwa jakid
twierdzenie, a mianowicie i:e wszystko jest bez maczenia. W tym swoim
twierdzeniu obstaje on przy uniwersalnej bezznaczeniowoSci, czyli uniwer
salnej nicosci jakoSciowej. Oswiadeza, i:e wszystko jest bez maczenia
z wyj'!tkiem samego tego oswiadczenia.
Jesli i ten wyj'!tek rna nie bye dopuszczony, to nihilizm musi wyrzec si~
twierd zenia, iz wszystko jest niczym, jako twierdzenia, nie wysuwaj,!e
jednak Zadnego nowego twierdzenia. Poprzednie twierdzenie zamienia si~
wi~c w zaw is le w powietrzu py t a nie . Teza b~ zie wtedy brzmiee
nastcrpuj,!co: ezy wszystko jest bez m aezenia i niczym, jest sprawq
problematyezn'!, ezy wszystko nie jest bez m aezenia i niezym , jest rowniez
sprawq problematyczn'!. Teza ta pozostawia nicosc problemem otwartym;
moze byc z ni q tak alba tak. Rowniez nie-nieosc pozostawia ona
prob lemem otwartym jako cos: taki:e i z niq moze bye tak albo tak.
Ten drugi nihilizm powoluje si~ przy tym na doswiadczenie, ktore jego
zawisle w powietrzu pytanie dopiero umozliwia i wywoluje: doswiadczenie
problematyeznoSci wszelkiego bytu. Tcr zawieszonq w powietrzu otwart q
problematycznosc mom a rowniez nazwae nicosciq, ale w nowym i szcze
golnym sensie. Nie obstaje si~ przy zadnym "cos" , ale nie obstaje si~ tez
przy nicoSci w jej pierwszej postaci. Nicosc jest teraz raczej ambiwalencjq
otwartej pr o b 1e mat y c z nos e i. Przy tej ostatniej wszaue juz sicr
obstaje.
Jdli otwarta problematycznosc zostaje nazwana nicosciq, to Sq po temu
oezywi Scie pewne przyczyny. Ale zwyczaj j ~zykowy tego na ogol nie czyni
- i rowniez po temu Sq pewne przyezyny. Zwyczaj jcrzykowy nie nazywa
problematycznoSci i pytania nicoSciq, poniewaz wszelkie pytania, a nawet
wszelka problematycznosc Sq pomyslanymi ideami moi:liwych odpowiedzi
- nawet wowczas, gdyby si~ te odpowiedzi rnialy nie maleic. Dopoki
pytanie jest pytaniem, moi:liwe odpowiedzi pozostajq w sferze moi:liwoSci,
a nawet oczekiwania.
I Par. J. Salaq uarda (wyd .), Philosophische Theologie 1m Schallen des Nih ih,mus (Berlin
1971). s. 24nn. a zwlasz.cza s. 34n; par. w zwillZku z tym r6wnieZ przyczynek W . Mul·
lera-Lautera w tym samym tomie s. 88nn.
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Dlatego nicosc tego nihilizmu jest troeh~ mniej nicoscill niz w przypadku
pierwszego nihilizmu, ehoeby nawet ten nowy nihilizm byl sklldinlld 0 krok
radykalniejszy.
6. W obu tyeh nihilizmaeh i wlasciwyeh im postaeiaeh nicoSci jawi si~
nam cos jakby ostateczna forma nihiHzmu i nicoSci. Nihilizm uniwersalny
mowi albo Ze wszystko jest bez znaezenia, a wi~ jest niczym, albo ze
wszystko jest problematyczne, a wi~e jest niczym.
Czy z tyeh stanowisk moma posuwac si~ w rozumowaniu dalej?
W pierwszej ehwili wydaje si~, ze nie.
Ale moiDa by zrobie cos innego niz posuwac si~ dalej: moma by
nawr6cie do poc~tku i po mozolnyeh wysilkaeh nihilizmu pierwszego ezy
drugiego rodzaju moma by sprobowae po prostu si~ przyjrzee, jak, gdzie
i jako co cos takiego jak nie sarno siebie ukazuje. Moma by
poszukac nicosci jako zj a wi s k a .. A to w przypuszezeniu, ze nie
zjawiskowe, czyli nie jako zjawisko, mogloby lezee u podstaw wszystkieh
innyeh rodzaj6w nieoSci.
Proba ta zaklada oczywiScie, Ze wszystkie poprzednie stwierdzenia
i wyobraZenia zostajll zawieszone jakby w epoch/! Husserlowskiej, a to na
rzecz pierwszenstwa zjawiska, ktore rna bye "ocalone" w j~zyku.
Taka proba musi si~ oczywiScie w pierwszej ehwili spotkac z pelnym
wlltpliwoSci pytaniem, czy nieosc w ogole moze si~ stac zjawiskiem.
PoniewaZ bowiem jest ona tylko nicoScill, nie rna niezego, co mogloby si~
jawie.
Ale w odpowiedzi na t~ wlltpliwose trzeba wskazae na to, ze wlaSnie
w sferze zmyslowej istniejll po z Yt Yw ne d 0 s wi a de zen i a jawillcego si~
negatywnie e1ementu nicoSci. Tak np. mom a slyszec milezenie i moma
widziee ciemnose. Tylko ktos nasluehujlley, czyja uwaga nastawionajest na
wrazenia, jakie odbiera jego slueh, powie: Nie slysz~ najrnniejszego
dZwi~ku, nie. Tylko ktos patrzlley, z uwagll skupionll na tym, co si~ jej
sarno nasuwa, powie: ciemnose, nie widz~ w ogole nie. COS si~ zatem
wydarza dla sluehu, skoro daje si~ slyszec milezenie, i cos si~ wydarza dla
wzroku, skoro daje si~ widziee ciemnose. Dlatego moma 0 tym mowic jako
o jakims szczegolnym zdarzeniu. Trese tego zdarzenia jest wprawdzie
negatywna: nie, Zadnego dZwi~ku; nie, zadnego promienia Swiatla. Ale to
nie stalo si~ zj awiskiem.
To rowniez tlumaezy, dlaezego - wbrew Scislcmu gramatyeznemu
sensowi j~zyka - jest rzeczll sensownll substantywizowac nieose i mowic
o niej jako 0 ezyms konkretnym.
7. Zakres takieh doswiadczen wykraeza jednak znaeznie poza zakres
bezposrednieh zmyslowyeh horyzontow doswiadczenia. Staje si~ to widoez
ne, kiedy pomyslimy 0 rzeczy nast~puj:j,Cej:
Jak to wlaSciwie jest ze smiercill? Zamilkni~cie, nie. Doklld ci zmarli
odeszli? W miIczenie, w nicosc. Otwiera si~ tu, jdJi si ~ nad tym
zastanowimy, nowy i nieslyehany, bal najbardziej nieslyehany wymiar
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nicosci. Nicose ta czeka na kaidego, choe kaidy pr6buje przed ni~ uciec.
Nikt nie zdola jej ujse. I rukt stamt~d nie wr6cil, nigdy.
,,0 dark, dark, dark. They all go into the dark" - czytamy u T .S. Eliota. 3
Jest tu opisane cos, co si~ ukazuje, albo tei moZe si~ ukazae.
ezy H eidegger myslal 0 czyms podobnym , nazywaj~c Smiere "skrzyni~
nicosci"? 4 W kaZdym razie smiere zawiera w sobie i kryje, i odkrywa
doswiadezenie najwi~kszej i najskrajniejszej rueoScl.
Jest ona ezyms najwainiejszyrn wsrOd tego wszystkiego, co si~ ludziom
moZe ukazywae, zagarnia bowiem ka:idego ezlowieka i nie zostawia
nikomu moiliwoSci wyrnkni~ia si~, ehoeby czlowiek rue wiem jak bardzo
pr6bowal si~ wymkn ~e. I zatrzymuje istot~ ludzk~ na zawsze. Jestesmy
- jak trafnie stwierdza ludowe powiedzerue - dluZej martwi nii iywi.
Mamy tutaj do ezynienia rzeczywiScie z nieoSci ~ ostateczn ~.
Ale jak moglaby bye nicose, gdyby nie negowala c z eg o s? J ak moglaby
cos negowae, gdyby dla nas ludzi nie istniala idea ostatecznego bytu,
przekroczenie najbardziej nawet ostatecznej granicy - graniey smierci? Jak
moglaby istniee taka idea, gdyby nie otwad si ~ jui dla nas ludzi w y m i a r ,
w kt6ry si~ ta idea rzutuje? Wymiar ostateeznej nieskonezonoSci moZe bye
na razie zupelnie rue uswiadamiany. Ale dopiero on ezyni moZliwym
doswiadezenie ostatecznej nicosci.
T a zjawiskowa nicos<: jest zresz t~ wsz¢zie, gdzie si~ pojawia, ale calkiem
szezeg61nie i zdeeydowanie w swojej ostatecznej postaci, absolutnie d w u 
z n a e z n a. Skoro si~ gdzies nie rue ukazuje, moze to oznaczae: tu jest po
prostu nieose, pustka. Albo tei znaczye: tutaj jest schronienie, ostateezne,
przytulne schronienie. To, co pozwala nicose ujrzee, jej zjawisko, 0 ruczym
jeszeze nie m6wi. Milczenie moze bye milczeniem pustym, kiedy czlowiek
nie rna nic do powiedzenia. Ale moZe tei: bye miIczeniem peinyrn treSci ,
w kt6rym zawiera si~ i skrywa peinia, moze ai nadmiar odezue i mysli
d om agaj~eych si~ wypowiedzenia. W obu tych przypadkaeh jawi nam si~
tylko milczenie, nicose. Mrok ciemnego pomieszczenia moZe bye mrokiem
pustyrn, przestrzeni'l, w kt6rej rue rna rue. Ale moZe tei w ruej bye
mn 6stwo rzeezy. Dlatego ktos, kto w n i~ wehodzi, b~dzie si~ poruszal
ostroinie. W kazdyrn z ob u moZliwyeh przypadk6w widoezna jest tylko
nicose. Ale ta nicose jako zjawisko 0 niczyrn jeszeze rue deeyduje, pytanie
pozostaje otwarte.
Nie in aczej jest tei w przypadku nicosci ostateeznej. Pozostawia ona
otwartyrn pytanie: czy rna bye uwaiana za sarno tylko puste rue, czy tei za
daj'lC'l schronienie i utajon'l obecnose tego, co ostateezne i bezwarunkowe?
Jest tu wi~ tak, jak w opisanyrn wyzej drugim rodzaj u nihilizmu , z t~ tylko
r6inic'l, i e ruepewnosc wynika teraz z ukazania si~ samej rucoSci ,
a nast~pnie ze tyrn , co pozostawia pytanie otwartyrn , jest teraz to, co po
• Four Quartets, East Coker III.
• W rozprawie: Das Ding, w: Vortriige LInd AuJsiitze (pfulli ngen 1954). s. 177.
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pro stu dla wszystkich i dla wszystkiego jest czyms decydujllcym. To
wlasnie jest momentem niepokojllcym w calym tym problemie.
Czy Sll podstawy po temu, aby t~ niepokojllCll niepewnosc rozstrzygnllc?
Gdyby takowe byly, musialyby one wyniknllc niezaleinie od negatywnej
zjawiskowoSci nicoSci ostatecznej.5 Czyzby si~ w tym mial ukrywac
Absolut, Bog? Czy istniejll jakieS wskazowki zach~jllce nas, i:eby w to
uwierzyc?
W kai:dym razie Mistrz Eckhart mowi, i:e Bog jest tozsamy z nicoscill8,
a sw. Jan od KrzyZa powiedzial to sarno w swoim utworze 0 "nocy
ciemnoSci" 7. Noc ciemnoScl jest najwyrainiej postacill zjawiskowll nicosci
ostatecmej.
Czyms analogicmym bylaby tu ciemnosc z wiersza T.S. Eliota, podobnie
jak niektore inne zjawiska w dziejach mysli zachodniej.
Sklld mysliciele ci wzi~li odwag~ i zach~t~ do tego, by u wi e r z y C, tm.
by w nicoSci domysiac si~ podstawy wszystkich podstaw i skupienia
wszelkiego sensu, i aby si~ calkowicie na nill zdac?
A jak jest z nirwanll Buddy?
W kai:d ym razie dotykamy tutaj najskrajniejszej moi:liwoSci zrozumienia
tego, czym jest nicosc.I tym' samym rowniez najskrajniejszej moi:liwoSci
nihilizmu. Czy trzeba bardziej podziwiac jej negatywnosc, czy ukrytll w niej
wznioslll pozytywnosc?
Bernhard W elte
tlum. luliusz Zychowicz

• Par. mojll rozpraw~ : Versuch zur Frage nach Gott. w: 1. Ratzinger (wyd .): Die Frage nach
Gott (Freiburg i. Brg. 1973) s. 13nn. Do !ego r6wniei: moje studium Das Ucht tks NichLr
(Dusseldo rf 1980).
• Par. Meister Eckbart, Die tieutschen und lateinischen Werke. hr.rg. im Auf trag der DeuLrchen
Forschungsgemeinschaft. Die Deutschen Werke. bug. von 1. Quint, I (Stuttgart 1958) s. 402. Par.
w zwillzku z tym B. Welte, Meister Eckhart( F reiburg i. Brg. 1979) s. 85nn.
T Obros de San Juan de la Cruz. ed. Silverio de santa Teresa (Burgos· 1943) s. 31nn, Subida
del Monte Carmela .
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OPIS OBJAWOW I PROBA DIAGNOZY
Niezmiemie trudno jest pisaC dzisiaj, zwlaszcza kiedy si~ skupia sWOJ
namysl wok61 trzech sI6w-,,imion": r 0 z u m - d zi a I an i e - do Swi ad
c zen i e, tak bardzo obci,!ionych histori,! i prestiiem. Pocz'!tkowo za
mierzalam potraktowac temat ponadczasowo: ukazac radykaln,! hetero
genicznosc wszystkich trzech terminow, charakter wykluczaj,!cy kazdego
wzgl~em dwu pozostalych, a nawet heterogenicznosc natury owej cechy
wykluczania, wskutek czego nie da si~ jej obj,!c jednym og61nym terminem.
Zamierzalam, nast~pnie, wskazac, do jakiego stopnia terminy te S,!
radykalnie wzgl~em siebie wsp6lzaleine, tak dalece, Ze Zaden z nich nie
nabywa realnosci bez obydwu innych. Co wi~j, ta wsp6lzaleinosc jest
rodzajem wspolprzenikania - wzajemnej przepuszczalnosci - kaidy termin
pomimo wykluczania, jakiemu poddaje dwa pozostale i jakiemu sam jest
poddany, rna charakter konstytutywny dla ich natury i konieczny dla ich
bytu. To wykluczanie si~ i nieodl,!czna oden porowatosc termin6w
poci,!gaj,! za sob,! - co chcialam wykazac - is tot n '! nieadekwatnosc
kaidego z osobna oraz wszystkich trzech razem wobec ich intencjonalnej
celowoSci, skutecznoSci; ich fundamentaln,! zawodnosc, lecz 0 tak szczegol
nym charakterze, Ze nawet gdy si~ ujawnia w calej swojej defmitywnej
nieuchronnoSci, nie wywoluje to bynajmniej rezygnacji. Wprost przeciwnie,
pocZ'lWSZY od szkoly jonskiej i eleackiej, poprzez spory 0 natur~ powszech
nikow, dysputy spinozjanskie i empirycystyczne, ai: po czasy dzisiejsze, ta
wlaSnie zawodnosc stanowi poi:ywk~ dla fIlozofli Zachodu. Wreszcie, chcia
lam poddat ocenie wartoSciuj'lCCj t~ istotn'! nieadekwatnosc trzech termin6w
- kaZdego wobec siebie i w odniesieniu do dw6ch pozostalych - oraz w niej
wlaSnie odnaleze istotny warunek sensu, a co za tym idzie, tam kondycji
ludzkiej niemoiliwej inaczej jak w bytowym rued opelnieniu: one to oZywialo
zar6wno t~knoty Platona, jak i chrzeScijarisk,! nadziej~, one umoiliwia
funkcjonowanie j~ka, wymian~ i komurlikacj~ mi~zyludzk,! .
T~ tematyk~ wlaSnie chcialam rozwin,!c, aby po kilku trudniejszych
figurach osi'lgn'lc na koniec takie uladzenie mysli, w ktorym czlowiek
rozpoznaje konstytutywny walor swego ruedostatku i godzi si~ z rum ...
... kiedy to Bog wie dlaczego, wzi~lam do r~ki waiaj'lCll si~ na moim stole
ksi'lik~ Andre Glucksmana La cuisiniere et Ie mangeur d'hommes (Kucharka
i ludojad) i przeczytalam zacytowane w niej twierdzerue Hermogenesa
z platonskiego Kratylosa: "mnie si~ wydaje, Ze jak'lkolwiek dasz czemus
nazw~, to ta nazwa jest trafna, a jesli nadan'l nazw~ zmieni si~ na inn'l, to
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ta druga nie mniej jest trafna jak poprzednia ..." , a dalej przeczyta!am
o tym, Ze "s~ tacy, ktorzy maj~ wlad z~ nazywania i tacy, ktorzy mog~ bye
tylko biernymi uzytkownikami nazw", oraz 0 "podziale na dwa swiaty" ,
co we wspolczesnej wersji Althussera oznacza "epistemologiczn y przedzi al
mi~dzy nauk~ a empi ri~, teori~ i doswiadczeniem" (s. 168). Wowczas
powiedzialam sobie: nie, podej m~ ten temat od calkiem innej strony niz
zamierzalam. Jestem niestety zmuszona ulec nawykowi epoki , ktora nie
pozwala obejse si~ bez polemiki. Tu kryj~ si~ zbrod nie i zagrozenie, ktore
dotyczy wszystkich.
CM to si~ wydarzylo na poziomie tych trzech poj~e: rozumu, dzia!ania
i doswiadczenia, co pozwala dzis wykorzystywae ich wzajemne wyklucza
nie si~ dla usprawiedliwienia despotycznej teorii? Czy wolno nam jeszcze
stosowae te terminy z relatywn~ niewi nnosci ~ wlaSciw ~ tradycji? Odnosimy
wrazenie, ze ich sens i sposob ich uzycia uj awni aj~ symptomy choroby. Ale
co to za choroba?
Jedno jest oczywiste: nie sposob mowie 0 tych trzech terminach nie
uzywaj~c ich zarazem. A to znaczy, ze nie mozemy dokonae diagnozy, nie
b~<}c sami w jakims stopni u zarai:eni ich chorob<}. Poza tym nie da si~
rozmawiae dzisiaj na ten tern at w oparciu 0 jakis okreSlon y tekst, poniewaz
chodzi 0 chorob~, ktora dotyka cal~ epok~. Nie jest to, Scisle bior~c,
niedomoga "spoleczna" , jak usiluje nas 0 tym przekonae wspo!czesna
mod a, lecz choroba "duchowa". Tyle, ze nie nalei:y przypisywae temu
ostatniemu slowu sensu wy!~cznie wewn~trznego - chodzi 0 "srodowisko".
Chorym jest "duch obiektywny" . Zamie rzaj~ mowie 0 "duchu obiektyw
nym", przede wszystkim 0 jednej z jego chorob, trzeb a przystac na
mowienie 0 tak zwan ych przez Valery'ego " rzeczach niejasnych" (les
Choses Vagues) i up rzytomnie sobie t~ ich istotn~ niewyraznose. Roinytn
poziomom "tego co jest", odpowi adaj ~ roz m a i t e st o pnie Scislosci
i dokladnoSci, poci~gaj ~ce za sob ~ pewien rodzaj swiadomego nastawienia
obiektywu obserwatora. Tym razem zadna wnikliwosc, zaden wymog
g!~bi , nie pozwala przekroczye owego istotnego braku precyzji.
R 0 z u m. Cala historia filozom, a w szczegolnosci dzielo Kanta,
pokazuj<}, jak roine co do zakresu i co do intencj onalnego celu mog~ bye
sposoby uiycia tego terminu. Zad owolmy si~ tutaj defrn icj~ suma ryczn ~,
moZliwie najbliZsz~ potocznego rozumienia slowa. Rozum jest zdolnoSci~
koherencji , mog~c~ konstytuowae syntetyczne jednoSci (i intencjonalnie
ujmowae jed n ~ syn tetyczn~ jed nose) reprezentuj~ce "to co jest" , a wi~
zdolne zaspokoie potrzeb~ "poznania" tego co jest.
Niedookreslone wyra:i:enie: "to co jest" sluZy do opisania tego, do czego
zwraca si~ rozum, co staje w polu jego widzenia, i co oczywiScie zmienia si~,
odpowiednio do przedsi~wzi~a poznawczego. ("To co jest" moZe zawierae
zjawiska fizyczne lub psychiczne, relacje matematyczne, dane socjologiczne
lub historyczne, albo byt w sobie. Znaczy to, ze dzi~ki swej "gruboSci"
rownie dobrze mo:i:e obejmowac Seiemies, jak i Sein - byty i bycie.)
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ZwroCmY nieco uwagi na implikacje takiej deftnicji, najbardziej bodaj
ogolnej z moZliwych. Nie chodzi tu, Scisle biorllc, 0 wydobycie implikacji
samej deftnicji, ale takich, ktore wywodZll si~ z kaidego dzialania rozumu,
inaczej mowillC, ktore chCllC nie chCllC pojawiajll si~, kiedy rozum jest
aktywny.
Podstawowa implikacja, z ktorej wszystkie inne si~ wywodzll, to
implikacj a r eali s tyczna: byt j est. Podkreslam to je s t, poniewaz nie
chodzi t u 0 jaklls koniecznosc log i Czn ll, w rodzaju tej, ktorll mial na
mysli Parmenides, kiedy odrzucal sprzecznosc: "niebyt jest". Chodzi tu
o koniecznosc U 0 b e cn ian i a s i~ : odk~ rozum jest czynny - byt mu si~
uobecnia.
Znaczy to, Ze akt rozumu stawia go od razu w obliczu bytu tego, ku
czemu celuje jego intencja. Od tej chwili koherencja, ktora go charak
teryzuje, nie jest wymogiem czysto formalnym. Ponadto, jako warunek
moZliwoSci i sensu, koherencji przysluguje sku t eczno s c s y mbol icz
n a - " koresponduje" ona z zawartoScill bytu "tego, co jest" i "od
powiada" jej, poniewaz t~ zawartosc implikuje i poniewai bez niej nie
moglaby si ~ spelnic. Rozum nie bylby rozumem.
Poznanie, do ktorego dllZY rozum rna zatem sen s i war t 0 Sc jedynie
dzi ~ki temu, ze to, ku czemu celuje jego intencja - j est.
Jednoczdnie jednak skuteczny symbol (koherencja) odr6Znia si~ i od
dziela od tego, co symbolizuje (byt tego co jest). Ustala si~ w ten spos6b
nieuchronnie on tologiczny dystans mi~d zy poznaniem a bytem. Do
strzegamy teraz, na czym polega pytanie Kanta, z gory wyznaczajllce
granice wszelkiej odpowiedzi: " Was kann ich wissen!"
Tak oto przedstawia si~ tradycyjna sytuacja rozumu. Nie jest to jakies
jednomysinie uznane poj~e - takie nie istnialo nigdy - ale sytuacja
wyjsciowa.
Coz si~ w i ~c s t a l o? R o zu m str a cil w iar~ w samego
siebi e .
Wiele si ~ mowi 0 utracie wiary religijnej pod wplywem racjonalizmu. Ale
racjonalizm jest wiarll. Czyni z rozum u absolutny fundament poznania, nie
pochodny od niczego i do niczego nie redukowalny. Jei;eli willZe rozum
z czyms romym od niego samego - to tylko z Bogiem, z "mysill" Boga.
Jasnosc i oczywistosc majll cos z przymiotow boskich. Jesli Bog nie
interweniuje, rozum wystarcza sam sobie,' jest danll pierwotn'l, j est racj'l
poznania "tego co jest".
I oto ro z um s am pr zec i w sobie wnos i oskarzenie, kied y
stwierdza, Ze nie jest warunkiem koherencji, zdolnej na mocy adekwatnoSci
symbolicznej do reprezentowania "tego co jest" (takiej adekwatnoSci,
ktora nazywa si~ "prawdll") i gdy sam siebie traktuje jako produkt "tego
co jest" . Z miejsca traci w ten sposob swoj przywilej bycia nar~dziem
w sluzbie prawdy i popada w monizm faktow, stajllc posroo innych fakt6w
jako jeden z wielu.
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JednoczeSnie, skoro wlaSnie dla rozumu "to co jest" posiada sens
i wartosc z punktu widzenia adekwatnoSci symbolicmej, ktorej rna sluZyc
jako nar~dzie, wartosc ta oraz sens zanikaj~ wraz z nim. Wszystko zapada
si~ w gl~b niezromicowanego Zywiolu, bez napi~, bez intencjonalnego
celu, sk~d wygnano wszelk~ mysl; w gl~b m~tnego akwarium, gdzie
jedynymi ruchami s~ oboj~tne odruchy.
Dla Heideggera prawda byla odsloni~ciem bytu. Pomiej przestaje byc
przedmiotem zapytywania. To co si~ odslania, juz nie jest prawd~, lecz
ideologicznym uzytkiem, jaki si~ czyni ze slowa "prawda", zreszt~ true
z calego logos u.
Odsloni~e bowiem nie moi:e juz byc wynikiem badania - milosnego lub
(i) pobomego. Odslonic - to tyle co wnieSc5 oskarienie. I tylko to oskarienie
jest "prawdziwe". Od~ mamy jui: do czynienia z niekonc~cym si~
i przybieraj~ rome formy sledztwem, dla ktorego - na mocy hipotezy
wyjSciowej - nie nie moi:e byc ani uniewinnione, ani ostatecznie o~zone.
Przejrzystosc j~zyka, na przyklad, w istocie rzeczy jest prostot~ po
zorowan~, zwyklym udawaniem. Zdarzylo mi si~, i:e jeden z moich
studentow czynil mi wyrzuty z powodu obludnego "zargonu przejrzysto
Sci", ktory wlasnie staralam si~ kultywowac.
Widzimy teraz jasno: oskarienie rozci~ga si~ l~cznie na byt "tego co jest"
i na rozum, ktory szuka koherentnej adekwatnoSci symbolicznej. Prawda
i jej kryteria tra~ wszelk~ moc. Pozostaje tylko oddac "byt" i "rozum" na
sluzb~ skutecznego dzialania. Oto do czego slui:y dzisiaj "dialektyka".
Dialektyka jest rodzajem trapezu, na ktorym moi:liwe s~ olSniewaj~ce
akrobacje. Prawdziwy akrobata unika upadku, poniewaz lepiej od innych
zna i respektuje prawo ci~i:enia. Dialektyk - akrobata w przestrzeni
sprzecznosci i zongler na arenie rozumu - przyprawia skrzydla racjonalnej
koherencji .
Skoro jednak brak mu intencjonalnego celu w postaci log 0 s u i bytu, to
jest akrobat~ wyl~cmie w sferze niewaZkosci. Inaczej mowi~c, jest ak
robat~ jedynie wyobraZonym, wysnionym jako najli:ejszy ze wszystkich
- zanim jeszcze zobaczylo si~ kosmonautow poruszaj~cych si~ z lekkoSci~
po powierzchni ksi~i:yca. Kryteria adekwatnoSci wzgl~dem "tego co jest"
nie istniej~. Liczy si~ wyl~cznie skutecznosc dzialania.
Skoro ludzie nie miewaj~ tych samych wierzen, ani jednakowych celow
in tencjonalnych, a jednak rozwijaj~ dzialalnosc na tej samej ziemi , to maj~
jednego tylko rozjem~ powszechnego, ktory moze im doradzic, ze powinni
raczej ze sob~ r 0 z m a wi a c niz walczyc. Mianowicie - rozum. Racjonalna
konfrontacja - taka, w ktorej kai:dy wysila si~, aby "miec racj~" - nie jest
moze najcenniejsz~ plaszczyzn~ ludzkiej wymiany. Tym niemniej - jest ona
ostatni~ desk~ ratunku przed uzyciem sily.
I oto ten ratunek juz przestal istniee, a konfrontacja rzekomo racjonalna
przeksztalcila si~ w pocz~tek walki, z chwil~ gdy slowa utracily znaczenie,
a rozum postradal wladz~ rozjemc~. Sam zreszt~ arbitraz nie rna sensu, bo
S-ZNAK
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rozum przestal bye rozumem, a za jednym zamachem i j~zyk , i nauka staly
si~ rzekomym j~zykiem i rzekom'l wiedz'l. Nie maj'l juz bowiem Zadnego
odniesienia do "tego co jest" i nie potrafi'l juz bye niczym innym, jak tylko
broni'l w sluzbie przyszlej jednoSci (faktycznej jednomyslnoSci) - zd obytej
przemoc'l.
W sposob osobliwy pojawia si~ tu nowa dialektyka "faktow": podwojny
sens slowa "ratio" (rozum, racja) zmierza do ,jednosci" b¢'lcej w istocie
jednoglosn'l jednomysinoSci'l- narzucon'l za pomoCll wszelkich moi:liwych
form terroru.
D z i a I an i e. W tym miejscu mow musimy si~ zadowolie definicj'l na
poziomie zdrowego rozS'ldku. Dzialanie jest intencjonain'l interwencj'l
w polu moi:liwoSci "tego co jest" zmierzaj'lc'l do jego mod yfikacji
- mniejszej lub wi~kszej , zawsze jednak tylko cz~Sci owej.
Scisle bior'lc, moi:emy mowie 0 dzi alaniu jedynie zalozywszy uprzednio
W 0 I nos e tego, kto dziala, tj. zdolnosc podjycia inicjatywy i rozpoznanie
wlasnej za to odpowiedzialnosci. Bez tej pierwotnej implikacji wolnosci
podmiotu dzialania, dzialanie jako takie rozpada si~ i pogr'li:a w monizmie
" faktow" - tego, co "si~ dzieje", zwyklego "biegu rzeczy".
T rzeba zauwazyc na marginesie, ze "stwierdzanie faktow", ich "opisy
wanie" , lub " opowiadanie" 0 nich, ich "poznawanie" oraz "rozumienie"
- to nie s:t fakty, lecz dzialania. Istnieje tu caly splot nieporozumien,
ktorych konsekwencje s:t rozliczne i powai:ne. Poniewaz nau ka zajmuje si~
fa ktami i poniewaz jej post~ polega na stanowieniu praw, teorii , formul,
metod , wytworow, to zwykle zalicza si~ j:t (i ona sarna siebie zalicza) do
kategorii faktow. Ale nauka jako taka s a rn a z siebie nie p osiada
sen sui nie jest sarna przez si~ zrozurniala, jdli nie zostanie potraktowana
jako d zi a I a n i e od krywcze, badawcze, poznawcze.
D ruga implikacja naszej definicji dzialania wi:ti:e j:t z definicj,! rozumu:
to co jest, j e s t. Ale zachodzi tu pewn a romica: rozum implikuje
odniesienie do bytu, do ontologicznej zawartosci. Dzialanie spelnia si~
w kontekScie bytu - w nim si~ zanurza i z niego wyplywa. Byt zas jest
w rownej mierze pod lozem dzialania, jak i sku tku, do ktorego zmierza
dzialanie, podlozem nieskonczenie przekraczaj'!cym ow skutek.
Wreszcie, nast~puje trzecia implikacja: skutecznoSci dzialania - ktore nie
odnosi si~ nigdy do caloSci " tego co jest" - a zarazem "dodatkowych"
konsekwencji dzialania, roi:nych od intencjonalnego celu i w znacznej
mierze nieprzewidywalnych , ci,!gn,!cych si~ nieskonczenie w obr~bie "tego
co jest". T o rozszerzenie konsekwencji nalezy do innego porz~ ku nii:
porz,!dek in tencjonainej celowoSci dzialania, ale wplywa na ten sam
konteks1. Intencjonaina celowose z kolei naleZY do calkowicie innego
porz'!dku anizeli kontekst zastany i dany, w kt6rym si~ on a sytuuje i kt6ry
jest przeciez dla niej czyms niezb¢nym i nieuniknionym. " Was soil ich
tun?" - pyta Kan t.
Co si~ st al o z naszym p o cz uc iem sens u dzi a l a ni a ? 
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wolalabym zapytac: co si{l stalo z sensem, kt6ry dziala nie posiadalo dla
nas od w iek6w7 M6wi si{l, ze nie uznajemy juz dzisiaj uwarunkowan
ogran iczaj qcych kazde ludzkie dzialanie i ze miotamy si{l tylko pomi{ldzy
dwoma ekstre mam i: celem intencjo na lnym, nc: mocy kt6rego domaga
my si{l totalnego kr61estwa sprawiedliwoSci i Szcz{lscia, oraz nie mniej
tota lnym zrzeczeniem si{l - wyznaniem absolutnej bezsilnoSci, ktora
wylad owuje si~ w aktywnoSci z koniecznoSci proznej, bezladnej i wyst~p
nej. Coz si~ wi ~ stalo? Jak do tego doszlo, ze uleglismy zniewoleniu tak
paralizuj ~cej "dialektyki"?
OsobiScie podejrzewam, ze powszechna swiadomosc dopuScila, by nill:
zawladn~1 idol prestizu alba i szalenstwo mitycznego post~pu nauki
i techniki, ale bez troski 0 Ocen~ warunkow, natury, granic, ani tez
niepokonalnej nieprzewidywalnoSci jego skutkow. Wladztwo techniki,
skum ulowane i spot~gowan e, zostalo rozci~gni~te na calosc kondycji
ludzkiej, tak j akby w jego mocy lezalo ostateczne i skuteczne rozstrzyg
ni~cie wszelkich p roblemow czlowieka: wyr~czenie go w pracy, pokonanie
cierpieni a, przeksztalcenie jego samego za pomocll: odpowiednich srodkow
wychowawczych i medycznych, oraz przywr6cenie mu raju utraconego.
"To co jest" stracilo status trwalego podloza i stalo si~ wylll,cznie zbiorem
srodk6w produkcji calkowicie nowej przyszloSci. Jednoczdnie, nawyk
myslenia w kategori ach skrajnie deterrninistycznych wyjalowil stopniowo
sens poj ~ia woln osci tak dalece, ze przeksztalcilo si~ one we wlasnll:
negacjy, mniej lub bardziej radykalnll" mniej lub bardziej mytnll,. Dzialanie
utracilo zatem sw6j przywilej moralny dokladnie w tej mierze, w jakiej
sprzymierzylo siy z wymaganiami i ambicjami pozbawionyrni wszelkiej
miar y. H y b r is i par a liz - oto w co popadlo dzialanie pogrlj,ione
w monizmie " fakt6w", gd zie wszelki s e n s gasnie.
Nie przeszkadza to powszechnej swiadomoSci wydawac moraIne wyroki na
"to co jest" , poniewaZ porownujll:c je ze sfefll: wlasnej immanentnej celowoSci
intencjonalnej, lub raczej ze sferll: marzenia, odczuwa niezadowolenie i potypia
"to co jest" wierzll,c, a raczej pretenduj~c do tego, i:e osqdza "pcwien typ
spoleczenstwa". W rzeczywistoSci odrzuca 0 wiele wiycej: odrzuca w istocie
samll, kondycj~ ludzkll: w tym, co w niej zastane, dane, trwale, w jej
koniecznych ograniczeniach, w jej uwarunkowaniach z racji wcielenia, czaso
woSci, skonczonoSci, wszelkich ograniczen sytuacyjnych, wszelkich skom
plikowanych splotow niewsp6lrniernoSci, Jakie za sobll: pocill:ga i bez ktorych
nie moze istnie6. Kondycja ludzka zostala postawiona w stan oskarienia,
poniewaZ dzialanie zmierza do wyprodukowania "czlowieka totalnego".
J~zyk stal si~ jednym z narz¢zi tego demiurgicznego dzialania. Jakie
jed nak korzystac z jyzyka, skoro zag ubi lsi ~ sen s? A zagubil si~,
poniewaz sens istnieje tylko w powi~zaniu ze skonczonoscill:, ktora
odwoluje si~ do okrdlonych przyczyn celowych i je w sobie zawiera.
Tymczasem ani przyczyny celowe, ani sens nie dadzll: si~ pojll,C na poziomie
"czlowieka totalnego", ktory juz nie liczy si~ z bytem "tego co jest".
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Sens zostal zagubiony. Nie chodzi 0 to, ze "to" lub "tarnto", lub
"calose" juz nie rna sensu, ale 0 to, Ze "sensu" juz nie rna. Dzialanie stalo
si¥ i niemozliwe, i niepoj¥te zarazem.
B ez-sen s tej sytuacji ukrywa si¥ pod maskll oskarzycielskiej ideologii,
kt6ra pot~pia aktualnll niedoskonalose swiata w imi¥ przyszlej totalnej
doskonalosci i pod maskll zajadlej walki, ktora sarna siebie nazywa
"polityeznll", w rzeczywistosci b~llc po prostu skrajnym nihilizmem,
odrzucajllcym wszelkie reaIne warunki "tego co jest" i co odpowiada
kondycji czlowieka.
Prawdziwa dialektyka - taka, kt6ra staje si~ na~em historii, ezyni jll
tw6reZ'! i paradoksy ludzkiej kondycji wlliCza w laneuch dziejowej skuteczno
Sci - redukuje si~, w braku rea1nego bytu, do jalowej akrobatyki irrealnych,
rozmilowanych w sobie, fanatyzm6w, do logomachii, do logofagii niszcZ'!cej
wszelki log 0 s. ZnaleZlismy si¥ w dziwacznym kr61estwie klarnstwa, kt6re
nie jest juz przeciwienstwem prawdy, leez skrajnll pro wizorycz
nos e ill my s Ii - "prawda" bowiem tez straeila wszelki sens.
Nie pozostaje zatem nie innego, jak si~gnlle po jedynll moi:liwll rzecz,
dostatecznie trwa1ll: przemoc.
Dos w i ad c zen i e. Nie bierzemy tu pod uwag~ najszerszego ze znaezen
tego slowa, tj. takiego, kt6re pozwaIa nim objlle wszystko to, co w jakikol
wiek spos6b - a jest ich kilka - uobecnia si ~ w naszej swiad omoSci.
Trzymarny si~ znaezenia, kt6re poj¥Ciu temu nadaje si~ w nauce. Przez
doswiadczenie rozumiemy zatem realizacj~ iub ustalenie pewnych Scisle
okrdlonych warunk6w, dzi~ki kt6rym rnoma "postawie pytanie" pod
adresern "tego co jest" - takie pytanie, na ktore "to co jest" b~dzie nam
rnoglo udzielie odpowiedzi. Indagowanym jest "rzeczywistose obiektywna",
kt6ra staje si~ przedmiotern dociekan, "fakty", to co jest "dane". Obiektyw
nose polega tu na uznaniu z gory prawomocnoSci odpowiedzi i na
podporzlldkowaniu si~ jej. Warunki doswiadczenia rnogll bye przez badacza
wytworzone sztucznie. "Odpowiedz", jakll otrzymuje, lub wnioski, jakie
z niej wyci~a, rno~ mu dalej slui:ye do aktywnej interwencji, coraz bardziej
rnodyfikujllccj "to co dane", zarowno w sensie poszerzenia jego obszaru, jak
i pogl~bienia przedmiotu badan. Pewnej dozy interpretaeji nie da si~
wyeliminowae. W niczym nie zmienia to jcdnak podstawowego faktu, ze
eksperymentator oczekuje odpowiedzi od tego, co jest przed nim , tego
co dan e, by t~ odpowiedz uznae i podporzl!dkowae si~ jej.
Pierwszll implikacjll doswiadezenia jest wi~ taki:e i tutaj, i:e to co jest
- j est. "Przed obliczem" badacza staje "cos innego", bez czego doswiadeze
nie nigdy nie doszloby do skutku, bo nie rna doswiadczenia bez przedmiotu.
Ale nie koniec na tym. Badaez postuluje, ze byt "tego co jest"
rnanifestuje si~ w "tym co jest" przez takie eechy jak: kohereneja, stalosc,
wszystko to, co sprawia, i:e jest ono "czytelne" dla rozumu - intelligibilne.
Czyteinose ta jest co prawda zawsze CZllstkowa, iecz pozostaje otwarta dla
rozurnu, oferujllc rnu perspektyw~ na nieskonezonose.
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Chcialabym, aby mnie dobrze zrozumiano: nie probuj~ tutaj naukowego
badawczego wyposaZye w jak~s ftlozoficzn~ teori~ aIbo akt
wiary. WyjaSniam tylko implikacje, ktore przynale:i~ z koniecznoSci do
samego post~powania badawczego, oboj~tne, czy badacz uswiadamia je
sobie, czy te:i nie, implikacje tego rodzaju, Ze gdyby mialy pozostae
niespemione, to doswiadczenie naukowe byloby w ogole nie do pomyslenia.
Doswiadczenie naukowe mieSci si~ bowiem w okreslonym obszarze warun
kow moZliwoSci, ktore mus~ bye spemione, aby doszlo ono do skutku. A te
warunki to wlaSnie owe implikacje, ktore stararn si~ wydobye na swiatlo.
NaIeZy dodae, :ie nie tylko koherencja "tego co jest", czyni~ca je
czytelnym dla badacza, jest postulowana ze wzgl¢u na faktyczne istnienie
"tego co jest", lecz ponadto, Ze owa koherencja "zasluguje" na odczytanie.
To, :ie warto j~ odczytae znow jest implikowane w sarnym fakcie podj~cia
post~powania badawczego, gdy:i bez tego po prostu nie mialoby ono
miejsca. Warto j~ zaS odczytae niekoniecznie i nie przede wszystkim
z powodu obietnicy nowych zdobyczy technicznych, lecz raczej przeciwnie,
dlatego Ze reprezentuje b yt "tego co jest", to znaczy, ujawnia fakt, ii "to
co jest" dane jest badaczowi jako byt. le:ieli u:iylam tu slowa "przeciwnie"
to dlatego, :ie chodzi 0 "odczytanie"koherencji reprezcntatywnej dla bytu
t a k i ego, j a kim j est sam przez si~, a nie takiego, jakim go mo:ie sobie
przysposobie badacz, znieksztalcaj~c to co dane.
Odkrywamy w tym miejscu now~ dialektyk~, peln~ znaczenia i niewy
czerpan~ zarowno co do sensu, jak i ze wzgl~du na pulapki, a tak:ie
oczywiste udogodnienia, a mianowicie, dialektyk~ "wiedziee" i "czynie".
Badacz czyni cos, skoro poszukuje wiedzy poprzez doswiadczenie - jego
post~powanie jest umyslne, zamierzone, celowe, motywowane wartoSciami.
Tyle, :ie zamiast dzialae po to, by zmienie "to co jest", interweniuj~c w to
co zastane, dziala po to, by "widziee" to co jest takim, jakie jest sarno przez
si~. ZaleZy mu zatem, aby go nie zmienie lub przynajmniej tylko
nieznacznie zmienie, 0 tyle, 0 i1e jest to nieuniknione. Trzeba si~ bowiem
liczye z tym, ie pewnej zmiany nie da si~ calkowicie unikn~e, kiedy si~
interweniuje w to co zastane, by zdaj~c sobie z tego spraw~, moc nast~pnie
eliminowae i anulowae znieksztalcenia i dotrzee wreszcie, na koncu
dzialania poznawczego, do "t ego co j est" oraz uj~e je t a kim, j a k i e
j est.
.
Widzimy wi~, :ie doswiadczenie naukowe jest przeciwienstwem dziala
nia technicznego i roZni si~ oden fundarnentalnie, pomimo wzajemnych
wspolzaleinoSci obydwu, ktore wiklaj~ je w w~zel nie do rozpl~tania.
Doswiadczenie techniczne - by przywolae na nowo znany nam ju:i
przyklad akrobaty, ktory zawiera znajomose z prawem ci~:ienia po to, by
z nim igrae - poznaje i bada "to co jest" po to, by je zmienie, uczynie
innym ni:i jest sarno przez si~. Doswiadczenie naukowe modyfikuje zastane
warunki tego co dane, aby jednak na koniec poznae "to co jest" takim,
jakie jest sarno w sobie. lakiekolwiek zachodzily by tutaj nawarstwienia
post~powania
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w konkretnych procesach dzialania, ta istotna polaryzacja utrzymuje sit:
w mocy - polaryzacja mi¢zy s ense m dzialania oraz s ensem doswiad
czenia naukowego, mi¢zy postaw~ i celem intcnejonalnym podmiotu
dzialaj~cego i podmiotu badaj~cego.
Jednoczdnie poznanie jest rowniez pewn~ czynnoSci~, a dzialanie jest
zarazem pewnym rodzajem poznania. W samym sercu tej dialektyki nalezy
umieScie, jak mi siy wydaje, Krytyk(! wladzy sqdzenia wraz z ccntralnym dla
niej pojyciem celowosci. Celowosc, jeszcze bardzicj istotowo niz natura
bytu obdarzonego i;yciem lub tego, ktory okrdlamy jako dzielo sztuki,
rz~dzi czynnosci~ s~dzenia - ehociaz nie figuruje na liScie kategorii
kantowskieh. Akt ~dzenia - jak kazdy akt - implikuje celowosc jako
warunek swego sensu, jako warunek moi;liwoSci, dziyki ktoremu w og61e
jest do pomyslenia, i jako warunek swej realnosci. A celowosc wybiega
naprz6d - nie gdzie indziej jak w przestrzen nadziei . Rzecz jasna, idzie tu
o nadziejt: sensu, ktory w "tym co jest" odpowiada poezuciu sensu
u badacza. Nadziei tej nie moze uwiarygodnic zaden "dow6d", ani
upewnie zadna "weryfikacja", poniewaz zarowno "dow6d", jak i "weryfi
kacja" wpierw zawieraj~ j~ w sobie. Nadzieja upewnion a nie bylaby juz
nadziej~. Dla Kanta byty iyj~ce i dziela sztuki s~ niezym innym jak iskrami
swiatla w ciemnoSciach nocy. "Was darf ich hoffe n?"
Lecz zapytajmy znow: co s i y sta lo z d osw i a d cz e nic m , z jego
sensem, z jeg o celowosci~, z jego na d z i eh ?
Filozofia i nauka odkryly, kazda wlasnymi metod ami, doniosl~ roiy,
jak~ odgrywa podmiot (obserwator), wplywaj~e na sposob, w jaki "to co
jest" prezentuje siy jemu samemu. Udziat Kanta w tym odkryciu rna
kapitalne znaezenie. lednakze nie dose pamil;tamy 0 tym, w jak urn i a r 
kowany sposob Kan t z tcgo odkrycia korzystal, chociaz natu ralniejego
skutki s~ niewymieme. Rola podmiotu ogranicza siy do n a d a n i a
formy konstytuuj~eej przedmiotjako taki. Podmiot nie narzuca ze
swej strony niezego, nie zmienia niezego po stronie "tego co jest".
Ontologiczna moe podmiotu rowna sit: zeru. Kan t to uporczywie zaznaeza.
Trzeba wiyc dojrze6 i z naciskiem podkreslie to, i;e gdyb y podmiot nie byl
calkowicie pozbawiony wsze1kiej ontoiogicznej sprawczoSci, wowczas ealy
system myslowy Kanta natychmiast by sit: zalama!. Jego mysi nie rna nie
wspolnego z idealizmem w plaszczyinie "tcgo co jest". Podmiot ni e jest
w stanie stworzyc najmniejszej drobiny bytu. "To co jest" zawsze jest mu
uprzednio dane.
I oto, przez ow~ h y b r i s charakterystyezn~ dl a naszyeh ezas6w,
odkrycie roli, jak~ odgrywa podmiot, doprowadzilo do degradaeji i roz
padu przedmiotu, wskutek czego "to co jest" i 0 iie jest "dane" , przestalo
bye w doswiadczeniu podstaw~ oeeny wartosci hipotczy. Przedmiot straeil
swoj~ realnosc najwyzszej poznawczej instaneji reprezent uj~cej "to co
jest". A wobec tego podmiot stal si y odt~d sydzi~ i zarazem stron ~ ,
rz~dz~cym siy arbitralnie i zdanym wyl~eznie na siebie samego. Co wiycej ,
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zap~ zaj ~c si~ jeszcze dalej, oznajmil, ze sam jest "produktem" wy
twarzanych przez siebie przedmiotow. Swiat obiektywny, to co dane, spada
do rangi przezwyci~zonych od dawna przes~d ow i zatraca swoj przywilej
rozjemcy w kwestii prawdy i falszu, a mysl pogr~za si~ w monistycznej
magmie dowolnych interpretacji. Rozpoczyna si~ panowanie hermeneuty
cznego monizmu. Nie istnieje juz "prawda" - ani naukowa, ani historycz
na. S~ to poj~cia naiwne, poniechane. Wreszcie, pozbyto si~ bytu,
rozwijaj~c juz tylko sztuczne konstrukcje hermeneutyk arbitralnych - ideo
logicznych, pragmatycznych lub mgliscie poetyckich. I oto mamy rozkosze
niekoncz~cego si~ i nie zmierzaj~cego nigdzie mowienia 0 mowieniu,
j~zyk6w 0 j~zyku - j~zykow, ktore zjadaj,! same siebie (epidemia autofagii)
- a takze tych, co wysluguj~ si~ propagandzie w rozleglym krolestwie
podejrzen i oskarZeri, w ktorym pi~tnuje si~ wszystko i wszystkich, za
wyj ~tkiem siebie. Jasnosc i obiektywnosc s~ juz tylko maskami lub
symptomami przestarzalej naiwnoSci. Pozostala juz tylko jedyna "norma"
(jeSli mom a si~ tak wyrazic), to znaczy brutalna skutecznosc - techniczna
lub polityczna.
W dziwaczny sposob, w pustej przestrzeni wyzbytej sensu i intencjonal
nego celu, kontynuuje si~ badania niejako automatycznie, w naukowych
fab rykach, gdzie nadprodukcja doswiadczen prowokowanych i wykonywa
nych przez komputery zast~puje badaczom intencjonalne d~Zenie do
prawdy.
Doswiadczenie, prawd~ mowi,!c, nie zasluguje juz na to miano, skoro
brak mu podstawowego w punkcie wyjScia pytania, uwagi skupionej
i oczekuj~cej na odpowiedz, przedmiotu uobecnionego podmiotowi staj~
cem u przed obliczem "tego co jest". D oswiadczenie redukuje si~ do
procesu quasi-mechanicznego, arbitralnego, wyjalowionego z sensu i mo
g~cego dostarczyc jedynie broni albo wladzy.
W~zel: zycie ludzkiejako calosc kr'!Zy woko! centralnego rozromienia,
ktore pozwala mu si~ wypowiedziec, a mianowicie, mi~dzy tym co j est,
a tym czego n i e rna. NieredukowaIna pierwotnosc tej r6Znicy sprawia, ze
bez niej e r 0 s ludzki nie moglby zaistniee. Byt ludzki nie d,!Zylby do
niczego, niczego by nie szukal i niczego nie pragn~1. Nie byloby ani
rozumu, ani dzialania, ani doswiadczenia.
"To bylo, ale tego juz nie rna" - "tego nie rna, lecz moze nast~pic" - "to
tylko wyobrazenie, ale naprawd~ t o nie istnieje" - to rozromienie mi~dzy
rzeczywi stosci~ aktualn,! oraz rzeczywistosci,! nieobeC11'!, ktora istnieje
najwyzej jako wspomnienie, b,!dz oczekiwanie, b,!dz wyobrazenie, ksztal
tuje sfer~ afektywn ~ , przedstawieniow'!, wied z~ , pragnienie, wol~. W sa
mym sercu tej roznicy dzieje si~ to rozstrzygaj ~ce 0 wszystkim misterium:
"to jest" - w nieuchwytnej bezposrednioSci. Pokonuj,!c niekoncz,!ce si~
zakr~ty dialektycznej historii Hegel stale powraca.
T ylko dla logiki formalnej istnieje symetria mi~dzy "to jest" a "tego nie
rna". Substancjalnie i egzystencjalnie nie rna tu Zadnej symetrii. "To", co
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,jest" moze rzucie swoje odbicie na powierzchnit: swiadomoSci - jak oblok
na lustro spokojnej wody - ale "to" czego "nie rna" - nigdy. 6w rozziew
pomi¢zy logicznll afmnacjll--negacjll a ich speinieniem w rzeezywistosci
jest deeydujllCY dla sytuacji swiadomosci. To wlasnie z jego powodu
swiadomosc nigdy nie da sit: zredukowae do rozurnu, a rozum do samego
siebie, poniewaZ akt rozumu przeciwstawia sit: rozumowej formie, a opera
cja zaprzeczaj~ca nie odnosi sit: tylko do prostej nieobeenosci tego, co
rozum neguje.
Bye moze wlasnie tu nalezy szukae zrOdla choroby, jaka opanowala
rozum, dzialanie i doswiadczenie: "to co jest" okazuje sit: chore. Na skutek
tego, Ze cz yni my rzeezy takimi,jakimi cheemy, aby byly i na skutek tego,
Ze sami dekretujemy wlasnll kondycjt:, nie wiemy juz, co to znaczy
- w sensie mocnym - Ze "cos jest".
Poza (lub jdli kto woli - pod) "wladZll nadawania imion", ezy tez tylko
"moinoScill bycia nazwanym", poza "podzialem na dwa swiaty" i nieredu
kowaIn~ roiniCll jt:zyka w ramach obydwu, poza "epistemologicznym
przedzialem mi¢zy naukll i empirill, teori~ i doswiadczeniem", pozostaje
mimo wszystko wspolny dla nieh eel intenejonalny, a mianowicie "to co
jest". Dzit:ki niemu rozum zaehowuje sWll uniwersalnose, dzialanie - sen
sownosc, doswiadczenie - charakter rozstrzygaj~ey, a mowa stale jest
moZliwa.
Raejonalna kohereneja nie rna sensu sama z siebie, leez rna go 0 tyle,
o ile jest znakiern zawartosci bytu "t ego co j est". I tylko przez
odniesienie do tak pojt:tej kohereneji dialektyczne poruszanie sit: mit:dzy
sprzecznosciami nie traci sensu i jest skuteczne.
TakZe dzialanie nie rna sensu, jesli nie chodzi w nim 0 wytworzenie lub
udaremnienie czegos w plaszczyinie bytu takiego czy innego. Dzialanie jest
reaIne wowczas i 0 tyle tylko, 0 He rzeezywista jest radykalna r 0 z n i c a
mit:dzy "tym co jest" oraz "tym czego nie rna".
Doswiadczenie rozwija sit: w "tym co jest", aby je badac i zglt:biac jego
bytowll koherencjt:.
Mlodzi ludzie cz{:Sto nam mowi~, ze nie udaje im sit: dotrzeC do
"rzeezywistoSci". Ale nie nie moZe bye rzeczywiste dla kogos, kto wymyka
jllc sit: kondycji ludzkiej ~zi, Ze moZe na silt: domagac sit:: "chC{:
natychmiast raju!". Rzeezywistosc to nic innego, jak "to co jest", to znaczy:
ktos inny, to co staje naprzeciw, nieujarzmiony byt, ktorego nieredukowalna
innosc - dan a - pozwala czlowiekowi bye, poprzez wlasn~ skonczonosc,
t y m k i rn j est, a takze bez konca stawae sit: t y rn, k i rn rn a bye.
Jeanne Hersch

tium. Elibieta Wolicka
Tekst zaczerpni~ty zostal z ksillZki Reason, Action and Experience. E5says in
Honour of R. Klibansky, Hamburg 1979, s. 51-60.
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PAMI~C I CZAS
"To bardzo n\)dmy rodzaj pami~i, taJd, k ti>ry
dziala tyJko w przeszlosc - zauwaZyia Kr6Jowa."
(L. Carroll, Alicja w Krainie Czarow)

Do wielu moZliwych i nieuchronnie cz~stkowych definicji czlowieka,
jakie pojawiaj~ si~ i funkcjonujll: na romych obszarach ludzkiej mysli,
moma by dorzucie jeszcze i takll:, ktora go okrdla jako "Zywe jestestwo
obdarzone pami~Il:". Nie chodzi tu, rzecz jasna, 0 pami~e w sensie
biologicznym czy fizjologicznym, rozumianll: jako genetycznie uwarun
kowany kod gatunkowy, ani 0 automatycznll: zdolnosc gromadzenia
i przechowywania obrazow zmyslowych, ani 0 t~, wspoln~ rowniez ze
zwier~tami, sprawnose instynktownego kojarzenia doswiadczanych fak
tow sterujll:~ zachowaniem i umoZliwiajll:~ bezposrednill: orien tacj~ w sro
dowisku. Pami¢, jako wyromik czlowieczenstwa, to przede wszystkim,
zgodnie ze znaczeniem uZytego przez sw. Tomasza terminu, reminiscentia:
"zdolnosc wywolywania przypomnien", nie na zasadzie mechanicznych
powtorzen, ani instynktownych odruchow sytuacyjnych, lecz ,jak gdyby
na mocy logicznego zwilj,zku - sylogizmu - wydobywajlj,ca z pami~ci to, co
min~lo , zgodnie ze szczegolowymi intencjami" 1 . Lecz taka pami¢, rozu
miana jako zdolnosc specyficznie ludzka, ktorlj, sw. Tomasz uznaje za
r6wnowamll: inteligencji 2, raczej stawia, niz wyjasnia zagadk~ swego
funkcjonowania oraz poslugujll:cego si~ nill: czlowieka.
Zagadka ta fascynowala juz Platona, kt6ry przypisywal pami~i doni os
llj, rol~ uprzytomniania sobie idei i czynil warunkiem uzyskania wiedzy
prawdziwej. Jego teoria anamnezy jest pr6bll: wyjas~ienia uczestnictwa
(metexis) umyslu wcielonego w bezcielesnym swiecie "czystych form", co
stano wi gwarancj~ niepodwazalnosci poznania. Anamnesis - "odpom
nienie" - nie jest, wedlug niego, "tezauryzacjlj, pamilj,tek" w schowku
pami~ci, gromad zeniem i encyklopedycznym sumowaniem wiedzy, lecz
zdolnoScilj, "widzenia istotnosci". W tym aspekcie, pomijajll:c antropologi
czne przeslanki platonskiego dualizmu oraz przdwiadczenie 0 "w~drowce
dusz" i 0 epizodycznym tylko charakterze ludzkiej egzystencji wcielonej,
anamneza do pewnego stopnia przypomina Tomaszowlj, "quasi-sylogis
tyk~" pami~, kt6rll: moma by zinterpretowac jako zdolnosc organizowa
1 "Ex parte autem memorativae, (homo) non 30lwn habet memoriam, .ricut cetera animalia, in
subita recordatione praeteritorwn; sed etiam rem in i sc en tiam, quasi syllogistice inquirendo
praeteritorwn memoriam, secundwn individuales intentiones" (STh 1,78 ,4).
I "lntelligentia oritur ex memoria, sicut actur ex habitu, et hoc modo etiam aequatur ei.... •
(STh 1,79,7 ad 3 m).
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nia i integracji doswiadczen, decydujllCll 0 tym, Ze ludzkie Zycie jawi siy
jako proces nazn aczony znamieniem ci'lgloSci i celowosci, jest bowiem
sterowany "szczeg61owymi intencjami" dociekania sensu. Szczegolowosc
owych intencji, wi'lz'lcych jednostkowe doswiadczenia z ogolnosci'l od
krywanego w nich sensu, wnieszcza pamiyc w kontekScie egzystencjalnym.
Istotn'l cech'l pamiyci jest bowiem jej zwi'lzek z percepcj'l i swiadomosci'l
czasu. Tu wlasnie lcryje siy jej szczegolna zagadkowosc. Zarowno Platon ,
jak sw. Tomasz, a wraz z nimi wiykszosc myslicieli skupionych na
zagadnieni ach teoriopoznawczych i zainteresowanych przede wszystkim
badaniami logicznych prawidlowoSci rzlldz'lcych ludzkim poznaniem i sys
tematyzacj ll wiedzy, " brali w nawias" OW aspekt uczasowienia pamiyci,
traktujllc jll jako wlasciwosc - "fakultet" - struktury ludzkiego aparatu
poznawczego (hahitUY, vis memorativa) 0 funkcji podporzlldkowanej celom
wiedzotworczym , raczej nii: jako Zyciowy organ ludzkiej egzystencji,
w ktorej swiadomosc czasu odgrywa pierwszorzydnll roly.
AUGUSTYNSKJE "ROZLOGI PAM I~CI"

Spekulatywna psychologi a, a takze teoantropologia sw. Augustyna
rzuca wiycej swiatla na ten zaniedbany teren badan - tak przeciez istotnych
dla ludzkiego (samo)zrozumienia. W piyknym fragmencie ksiygi swoich
Wyznati Sw. Augustyn "ze zdumieniem i oslupieniem" wpatruje siy w ten
"wielki, rozlegly i nieskonczony przestwor" : "oto przychodzy na rozlegle
blonia, kydy pamiyc rozbila swe przestrzenne nam ioty" w ktorych kryjll siy
skarby niezliczonych obrazow wszelkiego rod zaj u rzeczy ... i na podstawie
podobienstwa zestawiam je z fak tami minionymi, a takze wyprowadzam
z nich przyszle czynnoSci, ich skutki i nadzieje z nimi zwi~ne, i znowu
mysly 0 tym wszystkim w taki sposob, jakby to byly rzeczy teramiejsze" 3 .
Doswiadczenie pamiyci odmalowuje sw. A ugustyn wyj'ltkowo dramatycznie:
"wielka jest sila pamiyci, dreszczem jakims przejmuje ... jej glyboka i nieskon
czona romorodnoSC! A to jest d usza, to jestem ja sam!... Rozmaite,
wielostronne jest zycie i niezmierzone w swym ogromie. Oto przebiegam
rozlogi mojej pamiyci, niezliczone kryjowki i otchlanie, przepelnione niezli
czonymi rodzajami rzeczy przeb ywajllCYch pod postacill obrazow... To
wszystko przebiegam, zagllldam tu i tam, staram siy nawct dotrze6 w gl'lb,
o ile mogy, a nigdzie nie rna granic. Tak wielkajest sila pamiyci, tak wielka sila
Zycia w smiertelnym czlowieku!"· I dalej: "wielka jest... owa potyga pamiyci,
bardzo wielka; rozlegly i nieskonczony przestwor. K toz dojdzie dna? A jest to
sila mojego ducha i naleiy do mojej natury, i ja sam nie pojmujy w caloSci
tego, czym jestem. Czyli duch jest zbyt ciasny, aby ogam 'lc siebie samego? ..
Wprawia mnie to w wielkie zdumienie i osrupienie." 5
• SW. AuguSlyn, Wyznania , przel. J. Czuj, Warszawa 1955, ks. X , VIIl, 12 i 14.

• Tami.e, ks. X, XVII , 26.
• Tamre, ks. X, VlII, 15.
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Powyzsze fragmenty Augustynskich Wyznan swi adcz~ 0 doprawdy
niezwyldej wnikliwosci mysliciela, kt6ry w spos6b intuicyjny dojrzal
i zarysowal rozlegl~ panoramy problematyki, podjytej na d obr~ sprawy
dopiero w czasach najnowszych, by wspornniec Bergsona, Heideggera,
Whitehead a, a tald:e caly nurt egzystencjaIny i hermeneutyczny we
wsp6lczesnej fil ozofii. Pamiye jako zagadnienie egzystencjaIne i antropolo
giczne nie utracilajednak od czas6w sw. Augustyna swej tajemniczoSci. Nie
wszystkie zreszt'! problemy dostrzezone przez Ojca scholastyki lacinskiej
doczekaly siy ponownej aktuaIizacji. Warto je zatem przypomniec.
Pierwszym odkryciem, jakiego dokonuje sw. A ugustyn, jest zasadniczo
obrazowy charakter pami{:ciowych przypomnien. Nawet jdJi s~ one
akt u aIi zacj~ wiedzy niegdys nabytej, to jawi siy ona w formie wzgl{:dnie
uporzl!dkowanej , sensownej caloSci - mniejszej lub wiykszej, bardziej lub
mniej sp6jnej i zadowaIajl!cej. MoZe bowiem zawierac luki, partie zapom
niane, niejasne, w'!tpliwe, bl!dz odrzucone. Ta calosc (GestaLt) integrowana
jest przez pami{:c przy wsp61d zialaniu wyobrafni i os~d u 6 na zasadzie
,jakby logicznego zwil!zku" podobienstwa, wed tug praw analogii, a wi{:C
syntezy, kt6rej efekty okresla si{: we wsp6lczesnej epistemologii jako "mi ty,
modele, parad ygmaty" 7. W strukturach pami{:ci i wyobrami zatem nalezy
przede wszystkim poszukiwac zrOdel aktywnoSci symbolicznej, kt6r~ E.
Cassirer uznal, nie bez racji, za naczeln~ cech{: ludzkich dzialan kulturo
tw6rczych, defmiujl!c czlowieka jako "animal symbolicum".
Drugim odkryciem sw. Augustyna jest Scisly zwi~zek pami{:ci z percepcjl!
i swiadomosci~ czasu. Przypomnienia s~ mysiane tak, ,jakby to byly
rzeczy terafniejsze" , przy czym akt ualizacja przypornnien to nie tyiko ich
"zestawienie z faktami minionymi" - sytuowanie w przcszlosci - ale takZe
" wyprowadzanie z nich przyszlych czynnosci" , antycypacja przyszloSci,
wybieganie ku temu, co si{: jeszcze nie wydarzylo - oczekiwaniem, nadziej(!,
b~dz obaw~. Operacje pami{:ciowe polegaj(! zatem na usytuowaniu pod
miotu w dziejowoSci - czasoprzestrzeni - zar6wno wlasnej, prywatnej, by
tak rzec, jak i powszechnej, 0 szerszym lub w{:zszym zasi{:gu i znaczeniu,
z og6inohistorycznym, a nawet kosmicznym wll!cznie. Rozleglosc tego pol a
• W scbolaslyczoej aolropologii i epislemologji wiele uwagi poswi~oo llIgadcieciu tzw.
"zmys!6w wewc~lrzoycb " , sta oowillcycb jak by pomost i Illcznik mi¢zy dziedzi nll zmyslowego
konlaklu lud zk iego podmiolu ze swi a lem zewc~lrznym, a immaneololl dziedzioll operaqi
umyslowycb . Sw. Tomasz, z w!aSciWIl sobie precyzjll i llIrazem zwi~z!oScill, wyr6icia czlery
zmysly wewc~lrzoe w Scislej ze sobll "wsp6/pracy" : zmysl wsp6lny (vis cogitativa), pami~c (vis
memorativa seu reminiscentia), wyobraici~ (vis imaginativa), obejmuj'lCll takie lw6rCZll fantazj~,
przez inoycb scbolaslyk6w wyr6Znianll dodatkowo jako pillty zmysl wewn~trzny, oraz zdolnoli:
oSll(lu i oceny (vi.. ae.rtimativa), zwanll cieki edy, z racji jej myslowego, a cie ioslynklowcego Oak
u zwierZlll) cbarakleru, rozumem szczeg610wym (ratio partieularis). Por.: STh 1,78,4. CaJoIi: lej
"sfery posredniej" mi¢zy nnysloWll i umyslowll aklywnoSciIi cz!owieka, a zarazem cenlralnej
i szczeg61cie donios!ej z punktu widzecia jed 0 0 sci cielesno-<lucbowego jesleslwa - com
positum humanum - moina, jak Sll(l~ - modercizujllc lermioologi~ - okreSllc jako s wi ad 0
m ose egzysleoc ja lnl! czlowieka. Talri terminprzyjmuj, w niniejszycb rozwaianiacb.
, Par. np. ioteresujllce sludium pod talrim wlasnie lylu!em: Jao O. Barbour, Mity, modele
paradygmaty. Studium por6wnawcze nauk przyrodniczych i religii, przel. M. Krosniak, Krak6w
1984.
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odniesien jest funkcj~ "zapasu pami~iowo-wyobraZeniowego" - nabytych
doswiadczen, wiedzy, fonnacji kulturalnej, wreszcie - fantazji. "Umi~s
cowienie w terainiejszoSci" jest zagadnieniem samym dla siebie. Sw.
Augustyn bylby si~ moZe zgodzil z twierdzeniem Bergsona, ze "terainiej
szosc jest t y m , cos i ~ d zi ej e. Nic nie istnieje w mniejszym stopniu niz
chwila obecna ... Nasze postrzezenie, nawet najbardziej momentalne, sklada
si~ wi~ z nieprzeliczonej wieloSci przypomnianych czynnik6w; prawd{:
m6wi~c, wszelkie postrzeganie jest juz tylko pami~ci~. P r a k t Yc z n i e
po s tr ze gamy t yl k 0 p rze szlo sc, bowiem czysta terazniejszosc jest
nieuchronnym post~powaniem naprz6d przeszloSci pochlanianej przez
przyszlosc." 8 Rozwazania sw. Augustyna na temat czasu w XI ksi¢ze
Wyznan zmierzaj~ w podobym kierunku: "terainiejszosc istnieje jako czas
dzi~ki temu, ze przechodzi w przesziosc ..., wskutek czego 0 tyle tylko
m6wimy, ze czas istnieje, 0 ile d~zy do tego, by nie istniec" 9 .
Czas "terazniejszy" to czas poj¢, schemat6w, symboli i obrazow rzeczy
obecnych w przypomnieniu. Terafniejszosc wlasciwie utoi:samia si{: z pod
miotowym widzeniem czasu jako "trwania" (duree) . Wskutek tego, powia
da sw. Augustyn, "wlasciwiej byloby m6wic: »s~ trzy czasy: terainiejszy
przesziego, terainiejszy terainiejszego, terainiejszy przyszlego«. Te trzy
bowiem s~ w duszy" 1 0. Istniej~ jako przypornnienie, bezposrednie widze
nie, oczekiwanie. Terainiejszosc jest wi~ pami~iowo-wyobrazeniowym
uprzestrzennieniem trwania, kt6rego charakter czasowy jawi si ~ nieuchron
nie jako przeszlosc: ,juz-nie-bycie", lecz ktore d~zy do ponadczasowej
stabilizacji w terainiejszoSci, jak~ mu moZe zapewnic tylko duchowa,
SciSlej: umyslowa wladza czlowieka. To, co nazywamy "terazniejszoSci~",
byloby wi~ swego rodzaju "surogatem wiecznoSci" - wzg1~dnym i sztucz
nym , z radykalnie egzystencjalnego punktu widzenia, unieruchomieniem
czasowego przeplywu. A z kolei metafizyczne poj~e "bytu" byloby
tworem owej zd u miewaj~cej umyslowej zdolnoSci transcendowania egzys
tencjalnego dziania si ~ - dziejowoSci - w ponadczasow~ dziedzin~ "tego, co
jest" w samym akcie percepcji czasu. Swiadczy one 0 szczeg61nym
roszczeniu umyslu do og1~du rzeczywistoSci z radykalnie ponadczasowego
punktu widzenia. Roszczenie to moma by nazwac "wymogiem metafizycz
nym" wpisanym w natur{: podmiotu, wskazuj~cym na to, ze czas i jego
podmiotowa "wizualizacja" - uprzestrzennienie - nie tlumac~ si~ same
przez si~. W samej percepcji czasu zawiera si~ istotne odniesienie do tego,
co ponadczasowe. Ta ponadczasowosc da si~ rozmaicie, rzecz jasna,
interpretowac: poc~wszy od najzwyklejszego przyporz~dkowania czasu
do jego obiektywnej m i a r y , skonczywszy na metaforycznej wi~i czasu jako
"ruchomego obrazu nieruchomej wiecznoSci" z Platonskiego Timajosa (37 B).
• H. Bergson, Pam ~c i i:ycie. Wyb6r tekst6w W opracowani u G . Deleuze'a, przel. A.
Szczepanska, Warszawa 1988, s. 73-74.
• 8w. Augustyn, Wyznania, dz. cyt., ks. XI, XIV, 17.
1. Tami.e, ks. XI, XIX, 26.

124

PAMI!;:C I CZAS

Trzecie wreszcie odkrycie dotyczy antropologicznej donioslosci pami~
i wlasciwego czlowiekowi doswiadczenia czasu. Pami¢ zawiera "nie
z1iczone kryjowki, otchlanie", "nieskonczonl! romorodnosc", gI~bi~, ktora
"nigdzie nie rna granic" oraz "wielkl! sil~ Zycia". "A to jestem ja sam",
konkluduje sw. Augustyn. Moina si~ w tych jego tekstach dopatrzyc
intuicji podswiadomosci, ktorej "ktoz dojdzie dna?", a moze i nad
swiadomoSci, bowiem "istnieje w czlowieku cos, 0 czym nie wie nawet sam
duch, ktory jest w nim" 11, COS, co wiadome jest tylko Bogu i co odslania
si~ czlowiekowi tylko niekiedy, fragmentarycznie, niejasno - ,jak w zagad
ce" (IKor 13,12) - i sukcesywnie, zanim nie stanie si~ ,jako poludnie" (lz
58, 10) w swietle Jego oblicza 11.
Antropologiczny wymiar czasu "zaszyfrowany" w podmiotowym prze
Zyciu, uwewn~trznieniu, postrzega sw. Augustyn jako tajemnicz~ gl~bi~,
ktora otwiera si~ ku ponadczasowemu wypelnieniu - usensownieniu.
Ludzki "egzystencjal" czasu zawiera escMton - egzystencjaln~ "niewiado
m ~" niejasno odgadywanego "konca", ktory jest zarazem miar~ pod
miotowego - osobowego - ineffahile. Odkrycie to stanowi podstawowe
wyzwanie dla "szczegolowych intencji" ukierunkowanych ku sukcesywnej,
mozolnej i z istoty poszukuj~j, pytaj ~cej, niekategorycznej konstytucji
sensu "ostatecznego".
Ta wielorakosc, wielostronnosc i niezmierzonosc ludzkiej pami~i, ktora
"przejmuje drzeniem" sw. Augustyna, odslania si~ egzystencjalnej swiado
mOSci niby rozlegla panorama zycia w jego praktycznie nieograniczonej,
czasoprzestrzennej, a zarazem transcenduj~cej czas, sensotworczej , a moze
lepiej: sensorodnej, ekspansji. Jezeli dla sw. Tomasza intelekt ludzki jest t~
potencjalnoSci~, ktora rna tendencj~ do ogarni~cia wszystkiego - jak gdyby
bycia wszystkim 13 - to dla sw. Augustyna tak~ natur~ przejawia przede
wszystkim pami¢, poj~ta jako pole napi~cia modalnoSci czasowych,
Zyciowa czasoprzestrzen czlowieka oraz jego "sila Zycia", d~z~ca do
uwewn~trznienia doswiadczen i przygotowuj~ca grunt - material - w po
staci obrazow, schematow, calosciowych struktur i modeli obdarzonych
"sensem", dla transcenduj~cej aktywnoSci umyslu, ktory swoim ponad
czasowym "teraz" radykalnie przekracza ulotn~ aktualnosc dziania si~,
zmierzaj~c do wyjasnienia tych danych w kategoriach wiedzy poj ~ciowej.
o ile ow proces intelektualnego wykorzystywania - umyslowej logicznej
strukturalizacji - "skarbow pami~ci" doczekal si~ szczegolowych wykladni
epistemologicznych, 0 tyle Zyciowa donioslosc pami~ci wydaje si~ wci~i:
kwesti~ dosyc zaniedban~. Struktury umyslowe, przez sw~ wzgl¢n~
statycznosc, lepiej zreszt~ poddaj~ si~ badaniu nii: z natury rzeczy plynna
i wieloznaczna natura pami~, a taki:e jej dostrzegana przez sw. Augustyna
"otchlannosc", wymykaj~a si~ jasnym i wyrainym uj~iom. Da si~
11

Tamie, ks. X, V, 26.
Tamie, ks. X, V, 7.

U

..

11

/nlellecIWI pos.ribilis e.fl quo e31 omniajum" (STh 1,79,7).
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jednak, jak s~dz~, ustalic przynajmniej niektore momenty tej sfery, w ktorej
pulsuje Zycie czlowieka i w pewien sposob wlasnie w niej si~ samookresla.
EGZYSTENCJALNA DONIOSLOSC PAMI~CI

Przede wszystkim rzuca si~ w oczy OW pulsuj~cy i otwarty charakter
pami~ci. "P ami~c rna ... pewne nast~puj~ce po sobie i zroinicowane stopnie
napi~a lub iywoSci, trudne zapewne do okrdlenia, leez bez ktorych
malarz duszy nie moZe mieszac bezkarnie" 14, powiada Bergson. W pami~
ci - tak Scisle zwi~anej z percepcj~ czasu oraz wyobraini~ i os~dem,
spon taniczn ~ reakcj ~ na wartosci - najsilniej zaznacza si~ w y dar ze n i 0 
wo-pro cesu a lny charakter ludzkiej egzystencji, ktora w poziomie
refleksji intelektualnej ulega ustatycznieniu. Zmienne napi ~ie i zroi
nicowana iywosc pam i~ uwarunkowana jest wrailiwoSci~ zarowno na
bodice otoczenia - wplywy aktualnej percepcji - jak i na wewn~trzne
impulsy j przeobraienia rnysll!CCgo i d~~cego do (samo)zrozumienia
podmiotu. W surnie wskazuje na relacyjno-i n tera kcyj ny mod u s
e g z y s ten c j i, urn ieszczaj ~c ,ja" we wspoln ej czasoprzestrzeni iycia,
podczas gdy aktywnosc czysto intelektualna Gdli taka w ogole istnieje!)
w sposob niejako "naturalny" zmierza do izolacji podmiotu w kr~gu
Zywionych przezen idei.
To wl asnie, jak si~ wydaje, rna na mysli Hannah Arendt mowi~c
o "radykalnym wycofaniu si~ ze swiata" w procesie mysienia, ktory
przybieraj~c form~ logicznego rozumowania, "gdy umysl w scislej zgodno
Sci z wlasnymi prawami tworzy dedukcyjny lancuch wynikaj~cy z danej
przeslanki, zrywa wszystkie wi~zi z iywym doswiadczeniem" 15. Z jednej
strony, pam i~ przygotowuje grunt dla owych operacji i towarzysz~cego im
"wycofania si~", jednak z drugiej strony, jako nieodl~czna komponenta
swiadomoSci egzystencjalnej, ktora poszukuj~c sensu domaga si~ nieustan
nie jego "wypemienia" treSci arni doswi adczenia, przeciwstawia si~ izo
luj~cej tendencji rozumu dyskursywnego, dziyki swej organicznej, by tak
rzee, "orientacji ku swiatu".
"Cala historia ftlozofii, opowiadaj~ca nam tak wiele 0 przedmiotach
mysli, a tak malo 0 procesach myslenia i 0 doswi adczeniu mysl~cego ego ,
jest migawkowym obrazem wewnytrznej walki pomiyclzy ludzkim zdrowym
rozs~dkiem, czyli szostym zmyslem , ktory dopasowuje nasze pi¢ zmyslow
do zwyklego swiata, a lud zk~ zdolnoSci~ myslenia i potrzeb~ rozumu,
ktore sklaniaj~ czlowieka do wycofania si~ ze swiata" 1 6, pisze Arendt.
Zarniast przydatnego sk~din~d terminu "zd rowy rozs~ek" wol y, na
uzytek tych rozwazan, uzywac okrdlenia "swiadomosc egzystencjalna",
kt6rym obejmuj~ - r6ini ~c si y w tym rniejscu pogl~dami od cytowanej
" H . Bergson, Pamirc i iycie, dz. cyl., s. 47 .
.. H . Arendt, Roztargnienie filozo!a , przel. H. Buczyoska-Darewicz, "Znak" XXXlIl (1981)
or 9 (327), s. 1275.
10 Tam i:e, s. 1270.
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autorki - takie "myslenie", roine (co podkresla takie Arendt) od
rozumowania spekulatywnego i kierowane " szczegolowymi intencjami"
dociekania sensu. Na glebie tego "myslenia" odzywianego zasobami
pami¢ rodzll si~ pytania metafizyczne, z oiego tez wyrasta tworczosc,
illtuicja poctycka i religijna. W tym obszarze rozumiejllcego widzenia raczej
nii: abstrakcji, operujllcego obrazami i analogiami raczej niz strukturami
logicznymi, nie dochodzi jeszcze, jak Slldz(:, do "radykalnego wycofania si(:
ze swiata", jakkolwiek mySleoie na tym poziomie cechuje rowniez pewien
rodzaj i stopien "odzmyslowienia", a takie "odczasowienia". W tradycyj
nym j(:zyku, te cechy w zgl (:d nego "wycofania si(: ze swiata" nazywano
kontemplacjll. Nie rozumiano jej jednak bynajmniej jako solipsystycznego
zamkni(:cia ani zerwania ze swiatem. Poszukujllc sensu, oiejako z natury
rzeezy myslenie egzystencjalne - jakikolwiek by mu przyslugiwal stopien
i rodzaj kontemplacji - nawillZUje liczne wi(:zi ze swiatem , a przede
wszystkim z innymi mysillcymi podmiotami, Die wy1llczajllc Boga. Wkracza
ono nieustanoie, na roiny sposob, we wspolnll czasoprzestrzen przez
pami(:c, wyobraZni~, bezposredoi OSlld wartosci oraz ow "szosty zmysl",
ktory scholastycy nazywali vis cogitativa. Nieustannie rowniei: dllzy do
przekraczania czasowoSci w roinych aktach podrniotowej transcendencji.
Spostrzezenie dotyczllce "wewo(:trznej walki" mi¢zy abstrahujl!cym i izo
lujl!cym ratio oraz sensorodnym i egzystencjalnym cogitalio - rni(:dzy
uczasowieniem a przekraczaniem czasu - pozostaje w mocy i okazuje si(:
niezwykle trafne. Myslenie ludzkie istotoie rna charakter "dram atyczny"
- na rni ar~ napi¢ i zywoSci pami(:ci oraz in tensywnoSci dl!zenia do
odkrycia sensu. Scenl! tego dramatu staje si(: przede wszystkim wlasnie
swiadomosc egzystencjalna.
Intelekt, a Scislej: rozum dyskursywny, dl!zl!c do poj~iowej, logicznej
systematyzacji, transcenduje trwanie, lecz placi za to swego rodzaju
"abstrakcyjnll fiksacj l!" i oderwaniem od Zycia. Bez dostatecznego oZyw
czego doplywu danych pami(:ciowo-wyobraZeniowych, a takze bez kon
frontacji z ftkcjl!, mitem , fantastykl! two row wlasnej i cudzej imaginacji,
kostnieje, przywil!zujl!C si(: nadmiernie do idealnych konstrukcji, w kt6rych
umieszcza rzeczywistosc. Niekiedy wr~cz "traci poczucie rzeczywistosci".
To bowiem "poczucie" wlasciwe jest spokrewoionej z pami(:cil! i wyobraz
nil! zdolnoSci rozroZniania i OSlldu - vis aestimativa.
Swiadomosc egzystencjalna oscyluje pomi(:dzy dziedzinl! tego, co roz
poznaje jako rzeczywisty fa kt lub realnl! moznosc - prawdopodobienstwo
- a dziedzinl! " swobodnej gry" czystych moZliwoSci; mi(:dzy tym, co
faktycznie doswiadczone, a tym, co wyobrazone i co zmierza do koncep
tualizacji; separujl!c jedno od drugiego odroinia modus realis i modus
irrealis roznorodnych zawartosci we wlasnym polu napi¢. Zubozenie
pami(:ci i wyobraini nieuchronnie redukuje rozpi(:tosc owego pola i wydaje
si(: pochodnl! zarowno ilosciowego, jak i - moze bardziej jeszcze - jakos
ciowego ograniczenia ich "Zyciowego rozmachu", wrazliwosci i otwartoSci.
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MoZe tego ograniczenia dokonac b~dz arbitralnie narzucaj~cy swe abstrak
cyjne schematy "rozwn teoretyczny", b~dz "rozs~dek praktyczny", w oby
dwu wypadkach redukuj~cy rzeczywistosc do jednostronnych - aspek
towych - a zarazem sklonnych do absolutyzacji, konstrukcji myslowych
i regul dzialania, oderwanych od "materii faktow" . Bywa tez, Ze "samo
wlad ztwo rozumu" obejmuje i wi ~Ze, z uszczerbkiern dla Zywotnosci
swiadomoSci egzystencjalnej, obydwie sfery: teoretyczn~ i praktyczn~.
Produkuje wowczas apodyktyczne systemy doktryn-ideologii i zaczyna
objawiae tendencje totalitarne.
Na uwzgJ¢nienie zasluguje rowniez wzgJ¢na chaotycznose obszaru
swiadomoSci nazwanej tutaj egzystencjaln ~ - jej pewnego rodzaju "nieob
Iiczalnose" - wynikaj ~ca z tego, ze czerpie ona zarowno z romorodnoSci
Zyciowego doswiadczenia, jak i ze " skarbca" podswiadomoSci, nasyconej
histori ~ Zycia, dziedzictwem biografii jednostkowej, a takZe ze zbiorowej
tradycji kulturowych "archetypow", jak uczy psychologia gl~bi. Ten jej
swoiScie destruktywny charakter przejawia si ~ przede wszystkim w metody
cznym sceptycyzmie (w nim si~ zreszt~ wyraZa, zgodnie z etym ologi~ slowa
" sceptycyzm", charakter "poszukuj~cy" mySlenia na tym poziomie), ktory
relatywizuje absolutystyczne roszczenia "czystego rozumu", umieszczaj ~c
je "na wlaSciwym miejscu" w procesie rozwoju ludzkiej (sarno)wiedzy.
UwraZliwia na niezb ywaln~ kontekstowose, wieloaspektowose i korn
plernen tarnose, w sumie - wydarzeniowose odkrywanych przezen prawd.
To destruktywne znami~ egzystencjalnej swiadomosci moze, lecz nie
musi , przeksztalcie si~ w relatywizm skrajny i grozie nihilistycznym
rozchwianiern wartoSci. Idli tak si~ dzieje, wowczas mamy do czynienia
z dobrze nam znan~ z historii "apo teoz~ absurd u" . lednakZe sceptycyzm
metodyczny nie poci~ga za sobll nieuchronnie relatywizacji prawdy, jako
aksjologicznej m i a r y poszukiwanego sensu. Swiadomose relatywnoSci
(czegos) nie pocillga za sobll ipso facto relatywizmu in toto genere. Nie
szuka si~ tego, 0 czym si~ zasadniczo wlltpi, Ze moZe bye znalezione. Nie
podwaZa si~ odkrytej prawdy - zawsze cz~stkowej i w pewnym sensie
"tymczasowej" - inaczej niz w imi~ prawd y "wi~kszej", lub "gl~bszej", lub
"donioslejszej", lub po prostu - celniej wyrazonej czy zinterpretowanej.
T ych danyeh pierwotnych "zdrowego rozslldku" egzystencjaina swiado
mose nie moze zanegowae, ehyba za cen~ samodestrukcji. Bogactwo
i zywose pami~ci i wyobraini przeciwstawia si~ d~Zeniu do absolutystycz
nej petryfikacji z natury rzeezy niepelnyeh i historycznie wzgJ¢nych
odkrye, wyrazanyeh w kategoriach poj~, j~zyka, systemow wiedzy i mode
Ii wyobrazeniowyeh obei~zonyeh sposobami widzenia swiata wlasciwyrni
epoce, kulturalnemu srodowisku, odziedziczonym nawykom myslowym.
Egzystenejalna ehlonnose i otwartose pam i~ci, jej organiczna podatnosc
na zmian~ i przeobrazenia obrazu swiata wraz z odzwierciedlaj~eym ow
obraz podmi otem, d~zenie do "stania si~ wszystkim", wrazliwose na
modyfi kaeje kolejnyeh doswiadczen Zyciowyeh, stanowi~ naturaln~, rzee
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moina "zdrow~", przeciwwag~ dla d~oSci przeciwnej: do umyslowego
"zawladni¢a rzeczywistoSci~" poprzez stabilne, logicznie koherentne, lecz
nieuchronnie arbitralne systemy poj¢owe i normatywne. D aloby si~, jak
s¥lz~, znaleiC sporo argumentow na rzecz tezy, iz swiadomosc wzgJ¢no
Sci, zwlaszcza poj~ i j~zyka filozofri, wielokrotnie w ci~gu jej dziejow
decydowala 0 randze i plodn oSci dokonywanych syntez - i ich myslowej
dojrzalosci i wnikliwoSci poznawczego wgJ~ u . Pami~ historyczna, licze
nie si{: z tradycj~, wyczucie "tymczasowoSci" systemowych uogolnien,
swego rod zaju "immanentny sceptycyzm", z reguly wychodzily na dobre
fIJozofri , zwlaszcza - paradoksalniel - wowczas, gdy mogla si~ poszczycic
odkryciem no wy ch p e r s pektyw wid zenia, opisu i interpretacji swiata.
Talcie zn ami~ "poszukuj~ce" miala np. dialektyka Platona, aporetyczna
metafizyka Arystotelesa, teoantropologia Ojc6w greckich i sw. Augustyna ,
precyzyjna i syntetyczna, a zarazem "dial oguj~ca", otwarta i kwes
tionuj~ca scholastyka sw. T omasza, a w ftlozofii wspolczesnej np., wci~z
niedostatecznie rozpoznana i zrozumiana, metafizyka Whiteheada. I prze
ciwnie, apodyktycznose systemowa, np. scjentystycznego pozytywizmu,
ernpiryzmu logikalnego , czy idealizmu hegJowskiego, a takze - z d rugiej
strony - dogmatycznego ,,historycyzmu" doktryn romantycznych, po
pewnym okresie prosperity, dose szybko objawila znamiona wyczerpania
i schylku, albo tendencje do przeksztalcania si{: w represyjn~ ideoiogi~.
Dotykamy w tym miejscu jeszcze jednego, niezwykle istotnego momen tu
pami~ci, jakim jest jej charakter tworczy, wyni kaj~cy z ingerencji wyobra
ini. Dynamizm tworczy cechuje swoista "diaiektyka tran sfo rmacji" pami~
ciowego materialu w nowe konfiguracje. 1 7 Postrzeganie "nowego" jest
zaslug~ owego wlaSciwego pami~ci wybiegania w przyszlosc, ktore d ynami
zuje to, co zostalo zmagazynowane w jej " skarbcu", jako skumulowane
doswiad czenie przeszloSci, czyni~c je otwartym na to, co nieznane.
Aktywnosc tworcz~ charakteryzuje swoisty "profetyzm", przybieraj~cy
cz~sto form{: kontestacji , ideowego, czy kulturalnego przelomu, przez co
wytycza nowe, nieznane dotychczas szlaki mysieniu i dzialaniu ludzkiemu.
Ukierunkowanie pami~ci ku przyszlosci uwzgJ~dnia nie tylko to, co
przewidywalne, b¢~ce powtorzeniem znanych prawidlowoSci , lub kolej
nym potwierdzeniem gotowych modeli, ale przede wszystkim otwartosc na
to, co nie daje si~ przewidziec, umieScic w dotychczasowych schema tach ,
zam kn~c w z gory wiadomym ukladzie wsp6lrz~nych; w wymiarze
ostatecznym - otwartosc na eschatologiczn~ "niewiad om~".
Ruchoma czasoprzestrzen swiadomosci egzystencjalnej posiada zatem,
dzi ~ki pami~ci, podwojn~ orientacj~: zmierza do konserwacji, gromadzenia
i zachowywania doswiadczeo, oraz do ich tworczej destabilizacji , pod
waZania struktur zbyt "zasiedzialych", myslowo bezplodnych, bo niepo
l7 Obszernie I wniil.liwic porusza tc zagadoieoia
Krak6w 1983.
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Slr6i.ewski, Dialeklyka lworczosci.
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datnych na zmian~, hamujllcych rozwoj i objawiajllcych tendencj ~ do
"wladania", ograniczania horyzontu widzenia i rozumienia rzeczywistoSc:i.
Wydaje si~, Ze kulturotworcza Zywotnose czlowieka, w skali tak jedno
stkowej, jak zbiorowej, rna swoje zrOdlo wlaSnie w dynamizmie swiadomo
Sci egzystencjalnej, Scisle sprz~zonym z oWll paradoksalnll samll w sobie
ZywoScill pami~ci 0 podwojnej orientacji.
Pulsowanie pami~ci, jej nieustanne napi~cie mi~zy "starym" a "no
wym", tym, co ,juz" (dokonane) a tym, co ,jeszcze" (si~ nie stalo), mi~dzy
utrwalonym dziedzictwern przeszloSci oraz nowoSc:ill odkrye przeksztal
cajllcych, a niekiedy bur~cych dotychczasowe zasoby wyobraZen, nawyki
myslowe i modele rzeczywistosci w teorii, obyczaju, tworczoSci artystycz
nej, polityce i ekonomii, literaturze i estetyce, a taue w zyciu religijnym
- stanowi potencjal Zywotnosci zarowno w biografii jednostek, jak
w dziejach zbiorowosci. Epoki stagnacji i kulturowego bezwladu to epoki
o zaw~zonej swiadomosci egzystencjalnej - zubozonej pami~ci i wyobrami
- podobnie jak pojedynczy ludzie, ktorych zasoby tworczoSc:i wyjalowily
si~ przez niedostatek "zapasu pami~ciowo-wyobraZeniowego": spadek
dynamizmu transformacji, uwi ~ tradycji i brak profetycznego otwarcia ku
przyszlosci. Dynamiczna korelacja obydwu orientacji pami~ sklada si~
w sumie na swoisty paradoks egzystencjalny ludzkiego "bycia- w-swiecie",
a kazdy projektjego "zniesienia" przez ujednozn acznienie tendencji, czy to
w zachowawczym "tradyejonalizmie" , czy to w destruktywnym "progresiz
mie", wywoluje na koniec ten sam skutek: stagnacj~. "Zniesienie" parado
ksalnego napi~ia moze bye "postulowane" wylllcznie jako "egzystencjal
eschatologiczny", lecz nie jako "projekt historyezny".
W POSZUKIWANIU "UTRACONEGO SKARBU"

Umyslowosc epoki najnowszej, ktorll okreSla si~ cz~sto mianem "post
modernistycznej", objawi a liezne symptomy szczeg61nego uwraZliwienia na
totalitarne roszczenia "czystego rozumu" . Charakteryzuje jll wyjlltkowo
wyostrzony krytycyzm wobec systemowego racjonalizmu, zwlaszcza 0 za
barwieniu idealistycznym. Dziedzictwo dziewi~tnastowiecznego historycyz
mu, a taue pr~ y egzystencjalne w ftIozofii XX wieku, zaowocowaly mniej
lub bardziej radykalnll nieufnoScill wobec konstrukcji statycznych, poma
wianych 0 abstrakcyjny dogmatyzm, nieuwzg\~nianie rozwojowego cha
rakteru ludzkiej mysli i nieliczenie si~ z modyfikaejami obrazu swiata
i czlowieka, jakie wnosi aktualny dorobek kultury umyslowej i materialnej
w danym momencie dziejowym. Na to ukierunkowanie umyslowosci
wplyn~ly tez niewlltpliwie wydarzenia historyczne, kt6rych slad odcisnlll si~
w pami~ci ze szczeg61nll silll - zwlaszcza doswiadczenie totalitaryzmu
ideologiczno-politycznego, kt6rego zrOdla i znaczenie, mim o istniejllcych
opracowan, stale pozostajll nierozpoznane i nie opisane dostatecznie.
Radykalny sceptycyzm wobec idealnych absolutyzaeji rna zatem swoje
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Jundamentum in re, a tam in mentis. Najcz~Sciej wysuwane hasta-postu
laty: "powszechnej tolerancji" i "pluraIistycznego otwarcia", maj,!ce bye
legitymacj,! humanizmu epoki najnowszej, w plaszczyfnie "praktycznego
rozs'!dku" wydaj,! si~ niemal bezapelacyjnie sluszne. Nie chodzi zreszt'!
tylko 0 plaszczyzn~ praktyczn'!. Moma widziee w nich rowniez znami~
swoiScie "profetyczne", a nawet eschatologiczne wspolczesnej wrai:liwoSci,
ktora - jeszcze w sposob niejasny i niedostatecznie samoswiadomy - szuka
sposobow rozszerzenia horyzontu wartoSci, wiedziona pragnieniem, by
roi:norodne formy ludzkiej kultury wl'!czye do skarbca w s pol n ej
tradycji - zbiorowej pami~ ludzkoSci - tak, aby rzeczywiScie mogla
"stac si~ wszystkim", zdolna do obj~a roznorodnych przejawow i:ycia
i "ksztaltow wcielenia" wyrai:anych w roznych j~zykach, poj~ach,
obyczajach, symbolach, wytworach sztuki i cywilizacji materiainej. lednak
- jak kazde zjawisko historyczne - tendencja ta, zwlaszcza w postaci
zaI,!zkowej, jak,! przybiera dzisiaj, kryje w sobie rowniez swoiste za
grozenia. lednym z nich - kto wie czy nie naczelnym - moZe si~ okazae
wlasnie redukcja owej "otwartoSci" do plaszczyzny wyl,!cznie pragmatycz
nej i instrumentalnej. Hasl:~ pluraIizmu i tolerancji, jesli nie doczekaj,! si~
myslowego i kulturowego pogl~bienia, mog,! pozostae niczym wi~cej jak
wygodnym alibi dla powierzchownych, plytkich i obliczonych na latwe,
dorazne efekty, postaw defensywno-koncyliacyjnych, w kt6rych wyraza si~
przede wszystkim ch~c unikni~cia za wszelk,! cen~ niewygodnych, ze
wzgl¢aw pragmatycznych, napi~c, kontrowersji oraz nieuchronnych
w swiecie wieloSci i romorodnoSci konfliktow wartoSci. Dol,!cza si~ tutaj
ponadto pokusa myslenia ilosciowego - kategoriami "powszechnej zgody" ,
a co najmniej "umowy", co do nieingerencji w kwcstie dotycz'!ce pryn
cypiow, swoisty "pacyfizm aksjologiczny", patronuj'!cy taktyce myslowej
detente, zwlaszcza obliczonej na skal~ masow'!. W przypadkach skrajnych,
d,!zenie do prawdy, nieodl,!czne od egzystencjalnej potrzeby odkrywania
sensu, bywa traktowane jako uzurpacja zagrazaj'!ca pokojowej koegzystcn
cji w "bezkolizyjncj wielorakoSci" rozmaitych kulturowych gier, z ktorych
probujc si~ eliminowae konfliktorodny element konkurencji. Nieodl,!cznie
towarzysz'!ce kulturze "wysokiej" napi~cic i swiadomosc jakoSciowej
nierownowartoSci rozmywaj,! si~ w ten sposob w kalejdoskopowej zrnien
nOSci wzgl¢nych raznic "folklorystycznych" i etnicystycznej odmiennoSci
bez aksjologicznej miary i rangi. 18
W sposob paradoksalny, obydwie skrajnoSci: apodyktyczny dogmatyzm
abstrahuj,!cyod egzystencjalnych i historycznych relatywizacji oraz skrajny
relatywizm ignoruj~cy en bloc pryncypia, zwlaszcza mierniki wartoSci,
sklonny do permancntncj destabilizacji - dcstrukcji - w s z elk i c h mys
.. Na !aide wlaSnie ;qawiska w amerykanskim zyciu uniwersyteckim zwraca uwag~ A.
Bloom w glosDej ksi~i.ce The CLosing of American Mind, New York 1987. Do podobDych
wnioskow docbodzi rowniei: A. FiDkelkraut w wydanej w tym samym roku ksi'li.ce La defaile de
La pen.ree. Paris 1987, acaJizujllc zrOdla kryzysu racjonaJnej tradycji kultury fraDcuskiej .
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lowych syntez, redukujilCY poznawcze poszukiwania do myslowej gry,
spotykajil si~ niepostrzezenie we wspolnym punkcie zbiegu - obnaZajil
bezsilnosc rozumu juz w poziomie egzystencjalnego poszukiwania sensu,
cil!4c, z jednej strony, ku monolitowi racjonalistycznej fikcji, z drugiej
strony, ku irracjonaInemu wariabilizmowi efemerycznych "filozofIi zycia",
nie wykraczajilcych poza d orainose " przezywania". Chodzi tu nie tyle
o "rozum teoretyczny", ile 0 zakorzenione w swiadomoSci egzystencjaInej
dili:enie do (samo)zrozumienia ludzkich kondycji. Ekstremy "dotykajct sir;:"
w najbardziej newraIgicznym punkcie: zdoln oSci wartosciowania (vis
aestimativa), ktorej rownowaZctce dzialanie zostaje rozchwiane na obydwu
krancach ruchu wahadla: od nieumiarkowanego "samowladztwa rozumu"
do rownie nieokielznanego relatywizmu.
Jei:eli diagno~ "postmodernizmu" uznae za trafnct, to wsp6lczesna nam
era pozornego "zmierzchu ideologii" okazuje si~ w istocie rzeczy erct
ideologii a rebours - 0 wyjiltkowej podatnoSci na zmienne i konkurencyjne
prl!dy pragrnatycznie zorientowanych programow "Zycia bez napi¢" lub
"naprawy swiata" i 0 wyjiltkowej bezbronnosci wobec proponowanych (i
propagowanych) wartoSci nie odwolujilcych si~ - w obawie przed dog
matyzmem - do Zadnego patronuj ilcego im wzorca, skali i kryterium
wartosciowania. Swiadomosc aksjologiczna, nie mogilc bye po prostu
wyrugowana z pola egzystencjalnej (samo)swiadomoSci czlowieka, moze
jednak w ten sposob ulec radykalnej dekoncentracji, postawiona wobec
aksjologicznego chaosu, w ktorym kaZd y i jakikolwiek doramy "wybor"
potwierdza si~ "sam przez si~", a jednoczesnie kwestionuje wlasn,! zasadt,:
i sam si~ przez to unicestwi a. Mysl refleksyjna - niejako wbrew wlasnym
egzystencjalnym zalozeniom - objawia przez to szczegolnct podatnose na
niemaI automatyczne przeksztalcanie si~ w ideologit,:.
Istotn'! rol~ w tym procesie gra upowszechnienie edukacji i wiedzy
- rewolucja umasowienia kultury umyslowej i zwi,!zane z tym zjawisko
zmierzchu kultury elitarnej . Dorobek elit, dzit,:ki swej dostt,:pnoSci poprzez
wci,!z doskonalone srodki masowego przekazu, zostaje niemal natychmiast
"konsumowany" przez coraz szersze rzesze odbiorc6w. Z kolei swiado
mosc tej latwoSci transmisji wlasnego dorobku myslowego ku masowemu
odbiorcy wplywa w sposob widoczny na ksztalt i jakosc myslenia tych ,
ktorzy je uprawiajct zawodowo bctdz z powoiania. Zjawisko to w nieznanej
dotychczas skali i intensywnosci uwydatnia d i a log 0 w y charakter ludz
kiego myslenia - na dobre, ale i na zle. N a dobre - poniewaz jest waznym
odkryciem, a raczej wyram iejszym niz kiedykolwiek dotl!d przypomnie
niem interakcyjnego modusu ludzkiej egzystencji i swiadomosci, zwlaszcza
w poziomie egzystencjalnym, ukieru nkowanym na poszukiwanie sensu
w Scislym zwiilzku z reaIiami i:ycia. 0 oczywistych pozytywach upowszech
nienia kultury umyslowej nie warto si ~ rozwodzie. Warto jednak zwr6cic
uwag~ na negatywy tego stanu rzeczy, niepokoj,!ce coraz czt,:Sciej obser
watorow i uczestnikow kulturowych przemian wspolczesnoSci.
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Powszechna dost~pnose myslenia zbiega si~ z wyj~tkow~ karier~ pro
blematyki mi¢zyludzkiej komunikacji. Podejmuj~ j~ zarowno dyscypliny
humanistyczne, jak i nauki Scisle, wkracza ona rowniez do wspolczesnej
filozofri (a talcie teologii), zainteresowanej dziedzin~ spotkania, mi¢zy
ludzkiego dialogu, rozmowy, kulturalnej wymiany itp. Moma i w tym
zainteresowaniu doszukac si~ znamion "profetycznych". Na romy sposob
podkrdla si~ fakt, ze sytuacja wymiany mysli - w szerszym lub w~i:szym
zakresie - narzuca mysl~cemu podmiotowi ostrll swiadomosc kreowania
wynikow wlasnych przemyslen d I a odbiorcy, temu ostatniemu zas otwiera
przyst~p do cudzej mysii na tyle bezposredni, by go uczynic jej wspoluczes
tnikiem, a nawet w pewien sposob wspohworc~, skoro "wirtualnie" (jak to
nazywa teoria komunikacji) istnieje juz w fazie powstawania - "nada
wania" - dziela, towarzyszy jego narodzinom jako obecny w pami~i
"nadawcy" dialogowy korel at - partner - procesu myslowego i tworczego.
Myslenie i tworczose - dotlld elitarne i w znacznym stopniu wyosobnione
ze spolecznego kontekstu - coraz bardziej trac~ swoj charakter kontemp
latywny i nie tylko nie " wycofuj~ si~ si~ ze swiata", lecz staj~ si~ mysleniem
i tworzeniem "na ui:ytek spoleczny", szczegolnie uwrai:liwione na "kon
tekst odbioru". U1egaj ~ przez to, w mniejszym lub wi~kszym zakresie,
pragmatyzacji . MyS! latwo zeSlizguje si~ w dorazne upolitycznienie, zaan
gazowana w aktualne realia spolecznych i politycznych przeobrazen, gier
oraz w wynikaj~ce stlld, wielorakie sytuacje uwiklania. Nie tylko bywa
wykorzystywana jako argument do celow pragmatycznych i politycznych
rozgrywek, ale juz u swoich narodzin przybiera postac spragmatyzowanll.
To odwr6cenie porzlldku - celu - aktywnoSci umyslowej czlowieka
wnikliwie opisala Arendt w The Human Condition 19. Trudno nie dostrzec,
Ze takie przeobrazenie umyslowosci, ktore mozna chyba uznac, wraz
z autork~, za signum temporis epoki najnowszej, wysuwa na pierwszy plan
swiadomosc egzystencjalnll, jednoczesnie w sposob dose radykalny zaw~za
j~c jej horyzont, a talcie reiatywizujllc to, co w dorobku tradycji zostalo
utrwalone jako spuScizna dociekan teoretycznych, owoc elitarnej, kontem
placyjnej dzialalnoSci intelektualnej calych pokolen myslicieli, mniej,
a przynajmniej nie tak bezposrednio, jak to rna miejsce dzisiaj, zatros
kanych 0 i:yciowe, spoleczne, polityczne, konsekwencje wlasnego myslenia.
Na pierwszy plan wysuwa si~ d oraine, koniunkturalne cele. Spoleczna
sluzebnosc myslenia jest w nim zresztll najcz~sciej zakladana imp/icite, jako
oczywistosc, lub bezrefleksyj nie akceptowana, jako "naturainy" mecha
nizm oddzialywujllcego spolecznego kontekstu, i kwestionowana tylko
w6wczas, gdy ow mechanizm ujawnia jaskrawe nadui:ycia propagandy czy
agitacji. Kwestionuje si~ przy tym nie tyle pryncypia, ile sposoby, metody
funkcjonowania, lub - cz~sciej - sterowania.
'" H . Arendt, The lluman Condition, Chicago 1958. Fragmenl lej ksillzki pl. Odwrocenie
porzqdku kontemplacji i dziaian ia, w przekladzie J. Sieradzkiego, opublikowala "Lileralura Da
§wiecie" or 6 (167) 1985, s. 100-137.
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Demaskatorzy i krytycy urnyslowosci "postrnodernistycznej" (rna ona,
rzecz jasna, rowniez swoich obrOlic6w i "profetow") probujl! na romy
sposob odslaniae znamiennl! slabose, jaka kryje si~ w ekstrernalnych
formach tego rnyslenia ci~z~cego ku bie4cej terainiejszoSci, skrajnie
dorafnego, koniunkturalnego, sil~ rzeczy nasyconcgo pragmatyzmem
i podatnego na politycZlll! ideologizacj~, nawet wtedy, gdy si~ odzegnuje od
okrdlonych ideologii w imi~ pluralizmu wartoSci kulturowych i swiatopo
g1~dowych. lednaki:e hasla "powszechnej tolerancji" i "poiikulturalizmu"
w swojej wersji spragmatyzowanej i powierzchownej, jakl! im narzuca tzw.
"kultura rnasowa", staj~ si~ typowymi etykieikami postaw ideologicznych.
Ich slabosc ujawnia si~ przede wszystkim jako skutek niedowladu pam i~i
i wyobraini.
.Ki1kakrotnie przywolywana w niniejszych rozwazaniach Hannah
Arendt, w swoich esejach poswi~conych irOdlom kryzysu kultury europejs
kiej 20, okIeSla ten stan rzeczy przy pomocy metafory "utraconego
skarbu", ktorego irni~ uleglo zapomnieniu, poniewaz dziedzictwo przeszlo
Sci "nie zostalo poprzedzone zadnym testamentem, ktory wskazuje dziedzi
cowi to, co jest jego prawowit~ wlasnoScil! i piecz~tuje przesziosc dla
przyszlosci. Bez testamentu, albo - by nieco rozjasnie t~ metafor~ - bez
tradycji,ktoradokonuje wyboru i nazywa po imieniu,przenosi
i utrwala, ktora wskazuje, gdzie rnieSci si~ skarb i jaka jest jego wartosc,
okazuje si~, ze zadna cil!glose w czasie nie da si~ utrzyrnac i w konsekwen
cji, po ludzku bioqc, nie rnoze bye ani przcszlosci, ani przyszloSci. (...)
Skarb z koniecznosci ulcga zapomnieniu na skutek amnezji C...), poniewaz
przypomnienie, ktore jest tylko pcwnym stan em swiadomosci - jakkolwiek
jednym z najwamiejszych - zostaje wykorzenionc, jdJi brak mu przed us
tanowionego systemu odniesienia, a umysl ludzki jedynie w bardzo
rzadkich wypadkach jest w stanie przedstawic sobie cos calkowicie
oderwanego od realiow. (...) Tragedia zaczyna si~ ... wowczas, gdy si~
okazuje, ze nie istnieje zadna swiadomosc, ktora moglaby d z i e d z i c z y c
i kwestionowac, rozparni~tywac i przypominac"21 (pod
krdlenia rnoje - EW).
PowYZsze uwagi autorki dotyczl! w sposob szczegolny idci wolnoSci, lecz
rnoma je z powodzeniem rozszerzye na call! sfer~ wartosci humanistycz
nych. Arendt w sposob niezwykle trafny opisuje tu zjawisko zacidnienia
horyzontu swiadomosci egzystencjaJnej dokladnie w tym momencie, gdy
zostaje ona ukicrunkowana wyl,!cznie ku biez'!cej aktualnosci, ku em
pirycznej "teraznicjszosci" i dorai:nej skutecZllosci. Dzieje si~ tak zwlaszcza
w okrcsach rewolucyjnych, kiedy aktualnosc - sit'! faktu - przez charak
terystyczn'! dominacj~ "czynu" pochlania bez reszty aktorow dramatu
(rozwazania Arendt dotycz'! wlasnie genezy europejskich ruchow rewolu

'0

H. Arendt, La crise ck la culture, prze!. zj. a Lgiclskiego P. Levy, Paris 1972. Cylowany
fragment podaj~ we wiasnym tiumaczeniu .
• , TamZe, s. 14--15,
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cyjnycb), ale mole tei, jak siy okazuje, przejsc w "stan chroniczny" - stac
siy myslowym nawykiem - w sprzyjaj,!cych po temu okolicznoSciach
umasowienia i spragmatyzowania kultury. Nad "swiadomoSci,! dziedzicze
nia" zaczyna wowczas gorowac naiwny " utylitarny romantyzm", jak go
nazwal, blisko pOI wieku temu, Jerzy Stempowski. U
Swiadomosc egzystencjalna, w rownym stopniu jak mysl spekulatywna,
potrzebuje klimatu kontempl acji, by moc "rozpamiytywac i przypominac",
bez czego jej zdolnosc "dziedziczenia i kwestionowania" ulega atrofii,
a ona sarna "traci skarb" i jalowieje w chaotycznym, bezkierunkowym
i aksjologicznie pustym "przei:ywaniu". Natryctwo dorainej skutecznoSci
i presja natychmiastowego umasowienia dorobku myslowego kryje w sobie
niebezpieczenstwo prymitywizacji myslenia, z ktorego coraz ostrzej zdaj,!
sobie sprawy co wrai:liwsi badacze iycia umyslowego i kultury wspolczes
nej. "JesteSmy luMmi wspolczesnymi tylko w tym stopniu, do jakiego siyga
nasze zrozumienie" 23, pisze Arendt. Powoluj,!c siy na sw. Augustyna 24,
defmiuje czlowieka, jako "byt maj'lcy w zaczynaniu sW'l istoty" 2a. W tej
jego "inicjuj,!cej naturze", ufundowanej na parniyci i wyobraini historycz
nej oraz zdolnoSci rozumienia wlasnej dziejowoSci, dostrzega najmocniej
sz'! przeslanky nadziei na przyszlosc. Poniewai " kaide zdarzenie w historii
ludzkoSci odslania niespodziewan,! panorarny ludzkich ... nowych moi
liwosci, ktore razem przekraczaj'! sumy wszystkich wiadomych zamiarow
i znaczenie wszelkich pocz'!tkow" 26.

*
"W moim pocz'!tku jest moj kres", powtarza poeta. 27 Kaidy akt ludzki
- osobowy - charakteryzuje wlaSciwe mu znamiy samotranscendencji.
Proby jego redukcji - immanentyzacji - owocuj,! pomniejszeniem czlowie
czenstwa. Historia ludzkiej kultury dostarcza na to ai nadto wiele
przykladow. Moie najbardziej groinymi w skutkach okazuj,! si~ proby
takiej redukcji w obszarze pamiyci. Jednakie nie wydaje si~, aby na dluisz,!
met~ udalo si~ takiej redukcji skutecznie dokonac. Sprzeciwia si~ temu
przede wszystkim jej organiczna "nieobliczalnosc" oraz to, ie ostatecznie
przekracza ona "sum~ wszystkich wiadomych zami arow" i celuje ku temu,
co "niewiadome". Przywoluj,!c przeszlosc, jednoczdnie mierzy w przy
szlosc i, mniej lub bardziej bezposrednio oraz bardziej lub mniej swiado
mie, uwzgl¢nia eschaton. Zast,!pienie go jakimkolwiek projektem "szczysI I 1. Stempowslri, Sluiebno.ki literatury WJP6lcuJneJ. w: Szkice lilerackie t. I, wyoor i oprac .
1. Ti moszcwicz, Warszawa 1988, s. 350.
II H. Arendt, Rozumienie i polityka, przet. 1. Sieradzki, ..Litera tura na swiecie" nr 6 (167)
1985, s. 155.
•• Par. sw. Augustyn, Palrstwo Boie, przel. W. Ko rnatowski , t. 2, Warszawa 1977, s. 79 .
.. H. Arendt, Rozumienie i polityka. s. 153.
•• Tami.e, s. 152.
'7 T.S. Eliot, East Coker, przct. M. Sprusioski, w: Poezje. Krakow 1978, s. 189.
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liwej przyszlosci" zaw~zonym do wymiarow czysto historycznych lub
mitycznych - utopijnych - wczesniej czy pOiniej OOslania iluzjy. Z kolei
zamiana ideologicznej utopii na "zdroworoz~kowy" postulat prag
rn atycznej skutecznoSci obliczonej na krotk~ mety i bez reszty wymiemy
rezuitat, owocuje nie mniej groin~ w skutkach prymitywizacj:J, mysienia
w poziomie egzystencjalnej swiadornosci. "Utrata skarb u" mSci si~ sprowa
dzaj:J,c kulturowy regres - stagnacj~ i ban alizacj~. Tworczy dynamizm
jalowieje w zaw~zonym horyzoncie empirycznej "terainiejszoSci", w plas
kim i powierzchownym wymiarze wyl:J,czoie ui;ytkowych dobr. Ale ludzka
pami~e i egzystencjalna swiadornose "poszukuj:J,ca" nie moze siy zadowolic
prostym "przezywaniem" mijaj~cych wydarzen. "Wielka sUa pamiyci",
o ktorej pisze sw. Augustyn, dr~y ich powierzchniy, OOnajduj~c "stare",
OOkrywaj~c "nowe" i nawet z gruzow przeszloSci wydobywaj~c nie
spod ziewane rnoZliwoSci rozpoczynania znow ,,00 poc~tku". Egzystenc
jalny paradoks nie rnoze bye "zniesiony" za cen~ konformistycznej
redukcji. Niespemialna w granicach doczesnej czasoprzestrzeni "ostatecz
nose" nie moze znikn~e z pola ludzkiej swiadomoSci, skoro czlowiek - tu
i teraz - jest "bytern maj~cym w zaczynaniu sw~ istot~".
Elibieta Wolicka

NOWOSC WYDAWNICTWA ZNA K
"MISTRZ I DIABEL" - Andrzej Drawicz
Monografia Michala Bulliakowa, znanego w Polsce przede wszyst
kim jako autora " Mistrza i Matgorzaty". A. Drawicz jeden z naj
wybitniejszych mawcow wspolczesnej literatury rosyjskiej krdli
dynamiczny portret psychologiczny Bulliakowa, jego zmagania
z epok~ w jakiej przyszlo mu zye, dramatyczn ~ obron~ wlasnego
kOOeksu etycmego, jego cierpienia. W pracy wykorzystano cal~
dost~pn~ literatur~ przedmiotu wydan~ w ZSRR i na Zachodzie,
a taue trudno dost~pne materialy archiwalne.
cena detal. 15.000,-

str. 380
Zamowienia:
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DWA POE M ATY ROB ERTA BROWNINGA
Smierc na pustyni (A Death in the Desert) i Kaliban 0 Setebosw (Caliban
upon Setebos) pochodZll z wydanego w 1864 roku zbioru Dramatis
Personae. Ten wlaSnie tom przyniosl pi~ziesi~ odwuletniemu wowczas
autorowi (1 81 2-1889) slaw~ jednego z najwybitniejszych angielskich poe
tow epoki. Dzis Dramatis Personae zalicza si~ wraz ze zbiorem M~zczyini
i kobiety (Men and Women, 1885) i wielkim poematem w dwunastu
CZ~Sci<lL;h Pwricwfr i ksifga (The Ring and the Book, 1868-9) do dziel
szczytowego okresu tworczoSci poety.
Browning many byl przez drugi czas przede wszystkim jako romantycz
ny liryk, poza tym jako bohater najslawniejszego poetyckiego romansu
stulecia. Jego milose do Elizabeth Barrett, porwanie, potajemny slub
i ucieczka mlodej pary do Wloch przeszly do legendy, staly si~ tematem
populamych melodramatow: powieSci, sztuk teatralnych i dwu hollywo
odzkich film ow. Zasadnicza cz~sc tworczoSci poety mana byla i ceniona
przez niewielu. Od pierwszych dziel uznana zostala za trudn,! i ciemn,!.
Poiniej, kiedy Browning zdobyl uznanie Ueszcze za jego iycia powstalo
Browning Socwty zajmuj,!ce si~ badaniem i egzegez,! dziel mistrza),
opatrzono j,! etykiet'! "optymistycznej" (co dzis trudno zrozumiee). Po
smierci poeta "zbr,!zowial" blyskawicznie. Kil ka jego wczesniejszych
zgrabnych, lecz dose banalnych wierszy weszlo do lektury szkolnej, reszta
spoczywala w dostojnym wprawdzie, jednak zapomnieniu. Dopiero po
ostatniej wojnie zainteresowano si~ szerzej Browningiem jako poet'!,
ktorego wrailiwosc bliska byla bardzo wspolczesnej, i ktory wywar/
decyduj,!cy wplyw na ksztaltowanie si~ poetow tak waznych dla wspolczes
nej literatury, jak William Butler Yeats, Ezra Pound czy Thomas S. Eliot,
czyli przede wszystkim Browningiem z jego "monologow dramatycmych".
To zainteresowanie stale rosnie.
Nie mam zamiaru podejmowac tutaj jakiejkolwiek interpretacji przed
stawionych dalej poematow - niech mowi,! same za siebie. Chc~ tylko
przekazac par~ in formacji i spostrzezen w nadziei, ze okaz'! si~ dla
Czytelnika pomocne.
Trzeba zacz'!c od podkreSlenia - poniewai m amy do czynienia z poezj,!
religijn,! (czy raczej 0 religii) - ze Browning by/ jak najdalszy od wszelkiej
ortodoksji. Wychowany wsrOd nonkonformistycznych wobec oficjalnego
KoSciola Anglikanskiego sekt ewangelickich, w poiniejszych latach zycia
odszedl od wszelkich wspolnot religijnych. Podejmuj,!c polemik~ z oswie
con,! krytyk,! chrzeScijanstwa przeciwstawi a jej jedynie "samoswiadomosc
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i swiadomosc Boga" - jak okrcila to Philip D rew, jeden z najlepszych
wspolczesnych znawc6w poety. Tlo, na jakim powstaly poematy, to tyeie
Jezusa R enana (wyd ane na rok przed Dramatis Personae), dzielo Dawida
Straussa 0 tym samym tytule, oraz - przede wszystkim: 0 istocie
ehrzeseijaftstwa L udwika F euerbacha. Przy Kalihanie wspomniee tez nalezy
o Powstawaniu gatunkow K arola Darwina - byla to rowniez nowosc
w chwili pisania poematu.
Trudno oczywiScie szukac u Browninga filozoficznego d ysk ursu w czys
tej postaci. lest tu walka idei widzianych zawsze w czyjejs subiektywnoSci,
w pelni Zyciowych uwiklan. Browning "prezentuje m~zczyzn i kobiety jako
podmioty moraine" (Drew). Stanislaw Brzozowski, pierwszy chyba u nas
wielbiciel poety, pi sal, Ze w tej tworczoSci "znajdujemy uchwyco ne
i wypowiedziane wzruszenia towarzys~ce bardzo nowoczesnym, subtel
nym i trudnym przezyciom fIlozoficznym".
SluZy temu forma monologu dramatycznego i oba utwory reprezentujll
j,! doskonale. "Poeta nie tworzy tu, jak w dramacie, autonomicznych
postaci, jedynie sam wciela si~ w nie, szukaj,!c odpowiednich Masek do
wyrazenia swych wlasnych uczuc" (Eliot), d odajmy jeszcze: wyprobowuj,!c
jakby rome moi:1iwoSci istnienia i patrzenia na swiat. "Widzialem waszymi
oczami, przyjaciele" - zwraca si~ autor do swych postaci w "Epilogu"
zbioru Dramatis Personae.
Warto zauwazyc - ponownie za Philip em Drew - jak wiele pod obienstw
jest mi~zy Browningiem a mlodszym od niego 0 rok S0renem Kierkegaar
demo U obu zamilowanie do paradoksu, pseudonimow i masek, forma
znalezionego r~kopisu, ironiczna prezentacja idei. U obu taki:e gl~boka
nieufnosc wobec racjonalizmu , niech~ do abstrakcyjnych system ow mys
lowych, ucieczka od KOSciola, przy rownoczesnym zachowaniu wiary. Nie
rna tu oczywiScie mowy 0 zadnym wplywie - przypuszczalnie zaden z nich
nie wiedzial 0 istnieniu drugiego.
Browning, przeciwstawiaj,!c si~ "an tropologicznej" kr ytyce religii, jest
rownoczeSnie swiadomy j ej intelektualnych urokow; w Smierci na pustyni
jest duzo wi~j niepokoju, niz przypuszczali to p urytanscy krytycy, ktorzy
zachwycali si~ poematem, pelni rownoczd nie zgorszenia wobec Kalibana.
To, czego obawia si ~ sw. l an , zacz~lo si~ natychmiast po jego smierci
i nawet ostatnie przeslanie Apostola dociera do nas przez dlugi lancuch
posrednikow - wnikliwi szkolarze doliczyli si ~ ich pi~ci u - trud no
powiedziec, czy i na ile znieksztalcone w tym ci,!gu odbic.
Morna przedstawic tu jeszcze , interesuj,!ce spostrzei:enia Lawrence
Postona, dotycz'!ce budowy poematu. Opiera si~ on na szeregu trojdzielno
Sci, z ktorych najwamiejsz,! jest, przedstawiony w drugi m wtr,!conym
fragmencie, podzial duszy. Od powiad aj,! mu - zdaniem Postona - trzy
cz~sci poematu, gdzie m6wi si~ 0 czynach Jana (w. 1-197), moi:1iwoSci
poznania Boga Cw. 198- 366) i lego istnieniu Cw. 367--fi65). Dalej podzial
odbija si~ w samej topografti miejsca akcji: swiat zewn~trzny jest swiatem
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dzialania, praktycznego i brutalnego. Tajna komora to miejsce Bozej
obecnoSci, prawdy i ukrytego iycia, posrodku jest miejsce poznania
w polmroku. Caly poemat nalezy do tego miejsca, a wszystko razem
przywoluje na opak topos jaskini Platonskiej. Na koniec pojawia si~
hierarchia: zwierz~ta - czlowiek - Bog. Jej karykaturalnym odbiciem rna
bye natomiast uklad Kaliban - Setebos - Ciche, co budzi jui: sprzeciw
choeby przez pomi ni~cie Prospera i malych zwierzl!tek. Bez nich uk lad nie
jest peilly.
Zwil!zek tych dwu poematow jest niezwykly, tym bardziej zd umiewajl!cy,
im bardziej w nie si~ wczytae. Wysychajl!ca bezsilnie med uza i ptak z kryzl!
na szyi, zwany batalionem, wtapiajl! si~ w bestiarium wyspy Prospera.
Rzezbiarz, m~zl!cy si~ z glinl! w poszukiwaniu prawdziwego ksztaltu,
przeciwstawia si~ lepil!cemu ptaszki z gliny K alibanowi, ten zas jest
bluinierczl! karykaturl! malego Jezusa ze znanej opowieSci apokryficznej.
Wyspa Prospera jest miejscem okrutnym, jalowym, jak pustynia za
sypujl!ca grot~ Apostola. Wszystko tworzy jednl! symbolicznl! przestrzen,
scen~ moralitetu, na ktorej Scierajl! si~ sacrum, pro/anum i sacrum
sprofanowane, przemieszane jak w sredniowiecznych figurach, gdzie swi~ty
patron trzyma stopy na glowie bestii, a bestia niezaleznie od tego mruga
porozumiewawczo do patrzl!cego.
Najwi~k szl! trudnoScil! przy czytaniu Ka/ibana jest rozpoznanie, kto
w danej chwili mowi i do kogo odnoszl! si~ wypowiadane slowa. Poemat
bardzo jest pod tym wzgl¢em zawiklany. Komentatorzy zwracali uwag~
na to, ze prymi tywny umysl Kalibana nie jest w stanie wyd~elie "Ja"
z otaczajl!cego swiata, wobec tego mowi on 0 sobie w trzeciej osobie,
podobnie jak Polinezyjczycy - Browning 0 tym wiedzial. Za tl! trzecil!
osobl! wyczuwa si~ jednaki:e ukryty glos narratora. Sytuacje, 0 kt6rych
mowa w poemacie, sl! poza tym doskonale powtarzalne na wszystkich
poziomach istnienia. Wszyscy sl! tacy sami - r6i:nil! si~ tylko wzajemnym
podporzl!dkowaniem. Wsz~dzie panujl! te same prawa - "i nic nie
pomoze". Osoby roztapiajl! si~ i przenikajl! w tym schemacie.
Przez wspolczesnych poemat od bierany byl gl6wnie jako satyra na
wiktorianskl! religijnose. T o oczywiScie splycenie, choe takie akcenty na
pewno tei: w Ka/ibanie Sl!. Przypowiesc 0 krabach chocby widocznie odnosi
si~ do doktryny 0 predestynacji, co wyprowadza jU l poza Scisle wiktorian
ski horyzont. Nie trzeba tego zresztl! dzis wskazywae. Degradacja idei
Boga w prymi tywnym umysle, mozliwosc "religii naturalnej", a tak:i:e
i pytanie 0 sam ch arakter prawa rZ4dZ4cego swiatem - to najcz~Sciej
dos{rzegane drogi interpretacji. Kaliban nie jest potworkiem z satyry
i trafnie spostrzegl to recenzent "St. James Magazine" , kt6ry pi sal ze
zgorszeniem, Ze poeta "wid zi miejsca, w kt6rych wsp6lczuje z pomiotem
Sykoraks". Cierpienie niewolnika Prospera, choc odrazajl!cego, budzic
moZe zarowno litosc, jak i trw og~.
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Czym S4 muchy
Dla psotnych chlopcOw, tym ludzie dla bogow.
GnybiCl nas dla rozrywki.
mowi Gloucester w IV akcie Kr61a Leara, oslepiony jak morski potwor
Kalibana.
Tomasz Kubikow ski

czerwiec 1986

POST SCRIPTUM
OBRONA Tt.UMACZA
Czujy siy w obowiCJ:zku wytlumaczyc przynajmniej z jednej rzeczy:
przyjytej formy wiersza. Oba utwory napisane sCJ:, klasycznym w angielskiej
poezji, wierszem jambicznym, piyciostopowym . Daje to, z malymi wyjCJ:t
kami, dziesiyc zglosek w wersie. Rownie klasycznym polskim odpowied
nikiem tej miary jest od czasow lozefa Paszkowskiego bialy wiersz
jedenastozgloskowy (5 + 6) - glownie w tlumaczeniach Szekspira. Nie
mialem wiyc zadnych wCJ:tpliwoSci - ze wzg1¢u na jego SzekspirowskCJ:
proweniencjy - przy Kalibanie. Moje przeklady zachowujCJ: ilosc wersow
oryginalu. Wylonil siy zatem odwieczny problem przekladow z angiel
skiego, polegajCJ:cy na tym, ze wers angielski jest, ze wzg1¢u na struktury
jyzyka i wielkCJ: ilosc w nim wyrazow jednosylabowych, na ogol 0 wiele
pojemniejszy od swego, 0 jednCJ: tylko sylaby szerszego, odpowiednika.
W Kaiihanie, ktory tlumaczony byl najpierw, zdolalem siy pomieScic,
jednak jyzyk Smierci na pustyni jest bardziej zlozony, zawiera cZysto
abstrakcyjny dosyc dyskurs, ktory musialbym, zachowujCJ:c poprzedni
rygor, skondensowac az do zubozenia lub niezrozumialoSci. Zdecydowa
lem siy na wiersz trzynastozgloskowy, ktory poza tym moze, jako
stabiiniejszy, lepiej wspolgra ze skupionCJ: atmosferCJ: poematu i bardziej
nadaje siy dla slow Apostola - w kazdym razie pozwala mu siy szerzej
wypowiedziec.
Decyzja nie zostala podjyta latwo i slad tego zostal w trzeciej strofie
poematu. Napisalem jCJ: na jedenaScie zglosek, pozniej chcqc to rozszerzyc
gubilem cos zawsze z podstawowego dla niej zwyzenia spojrzenia, migot
liwosci narracji, ulotnosci obrazu - krotko mowiCJ:c, nie znalazlem sposobu
modyfikacji wiersza bez zepsucia go. Zostala wiyc strofa odmienna od
reszty poematu i za to proszy 0 wybaczenie.
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[pamfilas Antiochenczyk, jak moma przypuszczac,
Zapisal ten pergamin, z moich zwoj6w pi:tty.
Trzy pol:tczone sk6ry, calosc jest po grecku,
Epsilon na pocZlltku, Mi na koncu stoi.
Zamknit(te w tak nazwanej Wybranej Szkatule,
Sokiem terpentynowca zakonserwowane,
Pokryte grubym pl6tnem, oznaczone /ks-em
Jak Ksant, wuj mojej Zany, teraz spi w spokoju.
Niech Epsilon i Mi za moje imit( stan:t.
Nie mogt( go zapisac, wit(c kreSlt( sit( krzyzem
Na znak, Ze czekam Jego przyjScla i spocznienia,
I poprzestajt( na tym: zaczyna Pamfilas.]
Rzeklem: "JeSli zwilzymy jego usta winem,
Potem najwit(kszy, jaki znajdziemy, lise babki
Zawiniemy w ucit(ty skrawek lnianej szaty,
Wlozymy do naczynia z wod:t, wycisniemy
I ochlodzimy jego czolo tui: nad brwiami,
Jesli dwaj bracia klt(kn:t po dwu jego stronach,
Rozetr:t jego dlonie, pr6buj:tc je ogrzac Odszedl tak niedaleko, ze more przem6wi."
To nie zdarzylo sit( w otwartej grocie
Ani w ukrytej komorze wsr6d skaly,
Gdzie dni szdCdziesi:tt po wyjSciu dekretu
Chowalismy go na wielbl~ziej sk6rze,
Czekaj:tc caly czas jego skonania 
Ale w srodkowej jaskini, tam swiatlo
Dotarlo jeszcze i moglismy widziee
Ostatnie, co sit( dzialo w jego twarzy.
Bylem przy glowie, a Ksantus przy stopach,
DZwignt(lismy go z Walensem i Chlopcem,
PrzynieSlismy go z komory w glt(binach
I polozyli w swietle, aby ujrzec,
Jak slaby usmiech zjawil sit( na wargach,
Powieki drgnt(ly, smierc zapowiadaj:tc.
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Wyzcj, w polowie drogi do wyjscia z jaskini,
Baktryjski nawroceniec na wlasne zll,danie
Stal na warde udajll,c, Ze doglll,da kozy
Ze strz~pow ziol przeromych dajlj,cej nam mlcko:
Z babek, perzow rosnlj,cych pod cieniami ska/y.
Gdyby wi~ t¢y zlodziej lub zolnierz przechodzil
(poniewaz ro~tano juz przdladowania),
Wtedy, oddajll,c koz~ wraz ze swoim zyciem,
Przeszedlby taki czlowiek wes61 ze zdobyczy,
J uz nie zagl~bialby si~ raczej w chlod jaskini.
Bylo wlasnie poludnie, iar palil na zewnlj,trz.
"Oto win o" rzekl Ksantus i up uSclI kropl~.
Schylilem si~ i rlj,bek sukni polozylem,
Potem roztarlem prawlj, dlon, a Chlopiec Icwlj"
Zas Walens cos wymysli/ i wykonal zaraz:
R oztarl kuleczk~ nardu, sporZlj,dzil pachnidlo.
On zas jedynie, jakby wcill,i nie przebudzony,
U smiechnlj,1 si~ nieznacznie; tak czyni to spilj,cy,
Gdy go droga osoba wzywa, twarz mu gladzll:C:
Usmiecha si~ i kocha, ale snu nie przerwie.
Potem Ksant si~ pomodlil, ale on spal ci lj,gle.
To Ksantus wlasnie uciek/ po wszystkim do Rzymu,
Spalono go i nie magi napisac kroniki.
Potem Chlopiec podZwignlj,/ si~ z kolan i pobiegl
doskonaloScilj, nag/ego pomyslu ,
I przyniosl sioo mlj, plyt~ rzni~tego olowi u
Z tajnej komory; zaczlj,l szukac na niej miejsca
Prowadzqc wolno palec wzdlui najgl~b szych i lobien;
Przemowil tak, jak gdyby pierwszy to og/asza/:
"Ja jestem Zmartwychwstaniem i Ja jestem Zyciem."

T kni~ty
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Wtedy on nagle oczy otworzyl szeroko,
Usiad l 0 wlasnych silach i popatrzyl na nas.
Odtqd nikt z nas juz nawet slowem nie przemowil.
Baktr jed ynie na zewnqtrz wydawal okrzyki.
Jak samotny pustynny ptak z wiencem na szyi,
Na zn ak , zeSmy bezpieczni , od czasu do czasu.
Powiedzial najpierw: "Gdyby mi przyjacic1 swiadczyl,
Ze ten tu moj syn Walens i ten drugi syn moj
T o Piotr i Jakub, gd yby nast~pnie zaswiadczy/,
Ze ten ch/opiec jest J anem - m6g/bym mu uwierzyc!
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Przez chwil~ mogJbym mu bez w~tpienia uwierzyc:
Tak jestem zapadni~ty w moje wJasne gJ~bie,
Dusza si~ wycofaJa z zetlalego mozgu,
Sk ~d zwykla byla czuc swiat i korzystac z niego
Md lymi czionkami, tak juz dawno stworzonymi.
Teraz znow si~ pojawiam. Znowu siebie czuj~
I nic nie jest stracone. Niech b¢zie tak, chwil~!"
[faka byJa nauka, ktor~ zwykle gJosil:
Jak wiele rornych osob jest w kaZdym czlowieku,
Trzy dusze, ktore tworz~ jedn~ dusz~ . Pierwsza
Jest mianowicie duSZll wszystkich c~Sci ciaJa,
W nich mieSci si~, pracuje i jest tym, co Czyni.
UZywa rzeczy ziemskich, jest najnizszym krancem
Czlowieka, lecz zwracaj~c si~ wzwyz po porad~
Zarazem si~ rozwija i jest rozwijana
Przez drug~ dus~, ktora umieszczona w mozgu
UZywa pierwszej duszy wraz z jej uzytkami,
Czuje, mysli i pragnie - co Wie, tym jest wlasnie.
Ona wyzej znow swoj~ kolej~ si~ zwraca,
Zarazem si~ rozwija i jest rozwijana
Przez t~ o s tatni~, ktora uzywa dwu pierwszych,
Istniej~c niezalemi e od ich wspomozenia
I stanowi~c czlowieka jest, czym Jest po prostu.
Spoczywa na poprzedniej, budzi j~ do Zycia,
Jak to budzila pierwsz~, zwracaj~c si~ w gor~
T rzyma si~, jest trzymana przez Boga, jest gomym
Krancem czlowieka w strasznym punkcie obcowania.
Nie potrzebuje miejsca, gdyz wraca do Niego.
Ktora Czyni, Wie, Jest - dusz troje, jeden czlowiek.
Dalem tu krot k~ gJ o~ do Teotypasa.]
Potem zas: "Zagiew niegdys plon~la wspaniale,
Teraz koniec jej tylko tli si~ wsr6d popiolow.
Rozdmuchac i skr~ - wr6ci, rozZarzy si~ nieco,
Gdzie kiedys si~ l>alila - tak wlasnie pobudzam
D usz~, ktora sluZyJa mi, az mow przywola
To, co chowaj ~ w ksztaJcie prochy mego mozgu .
One czyni~ wysilki na ostatku ciala,
Probuj~c mowu zaznac prawdziwoSci rzeczy" 
(Usmiechn~1 si~) - "Najbardziej oczywistej prawdy,
Jak ta, Ze wy jesteScie moimi synami,
i.e Piotra wraz z lakubem smierc dawno zbawi!a
I to ja wlasnie jestem waszym bratem Janem,
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Kt6ry widzial i slyszal, i pamiyta wszystko.
Pamiyta wszystko! to nie tak trudno powiedziee.
COZ, je:i:eliby prawda spadla na mnie z gory,
Jak cz~tokroe? To znowu mogloby siy zdarzyc.
Bez w'l,tpienia On moglby stan'l,c tu przed nami
Z glow,!: jak biala wema, oczyma jak piomien,
Siedmiu gwiazdami, mieczem - tak jak Go widzialcm
Ja teraz drZee mog'l,cy tylko i rozrnyslac:
'Jak zdolen byl wasz brat zniese ten widok i przezyc?'"
"Gdybym :i:yl dluzej, przeciez dla dobra, miloSci
do ludzi: nic juz, tylko te popioly
Trzymaj'l, jeszcze poz6r mnie, kt6rym byl Janem Gdy rozsypi,!: siy, wtedy jui: nie pozostanie
Nikt :i:yj'l,cy na Ziemi, kto znal (to rozwazcie!),
Widzial na wlasne oczy, m6g1 dotykac ryk'l,
Siowo Zywota, ktore bylo na pocZ'l,tku.
Jak b¢zie, kiedy nikt juz nie powie 'Widzialem'?"
Wi~kszej
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,,010 droga miloSci: schyla siy, by podniesc.
Gdy kazano mi uczyc, uczniowi Chrystusa,
Chodzilem po szerokim swiecie dlugie lata
GlosZ'l,c: 'Tak wlasnie bylo. Widzialem. Slyszaiem.'
Mowi'l,c, jak bylo trzeba: i ludzie wierzyli.
A p6Zniej przyszlo do mnie nowe polccenie
Na wyspie Patmos: uczyc rni tam nie kazano,
Tylko po prostu sluchac, wzi'l,c ksiygy i pisac,
Nie mieszcZ'l,c w niej niczego pr6cz danego slowa.
Nic nie pozostawiono dla me go rozs'l,dku,
Nic do zrniany: pi salem i ludzie wierzyli .
Potem, choe moj czas stopnial, Zadnych juz polecen
Ni wezwan, zeby pisac; znalazlem wiyc drogy
I, oparty na wiedzy tylko, nauczalem.
Ludzie winni przez milosc w moc miloSci wierzyc.
Pisywalem tez listy do moich przyjaciol,
Daj'l,c im rady jako przyjaciel, nic wiycej.
Oni rzekii, :i:e piszy slusznie - i wierzyli.
W kOIicu jednak, coz, czulem si\! pozostawiony
Jak bezsilna meduza na Patmijskim brzegu,
By mowic oschlym gapiom pia:i:y, jak si\! czulem
Dawniej, wsr6d otwartego morza i pot\!gi,
Powtarzac ci'l,gie: 'Znalem. Widzialem. Slyszalem.'
I ruszyc znow moirni dawnymi sziakami
W czasie, kiedy Antychryst chodzil juz po swiecie
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I wielu Antychrystow gladko odpieralo:
'Czy nie jestem Jasperem, jak ty jestes Janem?
Byles mlody, przez lata mogld cos zapomniec,
WyjaSnij nam: dlaczego i jak mamy wierzyc?'
Nie przeszio mi przez mysl, by spuSclc na nich ogien
Albo, jak w najwczeSniejszych, pelnych cudow czasach
Upolowac skorpiona, zdeptac glow~ w~:ia,
Lecz cierpliwie mowilem im 0 Zyciu Panskim
Zapomnianym, poznanym ZIe - niech Dno dziala.
Wiele z tego, co niegdys w uczynku i slowie
Zostalo dostatecmie, prosto wylozone,
Uroslo (moZe dusza tei: moja urosla
Oswojona ze swiat/em, karmiona przez lata,
Wiedziona i strzezona, by widziee i mowic)
Nowymi znaczeniami, swiezymi skutkami;
Siabe niegdys plomyki jasnialy jak gwiazdy,
Nazwalemje w spisanej wtedy Ewangelii.
Ludzie jednak mowili: 'To bylo juz dawno.
Gdzie obietnica Jego przyjscia?' - zapytali
Ci mlodzi, w swojej sile niech~tni czekaniu,
Mnie, ktory bylem starcem w dziecinstwie ich oj cOw.
Ja przez milosc radosnie im odpowiadalem,
Gdyz bylem w on czas, wiek moj mogl im bye pomocny,
1 mysl~, ze z nich wi~kszosc uwierzyla wtedy.
W koncu posroo tych staran poczulem si~ chory,
przynieSliscie mnie tutaj, przeczulem swoj koniec
1 spac poszedlem z jedn~ mysl~, ie przynajmniej,
Choeby nawet swiat caly le:ial w nieprawoSci,
My posiedlismy prawd~, Bog uczyni reszt~.
Teraz budz~ si~ jednak w takim nied ol~stwie,
Jakbym nagle zeSlizgn~1 si~ i spadl gl~boko,
Nawet poza obecnosc dawniejszego siebie,
Probuj~c wci~ uchwycic migaj~ce fakty,
Ai si~ odnajd~ z dala od mojego swiata,
Szukaj~cy oparcia pod pust~ otchlani~
Wraz z nie narodzonymi ludZmi w obcych krajach,
Mowi~cymi - ja slys~ to a1bo przeczuwam:
'Czy Jan w ogole Zyl i czy mowi, co widzial?
Upewnij nas, pytamy, co on mogl zobaczye!' "
" I jam ich upewni~? Jam mog~ wspolczue Oni maj~cy cialo, mlodosc, pozor sily
W kazdym duchu, zmuszeni czekac swego czasu,
Zyj~c i wci~ si~ ucz~c, gdy lata im wtor~,
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Zdzieraj,! zgrubialosci, pozwalaj,! przejrzeC Ze mn,!, ktory nie jestern ruczym juz zwi'!zany,
Ale drZ,!co, zaledwie n¢zny strzW posrodku
Lez~ nagi pod grotern powszechnego swiatla?
Czy to na ruc stajemy si~ starzy i slabi,
M y, dzieci Boze? Bol wraz kO!lczy si~ z zaslug'!.
Dla mnie te wydarzenia - tak, ta Smierc i Zycie,
o ktorych napisalem byly' - dla mnie trwaj,!,
S,! tu i teraz: juz si~ niczego nie I~kam.
Czy nie rna Boga w swiecie przez Niego stworzonym?
Czy nie jest Jego milosc w ci,!glej walce z grzechem
Widornie, kiedy zlo jest czyruone na ziemi?
Zlo, bol i milosc - wi~cej cOz widz~ dokola?
Ba, jeszcze Zmartwychwstanie, jeszcze Podniesienie
Na praw'! stron~ tronu - cOz jeszcze poza tym,
Gdy prawda krusz'!c Sciany zalewa m,! dusz~,
I choc widzialem grzech i smierc, pomimo tego
Mog~ dojrzeC nietrwalosc i n¢z~ ich obu,
Dobro i chwal~ przez rue wlasnie dokonane?
Widzialem juz pot~gi; wid~ Milosc slab,!,
Jak staje si~ Pot~g,!, a w tym slowie 'widz~'
Tak, jest rozpoznawalny swi~ty Ouch ich obu.
Unosi si~ nad duchem czlowieka, otwiera
Jego oczy i kaZe patrzeC: tak je widz~.
Lecz wy, dzieci przez Niego ukochane rownie,
Warn trzeba - jak mnie trzeba szkla szlifowanego,
Ktore ongi widzialem w jakims miejscu swiata.
Zr\!Cznego rzemidlnika bylo ono dzielem!
Tuba, ktor,! obracal na rzeczy zbyt bliskie,
Jawi,!ce si~ spojrzeniu w zbyt krn,!bmym nieladzie,
Aby nieuzbrojone oko je obj~lo;
Kiedy patrzeC przez tub~, znajd,! si~ daleko,
Zwarte i okreslone, wyrazne i male 
Tak wlasrue warn potrzeba poj,!c, jak,! prawd~
Ja widz~, sprowadzon,! do faktu w historii,
Start'! do przejrzystosci, w kazdym punkcie pewn,!
I odlegl,!: wy sens wasz musicie wydobyc
Z gl~bi wiecznosci, ponad czasem go rozci,!gn'lc
I stan'lc przed tym faktem, tym Zyciem i Smierci'l,
Stac przed rum patrZllc, az si~ rozprysnie, rozpadnie,
Otworzy si~ jak gwiazda, wszechogamiaj'lcy,
Urosnie swiatem dla was, jak jest moim swiatem".
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" CM, iycie z jego plonem radosci i nc;:dzy,
Nadziei, strachu - wierzcie sc;:dziwemu bratu 
Jest szans~ na zdobycie uc~cej miloSci,
Jak~ milosc bye mogla, jest czy byla wlasnie,
I my dzieriymy odt~ do ostatecznosci
Tak~ prawd~, swiatowym zawisciom na przekor.
Zyskawszy prawdc;:, mamy prawdc;: - oto wszystko.
Zwaz, jak podwojn~ drog~ jestdmy wiedzeni,
Jak rozmaicie dusza uczy sic;: od cialal
Ciala, ktoremu dane jest tak malo czasu,
Ktore opr6cz nauki musi dae podstawc;:
Wyczynom duszy. Bylo nam pomocne swiatlo
I cieplo pieszczotliwe, i zywnosc d ogodna
Galu kaidego z ludzi, tysi~ce lat temu,
Jak teraz mnie i tobie. I cialo wykwitlo
Od raw tak wysoko, cialo - lecz nie dusza!
Gdyz m¢rcy, w tej godzinie gdzid medytujllCY,
W Rzymie albo Atenach, mog~ dostrzec przejaw
Wiecznej potc;:gi, jeszcze niOOawno ukryty.
A kiOOy sic;: w ten sposob potc;:ga rozszerzy,
Rozszerzy sic;: tez eter j~ oplywaj~cy,
Milosc, ktora moe wienczy, Jezus Chrystus w Bogu .
A je:i:eli podobnie bc;:dziemy sic;: uczye,
Az Ziemi a spocznie, minie czas bezuzyteczny. Trzeba skrZC(tnie, codziennie dokladae starania,
Aby utrzymac w duszy zdolnosc bohaterstwa,
Wznosic nowe zapory przOO starym rozkladem ,
Stawiac czola najciC;:Zszym iyciowym sprawdzianom,
Wci~z zadawaC pytanie: 'Czy Bog nas miluje
I czy my utrzymamy tc;: prawd~ przed swiatem?'
Wiecie, :i:e nie potrzeba zadnej d alszej proby
Dla dobra, ktore cialo czerpie z ziemskich zrodel.
Moglismy wieki marzn ~c, a dano nam ogien.
Dlatego doceniamy cal~ jego wartosc,
Ch ronimy go od wszelkich wypadkow - wy wiecie!
T a bajka 0 krad ziezy, 0 Prometeuszu
Dajllcym ludziom ogien Zeusa, jest jui: stara
(Bylem przyzwyczajony wysluchiwac pogan)
I zapomniana; ogien zas, sk~dkolwiek wzi~1 sic;:,
Jest oto, drogocenny rownie dla sofisty,
Przyj muj~cego smiechem mit Ajschylosowy,
Jak drogocenny byl dla satyrow z tragedii,
Probuj~cych go dotkn~c w rozpustnym podziwie.
Jezeliby tak bylo z dusz~ - ten dar prawdy,
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Raz uchwycony. bylby tak pewn:t zdobycz,!:.
Jak dary ciala, tak tez moglby si~ rozwijac.
290 Zatem proba czlowiecza wskaze, jcgo ziemia
Skruszy si~; bowiem ma on namysl i decyzj~.
WaZy, potem wybiera: czy more dac ogien
Za zioto lub purpu r~, znaj,!:c jego wartosc?
Czy oddalby Chrystusa, znaj,!:c Jego wartosc?
295 Dla ludzkiej proby, m6wi~, dowody s:t kryte
I tego faktu si~ nie uchwyci, jak inne,
Ani tez w swoim i;yciu nie uzna tak prosto,
Jak choeby przyjemnoSci. kt6r:t daje ogicn.
Wzdychacie: ' Wczesniej bylo latwiej niZii tcraz'.
300 Po to, by odpowiedziee, zostaj~ przy i;yciu.
Spojrzcie na mnie: obecny bylem od pocZlltku.
Wiecie, co ja widzialem, potem przyszla proba
Pierwsza, wlaSciwa tcmu, ktory widzial wszystko.
'OpuScic Zbawiciela, ktory si~ przemienil,
305 Ktory chodzil po morzu i wskrzesil zmarlego?
Coz moglo ci~ do tego zmusic?' - zapytacic.
Coz moglo? Choeby swiatlo pochodni i halas,
I nagle rzymskie twarzc, i brutalne r~ce,
I strach, co jeszcze Zydzi mog,!: zrobic. Tyle.
310 Czytacie 'opuScilem i ucieklem' w Pismic.
Tam byla moja proba i tak si~ skonczyla.
Ba, ale d usza miala prawd~, mogla wzrastac:
Jeszcze rok albo drugi - jakiez male dziecko,
Jakaz czula niewiasta, ktora nie widziala
315 Nic z tego, com ja widzial, slyszala cos ledwie,
Nie uscisn~la krzyza beztrosko si~ smicj,!:c
Albo w plon,!:cej szacie nic dziykuj :tc Bogu?
Czy byla wi~ bezpieczn,!: prawda? Niezupelnie.
Zacz~la si~ j uz cicha praca. poprzez ktor'!:
320 Prawda swym absolutnym blaskiem oslepiona
Musi okiem miloSci przcnikac zw:ttpienie.
Nauczyciele byli zaj~ szeptaniem:
'Starzy mowi,!: prawdziwie, ale mlodosc wkracza
Tam, gdzie wiek bl:tdzi t~po, slaby z podniecenia
325 I z wysilku: po dzis dzien drzemie pelna nauka.'
Czym byla zatem rzymska opuszczona wlocznia 
Przeszkod:t dla mnie, ktorym czul i badal prawdy Tym staly si~ nauki przebieglych j ~zykow:
Ebiona czy K erynta. albo im podobnych.
330 Az wezbral okrzyk: 'Ratuj naszego Chrystusal'
Opowiedzialem im na to 0 i;yciu Panskim,
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Zapomnianym, poznanym Zle - niech ono dziala.
T~ pra~ wykonalem - co nadejdzie dalej?
Co mowi~ ludzie - slys~ to alba przeczuwarn:
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'Czy Jan w ogole Zyl i ezy mowi, co widzial?
Upewnij nas, pytarny, co on mogl zobaczycl' "
"Czy to jest rzeczywiScie brzemi~ dni ostatnieh
I czy ja mog~ pom6c dzwigac je warn wszystkim,
Aby si~ rnoja slabosc stala wasz~ sil~?
Gdyby si~ w tej jaskini urodzilo dziecko
I w niej wyroslo, slysZlle, jak chwalimy slonce,
Lecz znaj~e tylko zamiast swiatla w~tly poblask,
Ktos kochaj~ey ehlopca, ehc~ey, by si~ uezyl,
Cieszylby si~, samemu slepn~c tutaj najpierw
Cale miesi~ce, bowiem wtedy rnoglby poj~c,
Jak Zle praeuj ~ oczy zrodzone w ciemnosci.
Zdolalbym, Slldz~, temu ehlopcu wytlumaczyc,
Ze jest jasniejsze swiatlo od znanych mu odbic,
Nie rnusialbym nalegac: 'Widzialem, wi~ uwierz!'
Ci~zkie jest brzemi~, ktore przychodzi warn dZwigac
Na dni ostatnie, kraje nowe lub zmienione,
Zostawionym beze mnie, co juz stac si~ musi .
Czy macie w~tpliwoSci, Bracia? Pr~ko z nimi!
Widz~, jak rozmawiacie i kaZd~ twarz now~.
Moze to gdzieS na polach w zohym, letnim zmierzchu ,
Na wyspach nie nazwanych jeszcze posroo morza,
Czy moze na przechadzce w cien pod kolumnad~
Z dala od zbiegowiska w jakims wielkim rnieScie,
Gdzie teraz w sarnotn oSci Spiewaj~ skowronki,
Czy w zadumie nad slepym rumowiskiem glazow,
o ktorych wpierw mnieman o promo, ze to Efez:
I nikt juz nie zapyta swego towrrzysza:
'Gdzie obietnica Jego przyjscia?' - lecz: 'Czy On byl
W ktoryms ze swych spisanychiywotow objawion
lako moc, rnilosc, dusza oddzialywuj~ca?' "
"Pr~zej, czas nagli, caly umysl wypowiedziee,
Pytajmy, odpowiedzmy i b~dZmi zbawieni!
Moja ksi~ga wci~z mowi, jej slowa nie rnin~,
Slucha si~ w ciszy, nie drwi, lecz argumentuje:
'Oto powieSc 0 rzeczach sprzed tak wielu wiekow.
Jak~ prawd~ drugiego dnia wypowiedziano?
Cuda, ktore wspieraly nauk~, s~ na nie,
Zostaje milosc: dobrze, musimy wi~ koehac,
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Co kochamy najbardziej - pot~g~ i miloS<:.
Uznajmy je w swiadectwie nam tu przedstawionym,
Przyjmijmy je w Chrystusie: po co zatem Chrystus?
Czy On byl? Czy nie mysmy Go sami stworzyli?
Umysl przyjmuje to, co zawiera, nie wi~j.
Najpierw wi~ 0 miioSci: wyznaj~c Chrystusa
Dowiedlismy,:le lego milosc pojmujemy,
Co dowodzi , :le ona wczesniej juz w nas tkwila.
Znalismy j~ , rozpoznac tylko nie umiej~e.
To zwyczajna projekcja gl~bi ludZkiej duszy,
A gdy ezlowiek j~ kocha - powraca odbita,
lakos si~ okreSlaj~c w tej drodze poza nim;
Wyrzueona w powietrze opada na ziemi ~
Z imieniem , ksztaitem, mi tem - zwykla ludzka kolej.
l ak dowiedziesz, :le Chrystus przyszedl winny sposob?
Wyprobujmy pot~g~: On rz~dzi stworzeniem,
lest wi~ stworzony kiedys swiat, teraz rz~dzony,
Chyba:le zawsze bylo tak, jak dzis widzimy.
Starey twierdzili, :le to spr~zone rumaki
Ci~gn~ sloneczny ryd wan ze wsehodu na zaehOd.
Dzis slonee sarno z siebie zachodzi i wschodzi ,
lak gdyby poruszala je r~ka i wola Ci z wol~ i r~k ami dlugo tak s~dzili.
Tu juz jest szept wyrainy nowego pytania:
Czy kazda sila musi bye podobna naszej?
My mamy r~, wol~, to zas co prowadzi
Sionce, jest sil~, prawem nazwanym, nieznanym,
Gdy woItt, milos<: znamy przeciez. Znaki tego
Swiadkowie potwierdzaj~, oznajmiaj~ ksi~gi,
'Le, aby nasze plemi~ nagrodzic lub skarac,
Slonce zmienialo pory zachod u i wsehodu,
Albo stawalo w miejscu - czyz nie rna potwierdzen?
Ziemia wszakze wymaga tak pilnie nagrody,
Czy kary dzisiaj , jak przed wieloma wiekami
A nikt nie oczekuje, :le wmiesza si~ slonce.
Byla to zatem zwykla pasja i pomylka,
L ub zbl~kan a gorliwos<:, zmieniaj ~ca prawdtt.
Wroemy daleko, dalej, do narodzin rzeczy:
Zawsze jest wola, milos<: i inteligencja
Czlowieeza! - ktor~ daje on mysl~e, ze znalazl,
lak dal juz kied ys glow~, cialo, r~ce , nogi,
By wspom6c form~ , ktor~ nadal swoim bogom.
Czolo l owisza, oezy lunony znikn~ly,
Lecz przetrwal gniev. lowisza wraz z dum~ lunony,
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Az wyparly je wola, pot~ga i milosc,
Prawo zas wyprze milosc, wol~ i pot~g~ 
Jakiz dowOd, Ze Bog jest winny sposob? Wszystko,
Wszystko to jest projekcj'lludzkiego umyslul' "
"Nie, nie dawaj mi win a, ja czuj~ si~ silny.
Daj moj'l Ewangeli~ tam, gdzie klad~ ~ce."
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" Mowi~, ze czlowiek stworzon jest, by stale rosn'lc.
Wsparcia, ktore mial kiedys, juz nie potrzebuje,
Uroslszy chociaz troch~, jest go pozbawiony,
Gdyz rna nowe potrzeby, dla nich now'l pomoc.
Waine jest tylko, Zeby si{: wspinac na kaid'l
Zobaczon'l wysokosc; pomoc przy wspinaniu,
Szczebel juz przekroczony moze si~ zalamac:
KaZda rzecz cierpi zmiany, u Boga jest prawda.
Jego na kazdym stopniu widzi si{: na nowo,
Kruszy si~ ziemski szczebel, dokonuj'lc sluzby
I nic nie b¢zie po raz drugi dowodzone.
Rozgamiacie patykiem ogrodow'l ziemi~,
Zeby ukazac kielki ziol nie narodzonych
I sprawdzic, Ze niedbaly krok moZe je zniszczyc.
Gdy ziola juz faluj'l, odklada si~ patyk,
Bo gdybyscie w'ltpili w ich rodzaj i dobroe,
Nie b{:dziecie starego patyka uzywac,
Ktory obfitosc nasion odslanial pod ziemi'l,
Ziolo odkryje w swietle, zaszczytnie warn danym,
Na co wskazuje owoc. Owoc zas tej ksi{:gi
Jest widoczny, nie musz'l potwierd zac go cuda.
Zjawil si{: owoc? Cuda wi~c uswiadomily,
Ze jest korzeri z lodyg'l, dotlld zachowane
Od kopyt wolu, knura, od wybrykow kozla.
Czyz czlek jest koiowrotem, zeby pi'll si~ w gor{:
I opadal, i znowu wspinal si{: mozolnie?
Nie! - urosl, ci'lgle wzrasta, - pami~ta nauki
I pozna tysi'lc rzeczy, a nie wci'lz to sarno!"

"To jest nauka pogan: posluchajcie mojej."

455

"Mowi{:, ze jak niemowl{:, czas krotki karmione,
Urasta w chlopca, ktory sam si~ juz odzywia,
Tak wnysl musi najpierw powoli ssac prawd{:.
Gdy jesc wnie - zabiera si~ pokarm dzieci~y.
Kanni{: dzieci{: nie patrz'lc, czy ono chce tego,
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A ehlopiee musi sam jesc lub przymierac glodem.
Krzyknlliem raz: 'Zebyscie wierzyli w Chrystusa,
Ten oto S1epy ezlowiek odzyska widzeniel'
Krzycz~ teraz: 'Namawiasz: Jestem czlowiek bystry.
Smieje sie z opowiesci, jak Jan leczy slowem,
UczyiJ wiec cud raz jeszcze i wei mojq wiare.'
M6wi~, Ze ten cud w por~ zostal uezyniony,
Kiedy bez niego wiara nie byla mo:iliwa.
ezy to przemiana stala si~ w wygllldaeh swiata,
Czy moi:e przyszla z naszyeh umysl6w, widZllcych
Z wygllld6w swiata tyle wlasnie i nie wi~j,
lie B6g chce dla swego celu (c6i: ja widz~,
Iak przypuszczacie, tam gdzie wy widzicie skal~
Dokola?) - tego nie wiem. Skutki byly takie,
Ze wiara rosla, pr6i:ne byly dalsze cuda:
Nazbyt liezne zniewolic moglyby, nie pom6c.
Wyznanie Boga - m6wi~ - w Iezusie Chrystusie,
Potwierdzone rozumem, rozwillZe dla ciebie
Wszystkie problemy na tej Ziemi i poza nill,
Ono doprowadzilo ci~ tei: do mlldrosci.
Odrzucisz to, by dowieSc jui: dowiedzionego?
W tak kr6tkim i:yciu, z silll, by ui:yc dowodu,
Zostawisz wiedz~, wr6cisz tam , sklld wytrysn~la?
Masz jll, zatem ui:ywaj niezwloeznie lub umrzyj!"
"Gdyi: m6wi~, Ze jest smierc i Ze to smierc jedyna,
Kiedy zgub~ czlowieka rodzll jego zdobycze,
Niewiedza plynie z wiedzy, ciemnosc ze swiatlosci,
Brak miloSci z miloSci wszechokazywanej.
Smierc lampy, kiedy nadmiar oleju jll dlawi,
Zollldka - gdy usyeha zapchany pokarmem.
Z niewiedzll razem trwala pewnosc uleezenia.
Gdy czlowiek przerai:ony natur~ zapytal:
'C6i:, jei:eli si~ kryje moe poza tll moc~T
Potrzebowal spemienia, kt6re B6g dac moZe
I dal, jako Ze macie zapisane slowo.
Lecz kiedy czlowiek widzi, i:e moc moc podwaja
I pyta: 'Gdy jest moe~ wszystko -- po c6i: wolaT
WoIa, to zr6dlo moey - sam b¢ llC czlowiekiem
Ma ludzk~ moe i woI~, by m6g1 si~ nauczyc
T~ odrobin~, jak si~ jedno z drugim l~czy
W ogromie - taki ezlowiek napadl sam na siebie
I tak trwa, co w porZlldku natury jest smierci~."
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"Kiedy zas czlowiek spytal: 'COi:, jdli jest milosc
Poza wolll i m~ , jak one prawdziwa?' Potrzebowal spernienia, h ore Bog dae moze
I dal, jako i:e macie zapisane slowo.
Lecz kiedy czlowiek, wsz~ zie milosc spostrzegajllc,
Wywodzi: 'Skoro milosc jest wsz~zie widoczna,
Skoro moi:emy sami kochae, bye kochani 
My tworzymy t~ milosc, nie bylo Chrystusa' Jak pomoc temu, ktory ~llc tak swiadomym,
Ze musi kochae, musi nadto bye kochany,
Majllc milosc, Chrystusa przeciez dowodzllCll,
Odrzuca Zbaw~ wla&nie przez potrzeb~ Jego?
Knot topi si~ w oleju, i:ollldek omdlewa
Rozd~ty pozywieniem, ludzka dusza ginie."
"Jesli odpowie: 'Przeciez to byly czas caly
Sztuczki, a wina tkwila przede wszystkim w tobie.
Twa opowiesc 0 miejscach, czasach i imionach,
Gdzie, kiedy, jak powstala ostateczna prawda Twa pierwsza prawda nic nam w koncu nie odkryla,
Dlatego tei: i druga ponosi uszczerbek.
Na cOz jest dawae wiedz~ skoro p rzez sam sposob
Jej udzielenia dar nie przynosi pozytku?
Dlaczego odrobiny pomocy odmawiasz,
Ktora by mogla wstrzymae wlltpliwoSci, proi:ne
W obliczu prawdy - prawdy jednej, absolutnej?
Dlaczego mu sz~ szukae i trafiae na oslep,
Rozpoznawae, czy jestem slaby, czy tei: silny,
Nie i:lldajllc od ciebie rychlej odpowiedzi:
Czy to raz bylo, czy tei: ani razu? - wtedy,
Teraz i zawsze, perna prawda mi~zy ludimi.
Czy Jan jest w swoim dziele tylko ciemnym wieszczkiem?
Zapytajmy raz jeszcze 0 ten slawny dramat:
Jak dla nietrwalych ogien Zeusa byl Scillgni~ty,
Ukryty w lasce i na Ziemi~ sprowadzony:
Jest f akt w tej opowiesci, wykrzykuje m~drzec,
Smiertelni otrzymali ogien, to jest faktem,
Choc ogien jest energiq i powstal na ziemi.
Jak z powidcill Tytana, tak jest teraz z twojll:
Dlaczego w nas podsycasz billd i pomieszanie,
Nie mowillc calej prawdy we wlasciwych slowach?' "
" Odpowiadam: czy jeszcze potrzeba dowodzie
Najpierwszego twierdzenia, najprostszego prawa:
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Czlek nie jest Bogiem, lecz rna Bozy eel, by sluZyc,
Mistrza, by bye posrusznym, drog~, by j~ obrac,
Ma cos do odrzucenia, cos, zeby si~ stac tym?
Gdy to uznasz isc trzeba od starego w nowe,
Od proi:nego w prawdziwe, od bl¢ u do faktu,
Od tego, co si~ dobrym zdawalo, w najlepsze.
Jak moglby czlek inaczej dokonac post~pu?
'Czym jest Bog?' - zanim sprawy tej nie podniesiono,
Nie spytal 'Czym ja jestem?' uden dziki czlowiek,
Ani nie odparl: 'PierwsZll, i najlepsz~ z rzeczy'.
Lecz uznaje t~ godnoS<': teraz, jesli wierzy,
Ze more istniee Moe bez woli i mHoSci.
W przypadku BoZym - zwie on to Prawem Natury;
A rownoezesnie w sobie rozpoznaje mHoS<':
Nie mniej, niz moe i wol~ - i slusznie uznaje.
Jesli czlek si~ okaie jedynym stworzeniem,
W ktorym te trzy si~ l'lcz~ choeby w malym stopniu,
Choeby najslabsza byla moe, rniloS<': czy wola,
Jereli si~ odnajd~, na wierzch wydob¢~ 
On jest na pewno wtedy wyrej postawiony
Niz jakakolwiek moe bez woli i rniloSci..
Tak Zycie ujawnione choe w malenkiej muszee
(Gdy ziarno kurzu przemknie, jej lot poznajecie)
Cudowne jest nad cialem martwego Atlasa,
Danym godniejszej muszee do jej odpoczynku!
W ten sposob czlowiek staje si~ najwyiszym - Bogiem
Po prostu, tak zwyci~two prowadzi do k1~ski,
Zdobycz do straty, swietny rozkwit do upadku.
Zycie si~ niemoZliwym staje, czyli smierci~ . "
"Lecz jesli

odworuj~c

to zadrzy i powie,
i w swojej prostocie
Nie moze poznac Boga ni si~ co do Niego
Pomylie, wskaz~ tego skutki bezposrednie
I powiem, ze przez takie wyznanie upada
Wprost na rniejsce czlowieka: ni Boga, ni zwierza,
Wiedz~cego, co moze wiedziec i nie wi~ej.
Nizej od Boga, ktory wszystko wie i moze,
Wyzej od zwierZll,t, ktore wiedz~, mog~ tyle,
lie jest w ich granicach, zawsze doskonale,
Nidwiadome, co wiedz~, nie pragn~ee wi~ej;
Czlowiek wie w cz~Sci., ale wyobraia sobie
Cos wi~j, pnie si~ zawsze od marzen do prawdy
I w tym usilowaniu, przemianie powietrza

Ze jest tylko czlowiekiem
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W cialo, kt6re pochwycie moze i ui:ywae,
Znajdzie postw, czlowieczl! cech~ osobliwl!,
Nie Bozl!, nie zwier~Cl!. B6g jest i sl! one,
Czlowiek jest w cz~Sci, w pelni rna nadziej~ bycia.
Postw nie moglby bardziej duszy przyslugiwae,
Gdyby to, 0 co walczy, znalazla od razu,
Domysly si~ zmieniiy w absolutnl! wiedz~ Niz ruch sluZylby cialu, gdyby wszystko wok61
Stalo si~ zwartl! ziemil!, gdzie teraz w przestrzeni
Poruszam si~ swobodnie mi~zy spoczynkami.
Przy tych warunkach czlowiek musi bye swiadomy,
Ze nie m6g1 wiedziee dawniej tego, co wie teraz,
Zas wiedza, kt6rl! dzisiaj uwaza, Ze posiadl,
MoZe si~ choeby jutro okazae falszywa;
I wiedza przez to wzrosnie, bowiem czlek si~ uczy,
Gdyz Zyje - i to znaczy wlaSnie bye czlowiekiem.
Stawionym, by si~ uczyl od samego siebie,
Wpierw jak bestia, zmuszony do tego przez fakty,
Potem ludzkl! zdolnoScil! przez sw6j wlasny umysl,
Natur~, zwyczaj, wiedz~ obr6conl! w prawo.
Bozy to dar, ze czlowiek rna poczucie prawdy,
T~kni i chce jl! zyskae, chwytaj~c si~ bl~6w
lako pomocy w drodze, zanim fakt osi~gnie.
Tak rZeZbiarz zanim dzielo uksztaituje trwale,
Otrzymal dar podobny: rna poj~cie ksztaltu,
P6miej czuje pragnienie, by ten ksztalt wytworzyc,
Bierze wi~ glin~, z g1iny sw6j ksztalt wywoluje
I oglasza: 'Mam teraz rzecz widzianl! wczesniej.'
lednak to, co zrobione, przemienia si~ zawsze
Z podobnego do prawdy falszu w prawd~ sam~.
C6Z, gdyby rzeibiarz krzykn~l: 'Nie dostrzegam twarzy,
Tulowia ani n6g w tej bezowocnej g1inie?'
Raczej by mu polecie, zeby klasnl!1 w dlonie,
Zasmial si~: 'Oto ksztalt moj, zyjl!cy na nowo!'
Uradowal si~ falszem i rzeibil zen prawd~,
Zanim nie przyklaSniecie gotowemu cialu,
W ktorym jest dalej cialo udajl!ca glina,
Wlasnie w tobie, w nim wlasnie, oto ludzka droga.
Bog jedynie strumieniem tworzy Zywe ksztaity,
Czy odrzucicie lego przymierze stworzenia?
Nie istnieje juz wzorzec, w spotkaniu na Gorze
Objawiony, za chwil~ powrocony w nicose,
Lecz kopie, ktore staral si~ sporZlldzie Mojzesz,
Sluzl! wcil!Z i gdy trzeba, Sl! zas~powane:
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Robil!c nowe naczynia si~gacie ich wzoru!
Jdli si~ sprzeciwicie, Sl!d na waszych glowach
Nie da ostatecznosci si~gnl!(;' anielskiego
Prawa, piastujl!cego kai.dy poryw duszy,
Gdzie prawo, zycie, radose i odruch Sl! jednym! "
"Takie jest wlasnie brzemi~ na dni ostateczne.
Przezylero, by ustyszeC to na wlasne uszy,
Odpowiedziee wlasnymi wargami: czy starczy?
jezeli przyjdl! dalsze, gorsze od tej biedy,
W kt6rych walczl!cym bracioro trzeba b~zie pomoc,
Oopoki we mnie bije odrobina t~tna,
Mog~ bye nieobecny jeszcze nawet dluzej,
Wyrywae bll!kajl!cych si~ Slepcow z otchlani,
Choebym rrual pozostawae przez sto lat nast~pnych! "
Ale on nie iyl. Bylo okolo poludnia,
Ozien zmierzchal jakos. W pi~u pogrzebalismy go
I poszlismy pi~oroa roi:nymi drogami ,
Ja powr6cilem, wci~ si~ kryjl!C, do Erezu.
Usta jaskini pewnie wypelnil juz piasek.
Walens zaginl!l, nie wiem nic 0 jego losach,
Baktr zaS byl tylko dzikim, dziecinnym czlowiekicm,
Nie umial pisae, mowie - jedynie rnilowae.
Tak wi~, aieby pami¢ 0 tym nie zgin~la ,
Zwazywszy, ze juz jutro mam walczye z bestiam i,
Przekai~ to Febowi, i jemu uwierzciel
Gdyz wielu b~zie szukae, by znalezc oblicze
Ukochanego Jana, ktoremu sluiylem
Gdzid w iyciu na tyro swiecie: ci ludzie pobll!dz q :
Albo Zle odczytajl!. co jest w ciemnych slowach
Na koncu jego ksi~gi, jak sam 0 tym mowi ,
Albo Zle zrozurniejl! cos w tej opowieSci.
Przekazywanej z ust do ust, jak ja przypuszczam .
Uwierzcie, i:e juz nigdy go nie zobaczycie
Z jego boskim spojrzeniem iywego na ziemi!
Gdyz wszystko bylo tak, jak m6wi~. Teraz czlowiek
Lezy, jak leial niegdys, na kolanach Boga.
[Kerynt czytal i dumal,

nast~pnie

dodano :

" JeSli Chrystus, ktorego oglaszasz, byl czlekicm
Jedynie, pierwszym z ludzi. ale niczym wi~j 
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Moiesz miee go w nagrod~ za to, co uczynil
Za najlichszego z wszystkich, teraz i na zawsze.
Bowiem sp6jrz: On pojmowal iycie jako miloSt,
MiloSt zaS jako cos, co rna wnikn~c, wypelnic,
Z~czyc z Nim kaZd~ dus~ przezen ukochan~.
Tyle dla szcz~cia ludzi, ludzkie szcz~scie - Jemu.
On odszedl przygotowac nagrod~ - m6wicie.
Do tego czasu jui si~ wiele dusz wyzwoli,
A bardzo wiele pozostanie iywych.
Ba, gdyby Jego przyjScie odwloklo si~ nieco,
Powiedzmy 0 lat dziesi~c (czy moie dwanaScie,
Jak liczy wielu) - czy dla kaidego z twych palc6w
Nie znajd~ si~ w dniu owym, w kt6rym swiat si~ skonczy,
Setki dusz, kaida wsparta Chrystusowym slowem,
Ze On przyjdzie pol~czyc si~ z nami wszystkimi,
Ze mn~ jako P amfilem i z nim jako Janem,
Oblubieniec dla kaidej pannyl ezy tak moina?
A m6wil, it: dla tego iyl i umarl za to.
Nazwij Chrystusa Bogiem bez granic lub nazwij
Zgubionyml"
Lecz to wlasrtie Kerynt jest zgubiony.]
llumaczyl
Tomasz Kubikowski

w, 47 - Wadliwa sktadnia u Browninga. OczywiScie to Baktr postradalby ko~ i i;ycie.
w. 64-zob. J 11. 25
w . 104 - Teotypas jest postacill fikcyjnll.
w . 122-3 - rob . Ap I. 14-16
w . 163-5 - rob. U: 9.54; 10. 19
w. 212-3 - Te dwa wersy nie I'lCZll sie ze soh'l najlepiej . W pierwszym wydaniu (186-+) byl
mi<;dzy nimi jeszcze jeden, brzmillCY:
Pobita, zwyciezona i ukrzyzowana
skreSlooy p6i.niej przez Browninga, jall:o zawierajllCY my!I, Ze milosc Ba m moZe bye
"zwyci~Zooa" ("conqllued"). Nie rostalo jednak zmodyfikowane cale zdanie i powstala pewna
nie1.graboosc taka sama tu, jail: i w oryginale, poniewai; ten fragment OOal0 sie prz.elozye
z z.achowaoiem szyku wania.
w. 285-90 - Idzie 0 zacbowany wers tragedii Ajscbylosa ,'promelCusz niOS'lcy ogiciJ".
w. 310 - rob. Mt 26.56. Browning cytuje niedokladnie.
w. 329 - Postaci bistoryczne, tw6rcy wczcsnycb sell:t gnostyckicb, 1JIprzecz.aj:tcy boskoSci
Chrystusa.
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KALIBAN 0 SETEBOSIE
czyli naturalna teologia na wyspie
"Mniemale§, ie jeslem jak ly".
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[Legnie wygodnie gdy upadl najmilszy,
Plasko na brzuchu w blocie na dnie jamy,
Rozstawia lokcie, wsparl brody piySciarni;
I gdy zanurza stopy w chlodnej mazi,
I czuje, jak mu male blotne traszld
Biegn~ po grzbiecie, laskocZl!c do smiechu,
I gdy nad jego glow~ gahrz dyni,
Kryj~ca groty jak brew kryje oko,
Zwieszona burzy mu wlosy i brody,
Teraz spadl kwiat ze zlotll pszczolll w srodku,
A teraz owoc, by wzillC go i pozrec Patrzy na morze, gdzie odblaski slonca
Wcillz siy icrzyzujll, plotll pajyczyny
(Blyski plomienia, icrygi rybich skok6w)
I mowi sobie, co slina mu niesie,
Dotyka Boga, jak zwala Go matka.
Bowiem m6wienie 0 Nim drazni Go - ha,
Sklld On rna wiedziec! teraz jest czas draznic.
Teraz bezpieczniej jest mowic niz w zimie.
W dodatku Prosper i Miranda drzemill
Uspokojeni, i:e pracuje dla nich,
I dobrze jest ich oszukac i wydrwic,
Leniwy jyzyk w mowie rozpuszczajllC.]

25

Setebos, boski Setebos, Setebos!
On mieszka - mysli - w ksiyzycowym chlodzie.

30

On zrobil KsiyZyc i Sionce do pary,
Ale nie gwiazdy, gwiazdy Sll sklldin~;
Wiatry, obloki zrobil, meteory,
Takze ty wyspy, to co na niej zyje,
Wyzowe morze dokola wszystkiego.
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Mysli: to przyszlo z Jego niepokoju:
Nie m6g1 zniesc chlodu, kt6ry Go wypelnial,
I b6lu. Tak jak lodowata ryba
Uciekaj'lca ze skalnych strumieni
Daje si'r ponieSc letniemu pr'ldowi
W leniwe morze: krysztalowym ostrzem
Wbija si~ mi~zy cieple Sciany fali.
Oslabla nagle, b~zie odtr'lcona,
Bo ryc nie umie w tej zielonej wodzie
(G'rstej i m'rtnej, przeswietlonej sloncem),
Wraca, do czego byla urodzona,
Od swego szcz~cia, kt6re j'l zadiawia,
I nienawidzi go, wciCli wielbi'lc: tak On.
Mys1i: On zrobil Sionce i t'r wysp~,
Drzewa i ptaki, zwierz'rta i plazy;
I mokr'l wydr'r, Isni'lCCl jak pijawka,
I alk'r z czarnym okiem w kuli pierza,
Ciepl'l i smaczn'l; pewnego borsuka
Ze skosnym, bialo ramowanym okiem,
W swietle ksi'rZyca upolowanego;
Dzi'rcioia, kt6ry wsuwa dlugi j'rzyk
W d'rbow'l kory szukaj'lc robaka
I wola pelnym slowem, gdy go znajdzie,
Lecz nie je mr6wek; i takie te mr6wki
Mur gniazda z martwych nasion buduj'lce 
On zrobil wszystko to i jeszcze wi'rcej,
To co widzimy i nas. Nie m6g1 tylko
Zrobic drugiego jak On, ani siebie.
Nie zrobilby tei tego, czym pogardza,
Co jest Mu wstr'rtne, niewarte wysilku,
Lecz m6g1 w zawisci, nudzie, bezczynnoSci
Cos dla zabawy zrobic, co by bylo
Siabe w wi'rkszoSci, silniejsze miejscami,
Cenne, a zawsze to tylko zabawka,
Cos, co podziwia i moie poniiyc.
Choeby najlepsze, najdzielniejsze bylo,
W przeSladowaniach nic Mu nie przeszkodzi.
Sp6jrz teraz! Dyni'r roztarlem z lupin'l,
Dodalem plaster miodu, pewne str'lki
GryZ'lce cienko, jak dziobni'rcie zi'rby.
Potem, gdy zacznie wrzeC, wypijy wszystko,
Pr~zej, ai kielbie przez m6zg mi poplyn'l;
Padam plecami w rozkwitly tymianek,
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RozwillZiy ma~, i.e stalem si~ ptakiem.
U waga, bye, 0 czym marz~, nie mOgllc,
Zawsze ulepie mog~ ptaka z gliny.
Dlaczego maly, gliniany Kaliban
Nie mialby latae? Patrz, przeciei rna skrzydla,
Wielki, jak dudka, grzebieti do ozdoby,
A tam, do klucia nieprzyjaci61 - icldlo.
I teraz mojll wolll go oiywiam,
Ch~, i.eby lecial na skal~ i przyniosl
Czulki brz~Zllcych tam pasikonikow,
Strojnych w swe skrzydla iylkowane - rnaro ych.
Gdy przy tym zlamie n og~ z kruchej gliny
I b¢zie leieC jak glupi - wysrniej~,
A jdli widZllC mnie zaczlllby plakae,
Blagae 0 litosc - abym zechcial kazae
M niej boIce biednej nodze lub odrosnllc 
Mogloby wtedy to moj~ uwag~
Przycill&Dlle alba nie. Moglbym wysluchac
I dae trzy nogi kukle w miejsce chorej,
Lub wyrwac zd rowil - niech leiy jak jajko
I wie, i.e rnoj jest i tylko gliniany.
Czy to nie rozkosz - leiec tak w tymianku,
Pic wywar, jasnym, oiywionym mozgiem
Mieszajllc glin~ i tiukllC jll? T ak On.
To nie przesllrlza, czy jest ziy, czy dobry,
Srogi czy czuiy; jest silny i Panski.
Tak jak ja jestem silny przy tych krabach ,
Ktore z gor idll teraz w stron~ morza.
SzeSC puszc~, zmiaZdi~ siOdrnego kamieniern
Bez gniewu, ialu, po prostu z wyboru.
Pierwszy maruder, ~tkowany iolto,
Niech goni szereg z jedn~ parll kleszczy.
Niech ten kaleka dostanie robaka,
A dwa - ten, ktory rna czerwone szczypce.
Zawsze co b¢~ chcice, to zrobi~: tak On .
Przypuszcza wi~, i.e On jest raczej dobry,
Lagodny, gdy si~ Jego mysli zgadnie,
Od swego dziela rnniej gladki - blldi pewien!
Och, zrobil rzeczy cenniejsze od Siebie,
ZazdroSci rze(.:zom, ktore rnogll wi~cej
Od swego Tworcy! I cOi Go pocieszy?
To, Ze bez Niego niczego nie rnogll.
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Pogodzi si~ z tym - a po cO:i Sll rzeczy?
Ucililem zwi~lll gailli bzu czamego,
Skr~lem gwizdek: dZwi~zny jak glos sOjki,
Kiedy wyrywasz jej niebieskie pi6ra,
Krzyczy tak, male ptaszki, jej wrogowie
Tloczll si~, patrzll na bol przciladowcy.
Teraz swiergoczllc piszczalka si~ chwali:
"przywabiam ptaki, mlldfll jestem rzeczll!
Ten, co mnie zrobil, nie potrafi gwizdae
Okrllglll g~bll- musi dmuchae we mnie!"
Czy:ibym jej nie mogl rozgnicie pi~tll? Tak On .
Lecz czemu szorstki, zaniepokojony,
Zimny? A, to jest pytanie! Odpowiedz
Zna to, b¢llce ponad Setebosem,
Ktore zrobilo Go, alba znalazlszy
Zwalczylo, znioslo i zlamalo moZe.
Musi bye ciche ponad jego glowll,
Odlegle, Zalu, radoSci nie czuje,
Bo te uczucia ze slabosci idll:
Ciesz~ si{: widzllC przepiorki, a przeciei
Przestalbym, gdybym mogl je zawsze zlowic.
To Ciche wszystko, co pomysli - zrobi.
Szanuje gwiazdy, straZ swojej siedziby,
Lecz nie poswi~ca im zbyt wiele troski.
Troch{: pomysli, popracuje, gorzej Pracuje cillgle! Dba 0 Setebosa
J ak osmiomica wieloramiennego,
Ktory z1~kniony tego, co rna czynie,
Wpierw patrzy w gor~, widzi, Ze nie zrowna
Temu, co :iyje cicho i szcZ{:sliwie,
Potem spogilida w dol i rozzloszczony
Ozdabia ten swiat, malpuje prawdziwy,
Jak owoc rozy malpuje winorosl.
Zdobienie bawi - prawda? - i pociesza.
Sam raz podejrzal Prospera nad ksi{:gll,
Pana na wyspie, dumnie beztroskiego;
Uszyl te:i ksi{:g{: z liSci, podrainiony,
Cudowne slowa do niej powpisywal,
Wystrugai ro:idik{: i nadal jej imi{:,
I wlo:iyl jako czarodziejskll szat{:
Wygarbowanll, miekkll skor{: rysia.
I mial, gladszego od mlodego kreta,
Czworonoinego w{:Za skulonego;

161

r
ROBERT BROWNI NG

160

165

170

175

180

185

190

195

200

Chrz~ka, wstrzymuje oddech, mruga okiem ,
M6wi, Ze to jest Miranda, rna zona;
Wysoka czapla jest jego Arielern,
ka:ie mu isc na ryby i tam przepasc.
Zlowil morskiego, ci~zkiego potwora,
Poskromil jakos, wylupil mu oczy,
Rozszczepil pletwy i trzyma ka1 ek~
W skalnej szczelinie i zwie Kalibanem;
Seree bij ~ee gorzko , czekaj~ee.
Bawi si~, ze jest Prosperem w ten spos6b,
Czerpie przyjernnosc z udawania: tak On.
Matka twierdzila, ze Ciche zrobilo
Wszystko - Setebos m6g1 tylko je dra:inic.
Lecz chcial, by slabosc dra:inic, kto j~ tworzyl.
Jdli nie - czemu mi oczu nie zrobil
Z rogu, by :laden ciern nie m6g1 ich przebic?
Glowy ad sniegu skor up~ nie przykryl?
Ciala nie nabil luskami, jak ostry
Pancerz rekina? Tak psuc Mu zabaw~!
On jest Jedyny, to On wszystko stwarza.

On moze lubic to, co Mu dogadza 
M6wi - sam lubi, co robi mu dobrze.
Czem u? Bo dob rze. Ten slepy stw6r kocha
Tego, kto klad zie mu mi~so na nosie.
Lecz kto rna oczy, nie prosi 0 pomoc,
Kocha, przeklina, co chce: On rna oczy.
Setebosowi podoba si~ praca 
Z wielkim wysilkiem , wszystkimi r~kami
I bez miloScl dla tego, co robi.
Sam nie zna wi~kszej przyjemnosci w swiecie,
Gdy jest bezpieczny w cieplej, letniej porze,
Nie chee jesc duzo, nie cierpi za bardzo,
Niz cwic~c swoj~ si l~ i roztropnosc
Zacz~c cos robic: uklada stos darni
I wtyka w niego brylki mi~kki ej kredy,
I rybim z~bem ryje ksi~:lyc w kaZdej ,
I jeszcze wtyka zwi ~dle igly z drzewa,
I wienczy wszystko czerepem leniwca,
Kt6ry zdechl w lesie - zbyt trudno go zabic Dla samej pracy, nie chqc z niej pozytku .
Kt6regos dnia zn6w to rozrzu ci: tak On.
On straszny jest, patrz na Jego wyczyny!
psuje jed n~ bur~ .

P6lroczn~ prac~
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Wiem, ie nie lubi mnie - m6wi - i darzy
Prospera i kt6i: wie dlaczego?
Tak jest, dokladnie tak, jak wymyslilem.
Splotlem przez zim~ sieci i rozpiqlem
Mocno na palach, by zlapac i:6lwice,
Kt6re tam 104 jaja: jedna [ala,
Czuj~c na grzbiecie Jego ci~i:k~ sto~,
Wielkim j~zykiem, jak w!li; rozdziawiona,
Zlizaia caJ~ pra~ na zlosc w morze.
Widzialem (tam jest) plomienist~ kul~,
Gdzie pOl godziny wczesniej spalem w cieniu :
C~sto iskrami sypie: oto sila!
ZlapaJem traszk~, kt6rej pozazdroscil
I zakl~J w kamien, zamkn~J j~ w kamieniu.
Wi~c przypodobac Mu si~? Jak Prospero?
Niech wskaie spos6bl Tego On nie zrobil
Oto zabawa: odkryc jak, lub zgin~cl
Nic nie chce gin~c: zwierz~ta na wyspie
Kryj'l si~ w drzewach, uchodz'l, nurkuj'l,
Na Jego lasce - te Mu dogadzaj'l,
Kiedy... Nie pr6buj dwa razy tak samo!
Co raz uj~lo Go, p6zruej rozgniewa.
Musisz Go przejrzec i m¥lrze pokonac
Pewien wyniku. Os~dz to po sobie:
Szcz~z~ wiewi6rk~, bo nie przcstraszona
Kradnie orzechy spod mojego kciuka,
A kiedy groi:~ jej - gryzie odwamie.
Oszcz~zam jeZa, kt6ry wprost przeciwnie
Zwija si~ w kJ~bek, udaje martwego,
Boi si~: mnie te sposoby ujmuj'l.
Lecz cM by moglo mnie bardziej rozgniewac,
Nii: to stworzenie raz ulaskawione,
kt6re przychodzi kaZdego dnia potem,
TlumacZ'lc sobie w prostocie rozumu:
"PoniewaZ wczoraj tak ze mn'l post~pil
I innym razem z podobnym zwierZ'ltkiem,
Wi~ musi jui: tak czynic zawsze." - Rola!
Nauczylbym t~ wygadan'l par~,
Co znaczy "musi" i co robi Pan! Tak On.
Lask~
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Mysli , i:e wszystko b~dzie tak jui: trwalo
I i:e b~ziemy i;yli w strachu przed Nim,
P6ki On b¢zie i;ywy i pot~Zny.
Jdli swiat zrobil, jak umial najlepiej,
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Niczym pr6cz niego si~ juz nie zajmuje.
Jdli zaskoczy nawet Ciche sarno
Dziwnego ranka albo w nie uroSnie
J ak larwa w waZk~ - my jestesmy tutaj,
A On nad nami - i nic nie pomoze.
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Wierzy, i:e b61 si~ konczy razem z zyciem.
Matka m6wila inaczej: po smierci
On gn~bi wrog6w, nagradza przyjaci61.
Sk'ldze! On gn~bi, jak moze, za Zycia,
Folguj'lc, bysmy nie pomarli z b6lu,
Ostatni b61 przy najgorszym - z nim koniec.
Wi~ i:eby uciec Jego zawzi~tosci,
Trzeba si~ szc~Sciem nie wyr6i:niac; on sam
Widzi dwie mucby lsni'lce purpurowo,
Grzej'l si~ w sloncu: obie je zabija.
Widzi dwa zulci zbolale, tocz'lee
Kule nawozu, jakby w tyro ich zycie
Bylo, odepchnie je lcijem - niech zyj'l.
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On nawet wtedy moglby Zle zrozumiec,
Myslec, i:e ci~zko pracuje Kaliban
I cierpi nie mniej , a wci~ mu zazdrooci.
Dlatego wlasnie tanczy w ciemne noee,
W sloncu rozpacza, w jaskiniach si~ smieje,
Nie mowi nigdy, co mysli, lecz glosno
Zawodzi. Gdyby On mnie tu przylapal,
Podsluchal, spy tal: "Z czego ty rechoczesz?"
Obci'llbym palec, i:eby Go przeblagac,
Lub z trojga dzieci spalil ulubione,
Albo pozwoli! jablkom gmc na drzewie,
Albo dal mego potwora relcinom,
Rozpalil ogien, uioZyI piosenk~
I spiewal: "Nie rna drog dla nog twych slug, gdys
W zlosci, wrog posci, prog twoj w wysokooci,
Tys Bog, czy moglbym czegos Ci zazdroScic?"
Z nadziej'l, i:e zlo czasami przemija,
Zimny mulleczy rany, wrzody gin'l,
Ze dnia dziwnego czy Ciche pochwyci
I Setebosa zwalczy, czy tei: On sam
Sterany zasnie, zaSnie, jakby umarl.
[Co, co? Zaslona nad swiatem od razu,
Cichn'l konilci, nie rna ptakow - ale
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Kruk Jego leci - to on Mu powiedziaU
Glupia zabawa, takie gadanie, tam
Wiatr kurz podnosi, smierc w tych kJ~bach idzie
I ognie wstaj~, bialy plomien - trafia
Koron~ drzewa - a tam, tam, tam, tam, tam
Grom jego spada! Glupiec, kto drwi z Niego!
Patrz! LeZy plasko i czci Setebosa!
Zacisn~l ~by poprzez g6rn~ warg~ ,
Zwolni przepi6rki, zje tego miesi~ca
Troch~ mniej ostryg - i moze si~ wymknie!]
tlumaczyl
Tomasz Kubikowski

Tytul- Selebos jesl, wspomnianym w Buny (I, 2, 373), bogiem malki Kalibaoa - wiedimy
Sykoraks.
Motto - Ps 50.21. Pr:r.eklad C:r.eslawa MiloslJ!.
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PRZYPOWIESC 0 ZYCIU LEKKIM JAK PUC H
Z lekka przybrudzone, wymiC(te, gdzieniegdzie naddarte kartld ... Tak
moj egzemplarz Nieznosnej lekkosci hytu *. Ten wygl~ nie jest bez
znaezenia. Jest swiadectwem iloSci ezytelnikow, swiadectwem zaintercsowa
nia i popularnoSci, jaq ta ksil}i;ka potrafila sobie zdobyc.
Na pierwszy rzut oka wydawaC siC( moZe, Ze jest to ksi'lika latwa. Nie rna
w niej literaekieh eksperymentow, nie naleiy tei ona do jaldegokolwiek
nurtu awangardy. W porownaniu z mistrzami wsp61ezesnej powieSci takimi
jak Joyce, Proust ezy Faulkner, Kundera wydaje sicr pisac tradyeyjnie.
W interpretaeji powieSci dodatkowo pomaga stale obecny odautorsld
komentarz. Z tego powodu, choe trudno byloby Nieznosnq lekkosc bytu
uznac za traktat czy powiastkcr filozoficzn'l, moma j'l smialo nazwaC
przypowieSci'l. Opisy bohaterow, ieh Iosy, doswiadezenia, przezycia, splecio
ne S'l z rozwaianiami Kundery nad ludzkim iyciem, sensem istnienia
i dzialania. Jerzyk powieSci jest klasyezny. PojC(Cia talde jak rnilosc, zdrada,
wiernosc, przypadek, koniecznosc, dusza i cialo, prawda ezy cieri ar i lekkosc,
ktore zostaly przez wspolczesn'l naukcr usunicrte na margines i w d uiej mierze
wyparte z ludzkiej samoswiadomoSci, niejednokrotnie smi alo wracaj'l na
kartach dziela K undery. Co wicrcej, pytanie 0 ieh znaczcnie, pr6ba ich
deflllicji i okrdlenia SCl glownym problemem ksi'lili.
Przedstawienie swiata ludzkich stosunkow tak, ahy w tym, co poszczcg61
ne, jednostkowe, zwykle i eodzienne moglo sicr od bic i przejawic to, co
powszechne i uniwersalne, tak aby przypadkowe zdarzenia i fakty prze
ksztalcily sicr w dramat, jest staiym pragnieniem artysty. Pierwsze, niesklad nc
jeszcze i nieuporZlldkowane wrai:enia daj'l poczucie bliskosci i swojskoSci
bohaterow. ZdawaC siC( moZe, Ze Kunderze powiodla sicr rzecz wspaniala.
Codzienne iycie T omasza, Sabiny, Teresy czy Franza zyskalo nowy,
metafizyczny sens. Stalo sicr w pelnym tego slowa znaczeniu dramatem,
a dzierki temu przypowieSci'l. W ten sposob czytelnik sam moie staC sier
wspoluczestnikiem, wsp6ltworCCl wraz z autorem. Odt'ld zanika Sciana
odd zielaj~ fikcjC( od rzeczywistoSci.: ezytelnik zostaje s'lsiadem, zamieszkuje
z bohaterami.
Ksil}i;ka posiada moe kreowania swiata. Z powieSciami nie tylko sier
zZywamy, nie tylko je lubimy. Rowniei siebie samych wed lug nich przed
stawiamy, interpretujemy i rozumiemy. Sila pisania polega wlasnie na tyro ,
ie pojedyneze, same w sobie nie znacz'lce 7jawisko zdobywa ogolnosc, ie
wygl~ a

• Mi lan Kundera, Nieznosna Jekko.ft bylu, Uwn. Agnieszka H olland, Pozna n 1989.
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postacie bohater6w i sytuacje, w jakich si~ znajduj~, urastaj~ do rangi
symbolu. Don Kichot, Hamlet, Julian Sorel i Lord Jim to cos wi~cej niz
tylko indywid ualne historie. KaZda z tych osob przedstawia pewien typ,
pewien charakter. Z tego powodu kaZda z nich moZe posluzye za przyklad
i wz6r. Jak~ przypowieScill jest Nii!znosna kkkosc bytu? Czego mozemy si~
z niej dowiedziee 0 czlowieku? Co jest wynikiem pr6by opisu i zdefiniowa
nia poj¢ dla czlowieka podstawowych?

•••
"Antynomia ci~zar - lekkose jest najbardziej tajemnicza, najbardziej
wieloznaczna ze wszystkich antynomii." Mamy z nil! do czynienia w kaz
dym ludzkim i:yciu. Stoi przed nami niczym najwarniejszy wybor, a moze
nawet jest ona podw6jnym biegunem naszego losu. Ilekroe patrzymy na
nasze i:ycie, odczuwamy obecnosc dw6ch przeciwstawnych sil. Z jednej
strony poczucie, Ze tak bye musialo, z drugiej strony swiadomosc, ze
przeciez mogIo si~ zdarzye inaczej. Es muss sein. Es konnte anders sein.
Tomasz, ktory pracuje w szpitalu, T omasz, kt6ry jest chirurgiem, Tomasz,
kt6ry decyduje si~ powr6cic 'Zl! Szwajcarii, Tom asz, kt6ry wreszcie nie
zgadza si~ podpisae swiadectwa lojalnosci, ten Tomasz slyszy mocne,
ci~kie i groine beeth ovenowskie "es muss sein", czuje ci~zar wlasnego
losu. Wtedy, gdy spotyka Tere~, gdy mysli 0 kochankach, gdy usiluje
zrozumiee swoje i:ycie, slyszy lekkie, mozartowskie " es konnte anders sein" ,
ezuje lekkosc wlasnego losu.
Ci~i:ar ezy lekkose, koniecznose czy przypadek: co rna wartosc? To
pytanie stawi a Kundera swoim bohaterom, to pytanie stanowi podstaw~
calej konstrukcji akeji.
Tomasz musial wyjechac, poniewaz jego ordynator nagle zaehorowal,
a w odleglym szpitalu wlaSnie miala si~ odbyc skomplikowana operacja.
Przez dwa dni mieszkal w horelu. Drugiego dnia zszedl na d6t do
restauracji i tam spotkal Tere~. W radiu grana muzyk~ Beethovena.
Poprosil 0 koniak, kt6ry mu przyniosla. Mial dokladnie taki sam numer
pokoju ,,6" jak dom jej rod zic6w w Pradze. Spotkali si~, gdy skonczyla
prac~. Na krotko. Zd ~zyl jej jeszcze dac swoj~ wizyt6wk~ z adresem. Tak
zaczyna si~ rnilosc Tomasza i Teresy. Milosc zrodzona z przypadku
i metafory. Tomasz czuje, jak si~ ona rodzi z metafory: Teresa jest
dzieekiem, "kt6re ktos wloi:yl do koszyka natartego smol~ i puscil na
rzek~". Milosc nie przebywa w sercu, ale w poetyekiej pami~ci, tej
szczegolnej zdolnoSci zapami~tywania tego, co nas wzruszylo i co nadalo
pi~kno naszemu zyci u. 1m pi ~kniejszy jest zbieg okolicznosci, im pi~kniej
szl! konfiguracj ~ przypadk6w stanowi, tym ladniejszajest sama rnilosc. To,
co dla Tomasza odroi:nia j ll od innych stosunk6w z kobietami, to
moi:liwosc wsp61nego sypiania. On potrafi zasnl!c tylko przy Teresie.
Teresa jest wiema. Wie, ze na tej wiernoSci oparta zostala ich milosc. Ale
i jej uczucie powstalo 'Zl! zbiegu okolicznoSci. Teresa siedzi rozbita
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w lazience, za ScianllleZy inZynier. Przed chwilll si~ kochali, a raczej on jll
do tego zmusil. Teraz czeka na jego glos. Czuje, ie gdyby odezwal si~ do
niej gl~b okim, m~skim glosem, to pokochalaby go. lej poetycka parni~c
zostalaby przez niego zdobyta.
Einmal isl keinmal. Tak naprawd~ antynomia ci~Zar - lekkose nie jest
rozstrzygajllca. Krotkie stwierdzenie "co stalo si~ raz, nie stalo si~ nigdy",
znacznie lepiej nii cokolwiek innego pozwala zrozumiee Tomasza. On
mysli: Wszystko moglo bye inaczej, wystarczylo nie pojeehae do szpitala,
wystarczylo nie spotkae wtedy Teresy. Czuje, Ze jest utkany z paj~zej sieei
przypadkow, czuje si~ lekki jak puch.
Opozycja koniecznose - przypadek oznacza w ludzkim swieeie to sarno:
brak miejsca dla wolnoSci. Zaleinose od przypadku jest w gruncie rzeezy
tym sarnym, co zaleinose od koniecznoSci. Przeciwienstwo lekkose - ci~zar
jest pozome. Koniecznose tak sarno, jak przypadek, ci~Zar tak sarno, jak
lekkose, Sll poza nami. Czy Tomasz slyszy beethovenowskie "es muss sein",
czy tez mozartowskie "es konnle anders sein" nie rna to znaczenia. W obu
wypadkach punkt ci~ZkoSci znajduje si~ poza nim. Jego osoba nie jest
miejscem podj~a decyzji. W znacznie wi~kszej mierze cos mu si~ przytrafia,
na cos napotyka, cos w niego uderza, niZ sarn jest sprawCll wydarzen.
Tu kryje si~ rewolucyjna, zupe!nie nowa treSe. Tutaj dopiero moma
zobaczye, w jaki sposob klasyczne przeciwienstwa i tradycyjny j~zyk
Kundery kryjll w sobie cos radykalnie nowego.
Jego bohaterowie nie posiadajll niezalemej od zewn~trznego swiata
zasady, nie sll autonomiczni. Nie sll autonomiczni, poniewaZ nie majll duszy:
niepodleglej czasowi, aktywnej, wprawiajllcej w ruch istoty. Z tego powodu
Stajll si~ niewolnikami losu. W tym sensie, w jakim na przeci~u slepych sil
losu i ludzkiej pojedynczej historii nie wyst~puje napi~e, walka i starcie,
czlowiek w ogole nie istnieje. Tomasz, Sabina czy Teresa tylko pozornie
biorll udzial w przedstawieniu drarnatycznym. PatrZllc na dziwnll nieporad
nose, z jakll poruszajll si~ na scenie, moma by ich przyrownac do gry cieni.
Cechll widm jest utrata materiaInoSci. Nie moma ich dotknllc, nie
moma ich uderzye. Ich ciala utracily fizyczne wlasciwosci: nie Sll juz
twarde, nie stawiajll oporu. lednoczdnie mogll w pelni zachowac psycho
logicznll wyrazistose. Brak oporu, brak miejsca w czlowieku, z ktorego
moZe on czerpae sily, aby stae naprzeciw, aby si~ przeeiwstawie losowi,
oznacza nie tylko nieobecnose dramatyzmu, ale przede wszystkim egzys
tencjalnll pustk~. ,,Jdli czlowiek rna prawo tylko do jednego zycia, to
jakby nie Zyl w ogole". To bardzo prawdziwe zdanie. I rzeezywiScie, jdli
jest tylko jedno Zycie, jeZeli kaida chwila jest zupelnie jedyna i niepo
wtarzaIna, jdli niczego nie moma utrwalie ani ocalie, jesli nic nie ostanie
si~ wobec czasu, coz to w og6le znaczy bye? Byt traci ostre kontury,
a granica mi~dzy zyciem i smiercill zaciera si~.
W powieSci Kundery nie mamy do czynienia z odwiecznllludzkll skargll
na krotkose, promose i plytko~c Zycia. Nieobecnose w nas zadnej wiecznej
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cZl!stki, tego, co nazywa sit: duSZll, sumieniem albo nawet rozumem, oddaje
nas bez granic we wladanie czasu. Odtl!d czas panuje nad nami niczym
srogi i nieublagany tyran, a w jego absolutnym krolestwie nic nie jest
bardziej problematyczne od sarnego iycia. Pustka tego czasu jest nieskon
czona. Jest on zupelnie niezromicowany, nie biegnie w iadnym kierunku,
miklld doniklld. Jest bez konca, ale nie w taki sposob jak wiecznose: jego
nieskonczonosc jest czysto matematyczna. Niezalemie do tego jak na
zwiemy jego wladzt: nad nami: przypadkiem czy koniecznoScill, pozostanie
on nadal absolutnym wladCll. Nie uchroni nas przed nim ani przywillzanie
do honoru, ani wiara w uniwersalne wartoSci czy powszechny lad.
Czlowiek traci swoje miejsce, znaczenie, a w koncu istnienie, poniewaz nie
potrafi znaleze miejsea w swiecie, w ktorym albo wszystko dzieje sit: tylko
jeden jedyny raz, albo tez jedno i to sarno wydarzenie powraca WCillZ na
nowo. Nieznosna lekkosc bytu jest rzeczywiScie nieznosna. G orzkiego
smaku tej przypowieSci nie nie moze zlagodzie: ani pit:kne metafory, ani
cieply jt:zyk, ani biblijne imiona. Jej najwit:ksZll zaletll jest przeciez nie
pocieszenie, ale radykalizm i szczerosc. Nie puste gadanie 0 postt:pie,
ludzkoSci i humanizmie, lecz przedstawienie swiata w jego najbardziej
chaotycznej postaci.
Wspanialosc tej ksillzki polega na tym, ze stanowi ona krzywe zwierciad
10, w ktorego lustrze moma zobaczye, co dzieje sit: z czlowiekiem
pozbawionym niesmiertelnej duszy, tej cZllstki, dzit:ki ktorej opor wobec
chaosu swiata byl moZliwy. Zaczyna sit: wtedy panowanie dwoch sil:
pragnienie nowego i strach przed powtorzeniem. Cil!gle poznawanie,
nieustanne poszukiwanie nowoSci oraz staly It:k, obawa przed tym, ze ktos
moze nam odebrae najwyZsZll wartose, jakl! jest oryginalnose, towarzyszl!
bez przerwy bohaterom Kundery. Nastt:puje dokladne odwr6cenie klasycz
nej hierarchii en6t: staloSci, wiernoSci, miloSci, umilowania honoru. Ich
miejsce zajmujl! zdrada, niestalosc i lekkose. GlOO, chciwosc, nienasycenie
i nie-bycie- u-siebie pchajl! wcil!z naprzOO. Tomasz musi zdobywae cil!gle
nowe kobiety, Sabina musi zdradzae i w~drowae po swiecie. W swiecie,
gdzie bye znaczy bye innym, gdzie innose jest najwyzszl! zasadl!, erotyzm,
seksualne spelnienie staje sit: pozytywnym celem i pobudkl!. Negatywnl!
zasadl! takiego swiata jest podobienstwo. Najgorszll karll dla Tomasza
byloby posiadanie bliiniaka. Tutaj potoczne twierdzenie, ze dzieci Sl!
przedluzcniem iycia rodzic6w brzmi niczym chloszczl!ca drwina. PlatOllska
Uczla moze bye tylko groteskl!. WiecznoSci nie rna. Przestrzen tworzy zbi6r
nieograniczonej ilosci r6morodnych punkt6w. Tu wit:c podobienstwo
wargi Szymona jest zamachem na Tomasza. Jedna milionowa r6znil!ca
Hitlera od Einsteina, a Breiniewa od Solzenicyna, moZe w kazdej chwili
zniknl!e.
Twierdzenie, Ze czlowiek jest by tern niekoniecznym nie jest nowe. To
doswiadczenie wspolne i powszechne. To jednak, ze irOOlem, przyczynll,
podstawll i niezbt:dnym warunkiem ludzkiej aktywnoSci Sl! inni ludzie, jest
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czyms zupelnie nowoZytnym. "WSzyscy potrzebujemy, Zeby ktos na nas
patrzyl". Amerykanska aktorka potrzebuje spojrzen "anonimowej publicz
noSci, Marie-Claude znajomych oezu przyjaciol i gosci, dla Tomasza
i Teresy wystarczy spojrzenie ukoehanego czlowieka, w koncu Franz,
zaliczony do najcenniejszej kategorii, Zyje w swietle wyimaginowanego
spojrzenia nieobecnych. Nasze dzialania, poruszenia, nami~tnosci, nadzieje
odgrywajll, si~ wcill,z wobec patrZll,cych oezu. Bohater Kundery jest wcill,z
na scenie. Jest on utworzony na przedluzeniu spojrzen widzow. Nie
posiada zadnej innej od publicznosci zasady ruchu i dzialania.
A jednak zycie Tomasza jest przeciez naznaczone wieloma wyborami.
Tak jego postae, jak i inne osoby tej powiesci Sl!: doskonale odmalowane
psychologicznie. Widae to dobrze w chwili, gdy Tomasz decyduje si~, czy
podpisae samokrytyk~. Byl on bard zo dobrym chirurgiem. Uznawano go
nawet za n ast~pc~ ordynatora. " Kiedy rozeszlo si~, ze organy domagaj~ si~
od niego samokrytyki, nikt nie w~tpil , Ze Tomasz ust~pi. To byla pierwsza
rzecz, ktora go zaskoezyla: pomimo Ze nie dal im ku temu Zadnego
powodu, ludzie liczyli na jego pod lose, a nie na jego cnot~. Drugim
zaskoczeniem byla ich reakcja na jego spodziewane zachowanie. Moglbym
j~ podzielie na dwa gl6wne rodzaje: pierwszy, polegaj~cy na tajnym
usmieszku porozumiewawczej zgod y, manifestowali ci, ktorzy w taki czy
inny sposob zostali zmuszeni do ulegloSci wobec okupacyjnego renrnu .
Drugi rodzaj reakcji dotyczyl tych, ktorzy nie zgodzili si~ na i:aden
kompromis z wladz~ okupacyjn~.
Tomasz uswiadomil sobie d ziwn~ rzecz. Wszyscy si~ do niego usrniecha
j~, w s z y s c y sobie Zycz~, zeby napisal od wolanie, w s z y s t kim sprawilby
tym radosc! Pierwsi ciesz~ si~ z tego, i:e inflacja tchorzostwa ubanalnia ich
zachowanie i zwraca im utracony honor. Drudzy juz si~ przyzwyczaili
uwai:ae sw6j honor za specjalny przywilej , z ktorego nie ch~ zrezygnowae.
Dlatego Zywi~ dla tch6rzow tajemne uczucie miloSci: bez nich ich wlasna
odwaga spowszednialaby i stalaby si~ jakims zbytecznym trudern, ktorego
nikt by juz nie podziwial."
Czy moglibysmy uznae, Ze ktoras z tych dwoch grup jest lepsza? Czy
ktoras uczynila lepszy wybor? Nie. Honor ani odwaga nie s~ dla nich
dobrami w znaczeniu bezwzgl¢ nym. To tylko roi:ne sposoby przyci~gania
wzroku , uwagi. Wzrok, uwaga, obecnosc innych jest teraz glownll, zasad~,
metafizycznym :irOdlem, podstaw~ dzialania. Zaj~ly miejsce Boga. Nadaj~
i:yciu sens i znaczenie. Ale w przeciwienstwie do Boga nie s~ konieczne, nie
s~ niezmienne. W swiecie, gdzie moma ubiegae si~ jedynie 0 zostanie
dostrzei:onym, wszystko jest relatywne. Nic przeciei: nie moze bye bardziej
kruchego nii: ludzka pami~e. Nic bardziej zwodniczego nii: lud zka uwaga.
W swiecie, gdzie rz~dzi wzrok, nie rna i:ad nych szpar, i:adnych szczelin,
przez ktore mogloby si~ przedostae boskie, transcendentne swiatlo. Sarna
tylko obecnosc widzow nie moZe stworzye i:adnych bezwzgl~dnych dobr.
Publicznosc tworzy co najwyi:ej zachowania i gesty aktora.
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Trudno tu mowic 0 wyborze. Zapewne, Tomasz podejmuje decyzj~ i nie
podpisuje samokrytyki. Ale sklania go do tego wlasnie zachowanie innych .
Nie moze znidc mysli, Ze jdli podpisze samokrytyk~, to ci ludzie b~ lI, si~
chcieli z nim zaprzyjainic, b~lI, chcieli z nim razem siedziec przy stole i pic
wino. Wytworzy si~ mi~zy nimi potajemne porozumienie. B~zie jednym
z nich. To wlasnie estetyczne ob rzydzenie, niesmak decydujll, 0 zachowaniu
Tomasza. Tomasz nie wybiera odwagi, bo jest lepsza, bo nalezy po
st~powac odwamie a nie tchorzliwie. "To byla sprawa smaku." Ale bez
cz~stek d uszy i sumienia.
Byt jest lekki . Nie rna si ~ na czym oprzec. Nie rna ci~zaru, wagi, sily. To
nagi fakt. Uczciwosc nakazuje go uznac. Ta sarna uczciwosc nie pozwala
na jego akcep tacj~:
"... 0 wiele wyrai:niejsza roi:nica dzieli 1ych, k10rzy w~lpi~ w sens by1u, k10ry
zostal czlowiekowi dany (wszyslko jedno, w jaki spos6b i przez kogo) od
1ych, ktorzy go bez zastrzezeti akceptujll.
Za wszystkimi europejskimi wiarami religijnymi i poli1ycznymi stoi pierw
szy rozdzia! Genesis, z ktorego wypIywa, ze swiat zostal stworzony wlaSciwie,
Ze byt jest dobrem, naJezy wi~ si~ mnoiyc. Nazwijmy ~ podstawowll wiar~
kategorycznli zgodli na byt ...
... es1e1ycznym idealem kategorycznej zgody na byt jes1 swia1, w ktorym
gowno zoslalo zanegowane i wszyscy sil; zachowujli, j ak by nie iS1nialo. Ten
es1e1yczny ideal nazywa sil; kiczem ... kicz elirninuje ze swego pola wid zenia
wszyslko, co w ludzkiej egzys1encji jest esencjonalnie nie do przyj~ia . "

Wl!tpienie zostaje podniesione do rangi cnoty. N ie to, co pitekne,
wysokie, niedosttePne i wieczne, ale to, co niskie, brzydkie, wstrte1ne rna stac
site pobudkll, do rnyslenia i filoz ofowania. Zerwanie z kiczem rn a oznaczac
zerwanie z uproszczeniami, z falszern, przyjmowaniem istnienia jakiejs
podstawy bytu .
" trOdlem kiczu jest autory1a1ywna zgoda na byt. Ale co jest pods1aw~ by1u?
Bog? Czlowiek? Walka? Milosc? Ml;zczyzna? Kobie1a?
Pogllidy na 10 s~ roine, i dla1ego roine sl! kicze: ka10licki, pro1es1andu,
iydowski, komunis1yczny, faszys1owski, demokra1yczny, ferninis1yczny, eu
ropejski, amerykanski, narodowy, in1ernacjonalis1yczny."

Kicz jest klamstwem. Nie mozna si~ od niego do konca uwolnic. Jest
cztescill, ludzkiego losu. Ale tez czlowiek powinien ci~gl e z nim walczyc.
Powinien zdobywac si~ na autentyczne zycie.
Oto klasyczny dla nihilistycznego myslenia dylemat: jdJi swiat jest
chaosem, jd li nie istnieje zadne oparcie dla bytu, to skll,d bierze si~ zdolnosc
odroZniania, romicowania, oceni ania i oddzielania? Co moze jeszcze w ogole
oznaczac zlo, falsz, niezgoda? Czy moma wydziedziczyc jii;zyk, czy moma
uZywaC slow tak mocno zwi ~zan ych z przekonaniern, ze istnieje jednak lad
nadludzki, ze czlowiek sam nie jest sobie zdolny dac uzasadnienia? Czy
moment zerwania z metafizycznll, zasadll, nie oznacza po prostu konca?
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... Bylo to widowisko niepodobne, zaiste,
Do wiekowego cyklu krolewskich tragedii.
Drogom na betonowych slupach, rruastom re szkla i i.eliwa
Letniskom rozleglejszym niz plerruenne panstwa
Nagle zabraklo zasady i rozpadly si ~.
Nie we snie ale na jawie, bo sobie odj~te
Trwaly j ak trwa to tylko, co trwac nie powinno.
Z drzew, polnych kamieni, nawet cytryn na stole
Uciekla materialnosc i widmo ich
Okazywalo si~ pustkll, dymem na kliszy.
Wydziedziczona z przedrruot6w mrowila si~ przeslrzen.
Wsz¢zie bylo nigdzie i nigdzie wsz¢zie.
Litery ksillg srebrnialy, chwialy si~ i nikly.
R ~ka nie mogla nakreslic znaku palmy, znaku rzeki, ni znaku ibisa
WrzaWll wielu j~zykow ogloszono Smiertelnosc mowy.
Zabroniona byla skarga, bo skari:yla si~ samej sobie.
Ludzie, dotkni~ci ni ezrozurrual~ udr~k~,
Zrzucali suknie na placach zeby s~u wzywala ich nagosc
Ale na promo ~sknili do grozy, litosci i gniewu.
Za malo uzasadnione
Byly praca i odpoczynek
I twarz i wlosy i biodra
I jakiekolwiek istnienie.

Nie chyba nie moze lepiej oddae sytuaeji totalnego ehaosu niz ten wiersz
Milosza. Rozpad, jaki dotyka swiat, jest zupeilly, nie pozostawia nietkni~ 
tej zadnej sfery Zycia. Erozji, odmaterialnieniu, zanikowi podlega wszystko.
Gdyby zatem to, co Kundera pisze 0 kiczu, wzi,!e powamie, okaze si~, Ze
jest to pr6ba przezwyci~zenia upadku i rozklad u, jakie poci,!ga za sob,!
przekreSlenie metafizyeznej zasady. Zeby si~ to jednak rnoglo powiesc,
ludzie rnusieliby stae si~ bogarni. Nawet ironia, dystans i szczerose Sabiny
potrzebuj~ uzasadnienia. W~tpienie potrzebuje obiektu, niezgoda i brak
akceptacji zaklada zanegowany porz,!dek. Zadna z tych aktywnoSci nie j e ~t
w pelni autonomiczna.
\
Szezeg6lnie zagrozona, zakwestionowana zostaje w Nieznosnej lekkosci
bytu sfera polityki. Opozycjonista potrzebuje systernu nie rnniej, niz sam
jest potrzebny systernowi. Walk a polityczna nie rna w sobie nie z walki
o wartoSci. Celern jest nie wolnosc i sprawiedliwose, ale eh¢ zdobycia
rozglosu. Wizja poIityki jest bardzo rnaniehejska: wydarzenia polityczne
budZ'l alb a nami~tnosci, albo pragnienie wycofania si~. Na scenie politycz
nej marny do czynienia tylko z r6znymi kiczami. Czernu kicz kornunistycz
ny rna bye najgorszy? JeW nie rna zadnej skali polityeznych wartoSci, to jak
wybierae rn i ~ zy sluszn,! a nieslusz,! wladz,!?
Charakterystyezne jest, jak duzo rniejsca zajrnuje w Nieznosnej lekkosci
bytu smiere Karenina. 0 srnierci Tornasza i Teresy dowiadujerny sil(
wczeSniej, na dlugo przed koncern ksi,!zki. Srniere Karenina zajmuje
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miejsce, ktore w tradycyjnej powieSci przyznawano zwykle samemu glow
nemu bohaterowi. Choe rna ludzkie imi~, Karenin jest psem. Jest juz stary
i musi umrzeC. Srniere zwie~a jest bardziej beznadziejna, bardziej
niesprawicdliwa, bardziej wymowna niz srniere czlowieka. Dla czlowieka
zawsze istnieje jeszcze nadzieja. Bramy smierci wydajl! si~ bye dla czlowieka
zawsze nicdornkni~te. Smiere psa nie pozosta wia i:adnej szansy, jest wieczna,
nie pozostawia zludzen. Gdy czlowiek mysli 0 smierci psa, budzi siy w nim
przerai:enie: a co, jcSli nasza smiere niczyrn siy nie romi? Pies zdycha,
czlowiek umiera. Oto podstawowa roi:nica. Potraflmy jeszcze sobie wyob
razie ludzki raj, ale gdzie znajdzie si~ miejsce dla umarlych psow?
Byt psa jest jeszcze li:ejszy niz byt czlowieka. "Einmai is/ keinmal".
Smiere Karenina opisuje posrcdnio Smiere bohaterow powieSci. Tylko
bowiem dzi~ki tej metaforze spelnia si~ ostateczny sens prawdziwie
nieznosnej "lekkoSci bytu".
Czy Nieznosna lekkosc by/u jest przestrogll, wspolczesnym opisem piek/a?
W takim razie byloby to pieklo bez krygow, bez rniejsca w przestrzeni, bez
zlych duchow, a co najwainiejsze bez celu. Kundera nie otrzyrnal, jak Dante,
objawienia. Wszystko wskazuje na to, Ze ta tragiczna w swojej wyrnowie
ksil!i:ka jest prostym opisern wspolczesnego czlowieka. I zarazem ostrzeze
niem. To, Ze zapewne nie jest to ostrzei:enie celowe i 5wiadome, tylko
wzmacnia jego sily. Wyzyskae je wlaSciwie, oznacza dostrzec i nie dae siy
przekonae przypowieSci 0 zyciu ludzkim lekkim jak puch.
Pawet lisicki

CNOTA I KA PITALIZM
Romantyczne proby, aby sprowadzie calosc problematyki moralnej do
teorii uczue, spotkaly siy w historii mysli etycznej ze znanymi zarzutarni:
Romantycy oparli swiat norm na subiektywnych wskazaniach serca, na
zrelatywizowanej do okolicznoSci zewnytrznych intuicji; pojycie powinno
Sci zast'lpili pojyciem spontanicznej ekspresji przezye. Zanegowali tyrn
samym istnienie obiektywnego, uniwersalnie obowil!zujl!cego, represyjnego
wobec jednostki prawa moralnego.
Istnieje tei: inna, historycznie wczdniejsza, tradycja wil!zania etyki
normatywnej z emocjonalnl! psychologil! moralnosci, tradycja wolna od
kardynalnych w etyce wad subiektywizmu, relatywizmu i moralnej swobo
dy. Reprezentujejl!, obok Anthony Shaftesbury'ego, Francisa Hutchesona
i Josepha Butlera, Adam Smith, postae w tym szeregu myslicieli szczegolnie
interesujl!ca i nietypowa. Wzor trzezwego myslenia daleki od pi~knoducho-
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stwa Shaftesbury'ego; demask ator natury ludzkiej pozbawiony zludzen
Hutchesona; autor koncepcji gloszlI,cej, ze jednostkowe egoizmy, bez
udzialu motywu ZyczliwoSci, 0 przyznanie znaczenia ktoremu up0nllnal si{!
Butler, harmonizowane Sll, przez "niewidzialnll, r{!kt{' rynku ku pozytkowi
ogolu.
Dotychczas znalismy Smitha jako nllstrza liberalizmu ekonomicznego,
autora swi{!tej ksi~gi leseferyzmu - Bogaclwa narod6w. I oto mamy do
dyspozycji tlumaczenie drugiej pracy ftIozofa - Teorii uczuc moralnych *,
wielkiego traktatu moralnego, ktory stanowi filozolicznll, pOOstaw{! jego
rozwazan ekonomicznych. Autor w swej filozofii praktycznej konsekwent
nie IlI,czy pochwal~ czlowieka ekononllcznego z teologicznym mora
li zatorstwem. Zagadka tego polll,czenia stanowi dla nas wyzwanie intelek
tualne. W kraju silnej tradycji religijnej i rodzll,cego si ~ kapitalizmu dzielo
Smitha powinno znaleiC uwai:nych czytelnikow.

1. Kluczem do zrozumienia fenomenu ftI ozofii Smitha, jej fund amen
tern , jest rozroi:nienie dwu rol, w jakich wyst{!puje czlowiek, i od
powiadajll,cych irn dwu rodzajow uczuc, jakie Zywi . Raz jestdmy zaan
gazowani i stronniczy, naszymi post{!pkami kieruje spontaniczne uczucie
samolubstwa; innym razem - neutralnymi obserwatorami otoczenia,
ktorych reakcje na poczyn ania innych pozbawione Sll, poprzedniej in
teresownoSci, emocjonalnego wzburzenia zmys!ow. Razjestesmy glownymi
bohaterami sytuacji, a raz neutralnymi swi adkami zdarzen i ich ~d ziami.
Ta druga nasza rola Zyciowa jest szczegolnie wazna z punktu widzenia
teorii etycznej. Obserwujll,c wlasne odruchy moraine na cudze zachowanie,
odkrywamy prawidlowosci naszych uczuc, prawa rZ'ldzll,ce nasz'l aprobat'l
i dezaprobat'l - obiektywne normy wyryte w naszych duszach . SlI, to prawa
Natury, "przykazania i prawa boskie, obwieszczone przez namiestnikow,
ktorych Bog powolal w naszych sercach" (s. 242). N atura zaszczepila je
nam jako mechanizm realizacji zamiarow Stworcy, instrument spelniania
Jego woli na ziemi. T worzll, razem spojny system zasad, absolutnll,
hierarchi{! srodkow i celow podporzll,dkowanych zadaniu glownemu
- szcz~sci u ludzkoSci.
Obiektywne i absolutne zasady moraine, ktore w sobie w miar~
nabywania doswiadczen OOkrywamy, narzucajll, nam p6:lniej sposob oceny
samego siebie. W kontakcie z innymi rOOzi si~ wewn{!trzny arbiter nas
samych, stroz naszej moralnosci - sumienie. Spontaniczne kryteria, jakie
stosujemy w ocenie innych, za jego posrednictwem zaczynajll, obowi'lzywac
nas samych . Natu ralny dystans, z jakirn patrzymy na obcych nam ludzi ,
zaczynamy stosowac w samoocenie. I bywa czasami, ze dochodzi do
konfliktu nll ~ ZY naturalnym uczuciem stronniczoSci a naturalnymi za
• Adam Smith, Teor ia uczuC mora/ny ch, Uum . Danuta Petsch, Panstwowe Wydawnictwo
Naukowe, Biblio teka K1asyk6w Filozolii, Warszawa 1989, stron XXXIII + 546.
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sad ami moralnymi, mi\XIzy interesownll, naturll, czlowieka a wyrytymi
w nim naturalnymi prawami moralnymi. 4k przed wyrzutami sumienia,
odraza do zla i milosc dobra kierujll, nas wowczas na d rog~ enoty. " e nota
ludzka stoi ponad bolem, ubostwem, niebezpieczenstwem i smiercill" nie
potrzeba tez wielkiej enoty, by nimi gardzie" (s. 87). Etyka uczue staje si ~
etykll, rygorystycznll" rygorystycznego przestrzegania zasad.
Otoczenie zdoIne jest wspolodczuwae z bohaterem tylko jego emocje
przeci~tne. Nadmiar czy niedosyt w tym wzgl\XIzie przyjmowany jest przez
swiadkow z niech~ill,. Przeci~tna, srednia ekspresja Ilczucia jest normll"
ktora odpowiada ich zdoInoScl do sympatetycznych doznan. Musimy
okielznae nami~tnosci, by m6c je wyrazie na takim poziomie, jaki
odpowiada bezstronnemu widzowi. Przeci~tno sc naszych emocji staje si~
enotll,. Kryterium enoty jest peloa zgodnose uczue jednostki i obser
watorow, peloa harmonia ich serc. Reakcje otoczenia stanowill, dla nas
wyzwanie. Podziw, jaki rna Hum dla ludzi bogatych, rodzi naszll, przed
si~biorczosc, oboj~tn ose mas daje nasze opanowanie, niewrai:liwose na
intencj~ - skutecznosc. Przeci~tne " slabostki" publicznoSci dajll, dosko
nalosc bohaterow.
2. Zauwai:my, ze teoria Smitha udziela jednoczesnej odpowiedzi na
najbardziej fundamentalne pytania etyki: co to jest enota, skll,d 0 tym
wiemy, dlaczego mamy bye enotliwi. Te rozlll,czne z reguly problemy
filozo ficzne w systemie autora tworzll, blyskotliwie prostll, i jednolitll, calose.
Cnotll,jest zgodnosc naszych uczue moralnych z sympatetycznymi uczucia
mi bezstronnego obserwatora. Kanony cnoty odkrywamy obserwujll,c
naturaIne uczucia moralne b~ll,ce reakcj,! na zachowania innych. I wresz
cie, enot~ wybieramy, nawet wbrew spontanicznemu samolubstwu , kieru
jll,c si~ uczuciami moralnymi dyktowanymi przez nasze sumienie.
WsrOd bodZcow posluszenstwa prawu moralnemu filozof wymienia
rowniez reli gi~ i wzglll,d na sll,d Boi:y, wychowanie i wzglll,d na wlasnlj,
reputacj~, cz~stlj, funkcjonalnosc enot na drodze kariery i wzglll,d na
osobistlj, korzysc. Majlj, one jednak w jego koncepcji charakter stymulato
row dodatkowych, akcydentalnych. Gwarantem cnoty decydujlj,cym i uni
wersalnym jest wladza sumienia, ktora lamie opor uczue pierwotnych.
Naturalnego systemu zasad strzezonych przez sumienie nie moze podwai:ye
ani sila naszej nami~tnosci, bo Slj, one wyrazem bezstronnych uczue
ludzkoSci, ani racje jednostkowego pozytku, bo s,! wyrazem pozytku
og61noludzkiego, ani promose ftlozofa czy mlodziencza przewrotnosc, bo
Slj, przykazaniami Boga wyrytymi w naszych sercach. Sumienie w systemie
Smitha jest istotowll, cechll, czlowieka. Gdyby nie jego moc, bylibysmy ,jak
dzikie bestie zawsze gotowi do ataku; czlowiek zas przylll,czajlj,c si~ do
wspolnoty ludzi znalazlby si~ jakby w jaskini lwow" (s. 128).
Autor nie mowi, jacy powinnismy bye. Wyjasnia raczej, ze to, jacy
jesteSmy, rna swoj wyzszy sens. Utoi:samia etyk~ normatywnll, z ant
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ropologi ~ . Gwarancjl! jednosci procesu poznania i wyboru ~ w jego teorii
uczue moralnych uczucia wlaSnie. Emocja jako :&0010 wiedzy i motor
czynow pelnil! t~ podwojnl! rol~ lepiej nii rozum praktyczny w analogicznie
systemowym intelektualizmie etycmym. Ale, podobnie jak tam, zamiana
pytania "dlaczego wybrae cnot~?", na pytanie "dlaczego j~ wybieramy?",
uzasadnienia wyboru normy na uzasadnienie faktu wyboru, poddaje
system surowej weryfikacji empirycmej i naraia na zarzut etycznej
utopijnoSci.

3. W ramach moralnego systemu Smith a jest miejsce na wiele etosow.
Znajduje w nim uzasadnienie duma arystokraty i drapiemosc przedsi~bior
cy, uduchowienie zakonnika i frywolnosc iolnierza, ortodoksja moralisty
i pragmatyzm polityka, "mi~kkie" poczucie ludzkoSci u kobiet i m~ska
wielkodusznosc. " Cele, ktore przyswoili sobie ludzie roinych profesji
i pozycji iyciowych, b¢~c bardzo zromicowane i wywoluj~c bardzo
roinorodne nami~tnoSci, naturalnie wytwarzaj~ ieh bardzo rome charak
tery i obyczaje" (s. 297). Mimo oczywistych wzajemnych roinic, bohaterzy
autora majl! widocmy rys wspolny - przepojeni ~ entuzjazmem, motywo
wani rozswietlaj~Cl! id~, dzialajl! z pasj~. ~ 4dni slawy i bogactwa,
energiczni i zaradni. Gdy trzeba, potrafi~ walczye 0 swoj~ pozycj~. Filozof
natchn~1 iyciem, ziemsk~ nami~tnoScil! martwe pos~gi dotychczasowych
idoli. Krol i urZ¢nik, ksi~dz i polityk - wszyscy maj~ cos z mieszczanina.
Smith odslania korzysci, Jakie plyn~ dla ogolu z istnienia ludzi moinych,
bez ktorych nie byloby pol'Zl!dku w panstwie, ukazuje zalety awansuj~cych
wytworc6w, bez ktorych nie byloby bogactwa, dostrzega zalety urz¢niezej
kariery plebejuszy, bez ktorych nie byloby sprawnej administracji. Kaidy
otrzymuje wlasciwe mu miejsce w strukturze spolecznej, okazuje si~
potrzebny dla realizacji celu Natury. Poniewai spelniamy sw~ naturaln~
rol~, jestesmy przydatni. A skoro jestesmy przydatni - jestdmy cnotliwi.
Jak iadna przywara nie mole bye poiyteczna dla ogolu, tak nie, co
poiytecme, nie moZe nie bye cnot~. "Sytuacja natury ludzkiej bylaby
szczegolnie ci~ika, gdyby te uczucia, ktore z samej istoty naszego bytu
winny wplywae na nasze post~powanie, nie okazaly si~ w iadnych
okolicznosciach cnotliwe, alba nie zaslugiwaly na szacunek i pochwal~ ze
strony kogokolwiek" (s. 457). Autor awansowal warstwy, ktore dotych
czas, choe uznawane za potrzebne, byly wzgardzone. Utoisamiajl!c zysk
spoleczny z cnot~ moraln~, uzdrowil moralnosc.
4. Czlowiek z opisow Smitha nie wyda nam si~ zapewne uosobieniem
doskonalosci moralnej. W swych spontanicmych reakcjach ludzie sll
samolubni, proini, krotkowzroczni, raczej zarozumiali nii pokomi, mSciwi
nii wybaczajl!cy. Tej pierwotnej materii uczue szlachetniejsZl! postac
nadaj~ prawa sumienia. Lecz mimo to nadal mamy wraienie obcowania
z tworem ulomnym, efektem tajemniczego kompromisu natury. Cnota
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ludzka nie jest enot~ w mysl etyki absolutnej. Jedynym motywem dzialan
Boga jest a1truizm, czlowiek moZe kierowae si~ interesem wlasnym. Bog
ocenia sprawiediiwie, czyli wedlug intencji, czlowiek uwzgl~dnia w swych
slldach 0 innych rowniez skutki ieh dzialan, a wi~ element niezalei:ny od
sprawcy, przypadkowy. Bog interesuje si~ kai:d~ jednostk~, czlowiek
przede wszystkim sob~ i swoimi bliskimi. Bog rozwaza sprawy wieczne,
czlowiek musi podolae najpierw biez~cym obowi~kom. "Zarz~zanie
wielkim organizmem wszechSwiata, troska 0 powszechne szcz~scie wszyst
kich racjonalnych i rozumnych istot jest... spraw~ Boga, a nie czlowieka.
Czlowiekowi powierzono macznie skromniejszy dzial, lecz dzial odpowied
niejszy do ulomnych jego moi:liwoSci i ograniczonych wladz pojmowania;
troska 0 wlasne szc~Scie, 0 szcz~e jego rodziny, jego kraju; fakt, Ze mysli
jego kieruj~ si~ do wmioslejszego dzialu, nie moZe bye wytlumaczeniem
z zaniedbania skromniejszego dzialu" (s. 353). Prawa uczue ludzkich
i zasady sumienia nie Sll regulami, ktorymi kieruje si~ Bog. Ieh obiek
tywizm, absolutyzm i rygoryzm ogranicza si~ do Swiata spraw lud zkich,
a nie do calosci bytu. Mirno boskiego pochodzenia, nie Sll wewn~trznymi
regulami Boga.
Natura czlowieka w ryzach naturalnych zasad moralnyeh stanowi
o enocie, a enota czlowieka sluZy szcz~sciu ludzkoSci. Zyjemy w swiecie,
m6wi aut or, w kt6rym z decyzji Boga szcz~sciu ludzkoSci nie sluZy
nasladowanie Boga. To egoizm, a nie powszechna zyczliwosc, jest motorem
post~pu gospodarczego. To nie bezstronnose, ale interesownose paetH jest
czynnikiem stabilizuj~cym panstwo. To nie wzgl~d na dobro wspolne, lecz
respekt wobec bogactwa i wladzy utrwala porz~dek spolecmy. Nasladowa
nie Boga jest sprzeniewierzeniem si~ prawom nadanym przez Niego
czlowiekowi, odrzuceniem przydzielonej mu roli. Jest odwr6ceniem si~ od
swiata, jaki mu wyznaczono jako teren aktywnoSci, ku swiatu, na kt6ry
trzeba dopiero zasluzye.

..

"

Smith byl przekonany, :i.e zamiarem Boga, gdy tworzyl nasz swiat
i uchwalal jego prawa, bylo szcz~Scie ludzkoSci. Jego wiara w tym wzgl¢zie
moze nam si~ wszak.:i.e wydae ryzykowna, prowokuj~ca do zastanowienia:
Dlaczego system zasad moralnych zostal nadany naturze czlowieka dla celu
tak utylitarnego, a idea dobra, definicja enoty i drogi zbawienia - uzalez
nione ad funkcjonainoSci wzgl¢em tego celu? Dlaczego ulegly odwr6ceniu
tradycyjne zalemoSci: B6g - czlowiek, niebo - ziemia, dobro - sz~Scie?
Czlowiek z jego ziemskimi marzeniami domal w ftIozofii autora wywyz
szenia nie spotykanego u innych myslicieli teistycmych. Specjalnie dla nas
powolano odpowiedni system regut, a obowi~zywanie etyki absolutnej
zawieszono. Szcz~Scie ludzi zostalo przedlozone nad ich doskonalosc
wewn~trzn~, dla kt6rej nagrod~ moglo bye przeciez szc~Scie wiecme.
Sens takiego urz~zenia swiata pozostawil Smith ukrytym przed ludzk~
12 - ZNAK
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refleksjil. Jego filozofia zdaje si~ jednak sugerowae okrdlone wnioski
moraine i wskazowki praktyczne: Nasze zycie doczesne nie jest tylko
przedsionkiem do Zycia wiecznego, wyl'lcznie pr6b'l charakter6w i drog'l
ku zbawieniu. Swiat wok61 nie jest epizodem sub specie aeternitatis,
kosmosem zjawisk i mniemati, swiatem na niby. Otrzymalismy zycie jak
najbardziej na serio, 0 ktore trzeba walczye, i swiat, od ktorego nie nalezy
si~ odwracae w oczekiwaniu swiata lepszego. Nie wolno nam nie podjile
wyzwania, jakie przed nami stawia Natura. Poszukujilc idei uniwersalnych
nie moi:emy zapominac 0 konkretnych powinnoSciach dnia codzien nego.
Choc ten swiat Die jest wszystkim, powstal, aby znaczye dla nas bardzo
wiele. Wedlug jego kryteriow b¢ziemy Sildzeni, w st~puj'lC do kr6lestwa
kryteri6w prawdziwych. Choe nie jest absolutem, nie jest pozorem. Choe
nie mieszka w nim Bog, nie jest przez Boga opuszczony. Naszym
powolaniem jest wytrwala krziltanina, trud i wal ka - ku szcz~Sciu og61u.
Teoria etyczna Smitha ukazuje nam , jak rad zie sobie z danym nam
niedoskonalym swiatem przy wierze w istnienie swiata doskonalego.
"Zar6wno w najwi~kszych nieszcz~sci ach publicznych, jak osobistych ,
mildry czlowiek winien uwai:ae siebie, swoich przyjaciol i obywateli swego
kraju za zolnierzy wyznaczoDych na zgubnil plac6wk~ swiata; gdyby to nie
bylo konieczne dla dobra calosci, nie wyznaczono by ich do tego" (s. 352).
Mamy bye sprawnymi fun cjonari uszami powierzonej nam sprawy. Mamy
sumiennie spelniae obowiilzki, jakie naklada Zycie. Zmiana jego praw nie
lezy w naszej mocy, a ich dobro jest przedmiotem wiary.
I<atarzyna Haremska

ZYCIE WEWNJ\TRZ DYLEMATU
Spoleczenslwo oczywiscie iywi nader ambiwalenlne uczucia
wobec psychologii . Jesl lo am biwalencja ostrzejsza i bar
dziej rad ykalna nii ta, jaka zwykle charakteryzuje stosunek
ludzi do nauki. Chcll widziee w nas Boga, ale bojll si~ nas
i niena wid Zll jak diabla w takim samym stopniu, jak cZCZll.
RoJlo M ay

Za glownych tworc6w psychologii humanistycznej uwaza ~~ dw6ch,
dzialajilcych niezaleinie od siebie amerykatiskich psychiatr6wi psycho
log6w klinicznych - Abrah ama Maslowa i Carla Rogersa. Szybko jednak
zac~1i zd obywae popularnose coraz to nowi adepci ich sposobu myslenia,
tacy jak Rollo May, Fritz Perls, Edward TeifTel, Paul J. Tillich, Sidney M.
Jourard. Bliski temu nurtowi byl polski psycholog kliniczny Kazimierz
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Dllbrowski. Psychologowie humanistyczni nigdzie nie sprecyzowali w spo
sob ostateczny podstaw teoretycznych nowego nurtu psychologii. W pierw
szym numerze czasopisma ,,Journal of Humanistic Psychology" z roku
1961 ukazal si~ zarys programu, ktory zostal oparty przede wszystkim na
ksztaltowaniu i rozwijaniu w ludziach tworczoSci, miloSci, zaspokajaniu
podstawowych potrzeb organizmu: autonomii, samoakceptacji, zdrowia
psychicznego itp.
Psychologia humanistyczna jest kompozycjll fenomenologii, egzystenc
jalizmu i psychoanalizy, przeniesionll z Europy do Stanow Zjednoczonych.
Wlasnie w tym ostatnim kraju wymienione kierunki filozoficzne nabraly
szybko wymiaru prat 'ycznego i w tej postaci zostaly "reeksportowane" do
punktu wyjScia, do Europy. Od kairlej z tych filozom psychologia humanis
tyczna przejmuje zarysy pewnych koncepcji, ktore przeksztalca i prezentuje
we wlasnym uj~u. Europejski egzystencjaiizm zainspirowal jll problematy
kll indywidualnego bytu i losu ludzkiego, fenomenologia - problematykll
indywidualnej treSci ludzkiego poznania. Z psychoanaiizy zapoiyczone
zostalo przekonanie, i:e w czlowieku zachodZOl procesy i dzialajll czynniki,
z ktorych on sam nie zdaje sobie sprawy. lednaki:e w psychologii humanis
tycznej nacisk polozony jest przede wszystkim na ujawnianie i aktywizowa
nie wewn~trznych moZliwoSci czlowieka, na jego samoreaiizacj~.
W Polsce ukazalo si~ do tej pory kilka tlumaczen przyblizajllcych
naszemu czytelnikowi istot~ psychologii humanistycznej. KsiClzki te zys
kiwaly duze zainteresowanie, poniewaZ nie wymagaly znacznego przygoto
wania fachowego, pi sane byly prostym i ladnym j~zykiem, duzo mowily
o czlowieku, jego dllzeniach do osillgni~ia sukcesu. Ostatnio ukazalo si~
polskie tlumaczenie pracy Rollo Maya pod tytulem Psychologia i dylemat
ludzki 1. W 1978 roku PIW wydal Milosc i wol~ tegoz autora; prac~
powstalll w roku 1969. Psychologia i dylemat ludzki jest ksilli:k'l wczdniej
SZCl (z 1966 roku). Dorobek naukowy Rollo Maya jest bardzo bogaty.
Zaprezentowane polskiemu czytelnikowi prace S,! jedynie mal,! cz~sciCl
tego, co stworzyl. Milosc i wola to traktat psychologiczny zawieraj,!cy
zarowno szereg szczegolowych anaiiz krytycznych, jak i teoretycznych
polemik. lednoczeSnie jest to praca przedstawiaj,!ca wazkie propozycje
intelektuaine z dziedziny fllozofii czlowieka.
Psychologia i dylemat ludzki sklada si~ z esejow powstalych w latach
szeSCdziesiCltych. Kairly z nich jest z jednej strony konsekwentnie wylozonll
koncepcj,! czlowieka, z drugiej zaS polemikll z poszczegolnymi, interesuj,!
cymi autora teoriami filozoficznymi. Czym jest przywolany w tytule ksillzki
"ludzki dylemat"? lak pisal Rollo May, jest to zdolnosc czlowieka do
widzenia siebie w podwojnej roli: przedmiotowej i podmiotowej . "Dylemat
ludzki jest dylematem, ktory wylania si~ z ludzkiej zdolnoSci jednoczesnego
doswiadczania siebie zarowno jako podmiotu, jak tez jako przedmiotu.

°

1

R. May. Psych%gia i dy/ema/ /udzki. PAX Warszawa 1989.
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I jedno, i drugie jest potrzebne - dla psychologii, terapii i poiytecznego
:i:ycia" (s. 14). "Bycie przedmiotem" rna miejsce wtedy, gdy rozpatrujy
i traktujy siebie jak czlowieka, kt6rego trzeba kontrolowac i kt6rym trzeba
kierowaC, gdy jestem zdeterminowany i muszy dzialac skutecznie. Nato
miast podrniotem bywam dla siebie wtedy, gdy nie jestem "niewolnikielll
czasu", gdy moje dzialanie jest swobodne, a jego isto t~ stanowi doswiad
czenie i wyb6r rzeczy 0 znaczeni u wewnytrznym (wewnytrznym aktelll
wartosciowania). Nie jest jednak tak, :i:e jestdmy podmiotem i przed
miotem jednoczdnie, ani tez tak, :i:e nasze sposoby istnienia zrnieniaj,! siy
i nast~puj,! po sobie. "Waine jest to, :i:e nasza swiadomosc jest procesem
oscylacji mi¢zy jednym a drugim" (s. 16). Powinnismy zrozumie6, ie iycie
mi~dzy dwiema stronarni dylematu stanowi 0 naszym, najprawdziwszym
ludzkim, bytowaniu. "UwaZam - pisze May - ze odwaine :i:ycie wewnlltrz
tego dylematu jest iroolem ludzkiej tw6rczoSci" (s. 30).
Rollo May, proponuj ,!c now'! koncepcj~ psychologicznego rozumienia
czlowieka, podwaza i wyklucza wiele radykalnych ujyc psychologicznych,
socjologicznych, fli ozoficznych - Scisle subiektywistycznych czy tez mecha
nistycznych. Autor podnosi kwesti~ utraty czy tei poczucia braku znacze
nia jednostki. Ludzie, pisze, wyrainie odczuwali swoj:t nieistotnosc, co
powodowalo zachwianie ich poczucia odpowiedzialnosci. Przypomnijmy,
:i:e czas, 0 kt6rym i w kt6rym pisal May, byl w Stanach Zjednoczonych
okresem "rozprawiania si~" spoleczenstwa z "najbardziej niepotrzebnll
wojn'l w historii" - z wojnll w Wietnamie. Byl to czas znaczllcy dla
spoleczenstwa amerykanskiego; czas kt6ry zrodzil ruch hippisowski (bar
dziej inspiluj llCY drug'l ksi:tzk~ Maya, MUoS(; i wol~).
May penetruje psychik~ czlowieka i wydobywa z niej opis stanu
wlasciwego ,,:i:yciu wewnlltrz dylematu". Pisze wi~ 0 niepokoju, samotno
Sci i wartosciach , kt6re Sll ponad nirni. Niepok6j jest nieuniknionll,
naturalnll reakcj ,! na zagrozenie wartosci, z kt6ryrni czlowiek lllCZY swoje
istnienie. Cz~sc druga ksi'lili p oswi~cona jest psychologicznej analizie
owego niepokoj u. Naturaln:t sfer'l zainteresowan aut ora przy tego typu
analizach musial stac si~ obszar fliozofii egzystencjalnej. Przywolywany jest
wi~c Kierkegaard i Pascal, p6Zniej takie Sartre, i ich wypowiedzi dotyczllce
niepokoju, samotnoSci i I~k u . Cz~sc nast~pna jest inna nii dwie poprzednie
- dotyczy psychoterapii, jej istoty i metod. Przedmiotem zainteresowania
jest tutaj nie tyle czlowiek podd any terapii , ile raczej druga strona:
psychoterapeuta i metoda jego wsp61dzialania z pacjentem. "Psychoterapia
nie b~ zie wi~ leczeniem w w'lskim znaczeniu, ale b~zie spotkaniem
z czyj'lS wlasn'l egzystencjll w bezposredniej i najbardziej podstawowej
formie" (s. 127). May polemizuje z teorill Freuda i z jej in terpretacjami
popularnymi w Stanach Zjednoczonych. Freud, jego zdaniem, w olb
rzyrnim stopniu poszerzyl zakres ludzkiej swiadomoSci , ale taue przyczynil
si~ do podwaienia poczucia indywidualnej odpowiedzialnosci czlowieka.
Cztery eseje tworz'lce ostatni'l cz~sc ksilliki poswiycone S'l zagadnieniom
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wolnosci i odpowiedzialnosci. Czlowiek nie moZe zaistniee jako podmiot,
jdli bez przerwy nie odpowiada za swiat, ktorego jest cz~scill . Pacjent
zwraca si~ w kierunku wolnoSci i odpowiedzialnoSci w swoim dzialaniu,
gdy staje si~ bardziej swiadomy detenninujllcej roli doswiadczen Zycio
wych.
Koncowy esej, bardzo istotny dla autora, doswiadczonego psycho
terapeuty, wieloletniego klinicysty i praktyka, dotyczy spolecznej od
powiedzialnoSci psychologow. "Spoleczenstwo - czy chcemy tego, czy nie
- wymaga od nas dostarczenia odpowiedzi na ostateczne pytania dziedziny
etyki i dueha; i oczekuje si~ z wielu stron, zarowno spoza nauki, jak i od
wewnlltrz niej, Ze dostarczymy tych od powiedzi za pomocll naszych technik
i maszyn" (s. 234). Wielu psychologow utrzymuje, ie akceptowanie ich
spoleeznej odpowiedzialnoSci uzasadnia przyj~cie na siebie rol wym agajll
cych kontrolowania innych i manipulowania nimi. Rollo May odrzuca t~
interpretacj~, uwaiajllc, Ze taki tryb post~pow ani a dziala przeciw wylonie
niu si~ i rozwini~ci u wartosci, ktorych obecnosc jest konieczna i nieunik
niona, chociaz trudno orzec, czy wystarczajllca, by pomoc pacjentowi. May
analizuje zalemosci mi¢ zy indywidualnll wolnoscill czlowieka a wart os
ciami spolecznymi. Czlowiek wobec kaidej wartoSci winien przyjllc zamiast
biernej postawy totalnej akceptacji postaw~ zaangai owania, krytycznej
analizy umoiliwiajl!Cej tym samym wykroczenie poza rutyn~ i automatyzm
sytuacji.
Ab raham Maslow w pracy W stronf psychologii istnienia 2 staral si~
pokazac, ie czlowiek jest istotll, ktora, mimo ie jest slaba i delikatna, ulega
presji kultury i innym ludziom, moie stac sf~ dobrll, kochajllcll i tworczll.
Czlowiek, 0 ktorym pisal, posiad a olbrzymill potencj~ zrealizowania si~
w swoim najlepszym, na wlasnll mi ar~ mierzonym wydaniu. Maslow jest,
podobnie jak wczesniej Freud, propagatorem analizy skomplikowanego
wn ~trza czlowieka. ZasadnicZl! rOiniq mi¢zy d woma powstaiymi ob
razarni (Freuda i Maslowa) jest, jak pisal Maslow, to, ie Freud przed
stawial chorll cz~sc psychiki, "my zas musimy j ll uzupelnic cz~scill
zdrowll". Roll o May umieszeza swojll wi zj~ czlowieka jakby porni¢ zy
Freudem a Maslowem. Usiluje dookrdlic iroola niepokoju wspolczesnego
mu czlowieka (Zyjllcego jui: nieco in aczej nii: pacjenci Freuda). Nie pisze,
jak Maslow, 0 swiecie, i:e jest "ciekawy, pi~kny i fascyn ujllcy" (s. 209).
lednakie i jego pracy towarzyszy wiara, i:e psychoanalityk moZe pomoc
ludziom. "Naszym celem w od niesieniu do niepokoj u i winy nie powinno
byc wyeliminowanie leh (jak gdybysmy mogli to uczynic, nawet gdybysmy
ehcieli!), ale pomoienie ludziom, naszym pacjentom i nam samym,
w konstruktywnej konfrontacji z niepokojem i winll" (s. 120). Stanowisko
Maya nie jest tak radykalne jak stanowisko Freuda eksponuj llcego
biologizm, czy Maslowa, koncentrujllcego si~ na czlowieku mod e\owo
I
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pozbawionym frustracji i skupionym na wlasnej samorealizacji, ale jest
stanowiskiem wywai:onym, doceniaj,!Cytn klopoty i bol osoby nie wolnej
od cierpieri.
Ksi,!zka Rollo Maya, jak juz zaznaczylam, przeznaczona jest nie tylko
dla specjalistow, napisana jest w sposob bardziej eseistyczny niz naukowy.
Wiele jej walorow spowoduje bye moi:e, i:e dotrze do szerszych kr~gow
czytelnikow. Z pewnosci,! na to zasluguje, chociazby i z tego powodu, i:e
usiluje, w sposob dost~pny, zrozumiee jedn'l z najwi~kszych tajemnic:
tajemni~ bytu ludzkiego.
Matgorzata Jantos

o METROPOLICIE SZEPTYCKIM
W KRAKOWIE I LWOWIE
Jeszcze do niedawna 0 greko-katolickim metropolicie Lwowa, Andrzeju
Szeptyckim (1865-1944), trudno bylo mowie swobodnie w Polsce, a juz nie
do pomyslenia wydawala si~ jakakolwiek pozytywna wypowiedi na jego
temat na Ukrainie. Czasy jednak si~ zmieniaj'l. Skazana na zapomnienie
lub okaleczenie pami¢ historyczna powraca. Zycie i dzielo Szeptyckiego,
odgrywaj'lce znacz'!c'! rol~ w przeszloSci dw6ch narodow - ukrainskiego
i polskiego - staly si~ przedmiotem wolnych studiow i poszukiwan
naukowych. A S'l to poszukiwania warne. Dyskusja wokol Szeptyckiego
jest w istocie, dyskusj,! nad caloksztaltem stosunkow polsko-ukrainskich
na przestrzeni pierwszej polowy XX wieku. Szeptycki przez blisko pOI
wieku byl swiadkiem i aktywnym aktorem, czasem wr~cz rei:yserem
wydarzen, ktore decydowaly 0 losie obu S'lsiaduj,!cych narodow. Dokladne
odczytanie treSci zawartych w jego i:yciorysie pozwala wi~ lepiej zro
zumiee zawiloSci tych stosunk6w i odnalezc przyczyny konfliktu.
W maju obecnego roku, na fali przemian politycznych w ZSRR i po
wyjsciu z podziemia KOSciola grekokatolickiego na Ukrainie, stalo si~
moi:liwe przypomnienie postaci metropolity w jego stolicy biskupiej - we
Lwowie. 4 maja w auli Lwowskiego Instytutu Medycznego odbyla si~
konfercncja na temat Szeptyckiego, kt6rej patronowala lwowska ftlia
organizacji "Memorial" wspolnie z Naukowym Towarzystwem im. Tarasa
Szewczenki, reaktywowanym niedawno na terenie Ukrainy. Konferencja
wzbudzila niezwykle zainteresowanie mieszkanc6w miasta. Zaproszono
najwyi:szego rang'! przedstawiciela hierarchii grekokatolickiej we Lwowie,
metropolit~ Wolodymyra Sterniuka oraz reprezcntantow spolecznosci
i:ydowskiej. Referaty wyglosilo kilku poslow do parlamentu ukrainskiego
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i profesorow uczelni lwowskich. Zredagowana po tym wydarzcniu przez
prof. Turkewycza broszura, zawieraj ~ teksty referatow i przemowien, byla
pierwsz,! prob,! przybli:ienia czytelnikowi ukrainskiemu w ZSRR innego
oblicza metro polity Szeptyckiego, nii: to, ktore z uporem godnym lepszej
sprawy upowszechniala wieloletnia propaganda antyreligijna w tym kraju.
Kolejn,! inicjatyw,! zmierzaj,!c,! d o przywr6cenia prawdziwego obrazu
postaci metropolity bylo pojawienie si~ kilk ustronicowej jego biografii
ilustrowanej fotografiami ze zbiorow Panstwowego Archiwum Historycz
nego m. Lwowa. Jest to fakt godny odnotowania, gdyi: stanowi on jedn,!
z pierwszych oznak wykorzystania bogatej kolekcji materialow poswi~o
nych metropolicie, jaka znajduje si~ w archiwum lwowskim. A bogactwo
tej kolekcji uzmyslowila wystawa otwarta par~ tygodni potem, 27 lipca,
w 125 roczn i ~ urodzin metropolity, w siedzibie Archiwum, w dawnym
klasztorze 00. bernardynow. Kilkanascie gablot wypelnialy po brzegi po
raz pierwszy wydobyte dla pokazu publicznego dokumen ty i fotografie
zwi ,!zane z i:yciem metropolity. Byly mi~dzy nimi pami,!tki rodzinne, listy
od katolickich ksi~i:y rosyjskich zam~czonych potem w lagrach, korespon
dencja wybitnych intelektualistow i politykow ukrainskich, paszporty
dyplomatyczne, jakimi poslugiwal si~ w roi:nych czasach metropolita
- jeden z 1921 wydany przez wladze Zachodnio-Ukrainskiej Republiki
Ludowej i drugi z 1923 opatrzony piecz~ci,! Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach ekspozycji pokazano tei nieznane do tej pory fotografie, m.in.
z pogrzebu metropolity, jaki odbyl si~ we Lwowie, 5 listopada 1944 r.
Wystawa, oraz fakt, ze coraz wi~cej historykow zagranicznych uzyskuje
swobodny do st~p d o zbiorow lwowskiego archiwum pozwala miee na
d ziej~ , :ie ta wai:na instytucja wchodzi, po latach skr~powania i bezwzgl~d
nego nadzoru, na tory normainej dzialalnosci naukowo- archiwalnej .
30 lipca z kolei, w pomieszczeniach dawnego klasztoru dominikanskiego,
gdzie mieSci si~ dzis M uzeum Historii Religii, otwarto drugll, wystaw~
poswi~nll, metropolicie. Organizatorzy zgromadzili na niej, obok materia
low natury dokumentacyjnej, takie osobiste rzeczy zwi:},Zane z metropolit'l
- kl~nik, modlitewnik i ikon~, przed ktorll, si~ zazwyczaj modlil. Tlumne
otwarcie ekspozycji mialo miejsce w koSciele dominikanskim. Z tej okazji we
wspanialym i niezwykle akustycznym wn~trzu swi'ltyni odbyl si~ koncert
ukrainskiej muzyki choralnej. Trzeba podkrd lie, ie nowa dyrekcja Muzeum
Historii Religii podejm uje wielkie wysilki w celu nadania mu charakteru
plac6wki naprawd~ naukowo-kulturalnej, a odci~a si~ od p ropagandowej
dziaialnoSci ateizacyjnej , jakiej byl jeszcze do niedawna miejscem.
W uroczystoSciach lwowskich nie zabraklo takie polskich akcentow:
w trakcie zorganizowanego z ich okazji koncertu glos zabrali m.in .
miejscowy dzialacz polski Adam Kokotynski oraz, przebywaj,!cy akurat
we Lwowie, Wiktor Woroszylski.
Glowne uroczystoSci mialy jednak miejsce poza Lwowem, w Przyl
bicach, rodowej posiadlosci Szeptyckich. w miejscu, gdzie 125 lat temu, 29
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lipca 1865 roku, urodzil si~ R oman Szeptycki, pOZoiejszy metropolita Andrzej.
Po palacu nie pozostal jui: prawie Zaclen slad, lecz zachowala si~ kaplica,
w kt6rej pochowani ~ rodzice metropolity, Zofia z Fred r6w i Jan Szeptyccy.
I wlaSnie przed tl!: kapliCl! odbyla si~ panachyda odprawiona przez metropolit~
Sterniuka w towarzystwie innych biskupOw z Ukrainy, Kanady, Argentyny
i F rancji. Obecny byl m.in. arcybiskup Michael Hrynczyszyn, niegdys
postulator procesu beatyfikacyjnego metropolity Szeptyckiego.
Odrnienny charakter mialo zwi~zane z Szeptyckim wydarzenie krakow
skie. Tu, w dniach 22- 24 czerwca, odbyla si~ sesja naukowa pod tytulem
"Metrop olita A ndrzej Szeptycki a kultura duchowa narod6w Europy
Srodkowo-Wschodniej". Jej organizatorem byla niedawno utworzona pod
kornisja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, wyspecjalizowana w promowa
niu badan nad histori~ i dniem dzisiejszym Europy Slowian. PrzewodnicZl!Cym
podkornisji jest prof. Ryszard Lui:ny. Do sfmansowania przedsi~wzi~a
przyczynila si~ gi6wnie ukrairisko-katolicka diecezja Stamford w USA, kt6rej
ordynariusz, biskup Basil H. Losten, okazal wielkie zrozwnienie dla wagi
tematu konferencji; dodatkowego wsparcia udzieliiy dwie fundacje dzialaj,,!ce
na terenie Polski - warszawska Fundacja im. Stefana Batorego oraz
krakowska Fundacja Sw. Wlodzimierza Ouzciciela Rusi.
Kon fe rencja zgromadzila mawc6w problemu z Polski , Wloch , Niemiec,
Ukrain y, Kanady i Stan6w Zjednoczonych. Ponad trzydziestu m6wcow
poruszylo wiele w"!tk6w, 0 charakterze zar6wno teologicznym, jak his
torycmym. Przem6wienie inauguracyjne wyglosil biskup Losten, a wsrOd
p rzybylych na pierwsZll, sesj~ byl kardynal Franciszek M acharski.
Pierwszy i zasadniczy referat - 0 duchowym wymiarze Zycia metropolity
- wyglosila s. Sophia Senyk, profesor Pontificio Instituto Orientale
w Rzymie. Spora grupa referat6w dotyczyla kr~gu rodzinnego metropolity
(Krzysztof Stopka, ks. Tadeusz Zebrowski, Jan Kazi mierz Szeptycki
- bratanek metropolity). Postae brata i najbliZszego wsp6lpracownika
Szeptyckiego, o. Klemensa, archimandryty zakonu stud yt6w, sch arak
teryzowal jego nast~pca na tym wlasnie urz¢zie, o. Lubomyr Huzar
z Rzymu. Kolejna grupa wyst,,!pien dotyczyla r6i:norodnych zagadnien
zwillzanych z biografill metropolity (Jaroslaw Hnatiw ze Lwowa, Andrzej
A. Zi~ba, John-Paul Himka z Kanady, Mary Klachko i Borys Gudziak
- oboje z USA - ks. Tadeusz Sliwa). Wart podkrdlenia jest koncowy
fragment wyst~pieni a Klachko, w kt6rym starala si~ wykazac aktualnosc
przeslania Szeptyckiego dla wlaSciwego uloZenia wsp61czesnych stosunk6w
polsko-ukrainskich. Szczeg6lne zainteresowanie wywolal referat Oresta J.
Maciuka, dyrektora lwowskiego archiwum historycmego, kt6ry m6wil
o calkowicie do niedawna niedost~pnych dla badaczy zbiorach dawnego
archiwum metropolity.
Nast~pnego dnia referowano stosunki metropolity z prawoslawnymi
i Zydami (Miroslawa Papierzynska- Turek, Tetjana M . Sztankowa - kole
jny gosc z Lwowa). Recepcj~ koncepcji unijnych metropolity na Bialorusi
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om6wil Oleg Latyszonek. Dwa referaty (Andrzeja Vincenza z G etyngi
i Macieja Mroza z Wroclawia) dotyczyly kontakt6w Szeptyckiego z Po
lakami , w tym z autorem Na wysokkj poloninie. Wainym elementem
konferencji krakowskiej byla dyskusja nad myslll teologicznll Szcptyckiego
(0. Teod ozj usz Jankow, ks. M yron Michajlyszyn , s. Zofia Lebed owicz)
i jego pogl~dami politycznymi (Ryszard Torzecki, Stanislaw St~pien).
Motywem stale powracaj~cym w wystliPieniach i dyskusji bylo zagadnie
nie aktualnosci dziela Szeptyckiego. N awillzal do niego, m6wi~c 0 wsp61
czesnych problemach katolickiego K OScioia lla Ukrainie, posel do par
lament u ukrainskiego, Mychajlo Kosiw. W dyskusji postawiono wr~cz tez~
o nieuchronnosci powrotu do nauki gloszonej przez metropolit~ w dobie
"moralnej p rzebudowy", jakll przezywa dzis Zwi ~k R adziecki. Prof.
Thomas E. Bird z N owego Jorku, znany nie tylko jako wybitny slawista,
ale tez jako ekspert z dziedziny ekumenizmu, przed stawil tresci zwi~ane ze
spraw~ beatyfikaeji rnetropolity, kt6ra rna juz sw~ d lugll histori ~ i wielkie
znaezenie dla dialogu KoSciol6w. 0 idei patriarchatu ukrainskiego w mysli
metropolity, idei, kt6ra dzis wydaje si~ miec coraz wi~ksze widoki na
zrealizowanie, m6wil Wlodzimierz Mokry.
Konferen cj~ krakowskll wzb ogacaly Hczne wydarzenia towarzysz~ce:
liturgie w obu obrZlldkach - bizantyjskim i lacinski m, ekspozycja ikon
z dawnej cerkwi grecko--katolickiej przy ul. Wislnej, ezy przejmuj~cy
spektakl, poswi~cony sw. Jozafatowi K uncewiczowi i metropolicie Szeptyc
kiem u, w wykonaniu Marii P rzybylskiej i Jana Adamskiego.
Zllaczenie tej pierwszej konfereneji polskiej na temat metropolity Szeptye
kiego wykracza daleko poza dziedzin~ nauki. G ronu uczonych r6inych nacji
i orientacji religijnych udalo si~ spelnic Zyczenie Prymasa Polski przekazane
w liScie do organizator6w - wloZyc wklad w dzielo "umocnienia przyjaini
polsko--ukrainskiej". Zyczenia pomySinyeh obrad lladeslali kardynai Henryk
Gulbinowicz, i arcybiskup Myroslaw Marusyn z Kongregacji KoSciol6w
Wschodnich, i biskup dla grekokatolik6w w Polsce, Jan M artyniak. Ale obok
tych wyraz6w ZyczliwoSci byly tez inne listy. "Lwowianie zamieszkali
w Krakowie" nadeslali Sllinisty anonim, w kt6rym apelowali: "nie kalajcie
dobrego imienia PAN, nie pozw6lcie, aby pod Was~ egid~ odbywal si~
piekieiny zjazd ukraitlskich rzezirnieszk6w ze Lwowa, Kanady, USA i nawet
Watykanu, gdzie pod skrzydla papieZa Jana Pawla II schronilo si~ wielu
unickich rzezirnieszk6w ukrainskieh w sutannach. (...) Jcieli sympozjum
b~zie kontynuowane, to zmobilizujemy wszystkich Lwowiak6w w Krakowie
i prze~:zimy t~ band~, tak jak na to zasluguj~." Widocznie jednak - jak
zauwa:iyl prof. Luiny zamykaj~c w imieniu organizator6w konferencj~ - jej
przebieg zmienil cos w pogl~dach tych, kt6rzy przyszli w tak drastycznyeh
zamiarach, gdy:i obrady toczyly si~ bez jakichkolwiek zakl6cen i przy licznym
audytorium. JeZeli tak rzeczywiScie by si ~ stalo, bylby to sukces najwi~kszy.
Andrzej A. Zi(lba
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P RZE GLA D TE O LO GICZNY

PAPI ESKA POLlTYKA ZAGRANICZNA
"Gorby for President" - glosil transparent na jednym z amerykanskich
college'ow w czasie majowej wizyty Gorbaczowa. lego popularnosc
w USA jest moze wi~ksza niz w Europie Zachodniej. lednak gdy
gdzieniegdzie na Zachodzie (np. w kr~gach Swiatowej Rady KoSciolow)
teologowie probowali widziee w radzieckim przywodcy narz¢zie w r~ku
Boga, nowego Cyrusa, ktory uwalnia Iud Bozy, to w USA powstawala
refleksja bardziej powai:na. Zwlaszcza po spotkaniu Gorbaczowa z lanem
Pawlem II (I grudnia 1989) pojawily si~ publikacje podsumowuj'!ce reIacje
Watykanu z komunizmem. Spotkanie to postrzegano jako nie maj,!ce
odpowiednika w tradycyjnej dyplomacji. "The Washington Post" nazwal
je spotkaniem "dw6ch Siowian , ktorzy zdzialali wi~cej niz ktokolwiek inny,
by zapoczC!tkowae nowy lad w Europie".
Nic wi~ dziwnego, i:e wlasnie od dygresji na temat tego spotkania
zaczynajC! swe artykuly dwaj amerykanscy duchowni. Ks. I. Bryan Hehir,
p rofesor etyki i polityki mi¢zynarodowej na Georgetown University oraz
czolowy doradca Episkopatu USA w sprawach polityki spolecznej i za
granicznej , napisal tekst Papieska polityka zagraniczna dla swieckiego ,
p restizowego kwartalnika "Foreign Policy" (wiosna 1990). Ks. Francis X.
M urphy CSSR, historyk KoSciola, opublikowal w jezuickim tygodniku
"America" (1 9 maja 1990) artykul Aggiornamento a piereslrojka: watykairs
ka Ostpolitik. Tezy obu artykulow - podobne do siebie - mogC! bye czasam i
zaskakuj,!ce dla polski ego czyteinika. Obaj autorzy opisujC! historir;: waty
kanskiej polityki wobec komunizmu od Piusa X II do l ana Pawla II.
Glown a teza Hehira brzmi, ze "zasadnicza zmiana w tym okresie to
przes uni~ie si~ Watykanu z pozycji de f acto przymierza z Zachodem na
pozycj~ niesprzymierzania si~ ani ze Wschodem, ani z Zachodem i krytycz
nC! wobec ob u" .
Pius XII mial do czynienia z najgrozniejszym i najokrutniejszym
przeciwnikiem na Kremlu i stll:d m.in. brala sir;: jego postawa calkowitego
pot~pieni a komunizmu (bardziej niz zdumieni byliby Pius XII i lozer
Stalin, widzll:c I Sekretarza KPZR zwracajll:cego si~ do papieza "Wasza
Swill:tobliwosc" - pisze Murphy). W srodku zimnej wojny Pius XII wydal
zakaz wspolpracy katolikow z komunistami. KOSciol byl pot~i:nym opone
ntem komunizmu. Za czas6w Piusa XII "faktycma postawa KoSciola stala
si~ religijnym i moralnym poparciem dla przymierza zachodniego w jego
walce ze Wschodem". Zmiana polityki watykanskiej pojawila sir;: wraz
z pontyfikatem lana XXIII. Jeszcze przed obj~iem tronu Piotrowego
Angelo G iuseppe Roncalli "ignorowal zakaz Pi usa XII" - pisze Francis
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Murphy. J ako delegat apostolski w Bulgarii, Grecji i Turcji, p6:Zniej
nuncj usz papieski we Francji i przed stawiciel Watykanu przy UNESCO,
cz~sto spotykal si~ z radzieckimi dyplomatami i politykami, nieraz
" zn ajd uj~c u nich pomoc w swych humanitamych wysilkach". Murphy
posuwa si~ zaskakuj~co daleko: powoluj~c si~ na papieskiego sekretarza,
ks. Lorisa Capovila, twierdzi , Ze korzenie encykliki Pacem in terris
odnalciC moma w utrzymanych w przyjaznym tonie relacjach Jana XXIII
z Nikit~ Chruszczowem! (Chc~c osobiScie przysluzye si~ papiezowi ,
Chruszczow uwolnil ukrainskiego arcybiskupa Josifa Slipyja z syberyjskiej
zsylki , a potem pisal do J ana XXIII 0 ich wspolnym chlopskim po
chodzeniu i odwadze dzialania wobec wewn~trznych oponentow -zarowno
na Kremlu, jak i w Watykanie... )
Bryan Hehir nie uzalemia zmiany polityki watykanskiej od osobistych
sympatii. "Jan XXIII uznal w sferze dyplomacji, tak jak i w dziedzinie
ekumenizmu, Ze »zn aki czasow« wymagaj~, by ad wersarze - religijni czy
polityczni - rozmawiali ze sob ~ " Stanowisko Piusa XII oparte bylo na
taktyce przeczekania aZ bezprawne, choe pot~ine, reZimy upadn~, bo takie
bylo ich przeznaczenie - s~ powstrzymywanie si~ od kontaktow. ,,Jan
XXIII zmienil atmosfer~ stosunkow watykansko-radzieckich przechodz~c
od ograniczania do ograniczonego zaangazowania". Hehir n iebagateln ~
rol~ przyznaje tez kard . Casaroli, obecnem u sekretarzowi stanu, ktory byl
wykonawq i wspoltworc~ watykanskiej Ostpolitik. Swoim krytykom
Casaroli odpowiadal, ze poszukiwanie kompromisu nie polegalo na
szukaniu modus vivendi (sposob Zycia), lecz modus non m oriendi (sposob nie
umierania).
Ostpolitik Watykanu spotykala si{l Z krytyk~ takie wewnqtrz K oSclola.
Polityk{l ogran iczonego zaangaiowania niektorzy widzieli jako "naiwne
i calkowicie niefortunne koncesje wobec sil calkowicie obcych". WsrOd
przeciwnikow rozmow z kom unistami obaj autorzy wymieniajll kard .
Stefana Wyszynskiego. Murphy stwierdza, iz polski prymas "obawial si~,
ie watykanscy dyplomaci kontaktujllcy si~ poza jego plecami z komun is
tami mog~ bye z latwoSci~ wyprowadzeni w pole". Spokojniej pisze 0 tym
Hehir: "Kard . Wyszynski zachowal zastrzezenia Co.') do tej polityki. Ufajllc
swej znajomosci sytuacji lokalnej i swej zdolnoSci kontaktow z rZlldem
polskim, obawial si~, Ze Wat ykan moglby poswi~c pewne sprawy lokalne
na rzecz szerszych celow w calym regionie."
Jan XXIII budowal takie intelektualne podstawy dialogu KOSciola
z jego przeciwnikami. Encyklika Pacem in terris przedstawiala punkt
widzenia rozniqcy si~ od zawartego w Divini Redemptoris Piusa X I z 1937
("Komunizm jest wewn{llrznie zly i nikt, kto chce ocalic cywilizacj{l
chrzeScijanskq, nie moie z nim w iaden sposob wspolpracowac."). Jan
XXIII rozroinial w komunizmie ateistyczne credo, falszywe idee fllozo ficz
ne, ktore pO l~pi al, oraz ruch jako taki, zmienny w czasie wraz ze swymi
teoriami polityczn ymi, spolecznymi i ekonomiczn ymi, z ktorymi trzeba
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spierac si~ w porz(!dku historycmym. Elementem procesu przemian byl
takze Sobor Watykanski II, ktory - co mocno podkresla Hehi r - nie
pot~pil komunizmu z imienia. Wame bylo rowniez soborowe wezwanie do
aktywnoSci spolecmej. "Filozoficmy i politycmy konflikt katolicyzmu
i komunizmu rue zmniejszyl si~ po Soborze, lecz jasne stalo si~, ie
zaangazowanie spoleczne KOScioia rna szersze i gl~bsze maczenie niz
wspolzawodnictwo z wizj(! marksistowsk(!" - pisze Bryan Hehir.
Za Pawla VI Ostpolitik zostala rozszerzona i zinstytucjonalizowana.
W lutym 1971 abp Casaroli po raz pierwszy przebywal w Moskwie, gdzie
pod pi sal traktat 0 nierozprzestrzenianiu broni j(!drowej. Drugi wymiar
polityki zagranicmej Pawla VI - pisze Hehir - to obrona potrzeb kraj6w
rozwijaj ,!cych si~ . Zwlaszcza po encyklice Populorum progressio Trzeci
Swiat mial w Watykanie mocnego sprzymierzenca.
Zdaniem Bryana Hehira, Jan Pawel II reprezentuje zarowno ci,!glosc,
jak i zmian~ w polityce papiestwa. Wybor abp Casaroliego na kardynala
sekretarza stanu w 1979 r. omaczal uznanie dla prowadzonej przezen
dotychczasowej Ostpolitik i zwi~kszenie jego maczenia poprzez danie mu
pelnomocn ictwa do prowadzenia stosunkow KoSciola z supermocarst
wami. ZaangaZowanie polskiego papieZa na rzecz praw czlowieka, pokoju
i ubogich jest szeroko znane. Choe nie oznacza to zmiany w stosunku do
priorytetow politycznych Jana XXIII i Pawla VI, to Jana Pawla II
odromia styl ich wprowadzarua w zycie, a zwlaszcza osobiste zaangazowa
nie, wyrazane glownie za pomoc,! licznych wizyt pasterskich. Wiele z tych
wizyt rna olbrzymie maczenie politycme. Szczegolnie jego rola w pod
wazeniu systemu komunistycmego w Europie Srodkowo-Wschodniej jest
bezsporna. Bryan Hehir pisze: "Papieskie przemowienia w Polsce s,!
przykladem wplywu nauczania Jana Pawla II i jego symbolicznego
przywoo ztwa w calej Europie Wschodniej. To jego przywooztwo dalo
wielu ludziom z Europy Wschodniej osobist,! inspiracj~ i model wiary,
ktora potwierdza walk~ 0 prawa czlowieka i demokracj~ . Jego wizyty
w oj czyinie mialy decyduj,!ce maczenie w ewolucji politycmej i religijnej
walki narodu polskiego."
" W Europie Wschodniej, a szczegolnie w Polsce, papiez dzialal w opar
ciu 0 przekonanie, ze autorytet nauczycielski i moralny KoSciola moze
trzymac si ~ z daleka od gry politycmej, a mimo to wytwarzac gI~bokie
konsekwencje spoleczne i politycme." Tu wlasnie wielu widzi paradoks
tego pontyfikatu - pisze Bryan Hehir. "Papiez skupia na sobie uwag~ jako
kluczowa postac w sprawach swiatowych , jego slowa i czyny maj,!
bezposrednie maczenie politycme. Lecz konsekwentnie zaprzecza on
jakiejkolwiek intencji politycmej. Jak moze papiez pogodzic t~ pozorn'!
niespojnosc?" Hehir odpowiada na to pytanie, prezentuj,!c zarys papieskiej
wizji zaangazowania politycznego KoSciola. Jego fundamentem jest ochro
na i promowanie godnoSci osoby ludzkiej. "Papiez chce KOScioia znacz'!ce
go spolecm ie, lecz rue utoZsamianego z jakimkolwiek ruchem politycznym .
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Watykan interweniowal stanowczo, gdy ksi\!za czy siostry zakonne podej
mowaly si\! zadan politycznych, ktore papiez uwaza za niemoiliwe do
pogodzenia z publicznym poslugiwaniem ludowi Bozemu. N ieprawd l! jest,
jak twierdzl! niektorzy, ze Jan Pawel II widzi rol\! politycznl! dla papiestwa,
ale nie dla innych w KoSciele. W jego rozwrfieniu, KOSciol od papieza po
parafi\! moze bye spolecznie znaczl!cy, lecz nie upolityczniony."
Najbardziej kontrowersyjnym elementem spolecznego nauczania Jana
Pawla II stala si\! ostatnio krytyka supermocarstw. Papiez krytykuje je oba,
krytykuje tez cale systemy organizacji iycia spolecznego. Ale - czy
krytykujl!c je, rozklada ci\!zar krytyki rowno na obie strony? Obaj
omawiani autorzy twierdzl!, ze tak. Na dowOd cytujl! fragmenty encykliki
Sollicitudo rei socia/is oraz krytyczne reakcje na nil!, nawet ze strony tak
odmiennych pism, jak liberalny "The New York Times" i konserwatywny
"The National Review", ktore nie mogly si\! zgodzic z "moraln ym
zrownaniem" obu supermocarstw. Hehir dodaje, ze papiez patrzy na
relacje supermocarstw przez pryzmat swiata rozwijajl!cego si\!, a z tego
punktu widzenia roi:nice systemow politycznych traCl! na znaczeniu.
Pragnie on ograniczenia roli supermocarstw w polityce swiatowej, a postu
luje zrni any w imi\! systemu bardziej pluralistycznego, "prawdziwie mi~zy
narod owego", opartego na rownoSci wszystkich narodow i koniecznym
szacunku dla ich uprawnionych roi:nic. W tym tez kierunku zmierza
papieska koncepcja europejskiej jednosci, "Europy europejskiej", ktora
powtarza sformulowania de Gaulle'a, a wyprzedza "dom europejski"
Gorbaczowa. Jeszcze silniejszym przykladem "rewizjonistycznej" polityki
papieia (rewizjonizm oznacza tu wzywarue do gl\!bokich zmian w wielu
sprawach globalnych) S,! apele 0 przebudow\! gospodarki swiatowej w imi\!
solidarnosci z ubogimi . Wezwarue do radykalnych reform I,!czone jest
z odrzuceniem przemocy. Jan Pawel II rue zanegowal pod staw teorii
sprawiedliwej wojny, ale nie rozszerzyl tej doktryny na "sprawiedliwe
rewolucje".
W sprawach mi~zynarodowych Watykan dziala jako panstwo, lecz nie
tylko jako panstwo. Watykan musi zwlaszcza w sytuacjach kryzysowych
zachowac zdolnosc do dzialania i jako stolica KoSciola katolickiego, i jako
panstwo. Oznacza to zdolnosc zapewnienia przestrzeru posrodk u konfron
tacji politycznej i militarnej tak, aby kreowae czas ruezb~ ny dla pracy
dyplomatycznej i ocalic ludzkie iycie.
Zbi gn iew Noso w ski
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PRZYSZt OSC WIARY W POLS CE
Dominikanski miesi(:Cmik "w drodze" w ostatnich swoich zeszytach
poczyna peJnic funkcj~ jedynego bodaj pisma katolickiego w Polsce, ktore
zaj muje si~ przede wszystkim problematyk~ religijn~ i dba 0 rozwoj kultury
"wyzszej" 0 wartoSciach wyraZnie chrzeScijanskich . Czyni to w dodatku
(mimo ze redaguj~ go mnisi) z wrai:1iwoscill d awniej przejawian~ gJownie
przez swieckich. lone periodyki katolickie nie koncentruj~ si~ w takim
stopniu na wymiarze "sacrum" i samym KoScie1e; nie czyni tego nawet
"Tygodnik Powszechny", czy, z drugiej strony, pisma "diecezjalne"
red agowane nieraz przez zespoly swieckie. Albo Sll to periodyki "dewocyj
ne" (czasem w starym tego slowa maczeniu), albo tak zafrapowane
przemianami systemowymi, cywi1izacyjnymi i politycznymi kraju, ze glow
nie to pochlania ich uwag~. Od zarzutu tego nie zwalniam i naszego
"Znaku", choc poprzednim numerem (" Ateizm, K oSciol, Ewangelizacja")
staralismy si~ wypelnic powstalll luk~.
Ewangelizacja i:ycia polskiego wymaga obecnoSci i swiadectwa zarowno
w polityce, jak i w ekonomii, w codziennych, praktycmych problemach.
Istnieje jednak trudna do uchwycenia gran ica: gdzie w tym czy innym
pismie katolickim jego "koscielny" (niekoniecznie w scnsie instytucjonal
nym) charakter jest jeszcze glownym :hOdlem polityki rcdakcyjnej lub
wydawniczej, gdzie zas staje si~ on jak gdyby rodzajem "alibi" dla
wyglaszania opinii apostolsko niedojrzalych, blldz w ogole nie majllcych
wiele wspoJnego z tym, czego wierz~cy czlowiek szuka w "swojej" prasie.
Pytanie wi(:C brzmi - ktor~y przebiega granica pom i~zy fo rmalm~
a rzeczywist~ " ew angelizacj~" naszej kultury; kultu ry narazonej na laicyza
cj~ nie kierowan~ j uz przez ateistycm~ parti~, lecz organicmie zwi~zan"
z tzw. "wspolczesnll cywilizacj~ zachodni~" .
Chwalebnym przykJadem dalszej i wci~z aktualizowanej pracy ewan
gelizacyjnej jest m.in . osmy tegorocmy zeszyt " W drodze". Znajd ujemy
w nim m.in . dwa materiaiy ulatwiajllce gl~bsze rozumicnie religijnosci
zydowskiej, czego tak bardzo potrzeba w czasach odzywaj~cego dialogu
chrzeScijansko-judaistycmego w kraj u " anonimowych antysemitow". S"
to: rozrnowa z o. Bernardem Dupuy OP, dyrektorem Ekumenicznego
Osrod ka Studiow ISTI NA, dawnym ekspertem w tych sprawach II Soboru
Watykanskiego , oraz pi~kny szkic Abrahama Joshuy Heschela "Wewn~t
rzn y - " iat polski ego Zyda". Zwraca uwag~ to, ze "W drodze" (takze
wydawnictwo k si ~zk owe) wyraznie kultywuje problematyk~ mistycm,!, co
jest rysem charakterystycmym przemian religijnosci posoborowej na
Zachodzie i u nas, waznym zwlaszcza w obecnym momencie naszego
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ponownego zetkni~a si~ z KoSciolem Wschodnim. WsrOd dalszych
artykulow warto polecic par~ materialow poswi~conych osobie i tworczoSci
zmaclej poetki Anny Kamienskiej, uzupelnionych 0 jej wiersze. W pisarzu
chrzeScijaninie budzi to pewnll nadziejt:, Ze nie b~dzie pO najdluzszym zyciu
zapomniany nawet wtedy, gdy " salony" nie przyjmll go wlasnie dlatego, Ze
byl, kim byl.
Ale "gwoidziem" numeru jest otwierajllcy go artykul lana Prokopa
"Polska katolicka - jaka bt:dzie?" Jest to frontalny, choc dla wielu moze
i kontrowersyjny, atak na oWll chrzeScijanskll, laicyzuj'lCll si~ i biernll
intelektualnie niemrawosc. UwaZam ten artykul za swidny glownie z tego
powodu, Ze uchwycil on wszystkie zagrozenia, problemy i szanse, jakie
polski katolicyzm przei:ywa wraz ze smierci'l komunizmu, politycznym
przewrotem i wejSciem Polski do Europy: nie tylko kulturalnym (pod tym
wzgl~em nigdy jej nie opuscilismy), ale i ekonomicznym, prawnym,
publiczno-etycznym. Prawdt: mowillc jest to jeszcze silniejsze powto rzenie
pytania, ktore rok temu stawialem w swoim drukowanym w "Tygodniku
Powszechnym" artykule "I co dalej polski katoliku?"
Jan Prokop z pasjll wewnt:trznll i swad'l pubJicystyczn'l wyd obywa
z aktualnych przemian w Polsce najistotniejsze problemy i zjawiska, ktore
b~'l decydowac 0 przy~zlo Sci nie tylko polskiego katolicyzmu, lecz wrt:cz
K oSciola. Nie rna on w'ltpliwoSci (podobnie jak i ja ich nie mam), ze
Zywiolowa fascynacja konsumpcyjn 'l kultur'l i cywilizacj ~ , ktora runt:la
raptem na nas jak zywiol wodny po przerwani u gorskiej tamy, moze nas
zlaicyzowac skuteczniej niz komuniSci. Kto dluzej przebywal na Zachodzie
i wie, co tam przezywalo i przei:ywa chrzeScijaristwo, rozumie zagrozenia ,
jakie n ios~ obecne, sk'ldinlld optymistyczne, przemiany. Tyle tylko, Ze
chrzeScijanie krajow, w ktorych orbitt: oddzialywania wch odzimy, juz
wczesniej zd'lzyli wytworzyc formy odrodzenia religijnego, struktury
rozwoj u odnowionego KoSciola posoborowego, my zas z naiwn'l ufnoSci'l
przejmuj'lc stamt'ld wszystko, co dziS juz bez przeszkOd do nas dociera, nie
wiemy, ze przejmujemy tez i "polityzacjt:", "merkantylizacj~" "indyferen
tyzm demokracji liberalnej", ktore w K OSciele Powszechnym spowod owaly
w latach sied emd ziesi~tych trwaj'lcy do dzisiaj kryzys wiary. Prokop
przedstawia te sprawy w kontekScie lokalnym, polskim, i sam jest bardzo
"sobll", polskim inteligentem, intelektualist'l z "anty-endeck~" fobill, lecz
takZe - w czym rna racj~ - wskazuj'lcym i na to, ze filozofia obecnych
przemian ekonomicznych nie zawsze jest zgodna z nauk~ spoleczn'l
KoSciola. OczywiScie w kategoriach teoretycznych, bo w tej chwiJ i
- polemizujt: z Prokopem - jestesmy "na dnie" i nie pora przeszkadzac
w podstawowym dZwignit:ciu si~ cywilizacyjno--gospodarczym. Jednak
Prokop rna racj~, ze ks. Piwowarczyk pochwaly liberalnego kapitalizmu by
nie glosil. Nie robi tego rowniez Jan Pawel II. Czy zdaj~ sobie z tego
sprawt: czlonkowie polskiego KoSciola? Tylko niektorzy.
Zarliwy artykul Jan a Prokopa to, moim zdaniem, najwamiejsze wyda
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rzenie w katolickiej p ublicystyce mlJaJllcego roku. Ale w tym samym
numerze " W d rodze", w rub ryce "Orientacje" Jozef Baniak drukuje
pierws~ cz~e opracowania socjologicznego "Motywy wiary i niewiary
katolikow miejskich ", stanowi~cego fragment szerszych badan. Jozef
Baniak sondowal sytuacj~ w Kaliszu w latach 1982- 1984. Po zapoznaniu
si~ z wynikami zastanawiamy si~, w jakim stopniu aktualne !Ill obawy
intelektualisty Prokopa. Zwroemy jednak uwag~ na daty. D osyc mocna
wiara Kaliszan z pierwszych lat "stanu wojennego" dzis moze bye
wystawiona na inn ~, 0 wiele niebezpieczniejs~, bo do tej pory nieznanlt
w takiej skali rewol ucj~. Caly swiat ulega procesowi dekompozycji
i przewartosciowan. Czy umie tego procesu uniknltc katolicyzm i KoSciol
w Polsce, skoro sklada si~ z ludzi, a Jego Chrystusowa misjajest przez nich
wlasnie wcielana w Zycie?
M arek Skwarn icki

LIST Z

~

Gdy zielen wyplowieje na ostrym sloncu, konczy si~ we Wloszech sezon
" ogorkowy", a zaczyna si~ sezon "kongresowy". Zazwyczaj pazdziernik
w Rzymie to miesiltc kongresow i synodow. W tym roku juz na pocZlttku
wrzeSnia mialam ok azj~ "odsiedzie6" dwa dni na kongresie zorganizowa
nym przez Zrzeszenie Wloskich Wydawcow Katolickich w pi~knej okolicy,
bo w najwyzej polozonej cz~Sci Capri. Malownicze, w~skie uliczki i poblis
ka willa San Michele Axela Munthe z zacisznym ogrodem, z ktorego
rozci,!ga si~ widok na Zatok~ Neapolitansk,!, zach~caly do spacerow
i zadumy, ale program zjazd u pozostawial na to niewieie czasu. Zrzeszenie
Wydawcow powstalo przed czterdziestu laty z inicjatywy pomiejszego
papiez a Montiniego w srodowisku inteligencji katolickiej, zwi,!zanej i Ak
cjlt Katolick,!. i wielokrotnie juz organizowalo tego typu zjazdy. Pomysl
tegorocznego spotkania zrodzil si~ pod wplywem zmian w Europie
srodkowo--wschodniej, a jego temat brzmial: Europa rna glos; ksiqika
ponad rnurami i iIuzjami w sluibie dla kultury odpowiedzialnosci i nadziei.
J ak cz~sto na kongresach bywa, ten szumny tytul nie odpowiadal w pelni
temu, 0 czym na sali kongresowej mowiono. Po dwoch referatach na
tematy ogolne (jeden mojego m~Za , ktory mowil 0 sytuacji kulturo
wo--etycznej spoleczenstw zniewolonych przez komunizm, a drugi profcso
ra T raniello z Turynu, ktory naszkicowal rozwoj kulturowy Europy od
Sred niowiecza do lat 30-tych naszego stulecia) uwaga referentow i dys
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kutantow skupila si~ na problemach praktycznych, widzianych z perspek
tywy 1992 roku. Tylko nieliczni dyskutanci zwracali uwag~, Ze ekonomicz
ne zjednoczenie Europy zachodniej nie rna gl~bszego znaczenia dla kultury,
a z kolei ,jesien ludow" 1989 roku stawia na nowo problem jednoSci
kulturowej Europy i wymaga takZe zmiany projektow ekonomicznych. Ale
czy te, nieomal wyl'lcznie polskie glosy, zostaly wlasciwie zrozumiane?
Chwilami odnosilo si~ wrai:enie, jakby zebrani wydawcy wloscy uwai:ali, iz
po upadku komunizmu sytuacja ekonomiczna naszych krajow odzwier
ciedla problemy panstw Wspolnego Rynku. Od ogolnej tonacji wypowiedzi
odbijala rzeczowa i trafna ocena sytuacji wydawcow Europy srodkowej
przedstawiona przez dyrektora Verlag Styria, Gerharda Trenklera, jak
rowniez wypowiedz brukselskiego adwokata, Jean Marie Jamoulle, aktual
nego prezesa Katolickich Wydawcow i Ksi~garzy Europy - mimo napot
kanych przeszk6d natury technicznej i organizacyjnej (od roku usiluje
skomplet~wac adresy polskich wydawnictw katolickich ... ) czyni on wiele,
by nawi~c kontakt z wydawcami drugiej polowy Europy. Te dwa
swiadectwa i1ustruj'l widoczne dla kai:dego obserwatora Zachodu roi:nice
w sposobie myslenia mieszkanc6w poszczegolnych krajow; niew'ltpliwie
inna jest mentalnosc Austriakow czy Francuzow, inn a zaS Wlochow. Ci
ostatni SCl troch~ bardziej prowincjonalni i maj'l lekki kompleks niiszosci
wobec Europejczykow rnieszkaj'lcych na polnoc od Alp (troch{: jak Polacy
wobec mieszkanc6w Europy zachodniej).
Z drugiej jednak strony po wysiuchaniu rclacji 0 problemach technicznych
i finansowych tutejszych wydawcow, nie dziwi~ si{:, ze to one pochlaniaj'l bez
reszty ich czas i energi{:. Wydawca coraz bardziej przypomina menadzera,
ktory musi korzystnie sprzedac swoj produkt, a coraz mniej - mecenasa
pisarzy i milosnika dobrej ksiCliki. Tak'l przemian~ dyktuj'l mechanizmy
rynku wydawniczego i gusta odbiorc6w, urabiane przez srodki masowego
przekazu, a nie przez znawc6w i krytykow literackich. Ogromna ilosc
publikowanych ksiCliek nie idzie w parze z ich jakoSci'l; co gorzej - utrudnia
czytelnikowi wybor, a wydawcy sprzedai:. Cz~sto sprytnie pomyslana
reklama czy przypadkowy zbieg okolicznoSci sprawiaj'l, iz ksi'li:ka staje si{:
bestsellerem. Jako przyklad moze slui:yc epizod opowiedziany przezjednego
z wydawc6w. Otoz opublikowana przez niego medytycja 0 rnistycznej unii
czlowieka z Bogiem zostala blyskawicznie rozkupiona po prostu dlatego, Ze
ksi'li:ka nosila tytul: Owa straszliwa milosc, rniala jaskrawo czerwon'l
okladk~ i byla urnieszczana w dworcowych kioskach, obleganych przez
znuzonych r..xlroi:nych.
Nie b¢{: opisywae problemow, z jakimi borykaj'l si~ wloscy wydawcy,
ale warto chyba przytoczyc kilka eyfr. Aktualnie we Wloszech istnieje 2750
domow wydawniczych (w ubieglym roku powstalo 231 nowych), a ksi{:gar
nie otrzymuj'l codziennie 90 nowych pozycji. Dodac trzeba, iz koszt
magazynowania jest tak wysoki, Ze po 2-3 rniesi'lcach ksi{:garz musi si~
"pozbyc" nawet ostatniej powidci noblisty. Szczegolnie trudna jest
13 -ZNAK
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sytuacja malych wyd awnictw (stanowi~ one 70% ogolu), ktore maj~
mniejsze fundusze na reklam{: i dystrybucj{:. Nie wystarczy bowiem
wydawac dobre ksil!ili, ale t rzeba tei: dotrzeC z nirni do czytelnika. Mirno
to (we Wloszech przynajmniej) wlasnie male wydawnictwa publikuj ~
ksi~i 0 wielkiej wartosci kulturowej, ksi~Zki czytane przez nieliczn~ elit{:,
ale nie wyrzucane do kosza po przeczytaniu. Wlasnie tego typu wydawcy
wiele Iat temu proponowali wloskim czytelnikom J 6zefa Conrad a i Vac
Iawa RavIa, ktorych dzisiaj dopiero zauwaiajl! recenzenci wielkich dzien
nikow i bywalcy modnych salonow literackich.
Na koniec ostatnia refleksja. Sl uchaj~c wydawc6w obecnych na Capri
i rozmawiajl!c z nimi , d oszlam d o wniosku, i:e wi{:kszosc z nich s~dzi , ii: po
zniesieniu cenzury i totalitamego systemu rz~6w kraje eks-socjaIistyczne
majl! takie same moi:1iwoScl wydawania ksi~zek, co kraje kapitalistyczne.
Poza tyro kraje Europy srodkowej (a ScisIej mowil!C, tamtejsi pisarze) staly
si~ mniej egzotyczne; pisarzom zostal "odeb rany" bardzo reklamowy atut
dysydenta przesladowanego za swe pogl~y. Wydawcy zatem jest teraz
troch~ trudniej zaprezen towac nieznanego pisarza z daIekiego kraj u.
Musimy sobie sami uswiadomic, iZ traktowanie naszych pisarzy jako
partnerow pisarzy zachodnio--europejskich czy amerykanskich oznacza, i:e
ich ksi ~ki ~ oceniane wedlug tych samych kryteriow. Musimy zatem
pami~taC, i:e tutejs~ polityk~ wydawnicz~ rz~z~ prawa ekonornicznego
sukcesu, a przeci{:tny czytelnik na Zachodzie rna inne upodobania nii: u nas
(zrozumial to doskonale K undera).
Pomimo wszystko naszyrni najwi{:kszymi sprzymierzencarni pozostaj~
wyprobowani od lat przyjaciele oraz ci wydawcy, ktorzy maj~ chrzeScijansk~
wizj~ Europy i jej kultury. W zwi~zku z tyro Polska, ze swymi Iicznymi
wydawnictwami katolickimi i wieloletnim doswiadczeniem, moze torowaC
d rog~ d o E uropy wydawcom krajow s~siednich. Wielkie to i trudne zadanie.
Czy potrafimy zburzyc mur oboj~tnoSci i przejsc przez zelazn~ kurtyn{: regul
obowil!zuj~ych w handlu ksi~k~?
Marmurowy Stinks, przeniesiony z dna morza na strome zbocze Capri
przez szwedzkiego lekarza i hum anist~, przypomina stale, iz ludzie mil uj~cy
kultur~ dokonujl! rzeczy niemozliwych.
Ludmila Gryg iel
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"HOMILlA" W W~GIERSKIM PARLAMENCIE
Tradycyjna sympatia pomi~zy Polakami i W~grami wywodzi si~ nie
tylko z podobnej mentaInosci dw6ch narodow, ale i z tego, ze krytyczne
okresy w naszej historii rozgrywajll si~ niemalze we wzajemnym sprz~zeniu,
jak to ma miejsce i dzisiaj. To spr~Zenie jest jak ruch dw6ch taternikow
nad przepaSciIl, spi~tych Iinll i wykonujllcych podobne, choe nierownoczes
ne ruchy.
Jednll z gl6wnych inspiracji "epoki reform" na W~grzech w pierwszej
polowie XIX wieku bylo nie dajllce si~ wygasic gorllczkowe dllzenie
Polakow do odzyskania niepodlegioSci. Powstanie w~gierskie 1956 r.
wywolal bezposrednio "polski paidziernik". Czy w procesie obecnego
zwrotu, rokujllcego tym razem nadziej~ na pomyslne zakonczenie, nie
jestesmy znowu swiadkami i uczestnikami takiego bliskiego sprz~zenia?
Wylaniajllce si~ w latach 80--tych rome odcienie wt;gierskiej opozycji
odnajdywaly si~ wzajemnie CZt;sto wlasnie poprzez solidarnosc z "Solidar
noSci:!,'. Okrllgly stol na W~grzech byl odwzorowaniem okqglego stolu
w Polsce. Kiedy zas wola spoleczcnstwa zdolala przelamac nawet kom
promisowy charakter pol skich wyborow, w~gierska opozycja nabrala
odwagi, aby nie zadowalac si~ rzecZ<l mniejszll niz przeprowadzenie
calkowicie wolnych wyborow.
Jednym z pierwszych mowcow inauguracyjnej sesji demokratycznie wy
branego parlamentu byl 88--letni duszpasterz, ksilldz Bela Varga, przcwod
niCZ<lcy ostatniego pochodzllcego z wolnych wyborow parlamentu z 1945,
zmuszony w 1947 do emigracji. Teraz, specjalnie na tt; urOCzystll sesj~ przybyl
z Nowego Yorku. Przez radio i telewizj~ do calego narodu przem6wil
prawdziwie wielki m!li: stanu, a zarazem pokorny apostol Chrystusowy.
Moze tym bardziej warto wsluchac si~ w ten ton , poniewaz ks. Varga
wpisal swoje imi~ i do historiii Polski. Obok Jozsefa Antalla, ojca obecnego
premiera W~gier, on wlasnie, proboszcz parafii w Balton- Boglar, byl
w czasie wojny najgorliwszym opiekunem polskiego wychodictwa na
W~grzech . To w jego plebanii dzialalo jedyne wowczas w Europie polskie
gimnazjum. Przez posla-proboszcza przedostawaly si~ z okupowanej
Polski i z powrotem wielkiej wagi informacje, m.in. 0 Katyniu.
Zanim jednak oddamy glos zasluzonemu ksi~dzu, chcielibysmy przy
blizyc kontekst, do ktorego tekst ten byl skierowany, owe szesc partii
tworzllcych dzis wt;gierski parlament, do ktorych zwr6cone byly slowa
przestrogi i zach~ ty . Zacznijmy ten przegllld od niepozbawionego zaczenia
"pozytywnego braku". Prasa swiatowa nie bez racji chwalila rozsllrlek
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w~gierskich

wyborc6w, ktorzy nie oddali mandatow kandydatom zadnej ze
skrajnych, antydemokratycznie nastawionych partii. Odpadli zar6wno
komunisci wyznajllcy cillglosc dziedzictwa Rakosi'ego, Kadara i Grosza,
jak i kandydaci tych partii, ktore probowaly wskrzesic skrajnie nacjonalis
tyczne i "klerykalne" hasla mi¢zywojennej prawicy, dom agaj~c siy np.
specjalnych przywilejow prawnych dla KoSclol6w.
Jdli chodzi 0 partie, ktore weszly do parlamentu w~gierskiego (przy
kai:dej z szesciu nazw podkrdlarny przymiotnik, jaki zaakcentowal ks.
Varga zwracajllc si~ do nich) dwie z nich to partie wiodllce: Forum
Demokratyczne (MDF) i Zwi~zek Woln y ch Demokratow (SzDSz).
Pierwotnie tak MDF, jak SzDSz byly masowymi ruchami spolecznymi
i dopiero w momencie uruchomienia kampanii wyborczych przeksztalciiy
si~ w partie, ktorych celem stalo si~ stworzenie praworz~dnego panstwa,
gospodarki spoleczno-rynkowej i jak najszybsze dol ~czenie do Wsp61noty
Europejskiej. Prograrny tych partii praktycznie nie r6Zni~ si~ celami, raczej
priorytetarni i wyborem srodkow do ich zrea1izowania. Rom ice w punk
tach widzenia i stylu SlI: przede wszystkim pochodnll ich spolecznego
zaplecza. Wsroo czlonkow MDF wi~kszosc stan owi~ katolicy i czlonkowie
wielkich kosciolow protestanckich, podczas gdy SzDSz skupia raczej grupy
zsekularyzowane lub czlonkow mniejszych wspolnot religijnych. W zwi~z
ku z tym (chociaz ani MDF, ani SzDSz nie dajll si~ do konca utoisamie
z zadnym z zachodnioeuropejskich kierunkow politycznych) w kontaktach
zagranicznych MDF znalazlo sprzymierzeIic6w wsrOd zachodnich partii
chrzeScijaIisko-demokratycznych i konserwatywnych, SzDSz natomiast
wsrod partii liberalnych.
Gdybysmy jednak sprobowali zestawie te dwa rywali zuj~ce ze sob~
ruchy w~gierskie na mapie politycznej Polski, to naszym zdaniem 0 b y
dwa musialyby si~ znaleic, na terenie za krd lonym przez
R 0 AD. Chociazby dlatego, Ze MDF od dawna juz piel~gn uje swoje
kontakty z zaloZycielarni ROAD wywodz~cymi si~ z ruchu KI K-6w,
podczas gdy SzDSz wyprobowane kontakty pod trzymuje z t~ czysci~
inicjatorow ROAD, ktorych korzenie duchowe majll charakter swiecki. Ta
konwergencja kontaktow polskich moglaby moze zbawczo przyczynie si~
do stlumienia nazbyt niekiedy goqcych konfliktow, ktore niestety dose
cz~sto wywillzuj'l si~ pomi¢zy dwiema najwiykszymi demokratycznymi
partiami W¥gier.
Po zwyci~stwie wyborczym MDF stworzyla rz~d koalicyjny z N i e z a
lei:n'l Parti'l Drobnych Posiadaczy oraz Ludow'l Parti~ Ch rzd ci j a Ii 
s k o-Demokratyczn~. Zalozon~ po I wojnie swiatowej Partiy Drobnych
Posiadaczy moma by porownac do ruchu chlopskiego, kt6remu przewo
dzil Witos. W okresie mi~dzywojennym i w czasie II wojny swiatowej
pozostawala ona w opozycji. W wyborach w r. 1945 odniosla zwyci ~stwo
zdobywaj'lc ok. 60% mandat6w. Udzial w tym zwyci~st wie mieli wspom
niany juz Jozsef Antall-senior i bohater naszego sprawozdania, ks. Bela
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Varga. T o, Ze z trudem nawi~zuj~ do swietnej przeszloSci, morna
wytlumaczye faktem calkowitego prawie rozbicia przez dyktatur~ komuni
styezn~ ieh dawnej bazy - ehlopstwa posiadaj~cego ziemi~. W~gierskiej
chadecji z kolei nie Morna odmowie prawa do obydwu przymiotnikow:
chrzeScijanska i demokratyczna. ZaloZyciele tej partii oraz zblizone don
kola j uz w lataeh 4O-tyeh, wyprzedzaj~e II Sobor Watykanski, odci~ly si~
od antysemityzmu, jak i od "klerykalizmu".
Zwi~ze k M I 0 dye h Demokratow (FIDESZ) sam okreSlai si~ p~t
kowo jako dziecko " rozwiedzionych rodzic6w"- MDF i SzDSz. Radykalny
liberalizm tej partii zaprowadzil j~ jednak do koalicji opozycyjnej z SzDSz.
Do opozycji nalezy tatie W ~gierska Partia Socj a Ii stye z na (tak
SzDSz, jak i F IDESZ odmowily z nill wspolpracy). Wi~kszosc jej czlonkow
rekrutuje si~ z rzllrlZllCtj do niedawna monopartii. Sll to ci, ktorzy przeszedlszy
na pozycje ideowe socjaldemokratow w sposob otwarty zerwali z leninizmem
i zasadll dyktatury proletariatu. Przyw6dcy tej partii (w przeciwieilstwie do
"reformatorskiego" skrzydla PZPR w stylu Rakowskiego) od lat swiadomie
podejmowali rol~ inicjatorow pokojowego demontai:u dyktatury od srodka.
Bela Varga i do tyclt politykow zwraca si~ z ojcowskll wyrozumialoScill.
Marta i Andras Szesztay

(... ) Wolnosc czlowieka nie jest przypadkow~ okolicznoSci~, lecz zadaniem.
Z opadni~em kajdanow wylania si~ obowillZek, ktory sami mamy na siebic
naloZyc. T rudniej niekiedy wolnyro bye niz niewolnikiern, jak to wiedzieli
i mowili zarowno wielcy mySliciele staroZytnej Grecji, jak i sw. Augustyn .
Nieeh partyjne swary nie zaciemniajll swiatla wylaniaj~cej si~ wolnoSci.
W~gry - szczegolnie moze na przestrzeni ostatnich 150 lat - pokazaly
swiatu, ile wielkieh i cz~sto nie przewidywanych talentow ukrywa si~ w tyro
narodzie. Swiadczll 0 tym najprzerorniejsze dziela, odkrycia, osobowoSci
pisarzy, myslicieli. Ale musimy przyznae, Ze partyjne niesnaski niemalll
szkod~ przyni osly naszemu dobremu imieniu. Tu na przyklad, do tego
wspanialego gmaehu - ktory byl na przelomie wiekow naszll najwi~ksz~
dumll- w trzy lata po jego otwarciu wkroczye musialy sluzby Porzlldkowe,
by pohamowae niszcz~eyeh lawy parlamentarzystow, zaslepionyeh i pija
nych swoimi wlasnymi slowami.
Staremu czlowiekowi, pochodzllcemu z prostej, chlopskiej rodziny,
obarczonemu jednak doswiadczeniem wielu dziesilltkow lat, niech b¢zie
walno skierowae kilka slow do wybranyeh w sposob wolny po raz pierwszy
ad 43 lat partii. Wzniosle brzmill przymiotniki w nazwach waszyeh partii:
"Demokratyezna" , "Wolna" , "Niezalei:na", "Mloda", "C1uzeScijanska",
"Socjalistyezna" . Niech w tych nazwach nie dominuj~ trdci negatywne,
lecz pozytywne. Nieeh slowo demokratyczny, demokracja, nie b¢zie
sloganem w pogoni za p opulamoscill. Niech slowo wolny, wolnose, nie
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oznacza pennisywizmu, jedynie braku wi~z6w, lecz niech oznacza szacunek
dla ludzi, samodyscyplin~ nalozonl!, sobie przez wolnego czlowieka. Bye
niezalemym niech nie oznacza odci~cia od innych. Mlod.:>sc niech nie
oznacza wyzywajllcego zarozumialstwa, lecz wstw do doroslej m~koSci .
Slowo chrzeScijanski niech nie sluZy odci~iu si~ od tego, kto jest .;ocjalist'!,
liberalem, zydem, lecz niech nosi ladunek pozytywny, niech reprezentuje
rodzinnll i jednostkowll moralnosc chrzeScijanskll, milosc czlowieka wed
lug wzoru Chrystusowego. Socjalistyczny wreszcie niech nie oznacza wroga
wlasnoSci prywatnej, lecz obron~ dobrobytu narodowego przed niepoha
mowanym poscigiem za zyskiem.
Niech wi~ duma narodu w~gierskiego - i w nast~pstwie tego, jego imi~
w swiecie - opiera si~ na jego czlowieczenstwie. Niech b¢zie w po
szanowaniu nie tylko zdanie drugiego czlowieka, ale i jego osobowosc. I to
nie tylko z natchnienia Ducha Swi~tego, lecz takZe przez swiadomosc
ci~zkich historycznych tragedii w~gierskich. Nie tylko jako katolicki kaplan,
lecz taki:e jako W~gier Zy~ Warn wzajemnego zrozumienia i wniej~tnoSci
przebaczania. Milosc czlowieka nie jest tylko hwnanistycznym haslem,
kt6rym latwo si~ szafuje - jest ona trudniejsza niz podejrzliwosc, zazdrosc,
wrogosc. Wybaczmy innym ich przewinienia, uznaj,!c i przyjmuj,!c do
wiadomoSci nasze wlasne. To jest zadanie dla tego malego kraju: niech
dzi~ki niemu urasta nie tylko nasz szacunek w swiecie, ale ito, czego niestety
cil!,g1e brak w zyciu rodzinnym i publicznym: prawdziwic d ogl~bne sarnopo
znanie i wynikajllca z tego prawdziwa, dogl~bna pewnosc siebie.
Szan ujmy si~ wzajemnie. Nie 0 to pytajmy, kto jest W~grem . Nie
badajmy, kto mowi lub czyni to czy tamto. Patrzmy na to, co mowi, co
czyni, 0 co pyta, co tworzy. Malo nas jest. Nie poprzez zwi,!zki krwi, lecz
poprzez dusz~ i wnysl rna W~gier sWll wartose. Szczegolnie tcraz, gdy
wiellcim i moze najci~zszym naszym zadaniem jest ratowanie, popieranie
i piel~gnowanie w~gierskiej umyslowoSci, j~zyka, cywilizacji i kultury
w in teresie Zycia i przyszloSci kilku milionow jakZe cz~sto gn~bionych
W~gr6w, Zyjllcych poza granicami kraju.
Niech si~ utrwali we wszystkich w~gierskich umyslach i sercach, Ze
nalezymy do Europy - "Zach6d" to nie tylko poj~e geograficzne. Dla nas
jest to ten swiat tradycji i mentalnosci, do ktorego juz 1000 lat temu
dolllczyl zalozyciel naszego panstwa, sw. Stefan. Mysl~, ze to, co w obecnej
chwili odbywa si~ w tej sali, nie jest tylko zakonczeniem czterdziestokil
kuletniego, bolesnego rozdzialu, lecz taue Poczlltkiem drugiego w~gier
skiego tysil!,clecia. Jest to w w~gierskiej historii data szczegolna. Bo
poganstwo pojawia si~ nie tylko w postaci strzalokrzyiowc6w lub stalino
wc6w, od ktorych udalo si~ nam uwolnie: przed nami pojawiajll si~ nowe
cienie poganstwa, tym razem technokratycznego, zagraiaj 'lce naszemu
krajowi, naszemu rejonowi, naszej matce-ziemi zniszczeniem naturalnego
srodowiska.
Pokolenia odchodzll, przychodzll nowe: na trwale pozostanie to, co
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uksztaitowala, obronila i zachowala koch aj~ca prawd~ w~gierska umys
lowosc i uczciwa milosc czlowieka.
T ak oto przybylem tutaj, tak wr6ci lem do d omu w 88 roku Zycia. Tak
oto zbliza si~ naroo w~gierski i panstwo do p rogu d rugiego tysi~cIecia.
Bela Varga
Hum. Marta Szesztay

~
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M~ CZENSKA SMIERC D USZPASTERZA
Wczesnym rankiem w ni ed ziel~ 9 IX 1990 roku protojerej prawoslawny,
ojciec Aleksander Mien, wyszedl ze swego domku w osadzie Siemchoz (w
pobliZu Zagorska), aby odprawic poranne naboi:enstwo w cerkwi Spot
kania Panskiego, polozonej w Nowej Wsi, na skraj u miasta Puszkino.
Parafianie nie doczekaJi si~ swego duszpasterza: na ldnej Sciei:ce
prowadz~cej na stacj~ morderca wymierzyl mu celnie smiertelny cios.
Ugod zil on nie tylko w Cerkiew prawoslawn ~, ale tatie w caly KOSci61
Chrystusowy.
D uszpasterska dzialalnosc o. Aleksandra jest dobrze znana w ZSRR i za
grani~. Jui: w koncu lat szeSCdziesi~tych okazal si~ jednym z tych glosicieli
Ewangelii, kt6rzy zdolali przyci~gn'lc do Cerkwi inteligencj~ i mlodziez:
odmlodzic i intelektualnie pogl~ic prawoslawnych parafian. Byl spowied
nikiem Nadiei:dy Mandelsztam; wsroo jego duchowych dzieci znaJeZli si~
kompozytor N. Karetnikow, poeci A. G alicz i N. Panczenko i liczni inni
przedstawiciele inteligencji rosY-iskiej. Do Nowej Wsi naplywali ludzie, mlodzi
inteligenci i tradycxjne staruszki cerkiewne tworzyli organiczn~ wsp6lnot~.
Cerkiew oZy!a, przyjem i:ali do niej goScie z zagranicy. W owych latach wladze
ograniczaly gloszenie kazan w cerkwiach, zabraniano uczyc religii dzieci, nie
istniala moi:liwosc niesienia Slowa Bozego za posrednictwem druku.
O. Aleksander napisal seri~ ksi~zek, kt6re mialy pom6c ludziom
w uswiadomieniu sobie sensu religii, w rozumieniu korzeni historycznych
i religijnych pod staw chrzeScijanskiego nauczani a wiary. Zamysl tych
ksi~zek powstal, kiedy by! jeszcze dwunastoletnim chlopcem i oto teraz
wychodz'l one, jedna po drugiej, w brukselskim wydawnictwie "Zycie
z Bogiem", czyni'lc imi ~, a Scislej - pseudonimy - autora znanymi na calym
swiecie. Ksi'lzki te to nie tyle traktaty teologiczne, co narz¢zie dzialalnoSci
duszpasterskiej, maj ~cej oswiecic um ysly i serca. Ich wsp61nym tematem
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bylo "spotkanie czlowieka z Bogiem". Nie wszystkie pr6by realizacji tego
spotkania konczyly si~ - wiemy to z dziej6w religii - powodzeniem. O.
Aleksander wskazal na podstawowll sprzecznosc: magia, jako duchowe
niewolnictwo, zawsze przeciwstawiala si~ monoteizmowi. Tak jest i dzisiaj,
bowiem niewolnicza dusza nie jest w stanie podporZlldkowac si~ Bogu,
urzeczywistnic wolne Przymierze z Bogiem-Stw6rcll.
Niewolnik dlliY do fZll(izenia, do uzyskania - za pomocll zakl~ lub
opanowania wiedzy - wladzy nad swiatem, gwarantujllcej mu Zalosny,
doczesny sukces. Ksi~ Aleksandra Mienia to opowiesc 0 wyzwoleniu
czlowieka. Stare Przymierze pomoglo mu wyzwolie si~ spod wladzy
cesarza, stae si~ istotll duchowo wolnll. Nowe Przymierze, dzi~ki zbawczej
Ofierze Chrystusa, wyzwolilo czlowieka od smierci. Za posrednictwem
swoich ksil!Zek zwracal si~ o. Aleksander ku wnyslom rodak6w, po
magaj~c przezwyci~.iyc prz~dy, stoj~ce na drodze ku Chrystusowi.
Ksi~zki te trafialy do nas nielegalnie, trzeba je bylo ukrywac przed
czujnymi celnikami. Mimo wszystko jednak przychodzily one i stanowily
wytchnienie w zalewie ateistycznych czytadel.
Ale oto z koncem roku 1987 czlonek Biura Politycznego A.N. lakowlew
przyjeZdZa do Kalugi i zamiast, jak oczekiwano, ogJ~dae relikwie kosmo
nautyki, udaje si~ do pustelni Optynskiej. Bylo to zapowiedzill zmian na
1epsze. I zmiany te rzeczywiScie nast~pily. O. Aleksander m6g1 teraz
wyst~powac publicznie i wypelniac obowi~zki duszpasterskie. Na spot
kania z nim w klubach ludzie zbiegali si~ tlumnie, zac~la dzialac szkola
katechetyczna, mial bye otwarty Uniwersytet Prawoslawny. Podj~to dzia
lalnose w Towarzystwie Biblijnym. lak powiedzial pewien czcigodny
archijerej prawoslawny, m6g1 nareszcie o. Aleksander robie to, do czego
przygotowywal si~ przez cale .iycie.
Komus jednak zalezalo, aby strach i nienawisc jak dawniej kr610waly
w naszym kraju - r~ka zab6jcy nie zawahala si~. Cerkiew zyskala jeszcze
jednego m~czennika. Opublikowanll niegdys na Zachodzie recenzj~ z ksi~
ill A. Mienia (E. Swietlowa) zatytulowalem "Objawienie w historii".
Wszystkie jego ksi~ uCZll dostrzegac w historii, jak i we wsp6lczesnych
wydarzeniach, Boze Objawienie. R6wniez sarna jego smierc wyraZa Ob
jawienie, nie przypadkiem pogrzeb przypadl w dniu, kiedy KoSci61
obchodzi pami~tk~ m~zenskiej Smierci lana Chrzciciela. Kr61estwo Hero
dowe trwa nadal. Chrystus 4da od nas m~stwa i oddania, przypomina
nam 0 tym . Grzechem byloby ulec trwodze.
Za .iycia nierzadko zarzucano o. Aleksandrowi, Ze jest nie dose prawo
slawny. Niekt6rym nie podobaly si~ jego odJegle ekskursy w Stary Testa
ment, a w 1984 roku zapoznalem si~ z uchwal~ moskiewskiego komitetu
miejskiego KPZR,. w kt6rej wymieniony byl "prokatolicko nastawiony
duchowny Aleksander Mien". W rzeczywistoSci trudno sobie wyobrazic
doskonalej prawoslawnego slug~ BoZego. WlaSnie g1~bia wlasnego prawo
slawia pozwalala mu na tak szerokie pojmowanie chrzeScijanstwa.
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Smiere nierozerwalnie zlllczyla o. Aleksandra z Rosyjskll Cerkwi~
Nabozenstwo zalobne przy jego trumnie celebrowal Met
ropolita Kruticki i Kolomenski Juwenalij. Patriarch a nadeslallist. D eputo
wani parlamentu Rosji uczcili jego pami~e przez powstanie. J uz zdarzaj~
si~ przypadki przyjmowania Chrztu Sw. przez tych, ktorych popchn~la ku
temu jego m~zenska smiere; ta smiere wzniosla wspolnll, swi ll,tyni~ dla
prawoslawnych i katolikow, dla Powszechnego KOScioia Chystusowego.
Requiescat in pace!
Prawoslawn~.

JuJij A. Szrejder
tlum. Malgorzata Biernacka

~~

LIST Z lL..:::~

WlaSciwie pisz~ go z podrozy, ze Szwajcarii, ale 0 Rumunii. W naszym
kraju zasadniczll, tendencjll, jest teraz akcentowanie polaryzacji opinii
publicznej po dramatycznych czerwcowych wyd arzeniach . Te same kon
flikty: robotnicy - inteligencja, mlodzi - starzy, R umuni - W~grzy;
konflikty podtrzymywane z niezwyklll, zr~znoSci~ . Wiod~cym poj~iem
jest "manipulacja". Opozycja nadal jest podzielona, bez wzgl~du na
niedawne unie "antytotalitarne".
Partia rzll,dowa, wyst~pujll,ca pod populistyczn ~, "patriotyczn~" po
staci~, cieszy si~ popularnoSci~ zwlaszcza wsrod ludzi w wieku powyi:ej lat
czterdziestu; mocniejsza jest na prowincji (wyj~tkami Sll,: Timisoara, Cluj,
bye moZe Brasov, a takZe mniejszosc w~gierska) nii: w Bukareszcie. Jezeli
rz~dz~cy s~ "patriotami" , opozycja jest "europejska", odrzuca nacjona
lizm - nawet partia narodow~hlopska zmienila orient acj ~, nie jest juz
w~sko nacjonalistyczna (czyzby to taktyka?). Najgorsze piora przeszloSci
graj~ na szowinistycznym tonie z bezgranicznym cynizmem. Mowi si ~
czasami, ze istniej~ trzy kierunki: front, opozycja oraz zwolennicy twar
dego nacjonalizmu - w rzeczywistosci neostalinowcy maskujllcy sw~
doktryn~, mysl~cy 0 odwecie i 0 powrocie do wlad zy. Byloby to moZliwe?
Tego wlasnie obawiaj~ si~ swiatli ludzie. Nowe oblicze ukrytych stalinow
cOw nieodlegle jest od faszyzmu. Usuwaj~c ze swych szeregow Eugena
Barbu zwi~zek pisarzy zauwazyl, ze kieruje on "pismem w istocie
faszystowskim", ktore jest rad ykaln~ wersj~ jego dawnego pisma, mocno
zwi~zanego z dyktatur~. OZywa wi~ mnostwo obaw: strach przcd
powrotem przeszloSci, strach przed bezrobociem z powodu prywatyzacji,
strach przed niepowodzeniem reform , strach przed utrzymywaniem starej
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metody kontroli ludnosci. A przeciez jest i odwaga: wsrOd mlodych czy
w srodowisku dziennikarzy.
W i:yciu kulturalnym - prawie nic, z wyj'ltkiem socjologii i dziej'lcej si~
historii; teatr chyli si~ ku upadkowi z powodu konkurencji telewizji. Malo
jest ksi'lzek, pisma literackie i humanistyczne ukazuj'l si~ w duzych
odst~pach ; m6wi si~, Ze prasa polityczna pochlania caly papier.
W odniesieni u do zycia religijnego, zaznaczmy wprowadzenie fakul
tatywnych lekcji religii w szkole podstawowej (2 godziny miesi~cznie)
- rzecz, kt6rej pragn'l prawoslawni, a do kt6rej inne wyznania odnosz'l si~
z rezerw'l. Obawiaj'l si~ jakiegos rodzaju nowej ideologii, kt6ra moglaby
skompromitowae K oSci61: prawoslawie jako skladnik nacjonalizmu. Nad
tym wlasnie zastanawia si~ dwumiesi~cznik katolicki z Bukaresztu, kt6ry
zmienil tego lata sw'l form~ i redakcj~ . Zmiana ta wywoluje zreszt'l
ozywion'l dyskusj~, gdyz wiele os6b woH pismo bardziej "zamkni~te"
i "klerykalne". Trzeba b¢zie dalej sledzie t~ spraw~.
Radu Duduica

Hum. Katarzyna Dybel

KRON I KA KRAKOWSKA
wrzesien 1990
Krakow - jak kai:de miasto z licz'lcym si ~ uniwcrsytctem - zyje rytmem
roku akademickiego. Nie zatem dziwnego, ze wrzesien sprawia wrazenie
miesi'lca, w kt6 rym nie waznego si~ nie dzieje. Miasto wyrainie pustoszeje.
Coraz mniej turyst6w, cudzoziemc6w zwlaszcza, kt6rzy nadawali ton
krakowskiej star6wce w miesi'lcach letnieh; - natomiast ci 'lgJe jeszcze nie
zjechali studenci.
Ta cezura okazuje si~ jednak bye czyms tylko zewn~trznym . To bowiem,
co dla tego czasu szczeg6lnie istotne, to p r z y got 0 wan i a - do maj'lcego
si~ rozpocz'le sezonu.
Wydarzeniem 0 najwi~kszej randze, do kt6rego szykuje si~ miasto, jest
niew'ltpliwie sympozj um KBWE poswi~one dziedzictwu kulturalnemu
Europy. Obrady przewidziane S'l na przelom maja i czerwca przyszlego
roku - czasu na przygotowanie wszystkiego na wlaSciwym poziomie
pozostalo zatem bard zo niewiele. Jest go wr~z za malo, jdli zwai:yc, ze
zasadnicze prace przygotowawcze rozpocz~ly si~ dopiero z koncem czerwca
tego roku (poprzednie wladze miejskie nie zrobily nic w tym zakresie).
Ten zjazd ministr6w kultury 35 panstw-sygnatariuszy Aktu Koncowego
KBWE, pol'lczony z wieloma, bardzo r6Znorodnymi prezentacjami towa
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rzysZllCYOU, Jest dla Krakowa oczywist~ szanSll. Tym bardziej jednak
widoczne staj~ si{: wszystkie problemy i bol~czki , ktore trawily miasto
przez lata komunistycznych rz~dow. Drenai srodkow, a zarazem calkowite
niedoinwestowanie miasta z funduszow centralnych spowodowaly jego
nieuniknion~ marginalizacj{:. Niczym w najgorszych czasach austriackich
- rozwoj materialny miasta zostal skutecznie zahamowany, a jego statu s
znacznie oslabiony. Ratuje nas, jak zawsze, wielkie dziedzictwo, ale czy
istniej~ca dysproporcja pomiydzy tradycj ~ a teraZni ejszoSci~ Krakowa nie
stanie si~ przeszkod~ dla wlasciwego zaprezentowania tego, co posiad amy?
Obrady konferencji maj~ si~ odbywac w jedynym nadaj~cym si~ do tego
celu gmachu - w Teatrze Slowackiego, pod warun kiem , ie na jego
przyspieszony remont przyznane zostan~ powame fundusze z kasy rz~do
wej. Miasto nie posiada koniecznych pawilonow wystawowych; szybkiej
renowacji musi zostac poddany rowniei Palac pod Baranami, powainie
ostatnio zniszczony na skutek poiaru. W tym historycznym palacu
przewiduje si~ otwarcie Centrum K ultury Europejskiej, ktorego inaugura
cja ma nast~pic wlasnie podczas trwania konferencji.
Odpowiedzialny za przygotowania, wiceprezydent K rakowa, dr Jacek
Purchla, staje na glowie, by zsynchronizowac dzialania, zdobyc fund usze,
przekroczyc materialne i-co rownie wame - "mentalne" bariery. Miasto,
ktore tak dlugo trwalo w izolacji, ma teraz niep owtarzaln~ okazj¥, by
zamanifestowac swoj~ obecn osc w rodzinie miast europejskich. Przypieszo
ne "otwarcie si¥ na Europ~" staje si¥ niejako glownym kierunkiem
" polityki zagranicznej" nowej Rady Miasta.
W samym tylko wrzesniu dr Purchla odbyl d wie podroze, ktorych
rezultatem bylo wl~czenie Krakowa do tworz~cych si¥ ostatnio - pod
wplywem ogolnoeuropejskiego procesu integracji - stowarzyszen miast. N a
pocz~tku miesi~ca (7-9 IX) wzi~1 udzial w konfcrencji szesnastu miast
Europy Srodkowej w Grazu, ktora byla poswi¥Cona utworzeni u "sieci"
miast" (Stiidtenelz) przygotowuj~cych program towa rzysz~cy wystawie
swiatowej w 1995 roku w Wiedniu i Budapeszcie. Krakow wszedl do tego
zwi~zku jako jedyne z miast polskich, obok m.in. Monachium , Darmstad
tu, Bratyslawy, Linzu, Lublany, Szombathely. Nasz wklad ma polegac na
opracowaniu problematyki rozwoju ("wspolne zrOdla - odmienne kieru
nki") miast srodkowej Europy.
Z koncem wrzdnia wiceprezydent Purchla przebywal w Holandii na
zaproszenie Europa Nostra. Mi¥dzynarodowej Federacji Zwi~zkow zaj
m uj~cych si~ och ron~ europejskiego dziedzictwa kulturalnego i przyrod
niczego, aflliowanej przy Radzie Europy. Pobyt w Holandii stanowil
ponadto okazj~ do otwarcia (22 IX) na zamku w Zeist pod Utrechtem
wystawy malarstwa "G rupy Krakowskiej", zorganizowanej przy wspol
udziale Zeisterstiftung i krakowskiej galerii Starmachow. Ostatnim zas
etapem tej podr6i:y byl Dodrecht, gdzie w polowie sierpnia odbyl si¥
kongres burrnistrzow duzych zabytkowych miast europejskich Future of the
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Past, podczas kt6rego zawil!zano Lig~ Miast Europejskich, majl!cl! praco
wac nad pobudzaniem swiadomosci europejskiej i Scislejszym wsp61
dzialaniu w dziedzinie ekonomii, kultury i turystyki. Wicep rezydent
przekazal burmistrzowi Dodrechtu list R ad y Miejskiej Krakowa dekiarujl!
cy przystl!pienie do nowo utworzonej Ligi.
Przeszlosc K rakowa jest nasZl! przyszloscil!. Trzeba tylko wyj sc z zapa
Sci, jakl! jest terainiejszosc.

• • •
Pierwszym bodaj skutkiem europejskich proces6w zjednoczeniowych
stalo si~ w Krakowie zamkni~ci e Osrodka K ultury i In formacji NRD.
Osrodek ten nie mi allatwej lokalizacji, znajdowal si~ bowiem pomiQrlzy
konsulatami amerykanskim i francuskim. W ystarczylo por6wnac jego
witryn~, odstraszajl!~ socrealistycznym sm utkiem i honeckerowskl! propa
gand l!, z wystawami Sl!Siad6w, aby mice pewnosc, Ze mamy przed sobl!
dwa odmienne swiaty. T o Sllsiednie konsulaty, oblegane przez czekajl!cych
na wizy, stanowily 0 charakterze ulicy Stolarskiej. W ostatnim roku
w osrodku NRD zac~lo si~ oczywiScie zmieniac. Pojawila si~ w Dim np .
interesujl!ca wystawa sakralnych figu r barokowych zwil!zanych z Wielkim
P ostern, ale bylo juz wiadomo, ze wraz z post~pujl!cym w zawrotnym
tempie p rocesem zjednoczenia Niemiec, osrodek podzieli los swego soc
jalistycznego panstwa.
13 wrzd nia odbyl sifl: w osrodku szczeg6lnie uroczysty werni saz ostatni"ej
wystawy, p oll!czony z zamknifl:ciem "enerdowskiego" przybytku kultury
i sztuki. W salach n a Stolarskiej zaprezentowano ekspozycj~ Zaangazowa
nie na dziS i jutro, poswifl:conl! Teatrowi Dramatycznemu w Lipsku.
Ta bezsprzecznie interesujl!ca i pomyslowo zaaranzowana wystawa,
zespalaj l!ca w jednl! calosc rekwizyty teatralne, manekiny, projekty sceno
gra ficzne i zdjfl:cia z najlepszych ostatnich premier lipskiego teatru (m.in .
dw6ch sztuk R6i:ewicza i jednej G rochowiaka), stala sifl: r6wniez okazjl!
i swietnym pretekstem do przyblizenia przez gosci z Lipska rozlicznych
problem 6w, przed jakirni stanfl:ly w przedd zien zjednoczenia srodowiska
artystyczne w NRD.
Teatr lipski, nale4cy do najstarszych teatr6w profesjonalnych w Euro
pie (jego pocz'!tki sifl:gajl! wieku XV) i bQrl l!cy przed wojnl! - jak nas
przekonywal dyrektor literacki lipskiej seeny, dr Wolfgang Kroplin - cent
rum niezaleinego teatru w Niemczech, w okresie komunistycmym zostal
w kiasyczny spos6b stotalitaryzowany: cztery odrfl:bne sceny przeksztal
cono'w roku 1950 w jeden teatralny kombinat. W wypowiedziach gosci
z Lipska nie odczuwalo sifl: jednak zbyt wielkiej euforii w zwil!zku ze
zblizaj ,!cym si~ zjednoczeniem - ba rdziej zas nostalgifl: za czasami socjal
nego bezpieczenstwa i stabilizacji. Jest paradoksem - m6wil dr Kroplin
- ze jego teatr, kt6ry byl w awangardzie przemian wolnosciowych w NRD,
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tecaz maIazl si~ w potczasku - jest niechciany. Wprowadzonc juz twacdc
pcawodawstwo zachodnioniemicckie ogranicza zdecydowanie su bwencj~
panstwa, nast~puje ucieczka najlepszych aktorow, a co najgorsze - rady
kaInie zmienijy si~ gusty codakow, ktorzy nagle przestali cenie tcudn 'l
rozcywk~, nadrabiaj'lc zalegloSci w przyswajaniu kons umpcyjnego stylu
i:ycia.
Chcialoby si~ jednak miee niemieckie klopoty. Sam teatc lipski juz
skoczystal z subwencji zachodnioniemieckiego towaczystwa ubezpieczenio
wego, wydaj'lc na okazj~ wystawy barwny katalog. W miejsce zas
przechodz'lcego do historii Osrodka Kultury i Informacji NRD przewiduje
si~ zorganizowanie plac6wki znanej i cenionej w calym swiecie - Goethe
Institut. leSli do tego rzeczywiScie dojdzie, Krakow na zjednoczeniu
Niemiec na pewno skorzysta.

• • •
" Gdyby Zydzi i Polacy i:yli na innej planccie, zupelnie inaczej skon
struowanej, to Krakow, 1erozolima, Warszawa i Tel-Aviv, Haifa i G dansk
bylyby prawdopodobnie cz~Sci'l tego samego kontynentu" - powiedzi al
w swoim wykladzie wygloszonym na U1 1erzy Kosinski (1 4 IX) - po
swi~aj 'lc to zgola nieakademickie wyst'lpienie tematowi Obecnosci po
dzielonej.
Autor Malowanego ptaka przyjechal do Krakowa po raz trzeci na
przestrzeni ostatnich trzech lat - tym razem, by wr~zye nagcod~ utworzo
nej przez siebie Fundacji Obecn osci Zydowskiej prof. 1ozefowi Gierows
kiemu, prowadz'lcemu jedyny w naszym kraju uniwersytecki zaklad badan
nad spuscizn'l Zydow polskich.
Znany i kontrowersyjny pisarz, ktory wyjcchal z Polski jako 24-letni
kandydat na obywatela swiata, ostatnio - po 30--letniej przerwie - bywa
u nas coraz cz~ciej, akcentuj,!c swoje zaangazowanie w misj~ ratowania
pozostaloSci i:ydowskiego dziedzictwa. Ta zasadnicza od miana postawy
- daj'lca si~ uchwycie w ci'lgu ostatniej dekad y - nie jest bynajmniej czyms
szczegolnyrn tylko dla Kosinskiego, lecz taue dla wielu innych obywateli
amerykanskich i:ydowskiego pochodzenia. 0 ile jednak wi ~kszoS6 z nich
w poszukiwaniu swoich europejsko-zydowskich korzeni zwraca si~ ku
Wiedniowi , Kosinski jest na swoj sposob bardziej radykalny - wedlug
niego punktem przyci,!gania dla calego i:ydostwa powinien bye Krakow,
a zwlaszcza jego i:ydowska cz~sc - Kazimierz.
Jednym z zasadniczych celow Fundacji ObecnoSci Zydowskiej jest
wlasnie stale przypominanie, iz historycmym centrum, ktoce uksztaltowalo
i:ydowsk,! diaspor~ S,! ziemie polskie. Co wi~ej, podkreslaj,!c fakt 800--let
niej obecnoSci Zydow w katolickiej Polsce, Kosinski lansuje pogl,!d
o nieuniknionej symbiozie. lest wr~cz entuzjast'! polskoSci, doszukuj ,!c si~
"charakteru polskiego w historii i:yd owskiej" i "obecnoSci i:ydowskiej
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w charakterze polskim". To, co nas roi:ni, moina - wedlug niego
- sprowadzic do malej roinicy, jaka zawarta jest w graficznym zapisie slow
"My" i "Wy". Wzajemny stosunek pomi¢zy Zydami i Polakami moina
by zatem okreSlic jako opozycj~ i zarazem dopelnianie sit;!.
Wyklad Kosinskiego pelen podobnych paradoksow i karkolomnych
nieraz meta for, mogi - mimo szlachetnych intencji - wzbudzic w slucha
czach sporo wqtpliwoSci. Trudno byloby chyba zarowno Polakom, jak
i tym bardziej Zydom przystac na tak daleko idqcc zacieranie wzajemnych
odmiennoSci.
T o, co stanowilo 0 prawdziwej wartoSci tego wystqpienia - oprocz
uznania dla wysilkow podejmowanych ostatnio przez strout;! polskq dla
badania i zrozumienia nielatwej, ale i wielkiej wspoinej przeszloSci - to
protest pisarza przeciwko zasadniczemu nadui:yciu, polegajqccmu na
niedostrzeganiu przez Zydow, zwlaszcza amerykanskich calego wymiaru
tego historycznego dziedzictwa i tym samym utoi:samianiu Polski z ziemiq
wykl ~tq, na ktorej mogi dokonac si~ jedynie Shoah. N azywajqc to
nadui:ycie "kanonizowaniem Smierci", Kosinski opowiada si~ za " kanona
dq pelni i:ycia". Stqd jego zaangai:owanie po stronie Kazimierza i ch~
przywr6cenia choc cz~sci dawnej swietnoSci temu miejSCU, ktore jest
symbolem i:ydowskiej obecnoSci.

• • •
o tym, i:e K rakow, b¢qc miastem grobow, uosabia trwalosc narodowe
go i:ycia, wiedzieli najlepiej romantycy. Stqd szczegolnie uroczyste w Kra
kowie pogrzeby, przeobrai:ajqcc si ~ zwyczajowo w manifestacj ~ zbiorowej
woli przetrwania. T radycja tych narod owych pogrzebow pokutuje do
dzisiaj. Czasy jednak mamy malo romantyczne, przeto to, co kiedys slui:ylo
krzepieniu ducha, dzis przeradza si~ nierzadko w karykaturt;!.
T ak tei: stalo si~ z pogrzebem gen. Boleslawa Wieniawy-Dlugoszow
skiego, legendarnej postaci II Rzeczypospolitej , ktory zmarl tragicznie
w Waszyngtonie w 1941 roku.
20 lat zabiegano 0 zgodt;! rodziny na sprowadzenie do Polski prochow
ukochanego adiutanta marszalka Pilsudskiego, po to by jego ponowny
pogrzeb przeksztalcil sit;! w rezultacie w przepychankt;! pomi¢ zy kon
kurujqcymi z sob q gruparni legionowymi. Wokol organizacji pogrzeb u
wynikl zupelnie niezrozurnialy dla postronnych konflik t, ktory nota bene
raz po raz odzywa w Krakowie z rownie niepojt;!tq silq - tak bylo
z obchodami 50-lecia smierci Marszalka, tak jest ciqgle z prawami do
opieki nad jego Kopcem .
Zwalczajqcc sit;! grupy legionowo-harccrskie byly na tyle sklocone, i:e
pieczt;! nad uroczystosciq pogrzebowq zmuszony byl przejqc wojewoda
krakowski. Pomimo groi:qcego skandalu ccremonia w koncu sit;! odbyla (1 5
IX). Msza w KOSciele Mariackim, delegacje honorowe i poczty, pieszy
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kondukt zalobny, wojskowa orkiestra, trumna z1ozona na lawecie i kOll.
Wszystko to moglo milosnikom takich uroczystoSci dostarczyc niezapom
nianych doznan patriotycmych, a nawet estetycmych. Nalezy tylko
zapytac, czy warto? Nast~ne planowane pogrzeby mog'! potoczyc si~
jeszcze dramatyczniej. Ulanska fantazja nie ma granic.

• • •
DuZe nadzieje pokladano w I Krakowskich Targach Wydawcow. Min~ly
czasy, kiedy ksi,!zka byla rownie poszukiwana, jak produkty pierwszej
potrzeby. Skonczyly si~ polowania na nowoSci i k1asyk~; wydawca musi
teraz sam szukac sposobow, by zjednac i przekonac k1ienta.
Organizatorzy targow krakowskich (m.in. Oficyn a Literacka, regionalna
Rozglosnia Polskiego Radia, Wydawnictwo Literackie i lokaIny oddzi al
"Gazety Wyborczej") chcieli wyst,!pic w roli prawdziwych handlowc6w na
wzor zachodni. Udzial w targach kosztowal milion z1, na kazd,! do
prowadzon'! do skutku transakcj~ nalozona byla prowizja, prawdziwym
sprzymierzencem uczestnikow mial si~ stac komputer, do ktorego wprowa
dzono oferty. Ale inicjatywa organizatorow na tych zewn~trzn ych at
rybutach nowoczesnego handlu ksi,!:i:k,! si ~ skonczyla.
Zle zorganizowane spotkani a, wadliwa informacja, brak koordynacji
sprawily, ze wielu wydawc6w wyjeZd:i:alo z Krakowa w poczuciu stracone
go czasu. Podczas targow zawarto zaledwie 20 transakcji. Fiaska imprezy
nie mogly oslabic nawet bezsprzecmie udane, towarzysz'!ce targom aukcje
ksi,!zek i grafik (najwi~ksz,! atrakcj,! byly rysunki M rozka), liczne wer
nisaze (m.in. i1ustracji Lebensteina i Gaja) oraz jakze wspaniala wystawa
w Palacu Sztuki - poswi~cona Historii Instytutu Literackiego w Paryiu.
Pogll!dowa prezentacja dorobku srodowiska "Kultu ry" paryskiej - ostoi
niezalemej mysli polskiej w okresie powojennym - pokazuje, czym moze
stac si~ wspolnota ludzi owladni~tych ide,! wydawania pisma, i po
siadaj,!cych przy tym sprecyzowanll koncepcj~ jego ksztaltu i roli. Jerzy
Giedroyc, Zofia i Zygmunt Hertzowie, Jozef Czapski, Juliusz Mieroszew
ski, Gustaw Herling-Grudzinski - wszyscy oni uczynili, wedlug slow
Milosza, "inwestycj~ uczuciowll" . Przy skromnych srodkach fmansowych
i warunkach przypominajllcych reguly :i:ycia zakonnego, zesp61 Jerzego
Giedroycia przez lata spelnial dla kultury polskiej rol~ analogiczn,! do tej,
jaka w wi~ku XIX przypadla Hotelowi Lambert ks. Adama Czartoryskiego.
UczestnicZllcy w wernisa:i:u prezydent Krakowa, prof. Jacek Woz
niakowski, wspominal, jak dla jego generacji, ktorej mlodosc przypadla na
okres stalinizmu, "Kultura" paryska stanowila lekcj~ swobodnego, euro
pejskiego myslenia, sam zas Giedroyc - nazwany przez prof. Womiakow
skiego "prorokiem poiskich spraw" - fascynowal i przyci,!gal swoj,!
postaw,! i stylem niezalemego myslenia - rownie twardy i nieprzejednany
wobec skloconej emigracji, jak i wladz PRL.
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Cala wystawa, przejrzyScie i pi~knie skomponowana, poprzez zdj¢a,
ksillzki, wykazy statystyczne, gabloty poswi~one Czapskiemu, Je1ens
kiemu, Miloszowi, wprowadza nas w niepowtarzalnll atmosfer~ domu
w Maisons-Laffitte - gdzie codzienna krzlltanina wokol edycji pisma
i ksillZek Illczy si~ z dyskusjami i sporami, przyjmowaniem licznych goSci,
przyjacie\skll rozmowll i odpoczynkiem na tarasie - przy lampce nieza
stllPionego francuskiego wina.
Anna i Zbigniew Baranowie

NOWOSCI WY DAWNICTWA ZNAK
"PAMI~T NIK"

- Pawel lasienica

Pisany na kilka miesi~cy przed smiercill, po raz pierwszy pub
Iikowany w pdn ym brzmieniu w oficjal nym obiegu, niewielki
obj~toSciowo pami~tnik obejmuje okres od dziecinstwa autora
w rosyjskim miasteczku Maksaticha az do II wojny swiatowej.
W uzupelnieniu " fragment Zyciorysu" - lakoniczn a relacja 0 po
wojennych reperkusjach partyzanckiej dzialalnoSci autora.
str. 146, ilustracje, wyd . II
cen a detal. 6.000,- zl.

"NOTES RZYM SKl" tom III - ks. Adam Boniecki
Dalszy cillg niekonwencjonalnego i osobistego opisu wydarzen
zwillZanych z Janem Pawlem II (poprzedni tom zakonczyl si~ na
maju 1986 r.). Proba podsum owania d ziesi~i olecia pontyfikatu.
Dodatkowo: szkice biograficzne bl. Tytusa Brandsmy i bl. bp
Jerzego Matulewicza, wspomnienia 0 ks. Bronislawie Bozowskim
i ks. bp Janie Pietraszce.
str. 202
cena detal. 8.000,Zamowienia:

208

SIW Znak
ul. KOSciuszki 37
30-105 Krakow

SU MMARY
Christian social thought and liberalism have always stood in opposition
to each other ever since the latter came into existence. The situation began
to change during the recent decades, when the historical lesson provided by
the experience of totalitarianism made both Christians and liberals alike
search for similarities rather than disparaties between their traditions. And
this is the focus of this issue: we were trying to answer the question about
a possibility of a constructive dialogue between Christian social thought
and liberalism, as well as conservatism. The opening essay is entitled The
Mariage of Two Traditions by Michael Novak. To Be a Liberal, One Has to
Be a Conservatist - reads the surpri sing conclusion of a conversation
between K rzysztof Dorosz and Maciej Zi~ba OP, additionally broadened
by conducive opinions representing various trends in political philosophy.
All these viewpoin t.s and utterances have been presen ted under a collective
title Freedom- Responsibility-Community.
Next follows a selection of texts which discuss the major issue from
a historical perspective. The first of them is an article by Lech Mai:ewski in
which the author juxtaposes two contrasting conceptions of freedom:
Montesquieu's and R ousseau's. Ryszard Skarzynski in tum discusses views
of Wilhelm Ropke and Alexander Riistow, two maj or representatives of
the so called " ordoliberalism" - the German fraction of the neoliberal
movement (Order - Market - CivilLmtion). By way of illustration we
present a short text by Ropke (A Return to Uniqueness) which comes from
one of his most famous books, Civitas Humana.
Reflection on the condition of modem culture seems to be an important
area of dialogue between Christianity and liberalism. H .R . Rookmaaker in ·
his text Modern Art and the Death of Culture elucidates the Christian way
of interpreting the crisis that has afflicted modem culture. Many of his
opinions tally with Daniel Bell's liberal criticism od modernism (Cultural
Contradictions of Capitalism).
Philosophy against Nihility is the title of another group of texts which
play a complementary role to the essaistic part. It consists of three essays.
Bernhard Welte's On Several Meanings of Nihility, Jeanne Hersch's H as
Being Fallen III with Anemia? and Elzbieta Wolicka's Memory and Time. In
the poetic section the reader will fmd two poems by Robert Browning
(Death on a Desert and Caliban upon Setebos), prefaced by Tomasz
Kubikowski, author of the Polish translation.
The review section offers discussions of books by: Milan Kundera
(pawel Lisicki), Adam Smith (Katarzyna Haremska) and Rollo May
(Malgorzata lantos). Finally, an account of a ceremony held in honour of
the memory of Cardinal Szeptycki, letters, review of the press and
Cracow's Cronic1e close up the number.

14 -ZN AK
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SOMMAIRE
La pensee sociale chretienne et Ie liberalisme, depuis l'existence de
celui-ci , s'etaient constamment retrouves en opposition jusqu'a cette
derniere decennie. La situation a commence a changer lorsque l'experience
du totalitarisme a engage chretiens et liberaux a rechercher des points de
contact dans leur tradition respective. Le theme central du present cahier
est une interrogation sur une possibilite de dialogue entre pensee sociale
chretienne d'une part, et liberalisme et conservatisme d'autre part.
Interrogation introduite par l'essai de Michael Novak: Le Mariage de deux
traditions. II faut etre conservateur pour etre liberal, telle est la conclusion
paradoxale de la discussion menee par Krzysztof Dorosz et Maciej Zi~ba
OP, et reprise en echo pour ainsi dire par des tenants des diverses options
en philosophie politique qui sont presentees ici sous Ie titre de Liberte,
responsabilite, communaute.
Le probleme pose est ensuite traite sur Ie plan historique, avec l'etude de
Lech Maiewski qui compare deux conceptions de la liberte: celIe de
Montesquieu et celIe de Rousseau, et Ryszard Skarzynski qui expose les
idees de Wilhelm Ropke et Alexandre Riistow, principaux representants de
"l'ordoliberalismus", une fraction allemande du nco--libcralisme (L 'ordre,
Ie marche, la civilisation). Ropke a defendu ses theses, dans un ouvrage
celebre, Civitas humana, dont nous donnons un extrait (Retour a fa
non-repetition).
Une rcflexion sur l'ctat de la culture contemporaine semble oITrir un
espace favorable au dialogue entre Ie christianisme et Ie libcralisme.
L'interprctation chretienne de la crise culturelle est esquissee en rapport
avec la peinture moderne, par H.R. Rookmaaker (L'art contemporain et fa
mort de la culture). Les idees de Rookmaaker convergent sur bien des
points avec la critique liberale du modernisme que fait Daniel Bell (Les
contradictions culturelles du capitalisme).
La philosophie face au neant, tel est Ie titre sous lequel sont regroupcs les
essais de Bernhard Welte: De quelques significations du neant, Jeanne
Hersch: L'itre serai/-if atleint d'anemie?, et Elzbieta Wolicka: Le memoire
et Ie temps.
La Mort dans Ie desert et Caliban et Setebos, deux poemes de Robert
Browning, sont traduits et commentes par Tomasz Kubikowski.
Pour ce cahier, ont etc recenses les livres de Milan Kundera par Pawel
Lisicki, d'Adam Smith par Katarzyna Haremska, et de Rollo May par
Malgorzata Jantos. Le compte rendu des ceremonies commemoratives en
hommage au Metropolite Szeptycki, la correspondance des lecteurs, la
revue de la presse et la Chronique de Cracovie forment la derniere partie de
notre numero.
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ZBIGNIEW BARAN, ur. 1955 w Cz~stochowie, historyk mysli politycz
nej . Ukoiiczyl nauki polityczne na Wydziale Prawa UJ, przygotowuje
doktorat poswi~ony Julianowi Klaczce. Czlonek zespolu redakcyjnego
"Res Publiki", staly wspolpracownik "Znaku", publikowal r6wniei w "Po
Pro stu Bis", "Archiwum Historii Filozofii i Mysli Spolecznej" i "Tygod
niku Powszechnym". Mieszka w Krakowie.
ANNA BARANOWA, ur. 1959 w Dobromilu, historyk sztuki i eseistka.
Ukoiiczyla histori~ sztuki na UJ, 1988/1989 w Wiedniu jako laureatka
stypendium im. Herdera hamburskiej fundacji F.V.S. Czlonek zespolu
redakcyjnego "Res Publiki", stala wsp6lpracowniczka "Znaku", pub
likowala r6wniei w "Po Prostu Bis", "Tygodniku Powszechnym" i "Ze
szytach Literackich". Przygotowuje do druku ksillik~ Gesamtkunstwerk
Tadeusza Kantora. Mieszka w Krakowie.
DANIEL BELL, ur. 1919, amerykaiiski mysliciel spo!cczny, profesor
socjologii na uniwersytecie Harvardzkim, jeden z czolowych przedstawicieli
neokonserwatyzmu amerykaiiskiego. Zajmuje si~ d!ugofalowymi tcndenc
jami rozwojowymi spoleczeiistw doby postindustrializmu. Wainiejsze
ksilliki: The End of Ideology (1960), The Radical Right (1963), The Coming
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raportu Toward the Year 2000.
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KRZYSZTOF DOROSZ, ur. 1945, ukoiiczyl ang1istyk~ na Uniwersytecie
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doktoranckie na uni wersytecie w Uppsali, zakonczone w 1976 praq
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FRANCISZEK DRAUS, ur. 1954, dr filozofii, historyk mysli politycznej,
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politycznll na Uniwersytecie Freiburskim, zas od 1986 w Instytucie Arona
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MIROSLAW DZIELSKI, ur. 14.11. 1941 w Bochni, zm. 15. 10. 1989
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~
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1~~{)- 4~~, ~ l~,
.~)
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Polityka
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niku "W drodze" . Mieszka w Lublinie.
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214

AUTORlY TEGO NUMERU
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NOWOSCI WYDAWNICTWA ZNAK
,,3 CWIARTKI WIEKU" - Jacek Zakowski
Rozmowy z Jerzym Turowiczem. Kshrzka stanowi w gruncie rzeezy
"mowiony" autoportret Jerzego Turowicza, w ktorego wspomnie
niach w~tki osobiste splataj~ si~ nierozdzielnie z wszystkimi meand
rami powojennej historii Polski.
str. 240
cena detal. 9.500,
"KOSCI6L NIE JEST LODZII\ PODWODNI\" - Jerzy Turowicz
Wybor publicystyki z lat 1964-1987
Ksi~zka zawiera artykuly naczelnego redaktora Tygodnika Po
wszechnego pisane po II Soborze Watykanskim. W cz~Sci picrwszej
- publicystyka dotyc~ca spraw calego KOSciola katolickiego (mi~
dzy innymi obszerna relacja z wyboru Jana Pawla II). Druga cz~sc
mowi 0 KOSciele w. Polsce, a w trzeciej przedstawione S,! wizerunki
luclzi okreSlonych jako swiadkowie Ewangelii: T . Merton, Dom
Helder Camara, Matka Teresa, Pier Giorgio Frassati.
str. 420
cena dctal. 16.000,-

Zamowienia:

SIW Znak
ul. KoScluszki 37
30-105 Krakow
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JUZ OD PAZDZIERNIKA W SPRZEDAZY

TYGODNIK'
LITERACKI
NlEZALEZNE PISMO POSWIECONE SPRAWOM KULTURY
(poezja, proza, esej, plastyka, leatr, film)
Tygodnikowi patronuj" wybitni przedstawiciele swiata kultury:
Jan 8 loriski, Gustaw Herling-Grudzinski , Artur M i~zyrzecki,
Ryszard Przybylski, J an Jozef Szczepanski.
Pismo redaguj" miedzy innymi pisarze i krytycy ,
zwi&zani z redakcjami do niedawna niooficjalnych pism Uterackich:
ARKI,BRULJONU , CZASU KULTURY.NAGWSU, WEZWANJA .

•
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Cena prenumeraty krajowej kwartalnie (13 numer6w) - 32 500 zt..
zagranicznej kwartalnie - $ 19,5,
pOtrocznie - $ 39, rocznie - $ 78
lub rownowartosc w walucie lokalnej (wysytka pocztCllotniczV.
Moiliwa jest rowniei prenumerata mniejszej ilosci numerow z
zaznaczeniem od ktorego numeru zosta/a dokonana wptata.
Cena pojedynczego egz. w prenu meracie wynosi 2500 zt. lub $ 1,5.
Wptaty prosimy kierowac na konto:

.CAMELOT" spOtka Z 0.0.
PBK III Oddzlat Warszawa 370015 - 971241 -136
Informacji 0 prenumeracie udziela
.CAMELOT" Warszawa ul. Rakowiecka 4. tel. 48 38 09

ZESPOt • STEFAN SWIEtAWSKI. STANISlAW STOMMA.JERZVTURO

WICZ. STEFAN WILKANOWICZ. JACEK WO:lNIAKOWSKI.
HALINA BORTNOWSKA. STANISlAW GRYGIEL. MAREK
SKWARNICKL WlADYSlAW STR62:EWSKI

REDAKCJA • FRANCISZEK BLAJDA. TOMASZ FIAlKOWSKI. JAROSlAW
GOWIN (_kretllrz redakcji). KAROL TARNOWSKI. STEFAN
WILKANOWICZ (redaktor naczelny). HENRYK WO:lNIAKO
WSKI

adres
redakcji i
administracji •.30-106 Krak6w. Kgjeiuuki 37.1 p .• tel. 21-89-20. fex 21-98-14
WARUNKI PRENUMERATY
Informujemy, ze w zwi¢u z rosn'lcymi kosztami PIIpieru i produkcji. a takZe zwi,k
szaj'lcymi sit kosztami przesylek pocztowych. RSW NPrasa-KaillZka-Ruch" POCZ'lWBZY
ad 1990 r. przyjmuje wyl'lcznie prenumlll'at, kwartaln'l. Z tych samych powcd6w
Administraeja Miesivcznika ,,Znak" r6wniez wprowadza prenumerat, kwartaln'l.

PRENUMERATA PROWADZONA PRZEZ ADMINISTRACJI; MIESII;CZNIKA
..ZNAK"

I. PRENUMERATA KRAJOWA
1. Administraeja zastrzega sobie prawo kwartalnej regulac)i ceny w prenum.aci• .
2. Informacja 0 nowej cenie podana btdzi. z wyprzedzenltll'n kwartalnym.
3. Kwoty wplacone ne prenumerat, p6/roezn'l i roezn'l traktujemy zaliczkowo. W przy
padku zmiany ceny, wszystkich prenumerator6w obowil(Zuje doplata do. danego
kwartalu.
Cena 1 egz. w I kwartale 1991 r. wyn08i 6000 zI, prenumerata kwartalna 18000 zl.
Wplaty przyjmuje Administracja Miesitcznika .,lnak", 30-105 Krak6w, ul. Ko6ciuszki
37, konlo PKO I OM/Krak6w nr 35510-25058-136.
II. PRENUMERATA ZAGRANICZNA
Cena 1 egzemplafZ8 wynosi 3$, prenumerata roczna 36$. Dop/ata roezna za wysylk,
poczllliolnicz'l: Europa - 6$, Ameryka -12$, Australia - 18$. Prenumerala dla i1dresat6w
z Europy Wsch.: 36$ rocznie, wysylka poczl'l zwykl'l. Prenumerat, dewizow,. mozna
rozpOCZll~ cd dowolnego miesi'lC8 roku . Konlo dewizowe: SIW ZNAK Sp. z 0 .0 . Bank
PKO S.A. O/Kr8k6w nr 5.35078-7000339-157-212-7870.
Dla adresal6w z Europy Wsch. iSlnieje r6wniez moZliwo~ opiacenia prenumeraty
w zlot6wkach. Cena i zasady jak w pranumeracie krajowej plus 1 ()()'J(, za wysylk, poczt'l
zwykill. Konto PKO I OMiKrak6w nr 35510-25058-136.
PRENUMERATA PROWADZONA PRZEZ RSW"PRASA-KSI.A,iKA-RUCH"
I. PRENUMERATA KRAJOWA
Cene 1 egzempiarza w i kwarteie 1991 r. wynosi 6000 zl. prenumera18 kwartalna 18000 zl.
Szczeg6lowe infoRnacje we wlMciwych dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenume
ralora addzialach RSW lub w urzt;dach pocztowych.
II. PRENUMERATA ZAGRANICZNA
Prenumerala zagraniczna jest 0 100'l(, droZsza cd prenumlll'aty krajowej i ne I kwar
lal 1991 r. wynosi: 36000 zl. Wysylka POCZI'l zwykl'l. Prenumerat, zagraniczn'l
przyjmuje RSW "Prasa-Ksi'lzka - Ruch" Centrala Kolportazu Prasy i Wydawnictw,
W8rszawa, ul. Towarowa 28, tel. 20-12-71 Konto P.B.K. XIII Oddz. Warszawa
nr 370044-1195-139-11

Material6w nie zam6wionych nie odsylamy
Polig,afla A,chldiecezii KrakowskloL Zaltlad nr 2. SpoIeczny Instytu! Wyd_nlczy Znak. Krak6w
uL Kokiuszkl 37~ N . 5600 + 400 egz. um. 22/90. Druk ukonczono w listopadzle 1990,.

INDEKS 38371

ISSN 0044488 X

Cen a zeszytu zl 9000.
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",IDlL

UWAGA

Czytelnicy - Ksifgarze - Wydawcy

I
,I

PoczqWSZ,Y ad tego numeru prz'yjmujemy zamOwienia
w miesifcznikll ZNAK

lUI

reklamr

Koszt:
• wewnQtrz numeru 1 000 zl za cm 2 w ramce
• na okladce 2000 zl za cm 2

it!
p.~

i:::

Zastanow sif! Napisz!

fH

Zam6wienia przyjmuje:
Ad ministracja Miesitczn ika ZNAK
ul. Kosciuszki 37
30-105 Krakow
·~~~;iiili:!mli~iliiiijjfu.~=i~flli~f;l~!ru.~~.ill~~~liB.'
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IRAKOW STRADOM23
Godziny otwarcia:
w soboty od 10.00 do 15.00
codziennie od 11.00 do 19.00
literatura

pi~kna

. ksiqzki dla dzieci . sensacja . fantastyka .

ksiqzki kucharskie

. ksiClzka dla kazdego

~owni

albumy· poradnik

oisma: Znak. Kultura. Arka. Burda i inne

