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WNUMERZE:
Czymi:e wi~c jest protestantyzm, skoro whlczylismy go w glowny nurt chrzeScijan
stwa? Herezjll czy sektll? ZuboZalym i wykoslawionym katolicyzmem czy rowno
uprawnionym szlakiem wiernosci Chrystusowi? Wiarll bez uczynkow czy odkryciem
zywiolowej pot~gi Laski? Buntem niedowiark ow czy aktem rzetelnej wolnoSci
chrzeScijatiskiej? Slepll uliczkll wiary czy stahl mo:i:liwoscill reformy chrzeScijatistwa?
To zaledwie niektore sposroo pytan, jakie od czasow Lutra zadawali zarowno
przeciwnicy jak i zwolennicy reformacji.
Krzysztof Dorosz, Co to jesl proleslanlyzm?
Bog! Nie wiemy, co mowimy, gdy powiadamy to slowo. Kto wierzy, ten wie, ze nie
wiemy tego. Kto wierzy, ten z Hiobem miluje Boga, ktorego w jego niezbadanej
wysokosci mo:i:na si~ tylko l~kae, ten z Lutrem miluje Boga, ktory jest deus
abscondilus. Takiemu czlowiekowi odslania si~ sprawiedliwose BoZa. On, tylko on
znajduje ocaJenie. "Tylko wi~zietl staje si~ wolnym, tylko ubogi staje si~ bogatym,
tylko slaby staje si~ mocnym, tylko pokorny zaznaje wyniesienia, tylko puste staje
si~ pelnym, tylko nic staje si~ czyms" (Luter). A na bezecnose i nieprawose ludzi
odslania si~ gniew BoZy.
Karl Barth, Noc
Protestanci cbodZil po granicacb - a tu jest Srodek. Moze to jest zbyt wielki skrot
mySJowy, ale s/ld~, :i:e w gruncie rzeczy na tym wlasnie polega nasz problem
z protestantyzmem. Kto - jak wiftkszose z nas - zyje w swiecie religijnie w miar~
uporz/ldkowanym, ten stosunkowo szybko i latwo znajduje w nim taki Srodek (:i:eby
nie powiedziee: takll sredniose), :i:e juz prawie nie potrafi .zrozumiei:, po co niektorzy
chrzeScijanie cbadzajll po trudnycb i niebezpiecznycb· granicacb wlasnej i cudzej
wiary i religijnego doswiadczenia.
Ks. Tomasz WftClawski, Proleslanci chodzq po granicach
Dziftki zrozumieniu, na czym polega postawa protestantyzmu wobec KOSciola
i kultury, mo:i:emy jednoczesnie zdobye odpowiedz na pytanie, gdzie znajdziemy
protestantyzm i kto glosi naprawdft protestanckll zasadft? Odpowiedz brzrni:
protestantyzm moina spotkae tylko tam, gdzie w oparciu 0 doswiadczenie nowego
bytu jest przepowiadana ludzka sytuacja graniczna z jej bezwzgl¢nym TAK i NIE.
Jest on tam i nigdzie indziej.
.
Paul Tillicb, Proleslanckie przepowimJanie i czlowiek wspolczesny
Czy musimy si~ koniecznie jednoczye? W Polsce panujll dziwne stosunki. AJbo Scisla
jednosc, jak w KoSciele katolickim, albo koropletny cbaos, jail: w polityce. Przeciez
mo:i:e bye ro:i:norodnosc i harmonia. Bardzo wiele do mysJenia daje biblijna opowiese
o stworzeniu. BoZy zamysl stworzenia zawiera w sobie ro:i:norodnose indywidualnego
bytu, a zarazem harmonift i porz/ldek wszystkiego. Ewangelicznajednosc realizuje sift
inaczej, nii: my sobie na~ciej wyobra:i:amy, na obraz i podobienstwo przemys
lowego wyrobu spod sztancy. Szanujmy wzajemnie swojll ro:i:norodnose, prawo do
indywidualnego wyboru, pielftgnowania wlasnej tradycji i obyczaju.
Ks. Bogdan Tranda, Proleslanci polscy
Szat~ grafi=ll miesi~ka opracowal:
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Powracamy do pytan zasadniczych: 0 Boga, 0 czlowieka, 0 iwiftosc. Tym
razem staramy sif przedstawic proleslancki sposob ich widzenia, poslugujqc
sif glOwnie refleksjq Paula Tillicha i Karla Bartha. Prezentowane teksty
starajq sif uchwycit cos, co moina by MZWae istotq protestantyzmu oraz sq
probq zastanowienia sif nad jej znaczeniem dla calego chrzeScijaiJsrwa i dla
wspolczesnego czlowieka, "ktory zbudowal aulonomicznq kultur{! na podloiu
chrzescijaiJskiego, wyzwolonego przez protestantyzm ducha" i ktorego iycie
wewn{!trzne cechuje "niepewnoSc, jaka dotkn{!la autonomii autonomicznego
czlowieka" (Tillich) .
Ten nurt protestanckiej mysli moina traktowac jako proh{! odpowiedzi na
najbardziej podstawowe problemy i zagroienia, na " choroby sensu", i na
wszelkiej maiciJ undamentalizmy. "W erze religijnych i iwieckich Jundamen
talizmow, ktorych akolici mieniq si{! depozytariuszami woli Boga lub
wyrokow historii, w epoce liberalizmow utoisamiajqcyi:h symbol z rzeczywis
tosciq ostatecznq i liter{! z duchem, w czasach idolatrii gotowej adorowac
Kosciol, narod, religif czy ideologif z oddaniem i poiwifceniem naleinym
Bogu - obrona Jego suwerennosci daje szanse zachowania zdrowia i niezalei
nosci" - pisze KrzysztoJ Dorosz w eseju Co to jest protestantyzm?
Do Tillicha takie nawiqzuje w swoim przejmujqcym, osobistym artykule
ks. Tomasz W{!clawski.
Sq to wifc proby szukania odpowiedzi na kryzys wiary czlowieka gifboko
zlaicyzowanego a jednoczesnie na ideologizacj{! wiary, na jego "wbudowane
w kultur{!" wqtpienie oraz nojego potrzeb{! pewnosci i wspolnoty, ktOra coraz
CZ{!sciej prowadzi do powstawania coraz to nowy ch sekt. W j akim stopniu sq
10 proby udane? Trudno powiedziec, no pierwszy rzut oka srwarzajq wifcej
pytan nil dajq odpowiedzi. Zwlaszcza, ie nie podejmuj q (w tekstach w tym
zeszy cie przedstawionych) istotnych problem6w communio czyli wsp61noty
chrzeScijan z Chrystusem. Koncentrujq sif one raczej no " wierze intymnej".
kt6ra j akby braw w nowias wsp6lnot{! - lub traktowala jq glOwnie jako
zagroi enie .
Protestantyzm (czy rDine protestantyzmy) pokazuje nom tkwiqce
w chrzescijaiJstwiejako takim moiliwosci i nieodlqczne od nich niebezpieczen
stwa. Z naki zapytania, w jakie obfitujq prezentowane glosy, uzmyslawiajq t{!
nieusuwalnq cech{! protestantyzmu. jakq jest przeiywanie do gl{!bi i nieustan

na medytacja nod trudnq paradoksalnosciq chrzeScijailskiej egzystencji
i chrzeScijailskiej teologU. tak latwo jednak grz~znqcej w racjonalistycznych
uspokojeniach. Oto dlaczego "protestanci chodzq po granicach ". oto dlacze
go mogq stanowic wyjqtkowo silny impuls dl przemyslenia na nowo naszej
wlasnej wimy.
Trudno wyobraziC sobie dzisiaj. po Soborze Watykailskim II, prawdziwe
iycie Kosciola bez nurtu ekumenicznego. Ekumenizm oznacza jednak naj
pierw. ie dowiadujemy sif czegos 0 innych wyznaniach. ie uczymy sif ich
sluchaC. ie poznajemy ich tradycj~ duchowq i teologicznq. Lecz pozna wac
prot(:;stantyzm , to znac nie tylko mysl teologicznq sensu stricto. ale takie
protestanckq duchowosc czy ..poboinosC". a przede wszystkim historif. Temu
poiwifcamy wspomnianq jui cz~sc informacyjnq numeru. Janusz Tazbir
proponuje nowe spojrzenie na dzieje wyznaniowe Polski XVI-XVII stulecia,
piszqc 0 Wplywie reformacji na potrydencki katolicyzm. 0 polskich
protestantach i diaJogu z katolikami dzisiaj mowi duchowny Kosciola
Ewangelicko-Reformowanego ks. Bogdan Tranda w rozmowie z Janem
Turnau. Grzegorz Przebinda referujqc Wlodzimierza Solowjowa spor z pro
testantyzmem zastanawia si~ nad jego aktualnosciq i widzi w nim dobry
punkt wyjscia do dyskusji ekumenicznych. Zbigniew Pasek. wychodzqc od
przemysleil Maxa Webera 0 wyjqtkowym charakterze pracy w kontekscie
doktryny re/igijnej protestantyzmu, zestawia Protestancki ethos pracy
i chrzeScijansk~ doskonalosc. Calosc uzupelnia sporzqdzone przez tegoi
autora kalendarium reformacji i komentarz do drzewa genealogicznego
protestantyzmu. ktore drukujemy na osobnej wkladce.
I na zakoirczenie - sposrod przezentowanych tutaj ..Zdarzeir " warto'
zwrocic uwag~ na wspomnienie 0 Ignacym Janie Paderewskim piora wybit
nego. nieiyjqcego jui. uczonego Adama Krzyianowskiego; tekst. napisany
w roku 1960 i wtedy skonftskowany przez cenzur~. nabiera dziS szczegolnych
znaczeir.

KRZYSZTOF DOROSZ

CO TO JEST
PROTESTANTYZM ?
Przechowujemy zaS ten skarb w glinianych naczyniach,
aby z Boga byla owa przeogromna moe, a nie z nas.
(2 Kor 4,7)

• Kolana zginaj tylko przed Bogiem
"Chrystus jest Panem" - tak brzmi najstarsze wyznanie chrzeScijanskiej
wiary. Przez trzy stulecia swiat, w postaci Imperium Rzymskiego, prze
sladowal chrzeScijan, ktorzy, poworuj'lC si~ na te slowa, odmawiali uznania
wszeikiej ziemskiej wladzy z wyj'ltkiem wladzy Chrystusa. 1 W Rzymie
chrzeScijan rowniez uwai:ano niekiedy za ateistow, poniewai: nie wierzyli
w oficjalnie sankcjonowane bostwa i nie chcieli oddawac im czci. Dlatego
umierali na arenach Imperium. Porniej jednak nade~zly czasy, kiedy sarno
chrzeScijanstwo stalo si~ oficjaln'l religi'l, bogat'l w atrybuty ziemskiej
wladzy, a hierarch om KOScioia przypadly w udziale godnosc moinowlad
cOw tego swiata.
Zwi<tZki wladzy duchowej ze swieck'l S'l dla czlowieka niebezpieczne.
Utoi:samienie obu wladz, przypadek kraJicowy, znany w Europie w postaci
zarowno cezaropapizmu, jak i papocezaryzmu, mesie ruebezpieczenstwo
I Zob. Alexaoder Schmemann, The SJ'n'h·sis of Man and Reality; The Symbol of tM
Kingdom w toroie: Orthodox Synthesis; TM Unity of Theolog 'cal Thought, red Joseph JAllen,
Crestwood, New York: Sl. Vladimir's Seminary "' ess, 19,, 1
40 Zob, lakie Romano
Guardioi, TM Lordship of Christ, w toroie. The Fallh and Motkrn Man, Chicago Illinois' Henry
Regnery Company, 1965.
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miewolenia, ktore dziS nazwalibysmy pewnie totalitaryzmem. Takim
utoi:samieniem byl rowniei: w pewnej mierze komunizm, poniewaZ jego
teoria i praktyka oznaczaly rz~ nie tylko cial, lecz rowniei: dusz. Ale
groiba utoi:samienia, czy choCby przemieszania, wladzy duchowej i swiec
kiej nie ogranicza si~ do utraty czysto ziemskiej wolnoSci. W gr~ wchodzi
taue najwyZsze duchowe dobro czlowieka, tradycyjnie zwane zbawieniem.
Konfuzja porz~ku duchowego i swieckiego latwo powoduje id olatri~,
czyli religijnll adoracj~ rzeczywistoSci widzialnej i dotykalnej, a mowillC
j~zykiem bardziej abstrakcyjnym - immanentyzacj~ tego, co transcendent
ne. Idolatria zaS nie tylko zagradza czlowiekowi drog~ do prawdziwego
Boga, ale wydaje go na lask~ i nielask~ sil, ktore trudno okrdlic mianem
innym nii: "demoniczne".
Zgubne wplywy idolatrii mane Sll niejednej religii, chrzeScijanstwo
natomiast wydaje si~ stosunkowo malo na nie odpome ze wzgl¢u na
Wcielenie. Inkamacja logosu jest b~i co blldi zaprzeczeniem radykalnej
transcendencji Bostwa: daje nam Boga "widzialnego" i otwiera moZliwosc
przebostwienia czlowieka. Tym samym jednak ulatwia poku ~ jego ubost
wienia i pomieszania transcendencji z immanencj:t. Jak wi~ odroi:nic
obecnosc Boga w swiecie, ktora jest lask:t niebios, od balwochwalstwa,
ktore jest buntem ziemi? Jak unikn:tc niebezpieczenstwa chrzeScijanskiej
idolatrii , ktora oddaje czesc Jezusowi-cudotworcy, odwracaj:tc si~ od
tajemnicy "Tego, ktory jest"? Jak zapobiec adoracji czlowieka kosztem
Boga? Jak ocalic Jego suwerennosc?
Z tymi pytaniami zmagala si~ tradycja protestancka, ktora bardziej nii:
inne nurty chrzeScijanstwa przeciwstawiala si~ idolatrii i ktora narodzila si ~ .
z protestu przeciwko absolutyzacji wladzy duchowej, zbyt latwo nadaj:tcej
boskie atrybuty rzeczywistoSci czysto ludzkiej i ziemskiej. Protestantyzm
bowiem, przynajmniej w pocZlltkach swego istnienia, postawil na prymat
i suwerennosc Boga, na wiar~, skierowan'l nie ku chrzeScijanstwu, lecz ku
Bogu. T~ wiar~ przeciwstawial wszelkiej idolatrii, ktora w centrum naszych
duchowych aspiracji pragn~laby umieScic nie Boga, lecz poboZnosc,
instytucj~ religijn:t czy moraine prawo. Z pomoC'l tej wiary, wbrew stalym
antropocentrycznym pokusom czlowieka, pragn:t1 odslonic sKonczonosc
i wzgl¢nosc ludzkiej wiedzy i ludzkich idealow, odslonic wyobcowanie
humanwn od divinwn, czyli grzech, ale nade wszystko odslonic Boga. 2
T a wiara nie ogranicza si~ zreszt'l do protestantyzmu, lecz jest po
prostu wiant chrzeScijansk:t. Protestantyzm jedynie zaakcentowal istniej:tc:t
w niej od samego pocZlltku gl~bok:t swiadomosc radykalnej suwerennoSci
Boga. Ta swiadom osc nie jest bynajmniej obca innym tradycjom; jest tylko
w lch hierarchii waZn oSci inaczej postawiona i si~ga do nieco innych poj~
! symbOl•. Protestantyzm odwoluje si ~ ch~tnie do teologii krzyi:a, prawo
slaWle natomiast do teologii negatywnej, zwanej apofatyczn:t.Ta przenik
ni~ta poczuciem tajemnicy teologia poszukuje Boga w ciemnosci i wzywa
2 Zob. John DiUenberger i Claude Welch, Proleslanl Chrislianlty, New York: Charles
Scribner's SoG , 1954,' 272.
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swoich adeptow do porzucenia wszelkich stworzonych na ziemi Jego
wizerunkow. Jest wi~ klasyczn~, znan~ rowniez z innych religii, via
TU!gationis. W katolicyzmie ten nurt reprezentuje mistyka takich choeby
mistrzow teologii duchowej jak Eckhart, Mikolaj z Kuzy lub sw. Jan od
Krzyi:a, w szerszym zaS wymiarze reprezentuje go i:ycie zakonne czy postac
Marii slui:ebnicy Panskiej. Zarowno klasztor, jak i Matka BoZa Sll:
symbol ami calkowitej wiemoSci Bogu - w czystoSci wobec swiata i rezyg
nacji z jego pokus i bogactw. Ta wiemosc podobna jest wiemoSci, ktora
doprowadzila Jezusa do ciemnosci i pustki Krzyza, a potem do Zmar
twychwstania.
Via TU!gationis prawoslawia czy katolicyzmu, protestancka theologia
crucis Sll: duchowymi drogowskazami, kt6re ostrzegaj~ nas przed po
kladaniem zt>ytniego zaufania w naszych obrazach Boga; Sll: afirmacj~ Jego
tajemnicy i transcendencji. Paul Tillicb, wybitny teolog protestanclo
- ktorego obieram w tym eseju na przewodnika - niestrudzenie bronil
tajemnicy i transcendencji Boga, opieraj~ swoj~ obron~ na zasadzie, kt6r~
nazywal protestanck~. Na czym pol ega ta zasada?
Ot6i:jest to protest przeciwko falszywym absolutom: protest "zar6wno
ludzki, jak i boski" przeciwko absolutystycznym roszczeniom rzeczywistos
ci wzgl~nej i ograniczonej. Zasadzie protestanckiej nie oprze si~ nic: ani
-religia, ani kultura, ani wladza polityczna; s~dzi ona wszelkie twory
czlowieka, nie wyl~czaj~c tych, ktore nadaly sobie miano "protestan
ckich".3 Tillich podkreslal, i:e zasada protestancka, jako zasada krytyczna
i samokrytyczna, nie ogranicza si~ ani do KoSciol6w reformacji, ani do
Zadnych innych:~ Jest to zasada powszechna, obecna w sercu kazdej
prawdziwej religii. W centrum i:ycia religijnego bowiem jest nie wiara, nie
doswiadczenie mistyczne, nie KoSci61, nie doktryna, nie liturgia, nie
teologia, lecz B6g. Do Niego nalei:y wszelka inicjatywa, do Niego nalezy
wladza nad w.szelkimi ludzkimi poczynaniarni. Dlatego wlasnie "Cluystus
jest Panem" i dlatego kolana wolno nam zginac tylko przed Bogiem~

• Deus ahsconditus
"Bog nie istnieje - twierdzi Tillich. - Jest bytem samym w sobie, poza
i egzystencj~. Twierdzic, i:e Bog istnieje to tyle, co przeczyc Jego
rzeczywistoSci."5 Dziwne to slowa, zwai:ywszy, ze wyszly spod pi6ra
chrzeScijanskiego teologa. Ale zdziwienie mija po uwai:nym zapoznaniu si~
z wywodami Tillicha. Nie atakuje on bowiem Boga, lecz przeciwnie: broni
Go przed utozsamieniem z przedmiotem czy istot~, z czyms, co mogloby
esencj~

3 Zob. Paul TIUich, The Protestant Era, The University oC Chicago Press, 1957,8.163 .
• Zob. Paul TIllich, Systematic Theology, London: SCM Press, 1978, t. III, s. 245. Warto
w tyro konteldcie przytoczye !!Iowa Stanislawa Opieli SJ: "KoSci61 jako ca.lo§C i kaidy wierZllCY
w stosunku do siebie powinien bye samokrytycmy. Wynika to jui z samej wiary. Absolut,
w kt6ry wierzymy, absolut Boga podaje w Wlltpliwo~ wSZY8tJde Cormy czasowe. Cot, co nie jest
abso lutem , automatycznie powinno bye poddaWlllle krytyce nie dlatego, ieby krytykowaC, ale
ieby si~ zbliiJl6 do idealu". ( ,,Przeglltd Powszechny", 7- 8 , 1989, s. 28).
, Systematic Theology, op.cit., L I, II. 205.
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istniee lub nie Bo jeSli dowodzimy istnienia Boga, traktujemy Go nolens
volens jako jeden z bytow' tymczasem nie jest on wcale bytem, nawet
najwyZszym i najbardZlej doskonalym, lecz - tu Tillich idzie w slady
klasycznej eologii chrzescijanskiej - bytem samym w sobie. Slowem,
Tillich broni suwerennosci Boga przed zakUsaml ludzkiego rozumu Ani
poj~e istnienia Boga, am metoda argumentacji od przeslanki do konkluzji
nie Sll przeciez adekwatne w stosunku do rzeczywistoSci ostatecznej.
Zwyci~stwo rozumu groziloby powamym naruszeniem transcendencji
Bostwa i zawlaszczeruem jej przez swiat. Bog stalby si~ boZyszczem.
Dlatego wlaSnie istnienie Boga to, w mniemaniu Tillicha, poj~e na poly
bluZoiercze, na poly mitologiczne 6; twierdzic zaS, Ze Bog istnieje, to tyle, co
torowac drog~ ateizmowi. 7
Nie ch~ tu wchodzic w filozoficzno--teologiczne komplikacje tezy
Tillicha wytkni~te mu przez tomistow. 8 ZaleZy mi natomiast na podkreS
leniu, Ze wyst~pujllC przeciwko poj~u istnienia Boga, Tillich staje na
strazy obecnej w chrzeScijaIistwie od samego poczlltku swiadomoSci In
comprehensihiJilas Dei. Ze Bog nie poddaje si~ "oswojeniu" - czy to
rozumu, czy jakiejkolwiek innej wladzy czlowieka - wiedzieli apostolowie
i Ojcowie KoSciola, wiedzieli mistycy i swi~, wie kaZdy godny swego
miana teolog czy w ogole kaZdy naprawd~ wierzllCY chrzeScijanin. Com
prehendere Dewn impossibile est cuicwnque inteilectui creato - uczyl sw.
Tomasz, ten sam Tomasz, kt6ry sklldinlld pr6bowal dowodzic istnienia
Boga. Tomasz czerpal cz~Sciowo inspiracj ~ z Pseudo-Dionizego Areopagi
ty 1 wiedzial doskonale, Ze teologia pozytywna potrzebuje korektury
teologii negatywnej Wprawdzie zdaniem niekt6rych teolog6w pr6ba '
syntezy obu nurt6w ch rzeSc;janslaego myslenia niezupelnie si~ Tomaszowi
powiodla 9, ale trudno Ole zgodzic si~ z trafnoScill tej intuicji.
W histOID chrzeScijanstwa via positiva i via negativa c~sto si~ ze sobll
Scieraly; istniejll cale okresy naznaczone jednll lub drugll. Reformacja na
przyklad, kladllc nacisk na teologi~ krzyZa, byla swego rodzaju negatywnll
korekturll pozytywizmu teologii chwaly. Byla pr6bll obrony lncomprehen
sihilitas Dei przed nadmiemym literalizmem p6ino sredniowiecznego
katolicyzmu . Podobne zjawisko mialo rowniez miejsce w nast ym stuleciu.
Mialki pozytywizm liberalnego protestantyzmu zaatakowany zostal z furi~
przez Karla Bartha, kt6ry w imi~ suwerennoSci Boga protestowal przeciw
ko wch loni~ciu G o przez czysto ludzkie myslenie i ograniczonll stylem
• Zob TIu!oI"gy o/Culture, Loodon-Oxford-NewYork: Oxford University Press, 1980, s. 25.
Zob. The Boundarie3 0/ Our Being, Collins (rhe Fontana library), 1973, s. 65.
• Zob. np Kenelm Foster OP, Paul Tillich and St. Thoma.f, w tomie: Paul Tillich in Catholic
Tho ug t, London. Darton, Longman &. Todd , 1965. - Nawiasem mowil\C, roZnioc mi¢zy myAlIi
Tillicha a toD\J zmcm nie &II - jak twierdzi a ngielski teolog ~ tysta Adria n Thatcher - wcale tak
maczne, jak mogloby si~ wydawae. RozbicZno.§ci wynikajll Jakoby z romego W obu teologicz
nych ~ stemach cho 4 pozornie toisamego rozumienia taIlich poj¢, jak byt, esencja czy
egzystcncja (Zob. Adrian Thatcher, TN! Ontology 0/ Paul Tillich, Oxford: Oxford University
P ess, 1978
72-78
• Zob. V1ad mir Lossky, TN! MY3tlCai Theol, ,,) of t;'~ Eastern Church, Cambridge and
London' James Clarke &. Co. Ltd , 19 7, s. 26-27.

epoki wyobraini~. Barth zdumiewal i szokowaljeszcze bardziej niz Tillich.
Nie tylko odrzucal teologi~ naturalnll i jako teolog program owo wyrzekal
si~ pomocy filozofli, nie tylko negowal zasruzonll w tradycji chrzeScijan
skiej doktryn~ analogii bytu, lecz Boga nazywal Bogiem Nieznanym, zas
wiar~ potrafil zdefiniowaC jako pustk~, i cisz~, nie-wied~, niemll adora
cj~.lO "Bog jest czys~ negacjll - pisal Barth - .... Jest negacjll negacji,
w ktorej tamten swiat zaprzecza temu swiatu, a ten swiat tamtemu. Jest
smiercill naszej smierci i nieistnieniem naszego nieistnienia."ll
Czyz te, nielatwe zrazu do poj~a, zdania nie Sll wspolczesnll trans
POzycjll dawnej teologii negatywnej? Czyz nie Sll probll wypowiedzenia
w dwudziestowieeznym j~zyku , Ze Boga niepodobna "dotknlle" - ani
zmyslami, ani uczuciem, ani myslll, ani nawet intuicjll? Wedrug Areopagity
Bog jest poza istnieniem i poza nieistnieniem; by si~ don zbliiyc, nalezy
odrzucie wszystko, co nie jest Mu w stanie dorownae: a wi~c nie tylko
wszelkie przedmioty naszej wiedzy i wizji, lecz rowniez cale istnienie. 12 Tym
samym tropem pod~la mysl wielu greckich Ojc6w KoScioia. "Bog nie
nalezy do ldasy istniejllcych rzeezy - pisal sw. J an z Damaszku - Nie
znaczy to, Ze nie istnieje, lecz Ze jest ponad wszystkimi istniejllcymi
rzeczarni, bar nawet ponad samym istnieniem." 13 A poniewaZ wszystkie
formy wiedzy zwillZane Sll z tyro, co istnieje, Bog jest tatie ponad wiedzll.
)Vladzy ludzkiego intelektu teologia negatywna nie darzy zaufaniem. Wie,
Ze Bog przebywa tam, gdzie nasze rozumienie i oparte na nim poj~a nie
majll wstw u. Juz Grzegorz z Nyssy pisal, Ze poj~ci a odnoszllce si~ do Boga
podlegajll zakazowi czynienia Jego obrazu; nie tylko nie objawiajll nam
Boga, ale Sll wr~cz idolami. 14
W slady takiej teologii negatywnej szedl ze swojll Zasadll protestanckll
Paul Tillich.15 Z lektury Pseudo-Dionizego wyni6s1 intuicj~ "Boga ponad
Bogiem", przy pomocy kt6rej usilowal przebie si~ poza tradycyjn y teizm
traktujllcy Boga jako najwyzszy byt. HI Przekroczenie tcadycyjnego teizmu
wymagalo rowniez przekroczenia tradycyjnego fideizmu, czyli wiary, kt6ra
zatrzymuje si~ na istnieniu Boga. W znanej idose popularnie napisanej
ksillZce Mfstwo byeia (The Courage To Be) Tillich powiada, Ze "Bog
ponad Bogiem" jest treScill "wiary absolutnej". Jak to rozumiee? "Boga
ponad Bogiem", Boga znajdujllcego si~ ponad wszelkll obiektywizacjll,
z defmicji niejako zdefiniowaC nie spos6b; 0 wierze absolutnej to tylko

J.

Zob. The Epistle to the RontiUlS, London-OxIord-New York: Oxford University Press,
1968, s. 88,202 .
JJ Ibid., So 140-141.
n Zob. Dionisi us The Areopagj te, The Divine Names and Mystical Theology, Hum. C.E. Rolt,
London: SPCK, 1940.
Jl Cytowane za: Lossky, op.cit., s. 36.
J. Zob. Gregory of Nyssa, The Life of Mo.re.r, New York-Ramsey-Toronto: Paulist Press,
1978, s. 95-96.
IS Na temat teo1ogji negatywnej w szcrokim rozumieniu lego slowa rob. Rowan Williams,
The Wound of Kno wledge; Christian Spirituality from the New Testament to St. John ofthe Cross,
London: Darton, Longman & Todd, 1979.
J6 Zob. A. History of Christilln Thought, red. C.E.Braaten, London: SCM, 1968, s. 192. Zob.
r6wnie:i A. Thatcher, op.cit., s. 85.
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moma powied ziee, "Ze nie jest jakims miejscem, gdzie czlowiek moglby
iyc, nie zabezpieczajll jej slowa i poj~ a, nie rna ona imienia, kosciola,
kultu, teologii. Pulsuje jednak w gl~bi tego wszystkiego. Jest moC<! bytu,
w ktorej to wszystko uczestniczy i ktorej jest fragmentarycznym wyra
zem." 17
Tillich oczywiScie nie jest jedynym wspolczesnym myslicielem chrzes
cij anskim stajllcym w obronie rad ykalnej suwerennosci Boga i mniej lub
bardziej nawillzujllcym do teologii negatywnej. Powolalem si~ przed chwilll
na Bartha. Posrod protestantow moma by jeszcze wymienic Jaspersa czy
Jacquesa Ellula, ewentualnie rowniei Bonhoeffera, a po stronie katolic
kiej Tomasza Mertona, mieszkajllcego wiele lat w Indiach Bede Griffithsa
czy teologow karmelitanskich pozostajllcych pod wplywem iycia i mysli
sw. Jana od Krzyia. Wsrod prawoslawnych 0 nurcie apofatycznym d ui o
pisal Wladimir Losski. N ie twierd~, Ze wymienieni teologowie i mysliciele
Sll dla naszej epoki reprezentatywni; Slldz~ wszelako, Ze teologia negatywna
jest nam dzisiaj w takiej czy innej formie potrzebna.
W erze religijnych i swieckich fundamentalizrnow, ktorych akolici
mieni'l si~ depozytariuszami woli Boga lub wyrok6w bistorii, w epoce
literalizmaw uto:lsamiajllcych symbol z rzeczywistoScill ostatecznll i liter~
z duchem, w czasach idolatrii gotowej adorowac KoSci61, naroo, reli gi~ czy
ideologi~ z oddaniem i poswi~niem naleinym Bogu - obrona Jego
suwerennoSci daje szan~ zachowania duchowego zdrowia i niezaleinosci.
Kiedy ludzkie iycie wsysane jest coraz bardziej przez masowe spole
czenstwo i jego emanacje - nowoczesne panstwo roztaczajllce nad nami
opiek~ od kolebki po grab, wszechwladn'l technologi~ wyznaczaj'lCll nam'
cillgle nowe reguly wspoliycia, pot~me organizacje wymagajllce calkowitej
lojalnoSci - jedynie tanscendencja Boga nie poddaje si~ kontroli czlowieka
i stworzonych przezen system6w mysleni a i dzialania. 18 Pozostaje gwaran
cjll naszej wolnoSci, kt6rej zagraiajll zarowno rozrnaite formy despotyzrnu,
jak i pozbawiooa busoli ludzka autonomia. Kiedy zalamujll si~ autorytety
i przemijaj'l wartosci, kiedy ogromny zakres swobody wlaSclwy nowoiytnej
kulturze utrudnia znalezienie drogi, z zagubienia i zwlltpienia oferujll nam
wyjscie wartosci pozorne, czyli boiyszcza. Ich adoracja zawsze niesie
czlowiekowi zniewolenie. Boiyszczom mom a przeciwstawiac si~ wprost:
buntem, rewolucjll, wojnll; ale nawet zgniecione i rozbite, majll osobliwll
zdolnosc odradzania si~ na nowo. WlaSciwsZll zapewne strategill jest
obrona Incomprehensihilitas Dei. Daje dobre rozeznanie wartosci pozor
nych i pozwala relegowac je ze sfery naszych pragnien; stanowi przeciw
wag~ zarowno idoli, jak i uwi~zionego w swiecie i niewra:i1iwego na
Tajemnic~ pozytywizmu wiary, ktory nie od dzis ponosi k1~sk~ w konfron
tacji z pozytywizmem nauki i technologii.
17 Mfstwo bycia, Paryi;; Editions du Dialogue, 1983, s. 180.
18 lob. Jacques EUul, Living Faith, Belief and Doubt in a Perilous World (La foi au Prix du
doute) , San Francisco; Harper & Row, 1983, s. 189- 195).
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• Zasada protestancka
Suwerennosci Boga moma bronic romymi sposobami. Jednym z naj
waZoiejszych jest wlasnie zasada protestancka. Przypomnijmy, ze nie jest
ona li tylko zawolaniem rycerzy refo rmacji, lecz - jak twierdzil Tillich
- zwomikiem wszelkiej religii i wiary. Obecna w protestach i:ydowskich
prorokow przeciw pokladaniu zbytniego zaufania w czysto ziemskich
ukladach i projektach, widziaIna i slyszaIna w Chrystusowym przeslaniu
glosZllcym Krolestwo nie z tego swiata, zasada ta byla wielokrotnie na
nowo odkrywana w i:yciu chrzeScijatiskich KoSciolow.19 Odkrywano jl!
rowniez nieraz poza ob r~bem Scisle religijnej wiary - wsZ¢zie tam , gdzie
kwestionowano roszczenia czlowieka legitymuj~ si~ jego rzekoml!
wszechwiedZll i wszechpot~gl!. Swieckim odpowiednikiem zasady protes
tanckiej jest · protest przeciwko absolutyzacji juz to doktryny, juz to
instytucji, jui: to zbiorowoSci ludzkiej; przeciwko tym zwlaszcza, ktorzy
- jak niegdys komuniSci - mniemajl!, ii: posiedli odpowiednil! wiedz~
i srodki pozwalajllce usun~ z naszego i:ycia sprzecznoSci i zbudowac raj na
zierni.
Zasada protestancka - przypomnijmy - to "boski i ludzki protest
przeciwko wszelkim absolutystycznym roszczeniom wysuwanym w imi~
rzeczywistosci relatywnej". PodkreSlenie, i:e chodzi tu 0 protest boski
f ludzki jest istotne, poniewai: wskazuje na ZrOdla jego inspiracji i gJ~bi~;
nie jest to po prostu bunt przeciwko wladzy, chocby nieprawowitej. Nie
przeciwko ubostwieniu widzi alnych, dotykaInych czy chocby pomyslanych
form bytu protestuje czlowiek zarowno w irni~ swojej wolnosci, jak i "w
imi~ ukrytego Boga podstawy wszelkiego istnienia".20 Z ludzkiego punktu
widzenia ow protest jest wiecznym ryzykiem podejmowanym w niepewn os
ci "wiary absolutnej " , szukajllcej cil!gle na nowo zakorzenienia w "Bogu
ponad Bogiem" . A czymi:e jest "Bog ponad Bogiem", czymi:e jest "ukryty
Bog podstawy wszelkiego istnienia", jeSli nie probl! wyrai:enia Incom
prehensibilitas Dei, ktorll Tillich nazywa "boskl! gI~bill", a czasami
" otchlanill" ·
Otchlan to symbol nieskonczonej Tajemnicy Boga, ktorej niewyczer
puje nawet objawienie.2' Ludzka intuicja - pisze Tillich, idllC szlakiem
wytyczonym przez Jakuba Boehme i Mistrza Eckharta -odromiala zawsze
otchlan Boga od pelni jej zawartosci: boskll gI~bi ~ od boskiego logosu. Ta
19 Dla ilustracji zacytujmy fragment teltstu "Kon8lytucji 0 KoAciele" przytoczony przez Jana
Aoorzeja Kioczowski ego OP we wstll'ie do polskiego wydania Dynamiki wlary Tillicha (poman
W drodze, 1987, So 28) : "KoAci61 plelgrzymujllC)' w swoicb sahamentacb i instytucjacb, kt6re
naJdJt do obecnego wieku, posi ada postaC tego prumijajllCtgo Swiata i Zyje posr6d stworzen,
kt6re wmycbajll do~ w b6lach porodu i oczekujll objawienia syn6w Boiych" (48). Ojciec
Kioczowski komentuje: ,,Jak gdyby odpowiedDikiem tillichowslriej zasady jest to zaslrzeZenie
soborowe, poddajllce KoSci61 »zasadzie eschalologicwej«, glosZllCti koniecwosc stalego uAwia
damiania sobie DiedoskonaloAci, jakll nazn&C2one jest kaMe hJdzkie dziaiaDie, chocby calkowicie
mieAcilo si~ w planach Boiych."
lO Zob. George Tavard, The Protestant Principle and the Theological System of Paul 7/{{jch,
w tomie: Paul THlich in Catholic Thought, op .cit.
11 Zob. Paul Ti llich, SY.ftematic Theology, op.cit., L1, S • 108-111 (Revelatwn and Mystery).
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otchlan czyni Boga Bogiem: jest istot~ Jego majestatu, nied ost~n~
Jego bytowania i niewyczerpan~ podstaw~ wszelkiego
istnienia. 22 I nawet Chrystus - ktory jako logos reprezentuje Boga ab extra,
nawet jako Slowo, ktore stalo si~ cialem - zachowuje w teologii negatywnej
bosk~ Incomprehensihilitas. W czlowieczenstwie Chrystusa - twierdzil
Dionizy Areopagita - Bog obj awiI si~, nie wychodz~c z ukrycia. 23
Objawienie zatem nie przemienia tajemnicy w wied~.
Otchlan i T ajemnica to fundament zasady protestanckiej. Skoro Bog
jest niepoznawalny, skoro bytuje w nieskonczonych i niedost~nych
glrrbiach, skoro nawet logos nie objawia Go w calej pelni, jakZez mo:iemy
bez bojaini i dr:ienia mowic 0 Jego naturze i wyrokowac 0 Jego wyrokach?
J akZez mOZemy twierdzic, ze nasza wiedza 0 Nim jest pewna i niezawodna,
jakZez mOZemy roie sobie, Ze posiedlismy bosk~ prawdrr? N ikt i nic nie ma
prawa rownac sirr z Bogiem i si ~gae po status absolutny, zwolniony z pirrtna
ludzkiej ulomnoSci i skonczonoSci. swiata: Zadne symbole sacrum, Zadna
doktryna, Zadne najswi~tsze chocby Pisma, Zaden cziowiek, Zadna instytu
cja. Historia zaS obfituje w przypadki zawlaszczania przez ludzi bosk~
sankcj ~ i przywiaszczania sobie atrybutow rzeczywistoSci transcendentnej.
Do godnoSci absolutu wynoszono imperia i imperatorow, swirrte przed
mioty i sakramenty, ruchy religijne i ich inspiratorow, tradycje teologiczne
i przywodc6w duchowych, nawet sam~ religi~ i chrzeScijanskie przesianie.24
Oto dlaczego zasada protestancka nakazuje nam zginanie kolan tylko
przed Bogiem. Wzorem prorok6w protestuje przeciwko religijnej pysze
i zadufanej w sobie samowystarczalnoSci swiata 25; kwestionuje koscieln~
arogancj~ i polityczn~ wszys tko wied ~, neguje absolutyzm wszelkiej ziem-"
skiej wladzy. Sprzeciwia sirr aktom uzurpacji, jakich dopuszcza si~ na
znaczony grzechem czlowiek, kiedy wyst~uje w imieniu Boga lub historii,
kiedy utoZsamia sirr z rzeczywistoSci.~ bezwarunkow~ i ostateczn~. Stoj~ na
straZy suwerennoSci Boga, zasada protestancka akcentuje dystans mi¢zy
Nim a czlowiekiem. Przypomina nam, Ze jestdmy poddani skonczonoSci
i Smierci, przypornina nam przede wszystkim , Ze Zyjemy wyobcowani od
"obrazu i podobienstwa" Boga, podlegli dzialaniu demonicznych zwierzch
noSci, ktore sprowadzaj~ na nas zniszczenie.26 Krotko moWi~, zasada
protestancka przestrzega przed zbytni~ pewnoSci~ siebie i przed powtarza
niem sytuacji, kiedy to zapragn~wszy bye jako bogowie, ulegliSmY miraZom
roztaczanym przez naszych ,,metafizycznych adwersarzy" .
intensywnoSci~

• Dwuznacznosc ludzkiej kondycji
Przypominaj~ nam 0 skonczonoSci swiata, 0 ulomnosci czlowieka
i jego duchowym wyobcowaniu, zasada protestancka uSwiadamia nam

Zo b.
Zob.
.. Zob.
2! Zob.
.. Zob.
:tl
lJ

8. 250-25l.
Lossil:y, op.cit., s. 39.
Adrian Thatcher, op.cit., s. 143.
Pauilillicb, The Protestant Era. op.cit., S. 163.
PaulTIWcb, Theology of Culture. op.cit., S. 68.

ibid.,

CO TO JEST PROTESTANTYZM1

13

dwuznacznosc, jak~ naznaczona jest cala ludzka kondycja. "Nie czyniQ
bowiem dobra, ktorego chCQ - pisal sw. P awel - ale czyniQ to zlo, ktorego
nie chCQ" (Rz 7,19). Dwuznacznosci~ dotkniQte jest nie tylko zantierzone
przez czlowieka dobro, lecz rowniez prawda, ktor~ glosi i piQkno, ktoremu
nadaje ksztalt. DwuznacznoSci podlega tez sfera religii i wiary, gdzie
czlowiek przekracza czyste istnienie w kierunku sensu i najwyi:szych
wartosci, w kierunku tego, co naprawdQ bezwarunkowe, w kierunku Boga
i Jego Incomprehensibilitas.
Dwuznacznosc ludzkiej kondycji oznacza stale, codzienne doswiad
czanie dysharmonii, konlliktu, nieusuwalnych sprzecznosci. We wszystkim,
co nas otacza, we wszystkich naszych dokonaniach dostrzec moma
wspolistnienie biegunow dobra i zla, p rawd y i falszu, szlachetnoSci
i podlosci. Dwuznaczne jest na przyklad prawo moraine. ChCClC unikn ~c
brzemiennego w skutki bl¢ u, czlowiek siQ waha: dzial aj~c moZe wyrZ¥lzic
zlo; poniechawszy dzialania, naraZa siebie na moralne kalectwo. Dwu
znaczna jest kultura. Od sylaj~ czlowieka do wartoSci, jej twory winny go
uszlachetniac i zblizac do wewnQtrznej prawd y. Ale podstaw~ wszelkiej
kultury jest jQzyk, ktory zarowno odslania, jak i zakrywa rzeczywistosc.
Jesli kultura wyrasta z tego, co naprawdQ nurtuje czlowieka, wzbogaca go
duchowo i poszerza jego intelekt uaIne i emocj onaIne horyzonty; jeSli
na10miast jest czyst~ rozrywk~ lub jeSli upaja siQ niszczeniem wartoSci
i popisuje biegl oSci ~ sztuki - sieje zamQt. Dwuznaczny bywa dobrobyt.
Podnosi materialny poziom i:ycia milionow ludzi, uwalnia ich od pracy
ponad sHy i od dolegliwoSci ciala, ale zwiQksza Zakres egzystencjalnej
pustki i umoiliwia rozwijanie siQ chorob sensu i:ycia. Przyklady moma by
mnoi:yc.27
Czy istnieje wyjscie z zaklQtego krQgu dwuznacznoSci, ktora tak cZQsto
zdaje siQ przekreslac sens naszych zmagan i dokonan? T ak. Paul T illich nie
bylby chrzeScijanskim teologiem, gdyby nie glosil, Ze ostatecznym celem
chrzeScijanskiego i:ycia jest pokonanie dwuznacznoSci w Nowym Bycie,
ktorym jest Chrystus. Ale nie bylby teologiem zasad y protestanckiej, gdyby
nie twierdzil, ze jedynie i:ycie Boga jest prawdziwie pozbawione dwuznacz
noSci.28 Zycie ch rzeScijanina zaledwie w tym kierunku zmierza, a do celu
w¢rowki czlowiek nie jest w stanie dojsc 0 wlasnych silach. Tylko
wowczas, gdy jest - by tak rzec - pochwycony przez Boga i obdarowany
szan~ przekroczenia siebie w wierze i rniloSci, moZe on uczestniczyc
w N owym Bycie i swoim i:yciem fragmentarycznie zapowiadac istnienie
wolne od dwuznacznoSci. Nie bylby rowniez Tillich teologiem 7.asady
protestanckiej, gdyby szczegolnie nie przestrzegal przed dwuznaczr.oSctf}
religii i wiary.29 Zycie religijne podlega dwojakiemu niebezpieczcn
27 Na temat dwuznacmo8ci ludzkiej kondycji rob. Paul TiIIich Systematic Theology, op.cit., t.
III; rob. r6wniez Christopher Kiesling OP The Life of the New Being, w tornic: Paul Tillich in
Catholic Thought, op.cit.
.. Zob. Systematic Theology, op. cit., LI, s. 24a-252.
29 Zob. Systematic Theology, op.cit., t.III, s. 98-106; rob. r6wniei Theology ofCulture, op .cit.,

s.60.
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stwu: sacrum nie tylko przeksztalca si~ w profanum, lecz rowniez podlega
dzialani u sil demonicznych. WyjaSnijmy to na przykladzie symboli religij
nych. Wskazuj4c na rzeczywistosc transcendentnlj" partycypujlj,C w niej
nawet, symbole S4 z a r a z e m przedmiotami tego swiata. Lecz gdy traclj,
zdolnosc przekraczania samych siebie, gdy traclj, metafizycznlj, przejrzys
tose, stajlj, si~ t y I k 0 przedmiotarni tego swiata. Promieniowanie transcen
dencji gasnie i rzeczywistosc, ktora SWOj4 dwuznacznoScilj, posredniczyla
mi~zy niebem i ziemilj" pogrlj,za si~ w immanencji. Religia zarnyka si~
w skonczonoSci: jej doktryny i rytualy staj ll, si~ tym, za co majlj, je ateiSci
- projekcjlj, czysto ludzkich aspiracji i iluzji. Na tym wlaSnie p61ega
profanacja sacrum.
W tym momencie wkraczajlj, sHy demoniczne, ktorym niciwiadomie
toruje drog~ slepy konserwatyzm religijny. Gdy symbol traci przejrzystose,
gdy przestaje istniee jako sygnal transcendencji i staje si~ juz tylko cz~scilj,
immanentnej rzeczywistosci, ow konserwatyzm broni si~ przed utra14
sacrum. Niepogodzony z przemijalnoscilj, Swiata, niepogodzony w gruncie
rzeczy z zyciem sub specie crucis, konserwatyzm nie chce si~ pogodzic ze
Smiercilj, symbolu i oglasza go swi~toScilj, samlj, w sobie. T ym samym godzi
si~ na podniesienie fragmentu skonczonego swiata do nieskonczonej
pot~gi. N a t~ zgod~ czekajlj, juz tylko "odpowiednie czynniki", ktore
specjaIizujlj, si~ w awansowaniu akcydensow do rangi absolutu. Boga
zastwujlj, wowczas bozyszcza, a wiar~ fanatyczne narni~tnosci. Na tym
polega demonizacja swi~toSci.
Profanacji i demonizacji sacrum nic chyba nie przeciwstawia si~ tak
zdecydowanie, jak szeroko rozurniana zasada protestancka. Jako znak
suwerennoSci Boga z jednej strony, a teologii krzyi:a z drugiej, przypornina
nam ona 0 ulornnosci i dwuznacznoSci swiata: dwuznacznoSci zarowno
negatywnej - bo skrywaj4cej wlasne zlo, jak i pozytywnej - posrednicz4cej
mi~ zy niebem a ziemilj,. Tym samym zasada protestancka przypomina
nam, Ze Zaden czlowiek ani i:adna instytucja nie reprezentujlj, Boga
jednoznacznie. JO

• Sub specie crucis
Dwuznacznosc lud zkiej kondycji oznacza i:ycie w niepewnosci. Ktoz
moZe twierdzic, i.e czynione przezen dobro jest calkowicie pozbawione
dornieszki zla? Ktoz posiada gwarancj~ podejrnowania zawsze slusznych
decyzji? Nic nie jest wyj~te spod wladzy dwuznacznoSci: ani rzeczy, ani
ludzie, ani ich uczynki i dokonania. Nie wierny nigdy do konca, czy
wartosc, ktorlj, realizujemy, istotnie jest wartoScilj,; nie znamy z gory
punktu, gdzie grozi jej zamiana we wlasne przeciwienstwo. I gdyby nawet
twierd zic, ze jest w czlowieku iskra boskiej substancji, Ze w gI~bi naszej
duszy istnieje jakid ,j4dro jasno&ci " , ktore jest increatum et increahile, i.e
.. Zo b. Systematic Theology, op.cit., UII, s. 243-245 (The Conquest of REligion by the
Spiritual Presence arulthe Protestant Principle).
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dzi~ki niemu potrafuny tak zbliZyc si~ do Boga, by wraz z nim spogl¥Jac
na swiat - ktoz potrafi ponad wszelkll Wlltpliwosc orzec 0 autentycznosci
tej wizji, ktoz zar~zy, i:e nie wywolaly jej fizjologiczne osobliwosci naszego
ciala lub gorzej: i:e stworzona zostaJa przez naszych adwersarzy, ktorzy
- zgodnie z zasadll diaholus simia Dei - od dawien dawna prowad~ wlasne
szkoly kontemplacji?
Niestety, ubostwo swiata w jednoznaczne dobra graniczy z pustk~.
Dlatego skazani jesteSmy na cillgly trud podejmowania ryzyka i dlatego
probujemy uciekac z wlasnej kondycji, chronillc si~ w oazach jednoznacz
noSci, ktore okazuj~ si ~ two rami naszych wlasnych rllk i umyslow. Jednll
z takich oaz - bodaj najwspanials~ - bywa religia. Bog i Jego przykazania
uj~te ~ tam w lad serca i rozumu, a ludzki gJOd nieskonczonoSci. zaspokaja
niewzruszona niczym wiara i pozbawiona wlltpliwoSci. wiedza.
Ale zasada protestancka - swiadoma suwerennoSci. Boga z jednej
strony, dwuznacznoSci swiata z drugiej - podpowiada, i:e oaza religijna jest
tylko mirai:em. Bog nie jest ladem serca ni rozumu, lecz nieskoriczonoScill,
ktorej nasz swiat nie ujawnia jako prostego faktu. Ludzka wiedza jest
ulomna i uwarunkowana historycznie; jei:eli nawet udaje si ~ jej chwytac
transcendentne stany rzeczy, nie potrafi uzasadnic wlasnych iluminacji
inaczej, jak tylko odwoJujllc si~ do autorytetu instytucji lub charyzmatycz
sych jednostek. Protestancka zasad a natomiast odwoluje si~ do paradoksu
i glosi, i:e Boga moi:emy poj~c wowczas, gd y nasze doswiadczenie nie
notuje zadnych sygnalow transcendencji, gdy swiadomosc pozbawiona jest
wszelkich religijnych tropow. Kontemplacja Bozej chwaly i majestatu
z dala od derelictio crucis prowadzi, zdaniem Lutra, w slepll uliczk~. Bog
bowiem jawi si~ tam, gdzie zawodzi . cozum, gdzie bl¥Jzi doswiadczenie
mistyczne, gdzie uduchowienie staje si~ funta klakow warte, gdzie w rytm
religijnych Cwiczen i harmoni~ dobrych uczynkow wdziera si~ dysonans
krzyi:a. 31
Podkreslmy razjeszcze, ze mowillc 0 zasadzie protestanckiej, nie mamy
na mysli Ii tylko protestanckiej czy zgola wyznaniowej perspektywy. Ze
Bog objawia si~ sub specie crucis, i:e chrzeScijariska autentycznosc zaczyna
si~ tam , gdzie koric~ si~ podejmowane przez czlowieka proby uchwycenia
Boga - juz to rozumem, juz to uczuciem, juz to intuicj~ - wiedziano
w KoSciele od samego poczlltku. Ignacy z Antiochii, Ireneusz, Grzegorz
z Nyssy - by wymienic kilka zaledwie postaci - wiedzieli, ze by zbliZyc si~
do Boga, czlowiek musi przejsc przez ciernnosc i pustk~. Wielkosc
chrzeScijariskich swi~tych lei:ala w tym, i:e gotowi byli poddac si~ nisz
czycielskiemu dzialaniu tej ciemnosci i pustki i narai:ac swoje Zyde na
negacj~ krzyi:a. 32
Swi~ , Ojcowie KoSciola, mistycy i mysliciele torujll drog~ pozostalyr.1.
Ale ani w ich mocy, ani w intencji nie leZy usuni~cie z tej drogi kczyza:
kairly, kto wiar~ chce traktowac serio, musi przejsc przez swojll via
1I

II

Por. Rowan Williams, The Wound of Knowledge, op.cit., s. 142-158.
Zob. ib id., So 1.
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negativa. Musi nauczyc si~ Zyc z zawodn'l, niepewn'l prawdll, musi umiec
mosic cisnienie Incomprehensihilitas Dei. Ani religia, ani wiara nie oslonill
nas przed trudem ryzyka i bl'lrlzeniem po omacku. Wiara jako doswiad
czenie swi~tosci jest pewna. Lecz jako doswiadczenie skonczonych istot
przyjmuj'lcych nieskonczonosc - jest zawodna. Tego elementu zawodnoSci
wiary - twierdzi Tillich - USUD'lC nie Moina i trzeba si~ z nim po prostu
pogodzi6. 33 Id'lC via negativa, trzeba si~ rowniez pogodzic z Zyciem
pozbawionyrn intelektualnych czy morainych rozwi ~n typu "raz na
zawsze"; trzeba nauczyc si~ podejrzliwoSci wobec prawd religijnych
podsuwanych nam w formie prostych twierdzen podlegaj'lcych dowodze
niu, trzeba oswoic si~ z paradoksem i jednoScill przeciwienstw - formami
rnysli i wyob raini , ktore lepiej nii twierdzenia potrafill otwierac ukryte
furtki do "posiadlosci Pana Boga".
Zycie sub specie crucis to przyj~e zawartych w kondycji ludzkiej
sprzecznoSci; jego celern jest nie iluminacja i gnoza, lecz swi~tosc. Swi~tosc
laS to nie moralny tytanizrn, lecz dyspozycyjnosc wobec rzeczywistoSci
ostatecznej, dyspozycyjnosc polegajllca na takim oczyszczeniu wlasnej
duszy, by stala si~ - choeby tylko cz~ciowo, chocby tylko na chwil~
- otwarta na obecnosc Boga. Niegdys okre&lano ten stan rnianern anima
capax Dei. Zb¢ne chyba dodawac, ie ta d y s po z y c y j no s c jest odwrot
noSci'l serwilizrn u; jest wprawdzie posruszenstwern, ale posluszenstwern
najwyiszyrn wartoSciom; wyrnaga zatern odwagi i ponoszenia ofiary
- realizuje si~ w bolu, cierpieni u, niepewnoSci, czasami nawet w rozpaczy.
MowillC przed chwilll 0 obecnoSci Boga, weszlisrny w paradoks Zycia
sub specie crucis. Bo krzyz - na tyrn, rni¢zy innyrni, polega jego Dobra'
Nowina - to nie tylko cierpienie, srnierc i negacja. To rowniei solidamosc
Boga z bolern i ponizeniern czlowieka. I wi~j: to znak, ie Bog przychodzi
do nas takimi, jakimi jeste&my, nie stawiaj'lc warunkow ni wyrnagan;
poprzez Wcielenie gosci nie tylko w wyiszych sferach rnoralnej i duchowej
doskonalosci, lecz udziela si~ wszystkim. Nie jest tedy prawern, lecz czyslll
laskll: przychodzi do czlowieka nie tylko w jego wzlotach, lecz rowniez
w upadkach . Kiedy cierpirny, kied y ponosimy k1~sk~, kiedy.przezywamy
zalamanie, nie rnog'lc sprostac wyrnogom Zycia religijnego, kiedy tracimy
wiar~ i kiedy nie potrafun y wierzyc, kiedy jesteSrnY bezradni i zrozpaczeni
- Bogjest z narni. Na tej intuicji, piyn'lCCj z obrazu Krzyza i Ukrzyiowane
go, oparta jest wielka protestancka doktryna usprawiedliwienia przez
wi ar~ .

• Simul wstus et peccator
Tak w swiecie katolickirn, jak i protestanckirn doktryna usprawied
liwienia przez wiar~ poddana zostala daleko idllcym uproszczeniorn.
Poniewai dewiza ojcOw reformacji brzmiala sola fide, przyj~lo si~ mnierna
nie, ie doktryna usprawiedliwienia to swego rodzaju gwarancja udzielana
'" Zob. Dynamic3 of Faith, New York:, H arper & Row, 1957,

So
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wierze i tylko wierze. Wystarczy zatem - w takiej interpretacji - "przyj~
na wiar~" pewne reli gijne twierdzenia, by spocz~c z zaloionymi r~kami
w oczekiwaniu na lask~ Boga - tro sk~ 0 bliznich i swiat tym bardziej
pozostawiaj~c Najwyiszemu. To jest oczywiScie karykatura. Ale iycie
protestantow - 0 czym cz~sto wspomina Tillich - bywalo bliskie tej
karykatury. W swiecie luteranskim nauka 0 usprawiedliwieniu przez wiar~
zostala wdroi ona tak gruntownie i systematycznie, ie zamiast przekraczae
prawo i otwierae czlowieka na lask~ Boga, stala si~ nowym prawem tak
sarno surowym i represywnym, jak moralno-dewocjonalne reguly, przeciw
ko ktorym protestowal Luter. Wiara upodobnila si~ do uczynku warun
kuj ~cego zbawienie. 34
W doktrynie usprawiedliwienia chodzi jednak przede wszystkim 0 las
k~, nie 0 wiar~; nie sola fide byla najwainicjsza, lecz sola gratia. lakiei
cz~sto podkrdla Tillich, ie irodlem usprawiedliwienia jest nie przyj~cie
Boga przez czlowieka, lecz czlowieka przez Boga: nie wysilek wiary
- intelektualny, moralny, emocjonaln y - lecz dar laski. Slowem, formula
"usprawiedliwienie przez wiar~" jest jdli nie bI~na, to w kaidym razie
niepeln a i winna bye zast~piona formul~ "usprawiedliwienie przez lask~
poprzez wiar~". 3 5 Co to znaczy?
T o znaczy, zgodnie z zasad~ protestanck~, ie suwerenny jest tylko Bog.
Zaden uczynek, choeby najwspanialszy, iadne dzielo ludzkich r~k, chocby
najwi ~ksze, nie zagwarantuje zbawienia. Zadna doktryna, iadna instytucja,
iadne prawo, iadna praktyka nie zl~czy czlowieka z Bogiem. lego
suwerennosc nie jest niczym zdeterminowana: nie podlega ani naszym
pragnieniom, ani manipulacji. Gdyby tak bylo, gdyby Bog udzielal si~
czlowiekowi tylko pod warunkiem spelnienia moralnego prawa, zadosc
uczynienia pob oinym praktykom czy opanowania teologicznej wiedzy,
czyi bylby Bogiem? I jak mizerne szanse zyskania Jego laski mialyby
ulomne istoty ludzkie, uwiklane w grzech i dwuznacznosc swiata.
Usprawiedliwienie przez lask~ wychodzi nap rzeciw w~tpliwoSciom
zrodzonym z "kontemplacji" zdeterminowanego bostwa. Wychodzi na
przeciw rozpaczy plyn~cej z poczucia, ie grzech nieuchronnie przekrdla
moje proby zbliienia si~ do Boga, ie grozi mi potw ienie - i to nie tylko
w sensie ostatecznym i teologicznym. Grozi mi pot~pienie wlasnego sumie
nia, ludzkiej zbiorowoSci, KoSciola czy sekty, re\igijnego prawa. Grozi
- ilekroe dwuznacznosc, ktorej podlegam, nie pozwala rni zostac dobrym
katolikiem czy protestantem, prawdziwym rnnichem, czlowiekiem niepo
szlakowanego charakteru, pielgrzymem jedynie slusznej drogi do zbawienia.
A religia, ktora z natury rzeczy "zadaje si~" z absolutem, lubi stawiae
absolutne warunki. Pragniesz, czlowiecze, zbawienia - czyn, co ponad twoje
sily, wierz, w co wierzyc niepodobna, b~z tym, kim weale nie jestd.
Tak oto mniej wi~j jawila si~ religia Marcinowi Lutrowi, ktory poczul
si~ w niej osaczony i zamkni~ty w wi~zieni u sprawiedliwego Boga. Po wielu
34 Zob. The Protestant Era. op.cit .• s. 133.
" Zob. Systematic TMology. op.cit .• t.l II. s. 224.
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wewn~trznyeh walkaeh na graniey zalamania Luter zaznal wyzwolenia
w swiadomosci laski Boga: odkryl, i:e iustitia Dei jest darem, nie
pot~pieniem. Formula simul iustus et peccator deklaruje suwerennose tego
daru. Bog wyciqga do mnie r~ktr m i m 0, ii jestem grzesznikiem; jest wierny
m i m 0 mojej niewiernoSci, udziela mi sitr m i m 0, i:e nie spelniam dok
trynalnyeh ezy moralnyeh warunkow wiary. Bo warunkami obloiona jest
fides historica, niefides vera. Zdany na wlasne sHy ezlowiek moie nie miee
iadnyeh wqtpliwoSci, akeeptowac artykuty wiary i teologiezne nauki,
wierzye w Boga, wierzye nawet w Inkarnaejtr, a zarazem nie mice wiary.
COi:, w to wszystko nawet diabel wierzy - powiedzial Luter. Wiara
prawdziwa natomiast nie poehodzi od nas, lecz powstaje z daru Boga
(Ef 2,8-9).30
Na tym wlaSnie po\ega usprawiedliwienie przez wiartr. W ezasaeh
reformaeji stalo sitr ono wyrazem buntu przeciwko religijnemu prawu
determinujqeemu suwerennose Boga; ten bunt z kolei odslonH wiartr
plynqeq z bezposredniego doznania zbawezej obeenoSci Chrystusa, wiartr
pojmowanq przede wszystkim jako ufnose. Zgodnie ze wskazaniami
Nowego Testamentu prawo stracilo absolutnq moe i status czlowieka
wobec Boga przestal bye odmierzany moralnCHloktrynalnq wagq.
Zmagania Lutra i reformatorow z religijnym prawem wydaj q sitr dzis
odlegle; nauka 0 usprawied liwieniu przez wiartr zostala niemal zapomniana
i robi wraienie teologieznego curiosum. Nie tylko dlatego , ie w ciqgu kilku
ostatnieh wiekow zarowno katolieyzm, jak i protestantyzm ulegly daleko
idqeym przeobraieniom i w ruehu ekumenieznym sttrpily ostrze wiel u
swoieh doktryn; nie tylko dlatego, i:e w witrkszoSci eh rzeScij anskiego swiata'
religia zostala zepehnitrta na margines. U ~pra wiedliwienie przez wiartr
stracilo moe, poniewai moe stracilo prawo - nie tylko religijne, leez
wszelkie praw~. Prawo moraine, na przyklad, to w mniemaniu wiel u z nas
tyle co przepisy "mitrdzyludzkiego ruehu drogowego" ; ieh eel zamyka si~
w unikaniu sytuaeji urazowyeh i zapewnianiu bezpieczenstwa jak najwi~k
szej iloSci osob. laki:ei wi ~ moie takie prawo stawiac mi wymagania
o eharakterze kategoryezn yeh imperatywow i wysuwac rosZlj:zenia wobec
mojej n ajgl~bszej istoty? laki:ei moie m~zye mnie poezucie winy i swiado
mose grzechu, skoro w mojej autonomii nie rna na takie stany miejsca?
Lecz jesli na skutek rozpadu autorytetow slabnie w naszej epoee moe
prawa i zanika poezucie grzechu oraz wi ny, jeSli poraika w zadose
uezynieniu prawu nie przynosi takiej udrtrki jak niegdys, nie slabnie moe
pytania, ehoeby nie uswiad omionego, 0 status ezlowieka wobec Boga. To
pytanie - bez wzgJ~ u na to, jak pojmujemy Boga - pozostaje waine,
poniewai brak odpowiedzi na nie gl~bo ko narusza poezucie sensu naszego
iycia. Zyjemy w epoee ehoruj'leej na patologi~ tego sensu, ezasami nawet
poraionej rozpaeZq; iyjemy w ezasaeh, gdy Lutrowe Anfechtung, ezyli
dojmujqce doznanie bezsensu wszystkiego, w co wierzymy, stalo si~

... lob, James Atkinson, Martin Luther, Prophet to lhe Church Catholic, Exeter: The
Paternoster Press, 1983, s. 11 2,
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udzialem milion6w ludzi. Zyjemy zarazem, przynajmniej w swiecie zachod
nim, w epoce wielkiego mi~z ynarodowego i mi~zywyznaniowego bazaru
d uchowych d6br. Bodaj dla wi ~kszosci Europejczyk6w i Amerykan6w
min ~y czasy, gd y wiara ojc6w determinowala bez reszty ich wlasne opcje
religijne. Dzis ci, kt6rych choroba sensu popycha do szukania duchowych
wartosci, maj~ w czym wyb ierac. Wyb6r nie jest oczywiScie Jatwy. Opr6cz
tandety i bubli bazar oferuje rozmaite " usJugi soteriologiczne", za kt6re
trzeba pJacic wlasn~ duszll, lub przynajmniej rozumem.
Problem polega r6wniei: i na tym, ie dobra autentyczne obwarowane
bywaj~ licznymi warunkami, czasami tak trudnymi i surowymi, jak prawo,
kt6re trzymalo Marcina Lutra w i elaznym uScisku beznadziei. Zrazu droga
wydaje si~ prosta, lecz p6iniej trudnoSci si~ pi~trz~, zas ich pokonywanie
nie przynosi. nawet CZll,stki obiecywanych rezultat6w. Z czasem adept
modlitwy czy medytacji - chrzeScijanin, sufi czy buddysta - jd li nie chce
zadowolic si~ powierzchown~ pociech~ religijn~, natrafia na dom anie,
z kt6rym tak bardzo zmagal si~ Luter. Pragniesz, adepcie, zbawienia
- wierz, w co wierzyc niepodobna, czyn to, co ponad twoje sily, blj,d i tym,
kim wcale nie jestd.
Kon frontacja z religijn ym prawem, kt6ra wielu wsp6lczesnych adept6w
sklania dzis do porzucenia bardziej rygorystycznych nauk d uchowych,
wyni ka - jak mi si~ wydaje - z cz~sto nie docenianego problemu utraty
wiary. Niegdys byl to problem jednostkowy, dzis dotyka calej kultury. Bo
nie chodzi jui: 0 swiatopogl~owe luki, kt6re moma wypelnic, czerpi~c
z i stniej~cych zasob6w, lecz 0 permanentny stan wy kraczaj~cy wlaSciwie
poza wi ar~ i niewi ar~. l akiei: moie czlowiek, kt6ry si~ w tym stanie urodzil
i wychowal i kt6ry iyje w nim na co dzien, wchlon ~c prawdy i symbole
uksztaltowane przez swiadomosc nie dotkni~t~ jeszcze rozkladem wiary?
l akiei ten, kto nie tylko w stworzenie swiata i Odkupienie, lecz nawet
w Boga nie potrafi wierzyc, rna uwierzyc we Wcielenie czy Zmartwych
wstanie, nie mowi~c jui 0 Niepokalanym Poc~ciu? l akiei ten, kto nie jest
w stanie ogam ~c Boga wyobraini~, rna wymawiac slowa modlitwy?
Podobne pytania moiemy postawic nie tylko chrzeScijanstwu. Rowniei
inne re1igie, powstaJe w wiekach wiary i iyj~ce z mniej wi ~j nieprzer
wanego jej przekazu, niedowiarkom dzisiejszej kultury zachodniej musz~
w pewnym momencie wydac si~ prawem stawi aj~cym wymagania ponad
sily. Nawet buddyzm - ta a-ateistyczna wiara odiegnuj~ca si~ od
metafizyki, ten duchowy pragmatyzm wolny od dogmatow, ta liberalna
droga otwarta dla kaidego i dlatego tak bardzo atrakcyjna dla wielu
mieszkanc6w Zachodu - nie unika tu i 6wdzie nielatwej do poj~ia
mitologii i osobliwych wierzen. Wielu poszukiwaczy przekonalo si~, ie tej
mitologii mimo wszystko nie sposob omin~c, ie trudno ograniczyc si~ do
pragmatyzmu drogi i pod¥ac n i~ bez wiary. 6w pragmatyzm bowiem,
czyli nieodlll,Czna od buddyzmu szkola medytacyjn a pomyslana na wiele lat
pracy, stawia za duie wymagania skr~powanej "obClj, wiar~" woli. I tak
swoiste prawo religijne okazuje si~ silniejsze od pragnienia wyjScia
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z duchowego impasu; status czlowieka wobec rzeczywistosci ostatecznej
odmierzany jest mimo wszystko mitologiczno--medytacyjn4 wag4'
Ale czy prawo musi miee ostatnie slowo? Czy status czlowieka wobec
Boga musi bye zawsze odmierzany jak 4s wag4, jei:eli nie moraln4, jak
w przypadku Lutra, to swiatopogl4dow4 - buddyjsk 4, katolick 4, protes
tanck 4? Czy trzeba wierzye w Boga, by zyskae Jego lask~?
Tymi pytaniami wrocilismy do nauki 0 usprawiedliwieniu przez wiar~.
Wrocilismy, by na jej gruncie odpowiedziee na nie przecz4co. Zasluga
w tym Paula Tillicha,37 ktory dokonal radykalnego uwspolczd nienia
klasycznej protestanckiej doktryny i przeniosl jej punkt ci~zkoSci ze sfery
moralno--d ewocyjnej do intelektualnej. Mys\ Tillicha jest prosta. Jdli Bog
udziela mi si ~ mirno moich moralnych uchybien, udziela mi si~ tam mimo
intelektualnych slab osci; jest ze mn4 nie tylko w grzechu, lecz ro wniez
w zw4tpieniu. Jest Lask4 bez wzgl¢u na to, jak w Niego wierz~. Bog
wyci 4ga do mnie r~k~ nawet wowczas, gdy moja wiara jest ulomna,
niepema, ch aotyczna; gdy nie potrafi~ sprostae doktrynalnym wymaga
niom takiego czy innego KoSciola, gdy nie jestem w stanie POj4e do konca
dogmatow wiary, gdy nie przekonuj4 mnie najwspanialsze nawet systerny
teo\ogii. Slowern: wier~, nawet gdy w4tpi~; jestern blisko, nawet gdy
jestem daleko; simul iustus, simul peeeator. Na tym wlasnie polega Laska.
By jej doznac, nie m usz~ zadosc uczynie moralnernu prawu ani uwierzyc,
w co wierzye uczciwie nie po trafi ~; wystarczy, bym z powag4 Przyj41 wlasne
zw4tpienie i zarazern otworzyl si~ na Lask~; bym odrzucil stawiane jej
moraine i intelektualne warunki, bym jej pozwolil mn4 zawladn4c.38

• Wiara intymna
Stawka na lask ~ i odrzucenie prawa jako jej warunku, akcent na
suwerennosc Boga i od rzucenie doktrynalnych twierdzen jako Jego deter
rninacji - wszystko to stwarza wiar~ intymn4, stroni4c4 od instytucjonal
nego, intelektualnego czy moralnego posrednictwa. Posrednictwo bowiem
narusza swobod~ i spontanicznose wi~zi czlowieka z Bogiern, a chCllC
- nawet w jak najlepszych intencjach - ulatwie nam t~ wi~z, c~sto rna
sklonn osc do budowy zamkni~ tych swiatow, gdzie nie rna rniejsca na
lneomprehensibilitas Dei. Wielkose protestantyzmu - twierdzi Tillich
- polega na tyrn, i:e kieruje on czlowieka poza nauki Jezusa i poza
doktryny KoSciola, w stron~ Tego, ktorego byt jest prawdll.39
Spotkanie z Prawdll i wi~z z Bogiem wymaga przekroczenia sfery
kokielnego i doktrynalnego posrednictwa w intymnym stosunku Ja-Ty.
Wiara nie jest teoretycznll afi rmacj4 czegos niepewnego, lecz angazuj4cym
wszystkie wladze duszy stanem otwarcia na dzialanie sily, ktora wykracza
poza wszystko, CO istnieje.40 "Poznac" Bog2. morna tylko poza intelektual
Jak rowniez jego nauczyci ela Martina Kacblera. Zob. The Protutant Era. op. cit., s.x-JU.
Zob. ibid. s.1 70--171 , 201-203; rob. lakie Mes1wo by ew, op.cit., 8. 166-176.
30 Por. The Boundoriu of Our Being, op.eit., s. 204.
.. Por. The Courage To Be, London i Glasgow: Collins (I'he Fontana Library), 1962, s. 168 .
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nym, poza poj~owym aktem swiadomosci. Zadne konstrukcje umyslowe
i Zadne praktyki religijne nie zagwar antuj~ nam zbliienia do Tego, ktory
udziela si ~ komu chce, kiedy chce i jak chce. Jego objawienie nie jest
zam kni~te w mocy KoSciolow, kaplanow czy prorokow. Bog przychodzi
w najbardziej intymnych i najbardziej niesprzyjaj~cych chwilach - gdy
czujemy si~ od Niego dalecy i gdy M u zlorzeczymy - przychodzi
w ciemnosciach, cierpieniu, slabosci, upokorzeniu. Pierwszy krok wiary to
negacja wlasnego ego, dokladna rozbiorka wlasnej chwaly; wierzye to tyle,
co bye gotowym na smiere.41 A czyi moma wyobrazie sobie akt bardziej
intymny i samotny nii wlasne umieranie?
Nie widzie6 niczego, nie slyszee, nie czue, nie myslee - oto podstawy
wiary, ktorej symbolem jest krzyi.42 Taka wiara graniczy z cudem: w chwili
gdy moja swiadomose i podswiadomose przenikni~te ~ rozpac~, w chwili
gdy jestem przekonany, ie Bog mnie opuScil, nadal wierz~ w Lask~. St~
wlasnie wiara czerpie si l~ - sil~, kt6ra pozwala jej ise drogll negacji,
porzucie wszelkie ziemskie podpory i trzymae si~ tylko Boga. "Wiara
- pisal Luter -Illczy dus~ z niewidzialnym, niewyslowionym, niewypowia
dalnym , wiecznym i nie d aj~cym si~ pomyslee S10wem Boiym, oddzieiajllc
j~ jednoczesnie od wszystkich rzeczy widzialnych."43 Jak prawdziwa
milosc, ktora czerpie sily z intymnej, oddzielonej od swiata sfery, gdzie
istnieje tylko zwi¥ek dwojga ludzi, tak wiara musi wkraczae w najintym
niejs~ ciemnosc, gdzie czlowieka oczekuje Bog .
• Paradoks

swj~toScj

Ale milosc to tylko analogia wiary. lncomprehensihilitas Dei wymaga
z jednej strony intymnej bliskoSci mi¢zy czlowiekiem i Bogiem, z drugiej
zas t~ bliskosc przekrdla. Niepoznawalnosc i nied ost~pnosc Boga oznacza
przeciei niemoinose n awi~zania z Nim pe/nych stosunk6w w naszym, to
jest ludzkim i ziemskim, rozumieniu: skoro nie moie On bye przedmiotem
poznania czy wiedzy, nie moie bye po prostu partnerem czlowieka. Skoro
jest podstaw~ wszelkiego bytu i sensu, nie moie bez reszty wchodzie
w uklady przedmiot--podrniot. Bog jest swi~tosci~ i wszelka z Nim relacja,
wszelki "dialog" , musi poci~gae za sob~ swiadomosc parad oksu wi ary.
Parad oks ow polega na jednoczesnej negacji i afirmacji naszych poczynan,
na tym , ie mojej wiedzy 0 Bogu stale mu s~ przeczyc lub na tym, ie
zbliiaj ~c si~ do Niego, oddalam si~ od swiata, porzucaj~c wszystko, co
skonczone, pozorne i nieprawdziwe.44 "Wiara - powiada Karl Barth - jdli
nie plynie z pr6ini, jest brakiem wiary."4S
Wiara plynllca z pr6Zni wydaje si~ niepodobienstwem, absurdem,
., Zob. Walter von Loewenich, Luthers's Theology of the Cross, Belfas t: Christian Journals

Limited, 1976, s. 78.
41 Zob. ibid., s. 81.
4l Cytowane lA Walter von Loewenich, op.cit., So 83.
.. Zob. Paul Tillich, Systemalic Theology, op.cit., t.I , s. 271-272.
4.1 Zob. The Epi.ftle to the Romans, op.cit., s. 57.
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sprzecznOSClq samq w SQbie. Ale usilujqc doj sc w tym eseju do istoty
protestantyzm u, poruszamy si~ niemal caly czas w obr~bie szeroko poj ~tej
teologii negatywnej i krqzymy wok61 teologii krzyza wsluchanej w wielki
akord Smierci i Zmartwychwstania. M ozemy wi~ powiedziee, Ze wiara
plynqca z pr6i:ni nie jest wcale absurdem, leez paradoksalnym wynildem
spotkania czlowieka z Bogiem: z Jego swi~t oSciq i laskq. Swi~tosc niesie
nam blogoslawienstwo, ale blogosla ....<ienstwo opiera si~ na ofie rze. Nie
dlatego, by B6g byl "skqp y", by odmawial udzielania laski " za darmo",
leez dlatego, i:e swi~tosc - jdli ch~ i potrafi~ si~ na niq otworzyc - musi
z koniecznosci rzeezy przekreSlac to, co we mnie swi~tosci q nie jest.4(i
Lacinslde slowo sacrificiwn i polskie "poswi~cenie" rejestrujq zwi'lzek
swi~to Sci z ofiarq. Nie rna zatern afinnacji bez negacji, i:ycia bez smierci, nie
rna zmartwychwstania bez ukrzyiowania.
Nie rna r6wniez przedmiot6w swi\!tych samych w sobie. Zyjemy
przeeiei w swiecie na wskros dwuznacznym: i:yjemy i:yciem, kt6re sklada
si~ z prawdy i falszu, dobra i zla, rzeezywistosci i pozor6w. Prawdziwie
swi~ty jest tylko B6g. Swiat natomiast nie dysponuje pozbawionq domie
szek "swi~tq substancjq"; swi~tosc nie tworzy w nim eksterytorialn ych
plac6wek wyWych spod j urysdykcji skonczonosci i grzeehu. Ale swiat wraz
z calq swojq zawartosciq moi:e si\! na swi\!tosc otworzyc. Kiedy poddaje si\!
negacji Boga, ldedy rezygnuje z kuszqcych pozor6w rzeczywistosci , ldedy
przyjmuje smierc nicestwi qt:q to, co martwe, staje si~ wobec swi ~toSci
przejrzysty.
Swi ~t osc nie jest po prostu jednq z wielu wartosci, leez wartoSci q
pod stawowq. Jest promieniowaniem rzeezywistoSci ostatecznej poprzez '
ofiar~ - promieniowaniem, kt6re przenika wszystlde prawd ziwe i i:ywe
wartosci. Wi~cej : jest promieniowaniem, kt6re moi:e przeniknqc kaidq
rzeez, kaid q istot~, kaid ego czlowieka zawsze i wsz¢ zie.4 7 Swi~tosc
pojawia si¥ pop r z e z skonczonq rzeezywistosc, ale nigdy si ~ z niq nie
utozsamia. Pojawia si~ jako jej transcendentny sens.'"' Bo co wlaSciwie
mamy na mysli, lded y przypisujem y komus swi\!tosc? To mianowicie
- przytaczam tu mysl Bartha - i:e w tym czlowieku niewidzialne stalo si~
widzialne, ze to, czym on jest, przewodzi na mysl to, czym on nie jest, i:e
jego post~powanie osadzone jest w tajemnicy, kt6ra je zarazem skcywa
i ilustruje. 4 9 W naszym swiecie zatem swi~tosc jest tym, co na prawdziwq
swi~tosc tylko wskazuje; nie jest swi\!tosci q per se, lecz per negalionem .

• Per negationem nwndi
Obraz swi¥tosci w protestantyzmie analogiczny jest do obrazu Cluys
tusa, zwlaszcza w rnysli Tillicha i Bartha. D wuznaczn osc swiata bowiem
dotyka r6wniez swi¥toSci, kt6rq jest Chrystus: B6g a zarazem czlowiek.
.. Por. Pau l Tillich, What I~ Religion, Harper & Row, 1969, s. 111-112 .
• 7 Zo b. ibid., s. 8 1 ~5; rob. rowniei. The Protestant Era, op.cit., S. 175.
.. Por. The Protestant Era, op. cit., s. 212.
.. Por. The Epistle to the Romans, op.cit., s. 119.
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Mimo dokonywanych cude w, mim o gl~bokiej m~drosci, mimo milosci do
przyjaciol i nieprzyjaciol nie jest on oczywist~ i jednozn aczn~ swi~toSci~
sam ~ w sobie. Dopiero gdy wch odzi w sfe r~ derelictio crucis, staje si~ dla
nas Bogiem, dopiero gdy w Ukrzyzowani u, ktore nie jest tylko fizycznym
ukrzyzowaniem , porzuca sk onczon~ rzeezywistosc - wchodzi w wymiar
nieskonczonoSci. Na Golgocie - mewi Barth - wszystkie ludzkie moi
liwosci , wl~cznie z moZliwoScill religii , zostaly zloione w ofierze Bogu.
"C1uystus, ktory byl »zrodzony pod niewol~ prawa« (Gal 4,4); Chrystus,
ktory, jak wszyscy pobom i Izraela, podd al si~ Janowemu chrztowi
nawr6cenia; Ch rystus prorok, m~rze c, nauczyciel, przyjacielludzi, Chrys
tus P omazaniec-Krol umiera, by megl narodzic si~ Syn Bozy."30
Ta smierc jest przekresleniem wszelkiej ,Jezusologii". Sl Co to znaczy?
To znaczy, ze " zgoda na Jezusa Chrystusa bez zgody na Jezusa ukrzyiowa
nego jest forinll balwochwalstwa"Y T o znaczy, i:e imitatio Dei nie jest
rownoznaczne z naslad owaniem Jezusa. To znaczy, i:e w wiemoSci
Jezusowi Chrystusowi jestdmy zwolnieni z wladzy tego, co naleiy w nim
do sfery skonczonoSci: nie mamy obowi~zku podporz~dkowywac si~
tradycjom ksztah ujllcym jego iycie, jego ind ywidualnej pobomoSci, jego
uwarunkowanemu epokll swiatopogl~dowi i legalistycznemu rozumieniu
jego etyki . 33 Objawienie chrzeScijanskie nie daje nam absolutnych praw
tn0ralnych, absolutnych doktryn czy absolutnego modelu jcdnostkowego
i zbiorowego iycia. D aje nam tylko przyklady, ktere na sfer~ absolutn~
wsk azuj~ . J ako ukrzyiowany, Jezus nie jest prawem, leez "prawd~
i lask ~ " .54 Tillich cz~sto podkreSia, ze Jezus jest przedmiotem wiary
i teologii wyl~czn ie jako Ch rystus; jako Chrystus, czyli ten, ktory sklada
w ofierze to, co jest w nim tylko Jezusem. Tylko taka ofiara prowadzi do
Tajemnicy Boga; tylko oft arowan ie skonczonoSci otwiera j~ na nieskon
czonosc; tylko negacja swiata otwiera go na transcendencj~ .
"Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, leez w Tego, ktory mnie
poslal" (J 12,44) - tym slowom z Ewangelii sw. J ana poswi~ci Tillich
kazanie na temat paradoksu wiary w Jezusa. Paradoks pol ega na tym, i:e
wiara ta obejmuje argument niedowiarkow wszystkich czasow, ten miano
wicie, i:e niepodobna wierzyc w J ezusa z Nazaretu jako Jezusa z Nazaretu.
Jako czlowiek Jezus nie jest ani iroolem wladzy, ani przedmiotem wiary.
I nie na tej podstawie nas s~zi. Nie jest tyranem, k tery narzuca nam siebie
i swoj~ wielkosc; nie niszczy nas, leez zbawia. 55 Ofiarowujllc .swoje iycie - co
czynilo wielu m~czennikow i zwyklych ludzi - poswi~ cal~ swoj~
"niezwykl~ osobowosc", a wi~ te wszystkie przymioty, ktore moglyby nas
przyci~gnl!C do Niego, nie zaS do Tego, ktory go poslal. 56 Dlatego Karl
,. Ibid. s. 233.
" Zob. Paul Tillich, Systematic Theology, op.cit., t.I, 136.
,. Paul li llich, Dynamika wiary, op .cit., s. 104-105.
" Zob. Paul T illich, Systematic Theology, op.cit., t.I, s. 134.
54 lob. ibid. s. lSI.
" Zob. Paul Ti llich, The Boundaries of Our Being, op.cit., s. 225.
,. Zob. Paul li llich, Systematic Theology, op.cit., t.I, s. 136.
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Barth powiada, Ze najwi~ksze osi 'lgni~cie Jezusa bylo osi~i~em negaty- .
wnym.
"Boze moj, BoZe moj, czemus mnie opuscil?" (Mt 27 , 46) - w tej
wlasnie negacji leiy, zdaniem Bartha, spelnienie wszelkich moi:liwoSci
ludzkiego post~pu - post~pu w rozumieniu prorokow i prawa. A na czym
pol ega ow post~? Na tym, i:e Jezus "ofiarowuje nieporownywalnie
Wi~kszemu i niewidzialnie Innemu wszelkie roszczenia do geniuszu,
wszelkie ludzkie moi:liwoSci - heroiczne, estetyczne i psychologiczne; na
tyro, i:e nie istnieje taka ludzka moi:liwosc, ktorej On si~ nie pozbyl. Tu
wlasnie uznany jest Otrystusem; dlatego Bog Go wyniosl, dlatego jest On
swiatem Rzeczy Ostatecznych, ktore oswietla wszystkich ludzi i wszystkie
rzeczy. W Nirn ogl'ldamy wiernosc Boga w gl~bi piekla."37
Moina by pomyslee, i:e tak wielki nacisk na negalio mundi zbliia
protestantyzm do gnostykow, ktorzy odmawiali swiatu wszelkiej wartoSci,
widz'lc w nim zlowrogie dzielo szalonego demi urga. Swiat byl w ich
mniemaniu tak dalece p rzenikni~ty zlem, i:e pozostawal poza nadziej'l
zbawienia. Z pomoq ludziom przychodzi wprawdzie Otrystus, ale nie
Otrystus wcielony - wcielenie d obrego Boga w swiat b~'lcy calkowicie
pod panowaniem ciemnych mocy bylo wszak niepodobienstwem. Ot rystus
wyci'lga tylko r~k~ do niewolnikow demiurga; ratunek lezal w negacji
stworzenia i ucieczce w rejony duchowo wyzsze. Gnostycyzm nie szedl ze
swiatem na zadne kompromisy. Czy zatem opisany w tyro eseju protestan
tyzm nie jest rownie niech~tny swiatu? Czy nie slawi jego negacji
w pi~tnowaniu i nicestwieniu wszystkiego, co skonczone? Czy nie upatruje
zbawienia w smierci wobec swiata?
Otwila zastanowienia wystarczy, by uSwiadomic sobie, i:e podobienst
wa mi~zy gnostycyzmem a protestantyzmem S'l pozome i powierzchowne,
roi:nice zas ogromne. Bo protestantyzm, mimo koncentracji na grzech u
i mimo pcsymizmu wobec poczynan czlowieka, zawsze afirmowal WcieJe
nie. Ten sam Barth na przyklad, ktory podi~reslal "negatywne osiagni~ia"
Jezusa, potwierdzi, i:e w Chrystusie Bog wypowiada stworzeni u gromkie
"Tak". Protestan tyzm upatruje wprawdzie zbawienie w smierci wobec
swiata, ale w smierci przez krzyz, nie przez ucieczk ~. Wzorem· wcielonego
Otrystusa przyjmuje swiat z jego nieuchronnymi sprzecznoSciami, nie
usiluj'lc si~ z nich wypl'ltac. W tyro zreszt'l protestantyzm jest po prostu
chrzeScijanstwem, ktore - czy nam si~ to podoba, czy nie - jest wezwaniem
do od rzucenia swiata.
Dlaczego Bog stal si~ czlowiekiem? By czlowiek mogl si~ narod zic na
nowo. Tak uczyli wszyscy prawdziwi teologowie i mistycy chrzeScijanstwa.
Ale powtome narodziny niemoi:liwe S'l bez uprzedniej sm ierci. I dlatego
Bog umarl na krzyzu, by czlowiek mogl umrzee dla swiata i dla wszystkich
stworzonych rzeczy. 58 Skoro celem chrzeScijanski ej drogi jest nowonaro
57 The Epivlle 10 the Romans, Op.cil., s. 97.
sa Por . C.F. Kelley, Meister Ecklwrt on Divine Kno wledge, New Haven and London: Yale
University Press, 1977, s. 132.

CO TO JEST PROTESTANTYZM?

25

dzony czlowiek i nowe stworzenie, nie moZe ona nie prowadzic przez
odrzucenie swiata. Lecz w p rzeciwienstwie d o gnostyka, chrzeScijanin nie
kieruje si~ ani odruchem ucieczki, ani postaw~ oboj~tnoSci. ChrzeScijanin
swiat poswi~ca, czyli sklada go w ofierze Bogu - dokonuje aktu rezygnacji,
ktora jest zarazem konsekracjll. Gnostyk natomiast swiat po prostu oddaje
diablu.
Chrzescijanin swiat zarazem neguje i afirmuje. By zrozumiec ten
parad oks, musimy wprowadzic pewne rozro:inienia. DtM droga chrzes
cijanska prowadzi per negationem mundi, droga gnostycka - per negationem
creation is. Roinica jest zasadnicza. Gnostycyzm odrzuca stworzenie,
chrzeScijanstwo - swiat. Stworzenie, zgodnie z tradycj:t biblijn:t, jest
w przekonaniu ch rzeScijanina dobre, zly natomiast jest swiat, poniewaz
w wyniku upadku dostal si~ pod wladz~ ksi:tz'lt ciemnosci, ktorzy
przeciwstawiajll si~ Bogu i Jego stworzeniu. Moina rowniez powiedziee, Ze
swiat to tyle co cialo - nie cialo fizyczne, lecz cialo jako upadla i grzeszna
natura lud zka, jako czlowiek zbuntowany przeciw Bogu, jako immanencja
zamkni~ta na transcendencj~. T ak rozumiano cialo od samych pocZlltkow
ehrzeScijanstwa. D ile wi~c czlowiek jest cialem, 0 tyle jego Zycie duchowe
przebiega w konllikeie z niebiosami; swiat, w jak.im Zyje, jest jego wlasnym
projektem, wzniesionym na fund amen tach samowystarezalnoSci, ktor:t
inspiruje pycha. Symbolem takiego swiata jest wieza Babel, jego glownym
grzeehem - balwochwalstwo. Nie dziwmy si~ wi~ uporowi, z jakim Tillich
pi~tnuje wszelkll absolutyzaej~ sk011czonej rzeczywistoSci. KaZd a taka
absolutyzacja - prawa, doktryny, instytueji, jednostki - to mala wieia
Babel, na ktorej szczycie czlowiek roi sobie, Ze jest bogiem i trwa
w poczuci u zludnego bezpieczenstwa. Nie dziwmy si~ pasji i ezasami
gorzkiej iro nii, z jakimi Barth mowi 0 "Iudzkich moZliwoSciaeh", ktore
przekrdla Krzyz. Przeciez te "ludzkie moZliwoSci" - jdli nie sprzymierzo
ne z dzialaniem Boga - S'l wlasnie cialem i swiatem, ezyli negacj:t dobrego
stworzenia. W ch rzeScijanstwie idzie wszakze 0 to, by t~ negaej~ zanego
wac. Idzie rowniez 0 to, by j:t ofiarowac Bogu .

• Protest j substancja
CzymZe wi~ jest protestantyzm, skoro wl:tczylismy go przed chwil:t
w glowny nurt chrzeScijanstwa? Herezj:t czy sekt:t? Zubozalym i wykos
lawionym katolicyzmem czy rownouprawnionym szlakiem wiemoSci Chrys
tusowi? Wiar:t bez uczynkow ezy odkryciem Zywiolowej po~gi Laski?
Buntem niedowiarkow czy aktem rzetelnej wolnosci ehrzeScijanskiej? SleN
uliczk:t wiary czy stal:t moZliwoSci:t reformy chrzeScijanstwa? To zaledwie
niektore sposroo pytan, jakie od ezasow Lutra zadawali zarowno przeciw
nicy jak i zwolenniey reformacji.
Nie spos6b na nie odpowiedziee chlodn:t analiz:t historyezno-teologiez
n:t. Powiem zatem tylko, ze w moim przekonaniu protestantyzm nie jest
ani herezjll, ani buntem niedowiark6w, lecz prawowitym nurtem wiary
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chrzeScijanskiej, kt6ry na skutek r6Znych historycznych pertu rbacji od
Iqczyl si~ od jej pozostalych nurt6w. Ta separacja przyniosla europejskiej
duchowoSci powame szkody. Nie tylko dlatego, Ze stworzyla dwa wrogie
sobie obozy i wprowadzila podzial do religii , kt6rej istotq jest Iqczenie tego,
co podzielone. R6wniez dlatego, Ze zdawala si~ ograniczac dzialanie zasad y
protestanckiej, tej swoistej t ranspozycji przeslania prorok6w i teologii
negatywnej, do swiata obj ~tego refonnacjq. T ymczasem bez takiej zasady
kai.dej religii i kazdem u wyzn ani u grozi skostnienie, idolatria i pycha. Bez
zasady protestanckiej wiara pogrqza si ~ w swiecie: z jednej strony
absolutyzuje jego twory, z drugiej staje si~ letnia i malo wymagajqca. Bez
zasady protestanckiej zanika poczucie nieprzewidywalnoSci Laski i swiado
mose suwerennosci Boga. Incomprehensihilitas Dei odchodzi ze sfery
ludzkiego doswiadczenia w abstrakcyjne rejony mysli i staje si~ jednym
z wielu teologicznych poj~c, kt6rymi nikt nie zaprzqta sobie glowy. Lecz
gdyby zabraklo na co dzien poczucia nieprzewidywalnoSci L aski, wiara nie
bylaby wiarq i B6g Bogiem . Gdyby mieSciI si~ On bez reszty w naszych
doktrynach i naszych kosciolach, moglibysmy spokojnie handlowac odpus
tami az do konca swiata.
Powie ktos, Ze zasada protestancka stawia zbyt wyg6rowane wymaga
nia, ze Zyciu duchowemu sub specie crucis i per negalionem mundi sprostac
mogq mistycy i swi~, lecz nie zwykli lud zie, ie niepoj~ty i nied ost~pny Bog
nie moZe bye towarzyszem doli i niedoli czlowieka. Czyi tran scendencja nie
jest luksusem przeznaczon ym dla teologow, kt6rych stac na wzi~ci e
w nawias tego, w co nami~tnie wierzq ich blizni? Czy mOZemy zrezygnowac
z J ezusa na rzecz Chryst usa? Czy potra/imy wierzyc tak, by przedmioty
naszej wiary zarazem a/irmowae i negowac? Czy jestdmy w stanie
codziennie przekrdlac doslowne znaczenie d rogich nam symboli reli gij
nych, aby od czasu do czasu uch wycic ich duchowy sens? Czy umiemy
wytrzymac poczucie pustki i ciemnosci , ktore nieuchronnie towarzyszy
odrywaniu si~ od widzialnego i dotykalnego wymiaru rzeczywistosci?
Na te wszystkie pytania sq dwie odpowiedzi - jedna prosta i jedna
bardziej skomplikowana. Odpowiedz prosta brzmi tak: to nie zasada
protestancka stawia zbyt wyg6rowane wymagania, lecz chtzeScijanstwo.
ChrzeScijanstwo jest, bylo i b¢ zie drogq krzyiow'l, przed ktorq wzdragamy
si~ prawie wszyscy. Jako wiara MiloSci, j ako objawienie smierci i zmar
twychwstania, jako religia wolnoSci i Laski, chrzeScijatistwo jest szczeg6lnie
trudnym wezwaniem. Wzywa nas nie tylko do negacji swiata, lecz rowniei
do wolnoSci. Pozbawione objawionego prawa reguiuj'lcego najd robniejsze
nawet szczeg61y Zycia, chrzeScijanstwo ustanawia "zakon miloSci" - najpi~k
niejszy chyba, ale zarazem najtcudniejszy zakon dla przyrodzonych momwos
ci czlowieka. Dlatego tak trudno by c chrzeScijaninem - wiem ose Chrys
tusowi to niemal zawsze proba: pasmo wzlotow i upad k6w, 0 chrzeScijans
kiej wartosci kt6rych nie nam dano decydowac. Wygorowane wymagania
zatem - czy to zasady protestanckiej , czy po prostu chrzeScijanstwa - to
kwestia praktyczna i pedagogiczna, ni e pryncypialna.
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Z drugiej strony godzi si~ powiedziee, ie protestantyzm wyostrzyl
niektore dylematy drogi chrzeScijanskiej. P rawo i laska, proJanum i sacrum,
skonczone i nieskonczone - pomi¢zy te i im podobne przeciwienstwa
protestantyzm wlozyl bezkompromisowe "albo-albo" . Chrzescijanst wo
jednak - jak kaZd a duchowa m¥lrose - jest sztuk Ol , czyli hannoni Ol
elementow ro:inych, do siebie niepodobnych, nawet sprzecznych. Sztuk Ol ,
ktora kaze swoim adeptom stawae twarzOl w twarz ze zwOltpieniem i wiarOl,
rozpaczOl i nadziejOl' ascez'l i rniloSci'l. Dlatego, jak chrzeScijanstwo l'lczy
w sobie smiere i zmartwychwstanie, tak winno l'lczye teologi~ negatywnOl
i pozytywnOl' Protestantyzm tymczasem, rniast obie te drogi '4Czye, cz~sto
zostawal albo zjednOl, albo z dru~. Co gorsza, teoiogiOl pozytywnOl nigdy nie
dorownywal ostroSci wizji swojej teologii negatywnej. Negacj~ swiata
protestanci coPJmieli na ogol dobrze i gI~boko , jego afinnacj~ natorniast
sprowadzali - zwlaszcza w dziewi~tnasto- i dwudziestowiecznych wersjach
liberalnych - do zgody na istniej'lcy stan i porzqdek rzeczy. Protestancka
teologia krzyza okazala si~ malo przenikalna na teologi~ chwaly. Dlaczego?
Dlatego - i tu doch odzimy do bardziej skomplikowanej odpowiedzi na
pytanie 0 zbyt wygorowane wymagania zasady protestanckiej - ie
protestantyzm by! protestem przeciwko wypaczonej teologii chwaly: prze
ciwko religij nosci, ktora zbyt ch~tnie absolutyzowala to, co ludzkie
i ~emskie, i ktora zbyt ci~zko opierala si~ na w!adzy prawa. Wyst~ujOlc
w imi~ suwerennego Boga, protestantyzm musial odrzucie irnmanencj~,
kt6ra rnieni!a si~ transcendencjOl; musial odrzucie absolutne prawo, s;!mois
tne sacrum i skodyfikowanOl !ask~ . Ale za to odrzucenie przyszlo zaplacie
niemal calkowitym wygnaniem sacrum z irnmanencji i oddaniem jej we
wladanie sil swiecki ch. Paul TilIich - ten protestant cal'l duszOl - wiedzial,
ie zasada protestancka chrzeScijanstwu nie wystarczy, ie potrzebuje one
"katolickiej substancji", czyli konkretnego wcielenia Duchowej Obecnos
ci. 59 Tillich twierdzil wprawdzie, ie owa "katolicka substancja" niejedno
h otnie pojawiala si~ w protestantyzmie juz przenikni~ta zasad Ol protestan
ck Ol , 60 ale tez w!asnie zasada nieraz kazala protestantom odwracae si~ od
wszel kiej " substancji": z koSciolow usuwano swi~te obrazy, z teologii
metafi zyk~ , a z zycia duchowego sztuk~. Wydawa!o si~, ie z radykalnego
" albo--albo" zrodzonego w sporze reforrnacji z KoSciolem Rzymskim nie
ma innego wyj scia.
Czy tak bye musia!o? Czy protestancko-katolickie "albo-albo" musia
10 przez kilkaset lat odciskae si~ na losach Europy, wywoiujOlc tyle
pot~pienczych swarow? Czy istnieje szansa przekrdlenia tego rozlamu?
Czy nadal trzeba wybierae mi¢zy transcendencjOl a imrnanencjOl? Czy na
tym wyborze, oprocz wypaczonej teologii chwaly, nie ci Olly brak - brak
sfery srodka w europejskiej duchowoSci? Dlaczego albo transcendencja,
so Zob. Systematic Theology, op.cit., t.I11. s. 245.
.. Zob. Paul Tilli ch, All Afterword: Appreciatioll and Reply, w tomie: Paul Tillich in Calholic
Tho uhl, op.cit., s. 303; ro b. r6wniez Thomas Franklin O'Meam, Tillich and Ihe Calholic
Sub.rtallce, w tomie: The Thought of Paul Tillich, red .: James Luther Adams, Wilhelm Pauck,
Roger Lincoln Shinn, San Franci sco: Harper & Row, 1985.
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albo immanencja; albo Bog, albo swiat; albo sacrum, albo pro/ anum?
Dlaczego nie hierarchia by taw, gdzie znalazloby si~ miejsce na swi ~tosc ,
ktora nie si~galaby po status absolutny? To prawda, Ze w trad ycji naszej
filozofu i teologii posiadamy ruejedn,!: wizj~ hierarchii by tow. Ale czy juz
pod koniec sredniowiecza nie staty si~ one pozbawion,!: ducha liter,!:? Czy
moma dzis jeszcze tchn,!:c w nie iycie? Czy po kryzysie renesansowym
i przewrocie oswieceniowym potrafimy rzeczywiScie w nie wierzyc i uczynic
podstaw,!: religijnej orientacji we wszechSwiecie? Czy naukowa metoda
poszukiwania prawdy ze swoim "albo swiat empiryczny, albo nic" nie
zdesakralizowala stworzenia? Czy rue rozwiaia na zawsze wszelkich
dawnych snow 0 hierarchii bytow?
Na te pytania, podsuwane przez konflikt protestanckiego protestu
z katolick,!: substancj,!:, nie mam odpowiedzi. Notuj~ je w przekonaniu, Ze
S'!: dla nas warne, ze szukaj,!:c na nie odpowiedzi mOZemy natrafie chocby
na kierunki wyjscia z impasu i ze w tych poszukiwaniach powinna pom6c
nam nauka 0 Wcieleniu, 0 Bogoczlowieku, ktory I'!:czy w sobie transcen
dencj~ i immanencj~. Ale czy dysponujemy tak,!: nauk,!:? Nauk,!:, ktora nie
ogranicza si~ do instytucjonalnej doktryny, specjalistycznej wiedzy i kos
cielnego getta, ktora potrafi odwamie zrnierzye si y ze wspolczesnym
swiatem, nie cornie si~ zawstydzona przed ogl¢zinanli doktorow empirii
i ktora - co moZe najwamiejsze - tym, co wybior'!: wiemosc Chrystusowi ,
da radose afirmacji stworzenia?
I na to pytanie nie mam odpowiedzi. Wi em tylko, Ze w chrzeScijanskim
ukladzie odniesienia teologia krzyza musi bye uzupelniona teologi,!: Wciele
nia. Uzupelniona - to nie znaczy wypracowana w "teologicznych warsz:
tatach", lecz rowniez w iyciu. Tymczasem w dwudziestym stuleciu,
cierpi'!:cym na chorob~ sensu i ograniczaj,!:cym sw'!: wiar~ do poczucia
opuszczenia przez Boga, najlatwiej nam przezywac krzyz. Dlatego chocby
protestancka theologia crucis zachowuje aktualnosc. W sytuacjach bez
wyj sci a, w rozpaczy, dostrzegamy czasami Ukrzyzowanego i pozwalamy
sobie powiedziee, Ze cierpi razem z nami. Wysluchujemy takich "egzysten
cjalnych" teologow jak Tillich, ktory przekonuje nas, Ze rozpacz mozemy
pokonae, przyjmuj,!:c zlozon,!: w ofierze milosc Boga, widzialn,!: w obrazie
Jezusa jako Chrystusa. Dowiadujemy si~, ze Bog, przyjmuj ,!:c na siebie
cierpienie Krzyia, przyjmuje na siebie konsek wencje swego gniewu i tym
samym ponownie ustanawia z nami jednosc. 61 Nie przekonuj,!: nas d o
konca te wyjaSnienia.
Bo czy to wystarcza? Czy wystarcza cierpienie Boga i Jego solidarnose
z naszym cierpieniem? To prawda: wiemy juz, ze Bog przychodzi w ciem
nOSci naszego krzyia. Ale dopoki jestesmy w ciemnoSci, nasza wiedza jest
tylko heroiczn,!:, czasami rozpaczliw,!: wiar,!:. Jestdmy wted y ad nihilum
redacti, czyli ze wszystkiego ogoloceni. Ta wiara jest zapewne koniecznym
warunkiem rozwoju duchowego; daje oparcie, ale nie daje wytchni enia. Nie
., Zob. The Protestant Era, op.cit., s. 146.
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uSmierza bolu i nie leczy naszej choroby. Bo jdli Bog przychodzi do mnie
w ciemnosciach, jeSii cierpi razem ze mnll - przynosi pociech~, ale czy
przynosi zdrowie? Nie. Gemnosc Krzyza moZe rozwiac tylko swiatlo
Zmartwychwstania.
T o swiatlo jednak b~zie w stanie rozwiac naszll ciemnosc tylko
w6wczas, gdy pojmiemy - pojmiemy umyslem, sercem, calym niemal
cialem - Ze Zmartwychwstanie dzieje si~ tu i teraz, albo nie dzieje si~
wcale. 02 Ze nie jest one ograniczone do wydarzeo w Palestynie blisko dwa
tysillce lat temu i ze nie zamyka si~ w sporach 0 zawieszenie praw natury
blldz 0 wiarygodnosc przekaz6w biblijnych. Jest przeciei: promieniowa
niem nowego stworzenia; jest tajemniczym kluczem, kt6ry potrafi kridll
przemijajllCAl chwil~ otworzyc na wiecznosc; jest silll, kt6ra pragnie na
nowo powolac do i:ycia wszystko, co w nas i naszym swiecie niszczeje
i umiera. Ale ta sila nie poruszy nikogo wbrew woli; jej realizacja, czyli
przeni kni ~cie w sfery ludzkiego myslenia, uczucia i dzialania, wymaga
wsp61udzialu czlowieka - wspOludzialu opartego na swobodnej decyzji.
Realizacja sity Zmartwychwstania w dzisiejszym sceptycznym, racjonal
nym, naukowo zorientowanym i skomercjalizowanym swiecie wydaje si~
jeszcze bardziej problematyczna oiz realizacja nauki 0 Wcieleniu. Dlatego
wcale nie wiadomo, czy kiedykolwiek nadejdzie czas, w kt6rym pojmiemy,
i:e Zmartwychwstanie odbywa si~ tu i teraz.

KrzysztoJ Dorosz

6'

Zob. Paul Tillich, The Boundaries of Our Being, op.cil. , s. 169-170.
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Karl Barth (/886- /968), szwajcarski teolog, czlonek Kosciola Ref or
mowanego (kalwitiskiego), nazwany przez P iusa XII najwifkszym teologiem
od czas6w Tomasza z Akwinu. Druk owany f ragment pochodzi z pierwszej
ksiqzki Bartha Der R6merbrief (J wyd. /9/9), stanowiqcej oryginalny
komentarz do Listu do Rzymian. Byl to swoisly manifest nowej "teologii
dialektycznej", przeciwstawiajqcej sif prqdom X IX- wiecznego liberalizmu
teologicznego, slanowiqcego eklektycznq mieszaniT/f JilozoJii idealistycznej ,
romantyzmu i psychologizmu. Barth w centrum uwagi stawia relacj(} pomifdzy
transcendentnym Slowem Bozym a egzystencjq czlowieka. Wszystkie tluma
czenia z Pisma sw. sq spolszczeniami niemieckich przek/ad6w Bartha .

• Przyczyna
(Wers 18) Albowiem odslania sif gniew Bozy z nieba na calq bezecnosc
i nieprawosc ludzi, kt6rzy prawdf uwifZili w kajdanach swej nieprawosci.
Bog! Nie wiemy, co m6wimy, gdy powiadamy to slowo. Kto wierzy, ten
wie, i.e nie wiemy tego. Kto wierzy, ten z Hiobem miluje Boga, kt6rego
w jego niezbadanej wysokosci moma si ~ tylko I~kac, ten z Lutrem miluje
Boga, kt6ry jest deus ahsconditus. TalOemu czlowiekowi odslania si~
sprawiedliwosc Boza. On, tylko on znajd uje ocalenie. "Tylko wi~zieri staje
si~ wolnym, tylko ubogi staje si~ bogatym, tylko slaby staje si~ mocnym,
tylko pokorny zaznaje wyniesienia, tylko puste staje sk pelnym , tylko nic
staje si~ czyms" (Luter). A na bezecnosc i nieprawosc ludzi odslania si~
gniew Bozy.
"Gniew Bozy" jest sl!dem, przed kt6rym stoimy, jdli n i e milujemy
~ziego . "Gniew Bozy" jest Nie, kt6 re zostaje nam przeciwstawione, jesli
n i e przytakujemy temu Nie. Jest zawsze i wsz¢ zie zglaszanym protestem
przeciwko istnieniu i istocie swiata, jdli sobie n i e przyswajamy tego
protestu. Jest problematycznoSciq Zycia, jdli n i e rozumiemy tej prob
lematycznosci. Jest nasZq ograniczonoSciq i przemijalnoSciq, jdli n i e
uswiadamiamy sobie ograniczonoSci i przemijalnosci jako koniecznoSci.
Sqd, przed kt6rym stoimy, jest faktem, zupelnie niezalemie od naszego do
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niego stosunku. F aktem, ktory dla naszego Zycia jest faktem najbardziej
charakterystycznym.
Czy ow fakt stanie w swietle nadchod zl}cego swi ata i ocalenia, ktore on
ze sobl} przyniesie - to zalezy od naszej odpowiOOzi na kwesti~ wiary. Ale
jest on fahem, nawet jesli zamiast wiary wybieramy zlosc (1,16). Ze czas
jest niczym, jdli go mierzye wiecznoscil}, Ze wszystkie rzeczy Sl} pozorem,
jesli je mierzye ich :iroolem i kresem, ze jestdmy grzesznikami i musimy
umrzee - wszystko to j es t, nawet jesli bariera nie staje si~ dla nas
wyjsciem. Zycie w calej swej problematycznoSci idzie wlasnl} drogl}, a my
wraz z nim, nawet jdli nie widzimy wielkiego znaku zapytania, ktory przOO
nami postawiono. Czlowiek jest zgubiony, nawet jdli nic nie wie 0 ocale
niu. Bariera pozostaje wtedy barierl} i nie staje si~ wyjSciem. Wi~zien
pozostaje wtooy wi~Zniem i nie staje si~ stram ikiem. Czekanie nie staje si~
wtOO y radoSci l}, lecz slod ko--gorzkim poddaniem si~ nieuniknionoSci.
Sprzecznose nie jest wtOOy nadziejl}, lecz bolesnl} przeciwstawnoScil}.
Straszliwy paradoks naszego istnieni a staje si~ wtOOy jego przytulnl} jaml}.
Negacja jest wtedy tym, co pospolicie nazywamy negacjl}. Miejsce swi~tego
Boga zajmuje wtedy los, materia, wszechswiat, przypadek, ananke. Wy
chodzi to na jaw, gdy zaczynamy unikac nazywania "Bogiem" nie-boga
niewiary (1,17). Ostatecznl} konsekwencjl} gniewu Boiego jest to rowniei,
co bez wiary w zmartwychwstanie nazywamy "Bogierri". Takie Bog, ktory
w sprzecznosci ze swl} nazwl} przytakuje istnieniu i istocie tego swiata, jest
Bogiem: Bogiem w swym gniewie, Bogiem, ktory trapi si~ nami, Bogiem,
ktory moZe j ui tylko odwr6cic si~ od nas, juz tylko powiedziee nam Nie
- dlatego wszyscy uczciwi j uz tylko z zastrzeZeniem nazywajl} go Bogiem:
gniew BoZy nie m o z e przeciei bye ostatnim slowem Boga, Jego
prawdziwym od slon i~ci em! Nie-bog n i e m 0 i e przeciei powainie zwae
si~ Bogiem! Na Boga faktycznie stale tei natrafiamy. Rowniei niewiara
natrafia na Boga; ty1e tylko, i.e nie trafia do prawdy Boga, ktora pozostaje
dla niej ukrytl}, i dlatego jak faraon (9, 15- 18) rozbija si ~ 0 Boga. "KaZda
zawada i kaZda krzywda w stworzonym przez Boga Zyciu, ca1a kruchosc
i zwil}zanie stworzonego Zycia, Il}cznie z dramatem smierci, Sl} reakcjct Boga"
(Zundel); tyle tylko, ze czeka nas zepsucie, jesli tej Boiej reakcji nie
przyswajamy sobie w poznaniu . Caly swiat jest sladem Boga; tyle tylko, Ze
jest on, jdli miast wiary wybieramy zlosc, w swej absolutnej zagadkowoSci
jOOynie sladem gniewu Boiego. Gniew BoZy jest sprawiedliwoScict BOZel,
ktora odslania si ~ niewierze; Bog nie pozwala bowiem, by z Niego szydzono.
Gniew BoZy jest Bozct sprawiOOliwoScil} poza Chrystusem i bez Chrystllsa.
Co to znaczy: poza Chrystusem i bez Chrystusa? Gniew Bozy odslania
si~ "na calli, bezecnosc i nieprawosc czlowieka". Stanowil} one charakter' s
tyczne znamiona naszego stosunku d o Boga, stosunku ksztaitujl}cego :.i~
po tej stronie zmartwych wstania. Stosunek ten jest b e z e c n y. SlI,dzimy, Ze
wiemy, co mowimy, gdy powiadamy: Bog. Wskazujem y Bogu najwyi sze
miejsce w naszym swiecie. W istocie stawiamy Go tym samym w jednym
rz¢zie z nami i rzeczami. Mniemamy, ii Bog "potrzebuje kogos" i Ze
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moi:emy uporz,!dkowywac nasze odniesienie do niego , tak jak to czynimy
z naszymi innymi odniesieniami. Natarczywie przesuwamy si~ w poblii:e
Boga i bezceremonialnie ci,!gniemy Go w nasze poblii:e. Pozwalamy sobie
wejsc z Bogiem w nawykow4 relacj~. Pozwalamy sobie liczyc si~ z Nim,
jakby nie bylo to niczyrn szczegblnym. WaZymy si~ grac Jego zaufanych,
poplecznikow, rzecznikow i posrednikow. Czas mylimy z wiecznoSci.ll.
Wszystko to stanowi 0 bezecnoSci. naszego stosunku do Boga. Stosunek ten
jest tez n i e p raw y. Potajernnie sami jestdmy w nim panami. Nie idzie
nam 0 Boga, lecz 0 nasze potrzeby, ktoryrni rna si~ kierowaC Bog. Poza
wszystkim innym, nasza buta pragnie takze poznania i do st~noSci. swiata
nadprzyrodzonego. Nasz czyn wola 0 gl~bsze uzasadnienie, 0 pochwal~
i nagrod~ stamt4d. Nasza radosc Zycia poi4da pobomych god zin, prze
dlui:enia w wiecznosci. Sadowi 4c Boga na tronie swiata, siebie samych
mamy na mysli. "WierZllC" w Boga, samych siebie usprawiedliwiamy,
samyrni sob 4 si~ sycimy, samych siebie czcimy. Nasza poboZnosc polega na
tym, i:e uroczySci.e utwierdzamy samych siebie i swiat, i:e bacznie oszcz~
dzamy sobie sprzecznosci, i:e pod wszelkimi znakami pokory i przej~a
buntujemy si~ przeciwko Bogu. Czas mylimy z wiecznoSci.ll. Oto nasza
nieprawosc. I nasz stosunek do Boga, stosunek poza Chrystusem i bez
Chrystusa, po tej stronie zmartwychwstania, zan i m zostaniemy przywola
ni do porz4dku. Bog a nie uznajemy za Boga, a tym , co zwie si ~ Bogiem,
jest w istocie sam c z low i e k. SluZymy nie-bogu, Zyjllc dla samych siebie.
"Ktorzy prawd~ uwi~zili w nieprawoSci.." Zn ami~ , wymienione tu na
drugim miejscu, chronologicznie jest pierwszym. Najpierw czlowiek zatraca
si~ w sobie samym, a potem w nie-bogu. Najpierw slyszymy obietn i~:
b~ziecie jak Bogl, a potem zatracamy zmysl wiecznoSci. . Najpierw
wynosimy czlowieka, a potem zapoznajemy dystans wobec Boga. Nerwem
stosunku do Boga, stosunku poza Chrystusem i bez Chrystusa, jest
niewolnicza nieprawosc. Poniewai; 0 sobie samych myslimy to, co myslee
powinnismy tylko 0 Bogu, przeto nie potrafimy pomyslee 0 Nim niczego
wyzszego nad to, co mysIimy 0 sobie samych. Poniewai; dla siebie samych
jestdmy tym, czym musialby bye dla nas Bog, przeto nie je~t On dla nas
niczyrn wi~j nad to, czym my jestdmy dla samych siebie. Potajemna
identyfikacja z Bogiem poci ~a za sobll otwartll izolacj~ wobec Niego.
Maly bog musi si~ zr~cznie obyc bez wielkiego Boga. Czlowiek uwi~zil
i zakryl prawd~, mianowicie swi~tosc Boga, dopasowal do swoich rniar
i okradl tym samym z jej powagi i jej doniosloSci., spospolitowal j4,
unieszkodliwil i udaremnil, przeobrazil w niep rawd~. Wychodzi to na jaw
poprzez jego bezecnosc, ktora nie omieszka go spychac we wcillz nowll
nieprawoU:. Gdy czlowiek jest sobie samemu Bogiem, wtedy nastae
m u s z 4 bozki . A gdy czci si~ bozki, wtedy czlowiek m u si si~ czuc
prawdziwym Bogiem, stworCll tych swoich stworow. 010 jest opor, ktory
uniemoZliwia nam wejrzenie na nowy wymiar, oznaczaj4cy dla naszego
swiata grani~ i nasze ocalenie. Na ten opor odslonic si ~ moze tylko gniew
Bozy.
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(Wersy 19- 21) Tak rna sif sprawa: myslo Bogu jest im znana, bo Bog im
jq uczyniJ znanq. Jego nkwidzialnosc moina przecki od stworzenia Swzata
rozumnk oglqdac w jego dzielach (a Iq sq wlaink jego wkczna sUa
i boskosc!), lak ii nie rnajq oni usprawkdliwknia dla swych win. Na przekor
swej znajomosci Boga nk okazali Mu jako Bogu czci i podzi(!ki, a ich
myslenk stalo sif pustym, ich nkrozsqdne serce mrocznym.
"Mysl 0 Bogu jest im znana." Oto tragizm w bolesnych dziejach
prawdy: on a, w zmartwychwstaniu wylamuj ~ca si~ z ukryci a prawda
o ograniczeniu i znlesieniu czlowieka przez nieznanego Boga, jest prawd~
z n a n~. Zarowno najprymitywniejszy, jak i najbardziej zaawansowany
namysl \udzkiego ducha nad sob~ b¢zie w "rozpaczliwej pokorze",
w "autoironii rozumu" (H . Cohen) wci~ wgl ~ac w nasz~ ograniczonosc
i wygl~ ac Ograniczaj~go, ktory jest zniesieniem naszej ogranlczonoSci.
Wiemy, :le Bog jest tym, 0 ktorym n i e mamy wiedzy, i :le wlasnie ta
nie- wiedza stanowi problem i Zrodlo naszej wiedzy. Wiemy, ze Bog jest
osobowosci~, ktor~ my n 1 e jesteSmy, i ie wlasrue to nasze nie-b ycie Nim
znosi i uzasadnia nasZll osobowosc. T a mysl 0 Bogu, wgl~ w absolutn~
heteronomi~ nad nami, jest aut 0 nom i cz n a: JeSh si~ opleramy tej m ~ sli
o Bogu, to nie opieramy si~ czemus obcemu, lecz czemus w lI ajwyZszym
stopniu wlasnemu, nie czemus dalekiemu, lecz najbliiszemu. Wspommenie
<> niej stale towarzyszy nam jako pytanie i przestroga. Mysl 0 Bogu Jest
ukryt'! otchlan i~ , ale takze ukryt'! ojczyzn~ u pocZlltku i konca wszystkich
naszych drog. Gdy jestdmy nieWlerni mysli 0 Bogu, niewieml jestdmy
sobie samym.
Albowiem Boz'! "nieWldzialnosc moma ogl1ldac". Zapomnielismy
o tym, musimy pozwolic, by nam to znow pOWledziano. Nie Jest to
bynajmniej komecznym stanem spraw rni¢zy Bogiem i naml, ze nasza
nieskromnosc, bezceremonialnosc 1 nieustraszonosc wobec Boga S<l dla nas
tak naturalnymi. Platonska m~rose dawno rozpoznala jako irodlo
wszystkiego, co dane, rzeczywistosc, ktora nie jest dana. T rze:iwa roztrop
nose Zyciowa dawno stwierdzila, :le l~k wobec Pana jest pocz~tkiem
poznania. Otwarte, nieprzekupne oczy, tabe jak oczy poety Hioba czy
kaplan a Salomon a, dawno odnalazly w zwierciadle ogl~u jego niewidzial
ny oryginal, niezbadan1l wysokosc Boga. Mowa Pana zawsze daje St~
poslyszeC w glosie burzy i zawsze wzywa nas do poznania, jak niem ~drze
m6wimy to wszystko, co jest dla nas zbyt wysokie i niezrozumiale, gdy
jako chwalcy czy oskarzyciele Boga prawujemy si~ z Nim jako nam
r6wnym . Problematycznosc naszego tstniema i naszej istoty, marnosc, cala
kweshonowalnosc wszystkiego, co jest t czym my jesteSmy, stale leZy przed
nami Jak otwarty podr~znik. Czymze innym S<l bowiem Boze "dZlela"
w swej absolutnej zagadkowosci (ogrOd zoologIcznyl), jak nie samymi
pytaniami, na ktore nie rna bezposredniej odpowiedzi, na ktore jedynie
B6g, jedyn-ie sam B6g jest odpowiedzi,!? Boze Nie, wskazuj~ce nam na
nasze bariery, a zarazem i poza nie, moma "od stworzenia swiata" w jego
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dzielach "rozumnie ogllldae" , ustalae i pojmowae w spokojnej, rzeczowej,
nieuprzedzonej religijnie kontemplacji. Nic nie more przeszkodzie, by mysl
o Bogu wprowadzila nas w zbawienny kryzys, jdli sami sobie w tym nie
przeszkadzamy. Znajd ujemy si~ juz w tym kryzysie, jesli tylko chcemy
"rozumnie ogll!dae". BOZll niewidzialnoScill, ktora dla "rozumnego oglll
du" byla zawsze bezspomym faktem, jest, zgodnie z wiesci'l 0 zmartwych
wstaniu, " wieczna sila i boskosc" Boga. WlaSnie to. Ze nie mozemy nic
wiedziee 0 Bogu, i:e nie jestesmy Bogiem, i:e Pana nalezy si~ I~kae
- wszystko to stanowi 0 Jego prymacie przed wszelkimi bogami, charak
teryzuje G o jako Boga, jako Stwor~, jako Zbawiciela. Linia przeci~a
czasu i wiecznoSci, swiata terainiejszego i swiata przyszlego (1,4) biegnie
rzeczywiScie przez cale dzieje, jest "dawno zapowiedzianll" (1,2), zawsze
moi:na jll bylo widziee. Gniew Bozy na ludzi, ktorzy stojll przed Jego
sl!dem, odslania si~ nie w sposob nieunikniony; mogli oni poznae i milowae
Pana. "Tak, i:e nie majll usprawiedliwienia dla swej winy" , gdy nie widZll
i nie slysz'l; nie widZll widZllcymi oczami, nie slysZll slYSZllcymi uszami. Ich
bezecnose nie daje si~ uniewinnie, bo "rozumnie ogll!dane" dziela Boze
mowi'l 0 Jego "w i e c znej sile" i z gory protestuj'l przeciwko ludzkiej
sluzbie znanemu nie-bogu, kt6ra przyl'lcza Boga do naturalnych, psychicz
nych i innych sil tego swiata. Takze ich nieprawosc nie daje si~ uniewinnie,
bo "rozumnie ogllldane" fakty swiadcZll 0 "wi e c z n ej boskosci" Boga
i z gory protestuj'l przeciwko religijnej bucie, ktora w odurzeniu swymi
przezyciami mowi 0 Bogu, leez siebie sam'l rna na mysli. Jdli zamykamy
prawd~ Boga i wyzywamy tym Jego gniew, to nie dlatego, bysmy nie mieli
innej moi:liwoSci. " Bog nie jest daleki od kai:dego z nas, a1bowiem w Ninl
i:yjemy, poruszamy si~ i jestdmy" CDz 17, 27- 28). Z perspektywy Boga
sytuacja mogta bye innll.
Ale " na przekor swej znajomoSci Boga": znajomose Boga, dana nam
z prostym wejrzeniem na niepojmowalnosc, niedoskonalosc i znikomose
naszego i:ycia, nie stala si~ poznaniem. Niewidzialnose Boga zdaje si~ nam
bardziej nie do zniesienia anireli tak przeciez w'ltpliwa widzialnosc tego
wszystkiego , co raczymy nazywae "Bogiem". Z wiecznej i ftqldamentalnej
przeslanki Stworca stal si~ rzeczll w sobie, ponad i obok innych rzeczy,
z i:ywej abstrakcji od wszelkich konkretow powstal jeden, jakkolwiek
najwyZszy, konkret posr6d innych konkretow, z t ego ducha powstal
j a k i s duch, z Nieprzyblii:a1nego i d I a te g 0 tak Bliskiego wiecznie
niepewny przedmiot naszych przezye. Miast widziee swiatlo w Jego swietle,
wiecznym, poniewaZ "nikt do niego nie moi:e przyst'lpie", kazemy mu bye
j ed n y m, jakkolwiek najwi~kszym , niezmyslowym, nadnaturalnym, swiat
lem posr6d innych swiatel, rozpalamy konsekwentnie wlasne swiatla
i rownie konsekwentnie poszukujemy tam w rzeczach ich w I a s neg 0
swiatla. Gdy Bog nie jest juz dla nas Nieznanym, gdzie pozostaje "czesc" ,
ktor'l jestdmy Mu winni? Gdy Bog nie jest juz dla nas tym, czym my nie
jesteSmy, gdzie pozostaje "podzi~ka", ktora si~ Mu nalei:y? Slusznie buntuje
si~ Prometeusz przeciwko Zeusowi, nie-bogu, ktory zajlll jego miejsce.
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tak oto swiatlo stalo si~ w nas ciemnoScil!, a gniew BoZy na nas
nieuniknionym. "lch myslenie stalo si~ pustym, ich nieroZS(!dne serce
mrocznym." Teraz nasza bariera jest tylko b arier~, a Boie Nie jest i znaczy
tylko Nie. Bezsensownie nastawiony na samego siebie, stoi czlowiek
naprzeciw bezsensownie wladaj~cych sil swiata. Sens albowiem otrzymuje
nasze Zycie w tym swiecie jedynie d zi~ki swemu odniesieniu do praw
dziwego Boga. Restytucja tego odniesiplia musialaby nast~pic w ten
spos6b, i:e nasze rnyslenie i nasze serce (d zi~ki "rozumnemu ogl ~dowi")
zostalyby rozlamane przez wspomnienie wieczn oSci. Nie rna innego
odniesienia do prawdziwego Boga aniieli to, kt6re dochodzi do skutku na
drodze Hioba. Gdy rozbicie nie na st~puje, wted y myslenie jest puste,
formalne, czysto krytyczne, bezowocne, ruezd olne do podolania pelni
zjawisk, do poj~cia szczeg6lu w ukladzie calosci; nierozlamane myslenie
samo zrzeka si~ swego rzeczywistego odniesienia do rzeczy. I odwrotnie,
nierozlamane serce, rue strzei:one przez ostateczny wgl~d doznawanie
rzeczy uchyla si~ przed wladzl! rnyslenia: mroczne, slepe, niekrytyczne,
wydane przypadkowi, stanowi serce istot~ sam~ dla siebie. Nieczulym,
poj m uj~cym bez ogl~d u i dl atego pustym stalo si~ rnyslenie; bezmyslnym,
ogl~daj~cym bez poj~a i dlatego slepym stalo si~ serce. Obel! swiatu jest
dusza i bezdusznyrn jest swiat, gdy nie odnajd uj~ si~ w poznaniu
niezn anego Boga, gdy czlowiek unika prawdziwego Boga, w kt6rym
musialby zatracic siebie samego i swiat, aby odn alezc i swiat, i siebie.
Taka jest przyczyna nocy, przez kt6r~ w¢rujerny, przyczyna gniewu
Boiego, kt6ry si~ odslonil nad nami .

• Skutek
(Wers 22) Wyobrazili sobie. ie sq mqdrymi. a stali sif glupcami.
Ob raz swiata be z paradoksu i be z wiecznosci, wiedza be z tla
ruewiedzy, religia be z nieznanego Boga, uj~cie Zycia be z wspornnienia
o przeciwstawionym nam Nie! - wiele Sl! warte same dla siebie. Nie
zloionosc, prostolinijnosc, a przede wszystkim nieskr~powani e, wzgl~na
pewnosc i r6wnowaga, znaczna zgodnosc z "doswiadczeniem" i z wymoga
mi Zycia praktycznego, dobroczynna niejasnosc i rozci~glosc wszystkich
poj¢ i miernik6w, liberalna perspektywa nieskoriczonych rnoi:liwoSci,
kt6ra si~ tu oferuje - wszystko to stale b¢zie czynic ten grunt godnym
zaufania. Na tym gruncie moma, gdy si~ zrezygnowalo z " rozurnnego
ogl~du", wyobraiac sobie, ie jest si~ rn~drym. Taue noc ma sw~ rn~d rosc.
Tym niemniej pustka myslenia i mrok serca, kt6re tu nastaly, Sll faktem.
Blask owej nierozlamanej m~d roSci nie powstrzyma biegu spraw, kt6ry
przez gniew BoZy stal si~ ni eunikniony. To bowiern, ii Boga nie poznaje si~
jako Boga, oznacza nie tylko wewn ~ trzny czy teoretyczny bl ~, lecz taue
falszywe nastawienie wobec Zycia. Z pustego mysienia i mrocznego serca
nieuchronnie wyplywa taue opaczne dzialanie. A im bardziej si~ nieroz
lamany czlowiek szczyci sw~ pe wn ~ drog~, tym pewniej jest glupcem, tym
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pewniej klamstwem jest moralnose, ksztaltowanie Zycia, oparte na zapom
nieniu otehlani, za zapomnieniu ojezymy. Nietrudno b~zie to poj,!e.
(Wersy 23-24) I zamienili wspanialosc nieprzemlJaJqeego Boga na
wizerunek postaci przemijajqcego ezlowieka, i ptakow, i ezworonogow,
i robakow. Dlatego wydal ieh Bog, zgodnie z zqdzq ieh sere, na Pastwf
nieezystosci, by swe eiala bezezeicili mlfdzy sobq.
"Zamienili wspanialosc Nieprzemijaj,!cego na wizerunek przemijaj,!ce
go", tm. zagm~o poczuCle Bozej specyfikI, zagin~la mysl 0 lodowcowej
szczelime, 0 polarnym reglOnie, 0 pustynnej strefie, ktore trzeba prze
kroczye, jesli si~ rna rzeczYWIScie uczynie krok od przemijaj,!cego do
Nieprzemij a''!cego. Dystans mi¢zy Bogiem i czlowiekiem nie rna juz
fundamentalnego, radykalnego, jak kwas rozkladaj,!cego znaczenia, ktore
czlowiek musi raz na zawsze dojrzee. Romica mi~zy nieprzemijalnoScill,
uOdlowoscill i supremaejll Boga a przemijalnosci,!, reiatywnoScill i warun
kowoScill naszego lstnienia i naszej istoty ulega zamazaniu. Oezy, ktore
mialy tu widziec, oslepiy. Pomi~zy tu i tam, pomi¢zy nami i obszarem od
naszego zupelnie odmiennym, powstaje religijna mgla ezy zawiesin a,
w ktorej za sprawll najrozmaitszyeh, w mniejszym ezy wi~kszym stopniu
zabarwlOnyeh seksualnie sztuezek identyfikaeji i zabiegow mieszania,
ludzkie ezy animalne procesy podnosi si y teraz do rangi przezye Boga,
"doswiadeza si y" byeia i ezynu Boga w ludzkieh czy animalnyeh przeZy
ciaeh. KwintesenCJ~ tej mgly stanowi urojenie, jakoby takZe bez eudu
(prosto gory), bez miesiema wszystkiego, co dane, z pomini~ciem tej
prawdy, ktora leZy po tamtej stronie narodzm i smierci, mogla ·stniee
jednose ezy choeby tylko zdolnosc do przymierza mi¢zy Bogiem i czlowie
bern. Przezycie religijne, na jakirnkolwiek szczeblu by Sl~ rozgrywalo,
stanowi - jesli sllrlzi, ze jest czyms Wlycej niz pustll przestrzem,!, jesli slldzi,
Ze jest trd cill Boga, poslad amem Boga ,ycemem si~ Bogtem - bezwstydn,!
nieudan ,! antyeypacj~ tego, co moze bye prawdziwe i stac Sl~ prawdZlwym
zawsze ylko z perspektywy nieznanego Boga. Przezycie religtjpe jest w swej
dZlejowosci, przedmlOtowoSci I konkretnosci zawsze zdrad,! wobee Boga.
Jest ono narodZlnami nie-boga, bozyszczy. Albowiem w srodku owej mgly
zapornina Sl~, ze wszystko, co przerruja, jest wprawdzie paralel,!, ale tez
t y I k 0 paralel'!. Wspanialosc nieprzemijaj,!cego Boga zamienia si~ na
wizerunek (psalm 106, 20) przemljaj'!eyeh istot. To ezy inne z odnieslen
IOWieka do przedmlotow jego l~ku czy jego pragmen, do jakiegos
pomoenego srodka jego istmenia, do jakiegos wyniku jego myslenia czy
dZialan a, albo do jakiegos wyranstego zjawiska natury czy dziejow uznaje
s ~ za w a z n e sam 0 w so ie, tak wrine, jakby i jego rue rozlamywalo
jego wlasne, ostateczne wskazywanle ~ a Stwor~ , na Niemanego, ktorego
wspanlaloSct wlasnie rue moma zamleme na man,! wspanialose jakiegos
wizerunku, choeby byla ona nie Wledziec jak subtcma I czysta - nie S'! one
soble bOWiem rowne. Z rzekomo bezposredruego spotkania z Bogiem,
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kt6re tylko wtedy byloby prawdziwe, gdyby n i e chcialo bye prawdziwe,
gdyby n ie chcialo zg~szczae si~ w , doswiadczenie", gdyby same sieble
zaraz znosilo I bylo tylko otwartll przestrzemll, wskazamem, sposobnoScill,
powstajll teraz wlasme owe posrednie, pochodne, bezpanskte b6stwa, Slly,
moee i pot~gi (8,38), ktore tlumilll sciemniajll swiatlo prawdziwego Boga.
Nigdzie nie rna wi ~J ogmw posrednich niz w kr6lestwte romantycznej
bezposrednioSci (Hind usI!) A gdztekolwiek przeocza si~ 1 lekeewaZy 6w
jakoSciowy dystans mi¢zy czlowtektem 1 Ostatecznym ktory uzasadnia
ten dystans, tam musi nastac fetyszyzm, kt6ry w "ptakach, i czworo
nogach, i robakach", w ostatmej i w pierwsze kolejnosci zaS w "postaci
przemijajllcego czlowieka" ("osobowosc", "dziecko" " kobleta') 1 w jego
d uchowo-materialnych wytworach , formacJach prezentacjach (rodzina,
naroo, panshyo, kOSCl61, oJczyzn a itp.) przeZywa Boga - i porzuca Boga,
kt6ry zamieszkuje poza tym wszystktm
"Dlatego wydal ich Bog na pastw~.' Owa zamiana mScl si~, staje si~ ich
wlasnll karll Zapomnienie prawdZlwego Boga sarno jest JUz wybuchem
Jego gmewu przeciwko tym, kt6rzy Go zapomnieh (1,18). Przed sl ~wzt~e
wznoszenta nie-boga mSci si~ w ten sposob, ze Sl~ u d aJ e Zdeifikowane
sily natury czy duszy Sll teraz bogami i Jako J upiter 1 Mars, Izts I Ozyrys,
Kybele i AtLs opanowuJll nasze srodowisko :iycia Nasze dztalanie
o k res I a j II teraz nasze wlasne zamierzema. Nleuchronme 0 sill gam y eel,
kt6ry soble saml wyznaczylismy by wszystkte zapoznane przez nas
w swym znaczeniu wizerunki i paraleJe staty si~ same fmalem, treScill
i kresem. Czlowtek staJe Sl~ teraz pacholkiem i igraszkll rzeczy, wszelkiej
" natury" i " kultury", k 6rych znieslenia I uzasadnienia w Bogu nie
dostrzega, i nic wyzszego nie chroni go teraz przed tym, co sam uczynit
swym najwy:iszym Nieczystosc jego stosunku do Boga spycha taue Jego
:iycie w nieczystose. Gdy Bog straci sWll wspanlalosc, to traci Jll taue
czlowiek. Wraz z wn~trzem splugawtentu ulega zewn~trze, wraz z duSZll
cialo, bo czlowtek jest jednoscill. Przedmiotowosc stworzonose jego :iycia
staje si~ teraz jego nteslawll. Libido, seksualnosc w w~:iszym i w szerszym
znaczeniu, jako prasila jego calego pozlldania i dll:ienia, staje si~ teraz
w najwyzszym stopniu wlltpliwll i podeJrzanll. Musi on teraz znosie,
skarzye I przekhnac calll sromot~ blegu swiata jako sromot~ - i wcillZ jll na
nowo powodowae w swym oddaleniu od Boga. Chcial prze:iywae znanego
Boga tego swiata. Teraz przezywa znanego Boga.
(Wersy 25- 27) Prawdf Boga wymienili na klamstwo iwiat stworzony
traktowali jako swifty i godny czczenUl w miejscJ Stworcy - ktory jest
blogoslawiony na wiek i! Amen. Dlatego wydal ich Bog na Paslwf h. n: -bnych
namiftnosci: ich kobiety zarnieniJy naturalne obcowanie plclOwe na nienatu ·
raine, tak sarno m f iczyini porzucili naturalne obcowanie z kobietq i zaplonfli
w swym pragnieniu wzajemnym do siebie. Uprawiajq mficzyzna z fflficzyznq
swe plugaslwa i na wlasnym ciele doznajq spodziewanej zap/aly za swe
zblqdzenie .
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"Prawd~ wymienili na klamstwo." Zasadnicze oderwanie od Boga,
kt6re tu n ast~pilo, niebawem przyjmie radykalniejsze form y. Bezposrednie
przezywanie Boga w stworzeniu mogloby bye okazjonaln~, niejako zaba
wow~ podmianll, bardziej powierzchownll pomylkll, roztopieniem prawdy
Boga w mn ogosci wszelakich prawd swiata. Ale jdli raz zaistniala tego
moZliwosc, to powama zamiana prawdy na falsz nie kaze na siebie dlugo
czekae. Mala mgla pomi¢zy Bogiem i czlowiekiem, w kt6rej zamazuje si~
dystans, staje si~ morzem chmur, w kt6rym bieguny staj~ si~ jako takie
nierozpoznawalnymi. Polowicznie uSwiadomione przeciwieristwo do wiecz
nego Boga teraz staje si ~ jawnym przeciwieristwem. OSleple oczy staj~ si~
chorymi oczyma. Okazjonalnie wynoszone na tron moce i pot~gi zadoma
wiaj~ si~ na nim i otaczaj~ nimbem "wiecznej sily i boskosci" (I, 20),
podczas gdy Stw6rca, wieczne ir6dlo, staje si~ coraz bardziej "abstrakcyj
nym", "teo ret ycznym", niechcian ym i niewam ym. Nie-b6g, najwyZsZY
konkeet, zwyci~za, nawet jd li ponad wszechswiatowymi blahostkami
i wspanialoSciami zachowuje si~ mizerna resztka Nieznanego, ostateczna,
okazjonalnie przywolywana tajemnica. ledyna rzeczywistose: nieznany,
Zywy Bog, jawi si~ teraz smieszn ym, problematyczn ym, irrealnym , podczas
gdy oderwany od niego swi at, nierozlamany przez wspomnienie 0 Bogu
czlowiek - w najwYZszym stopniu smieszni, problematyczni, irrealni - stoj~
w aureoli pewnoSci, koniecznoSci i realnoSci. Swiat jest "swi~ty i godny
czczenia" - od biedy i z pomi ni~ciem Stworcy: przyrod oznawczo--his
toryczn y i filozoficzno-teologiczny swiatopogl~d s~ co do tego bardziej
zgodne, nizby si~ zd awalo. Swiat nie tylko stoi obok Boga, lecz zaj~l tez
l ego miejsce, sam stal si~ Bogiem i domaga si ~ " tego samego pietyzmu,jaIC
poboini dawnego stylu dla swego Boga" (D. F r. Strauss). A przeciwierist
wa w 0 b r ~ b i e tego bozo-Swiata (n atura i kultura, materializm i idealizm,
imperializm i demokracja, itp.) nie ~ tak powame, za jakie si ~ pod aj ~ . ~
one przeciwieristwami w 0 b r ~ b i e t ego swiata, dla ktorego nie istnieje
zaden parad oks, Zadne Nie, zadna wiecznosc.
"Dlatego wydal ich Bog na pastw~"! Nierozlamana naturaln osc n i e
jest czysta. Niewiele pomoze, jdli si~ j'l przejasni religijnie. Stale kryje si~
w niej nienaturalnosc, ktora tylko czeka godziny swej erupcji. Zamianie
Boga i swiata odpowiada, jako i:e oznacza ona nieoponowanie naturze,
zamiana niezb¢nych, nieuniknion ych czynnikow w ich demoniczn'l kary
katur~, ktora jednak pozostaje z nim zasadniczo w jednej linii. 1uz i tak
w'ltpliwe same w sobie Zywioly teraz si~gaj 'l absurdu. Libido staje si~
wszystkim, iycie erotyk'l bez granic. A1bowiem granica mi¢ zy "normal
nOScill" i perwersj 'l staje otworem, gdy mi¢zy Bogiem i czlowiekiem nie
ma zamkni~tej granicy, ostatecznej i nieublaganej bariery i tamy.

(Wersy 28- 31) N ie tylko daje si~ pomyslee, ale i jest fa ktem ostateczna
radykalizacja tego stanu. Taki:e w opacznym stosunku do Boga pozostaje
jeszcze resztka , rozumnego og1 ~d u" , szcz~tkowy, przestrzegaj ~cy namysl
nad taJemniq Boga, ktora stawia opor reli gijnej bucie. Odblask tej
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tajemniey spoczywa tam na silaeh swiata, ktore staly si~ bogami, na
zdeifikowanym wszeehswiecie, i ta mizerna resztka Nieznanego, ponad
nie-bogiem, b~zie jako hamulec dawac niekiedy 0 sobie znac w przeczuciu
i dreszczu. Jednakre i to more wygasnllc. Chore oezy mogll si~ stac
slepymi, niedostatek poznania nieznajomoScill Boga, "agnozjll" (1 Kor
15,34): Poniewai: postradali SC}d, ktory jest konieezny do po zna n ia
Bog a (nie Sll juz zdolni powainie si~ dziwic i przeraZac, liezyc si ~ z ezyms
innym niz doznania, doswiadczenia i przeiycia, w ogole myslll juz tylko
w mniej ezy wi~j bystryeh sofizmataeh, bez swiatla z gory i bez tla) ,
przelo wydal ich Bog na paslwf nie przynoszqcego i adnej korzyici rozumu,
lak ii dokonujqjui tylko opacznych czynow, przepelnieni sq samq nieprawoi
cill, nieuiylecznoicill, chciwoicill, zlem, pelni zazdroici, iqdzy zabijanw,
zwady, klamstwa i oszustwa, potwarcy, oszczercy, bez pietyzmu, grubklnie,
chelpliwcy i przechwalcy, zmyslni w podlosci, krnqbrni wobec rodzicow, bez
wglqdu i charakteru, bez serca i litoici.

Tak doehodzi do ostatecznej pustki i rozkladu, chaos rozpada si~ na
swe skladniki, wszystko staje si~ mo:i:liwym. Atomy wiruj ~, szaIeje walka
o istnienie. Nierozumnym stal si~ sam rozum, pozbawionymi kruszcu mysli
o obowi¢u i spolecznosci. Otwiera si~ swiat pelen osobniczej samowoli
i,spolecznego bezprawia - nie tylko w Rzymie epoki cesarstwa. Otwiera si~
prawdziwa natura naszego nieroziamanego istnienia. Nad naszll bezecnosc
i nieprawosc nadci,!gn,!l gniew Bozy. S,!d Boiy jest dla nas teraz s '! de m
i niczym wi~j, niemoZliwoSci ezlowieka doswiadczamy jako jego rzeczy
wistej i ostatecznej niemozliwosci.
(Wers 32) Nietrudno b~zie zrozumie6 ten zwi,!zek, lecz oni znajq Boie
prawo, ie d, ktorzy w takim kierunku Pfdzq , godni sq imierci, a jednak nie
tylko go obrali, lecz jeszcze go aprobujq.
Oto mlldrosc noey, m<!drosc, ktora sam,! siebie rna za giupill (1, 22).
Jest ona gJupo!,!, gdyi niewzruszenie trzyma si~ powierzchownego badania
ludzkieh spraw, stale obalanego przez fakty. Widzi on a, dok<!d prowadzi
nierozlamana droga cziowieka, i rna jasnosc co do znaczenia jej kierunku
i jej celu. Zna przyczyn~ i widzi skutek, ale nie rna odwagi, by nakazac: stop!
Drodze czlowieka, ktory zapomnial 0 swym Stworcy, stale towarzyszy
dziwna skarga na kruchosc ziemskiego istnienia i, rownie malo zrozumiale
w swym uzasadnieniu na tym gruncie, oskarienie przeciwko ludzkiej
grzesznoSci; koniec kOlic6w swym spojrzeniem zawsze tkwi'! one jednak przy
tym gruncie, wzniesionll na nim ealosc zawsze afi rmuj,!, kontynuuj,!, ehwaJll
i - chronill przed wszelkim zasadniczym protestem. Dlaczego tak trudno
przypomnie6 sobie 0 Zapomnianym, skoro s m i e rc - skutek tego zapom
nienia, kres naszej w~rowki posroo nocy - jest tak jawn,!?

Karl Bart"
tlum. Grzegorz Sowiliski
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PROTESTANCKIE
PRZEPOWIADANIE*
I CZLOWIEKWSPOLCZESNY
• CzJowiek wspOlczesoy
Czlowiek wsp6lczesny, 0 kt6rym tu rna bye rnowa, nie jest po prostu
wsp61czdnie ZyjClcym czlowiekiem, lecz czlowiekiem okreslonyrn przez
wsp6lczesnosc i samemu zarazern jCl okrdlajClcym; tym, kto na wsp6lczes~
noSci odciska pi~tno . ChCClC go scharakteryzowae najpe!niej, nalezy
stwierdzic, Ze jest to czlowiek, kt6ry zbudowal autonomicmCl ku Itur~ na
podlozu chrzcicijatiskiego, wyzwolonego przez protestantyzm ducha. Z kul
tury tej nie tylko czerpie, ale wciCli:jCl tworzy. Humanizm i renesans, idealizm
i romantyzm, realizm i ekspresjonizm staty si~ dla niego, choeby nie
swiadomie, elementami duchowej rzeczywistoSci. I to wlasnie tacy ludzie
jak on, nawet gdyby pozostawali w mniejszosci, stanowiCl duchoWCl rniar~
wsp6lczesnoSci. Napi~cia obecne w jego ZyClU stanowiCl najbardziej tw6rczCl
sil~ we wszystkich dziedzinach.
dli p rzyjrzymy si~ dokladniej cechorn wewn~trmego Zycia wsp61czes
nego czlowieka, b¢ziemy musieli przymae: najwai:niejszCl z nich jest
wlasnie niepewnose, jab dotkn~la autonornti autonomicmego czloWleka.
T~ zagraZaJClCCl autonomil wspolczesnego czlowieka niepewnosc najlepiej
obrazuje brak u niego sWlatopoglCld u, swiatopoglCldu rozumianego jako
og6lny zbi6r niewzruszonych 1 pewnych przekonan na temat Boga, swiata
i siebie samego. Znikn~lo pOCZUCle pewnoSct, plynClce z pos1adania systemu
• W teH cie oryginalu niemieckiego uZywany jesllermin lechnicmy teologii die Verkiindigund.
Chodzi lutaj 0 oddanie greckich termi n6w angel/{} oraz urysso, oznaCUljl\Cych przekazywanie
prawdy nie poznanej przez czlowieka silami jego roZUlllU, lecz objawionej przez Boga; nauczanie
peine m ocy, aUlo rytetu . Biblia Tysi'lciecia oddaje (0 rozmaicie: jako ..omajmic" (M( 28,8;
1J 1,1, ] 16,13) .. glosie" (1 ] 1,5) "zapowiadac", "przepowiadae" (Dz 3,18).
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teoretycznych i praktycznych przeswiadczen co do sensu wlasnego Zycia
i Zycia w ogolnoSci. Jeszcze przed dwudziestu laty literatura perna byla
sporow z nowozytnll postawll lub tez sporow mi¢zy przedstawicielami
roznych kierunkow nowoZytnego sWlatopogllldu . Sporow tych obecnie juz
nie ma. Po calosciowych swiatopogllldach pozostaiy tylko okruchy.
Idealizm, na przyklad, skupil si~ na problemach ksztalcema i poszukuje
wspolczesnej dla siebie formy wyrazu w ruchu nowego humanizmu. Nikt
jednak z nowych humanistow nie stworzy! fllozofii zdolnej konkurowac
z niemieckim idealizmem, takiej, ktora ofiarowa!aby caloSctowy swiatop o
gllld czy tez nawet przekonujllCll mterpretacj~ ludzkiego Zycia. Nowy
humanizm pozostal roszczeniem bez wypernienia. Z kolei, chOClaz ani
Marks, ani najwainiejsi przedstawiciele marksizmu nie uznawali metafizy
cznego materi ~izm u (sam Marks zaatakowa! go jako form~ burzuazyjnej
ideologii w swych Tezach 0 Feuerbachu) , to spopularyzowany marksizm
doprowadzi! do ca!kowitego pomieszania tzw. historycznego materializmu
z materialistycznym swiatopogllldem. Nikt jednak, kto zasluguje na miano
cz!owieka wspolczesnego, nie uznaje takiej matena'istycznej metafizyki.
N a nic tez nie zdajll si~ usilowania, aby uznac za swiatopogllldy rozne
inne proby przenikni~Cla zagadki egzystencji Mam tu na mysli tzw.
filozo fi~ Zycia (ktorej najswietmejszym przedstawicielem by! Nietzsche
i ktora, tak w Niemczech jak i we FranCjI, zdoby!a sobie Wlelu zwolen
nikow), filozofi~ nieSWladomosci (ktora pochodzi od Freuda, a ktorej
wp!yw wzrasta z kaZdym dniem), czy w koncu teologiczne i ftlozoficzne
ruchy, powsta!e dzi~ki ponownemu odkryslil Kierkegaarda. Wszystkie te
kierunki myslenia bardziej przyczyniajll si~ do zniszczenia starych swiato
pogllldow aniZeli do bud owy nowego. Co wi~j, ich moc oddzialywania
pochod zi w!asnie stlld, Ze nie Sll one swiatopogl4dami. Cz!owiek nowozyt
ny Zyje bez swiatopogl~ u i jest sWladom, Ze dzi~ki temu stal si~ wierniejszy
rzeczywistoSci. Doswiadczy! on bowiem owej gl~bokiej niepewnoSci egzysten
cji zupelnie niedost~nej dla kogos, kto chroni si~ przed nill w swiatopogl~.
T o oczywiste, iz cz!owiek wspolczesny odnosi si~ do koscielnego
przepowiad ania tak samo jak do irmych autonomicznych swiatopogl~ow.
JeSli je zwalcza, to nie Jako reprezentant mnego od koScielnego swiatopo
gl ~u , ktory sam chce narzucic swoj sposob myslenia. Dostrzega on przeClez
w tym przepowiadaniu sfonnulowanie problemow i ich rozwillzania, ktore
choe w CZ\?Scl jui; nieaktualne, to nadal jednak zachowujll swe znaczenie.
KOScielnego przepowiadallia rue traktuJe on ani lepiej, ani gorzeJ niz
innych pogllldo ,. . . ~ zycle, pogllldow, ktore juz pozna! i pozostawi! za
sob 4. Moma nawet powiedzie6, Ze odnosi si~ do niego raczej lepiej niz
gorzej, gdyz znajduje w nim wi~j zrozumienia dla tajemnicy Zycia aniZeli
w autonomicznych formach swiatopogllldow. Mimo to nie porzuca on
samodzielnoSci. T rwa nadal przy autonomicznej tradycji ostatnich wiekow.
W stosunkudo mini onego okresu wyromia go jednak stosunek do wlasnej
autonomii: nie czyni ona z niego pewnego siebie tworcy, ale pozostawia go
w stanie niepokoju, rozdarcia i cz~sto wlltpliwoSci. Nic dziwnego, Ze
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KOScioly wycilWl~1y z tej sytuacji wniosek i zalecaj~ wsp61czesnemu
czlow,ekowi powr6t do koscielnego autorytetu i tradycji. Odnosi si~ to
w szczeg61nosci do KoSciola katolickiego. Ostatnim dzielem autonomii rna
si~ stae jednoczesna rezygnacja z niej i poddanie si~ koScielnemu auto
rytetowi .

• KoSciOl katolicki i czlowiek wspOlczesny
W tej sytuacji KoSci61 katolicki jest naturalnie uprzywilejowany. Gdyi
tylko on opiera si~ w swym dzialaniu na konsekwentnie stosowanej
zasadzie niesamodzielnoSci czlowieka. T ylko on posiada nieprzerwan~
tradycj~ i autorytet. Dlatego KoSci61 katolicki rna dla wsp6lczesnego
czlowieka czarodziejsk~ niemal sil~ przyci~gania - wobec zachwianej
autonomii tylko on zachowal niezwykie jasn~ swiadomose zwyci~stwa .
Jego przewaga nie wynika te'lko z oslabienia poczucia autonomii u wsp61
czesnego czlowieka, lecz tam z duchowej trd ci zawartej w tradycji
i autorytecie. Tam, gdzie jednostka dzi ~ki wolnej decyzji zyskuje niezalei
nose od zastanej rzeczywistoSci, przestaje bye zwi~zana jej wewn~trzn ~
wartosci~. Tym samym zyskanie wolnoSci, takie religijnej, zostaje okupio
ne utrat~ iywej treSci. Utrata owej religijnej i d uchowej treSci jest tak
wielka, ze stale graniczy z jej zupelnym wyczerpaniem. Jui tylko rzadko
moma od nalezc poczucie pewnego siebie, spontanicznego i ycia. Zr6dla
przeszloSci ~ prawie wyschn i~te, a jej d uchowa substancja niemal w zupel
nOSci zostala roztrwoniona.
Choe KOSci61 katolicki z pewno Sci~ ustrzegi religijn~ substancj~, to
jednak za cen~ swego coraz bardziej nieprzenikliwego zaskorupienia.
Gdyby ta skorupa i pancerz zostaly raz rozbi te, naszym oczom, bye more,
ukazalaby si~ skryta za nimi substancja. Jej moc oswietlania pozwolilaby
nam wejrzee w utracone dziedzictwo, kt6rego posiadanie wypelnialo
niegdys trde naszego Zycia. T aka mysl budzi t~skn ot~ za mlodoSci~ lud6w
naszego kr~gu kulturowego.
Nic wi~c dziwnego, ie KoSci61 katolicki zyskal tak przemoiny wplyw
na wsp6lczesnego czlowieka. Ofiarowuje mu on dwie rzeczy: ·uwolnienie od
ci~Zaru autonornicznej odpowiedzialnoSci i dar prastarej, niegdys do niego
nalez~cej, substancji Zyciowej. Raczej dziwnym jest to, ii wplyw KOScioia
katolickiego nie jest jeszcze wi~kszy, ie jego zwyci~ska swiadomose nie
zyskuje jeszcze wyrainiejszego potwierdzenia i ie liczba nawr6cen na
protestan tyzm wci~z raczej wzrasta aniieli maleje. Co jednak przede
wszystkim osobliwe, to fakt, ii ci, kt6rzy wyrazaj~ istot~ swi adomosci
wsp6lczesnej, wca.1e nie ulegaj~ pokusie wyzbycia si~ wlasnej autonomii,
nawet jeSli jest ona zachwiana i nieokreSlona. Nie da si~ tego wytlumaczye
zeskorupieniem i zmechanizowaniem aparatu wladzy KoSciola, kt6re
mialybyod niego odpychae. Gdyby pod skoruN kryla si~ prawda, tw6rczy
czlowiek pragn~lby j~ uwolnie. Nic tei nie pomoie tiumaczenie, ie silnie
romanski charakter katolicyzmu od pycha od niego angl osask~ i gennansk'l
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P6lnoc. Nieraz si~ okazywalo, ze katolicyzm natrafial na wi~kszy opor
w krajach romanskich niz w p6lnocnych. T u musi chodzie 0 cos zupelnie
innego: 0 ile czlowiek zdobyl - choeby zachwian~ i nieokrdlon~ - auto
nomi~, to zyskal on tym samym nowe doswiadczenie, kt6rego nie
wyrzeknie si~ nawet, gdyby zapragn¥ posluchae wezwania KoSciola katolic
kiego. Trzeba odkrye i zrozumiee, na czym pol ega owo wsp6lne protestan
towi i Zyj~mu w swieckiej autonomii czlowiekowi doswiadczenie. To one
okresla religijn~, a zatem i duchow~ wspolczesn~ egzystencj~.

• Ludzka sytuacja graniczDa
To wlaSnie przezycie sytuacji granicznej i bezwarunkowego zagroZenia
ludzkiego bytu strzeze wsp6lczesnego czlowieka przed ucieczk~ w niesamo
dzielnosc. Tyni, co protestanckie w protestan tyzmie, jest i musi zawsze bye
przepowiadanie ludzkiej sytuacji granicznej i bezwarunkowego zagrozenia
ludzkiego bytu. Czlowiek nowoZytny, wbrew kruchosci swej autonomii,
got6w jest cwo poslanie przyj ~e i podj~e je, odrzucaj ~c w ten sposob
poku~ zar6wno religijnego jak i niereligijnego zabezpieczenia.
Skoro pytamy 0 protestanckose w protestantyzmie, zakladamy tym
samym, Ze nie stanowi onajego jedynego elementu. Bowiem protestantyzm
t9 nie t y I k 0 protestantyzm, ale takZe i p r zed e w s z y s t k i m chrzeScijan
stwo. TakZe i przede wszystkim za jego posrednictwem i w nim objawia si~
nowy, ujrzany w Jezusie Chrystusie, byt. Ma on w sobie pelni~ duchowej
trdci dos t~pnej dla kazdego, kto tylko zna rzeczywist~ ewange\iczn~
poboZnosc i bezkompromisowe ewangeliczne chrzeScijanstwo. R6wniez i to
jest rzeczywist osci~, kt6ra nawet zmieszana z innymi elementami, niczym
krew obiega Zyly wychowanych w protestantyzmie narodow. Jesli nawet
idea KOScioia narodowego (czyli KoSciola, ktorego poslanie okrdla
obyczaje i swiatopogl ~d calego narodu) bylaby tylko Zyczeniem i pustym
uroszczeniem, wywiera ona nadaI wplyw na narody protestanckie i nie
moZe zostae, jak to si~ cz~t o zd arzalo, przeoczona.
NiemaI we wszystkich dzielach autonomicznej kultury mom a dostrzec
slady protestanckiego ducha. Jak juz powiedziano, protestantyzm jest
takze i przede wszystkim chrzeScijanstwem. Nigdy nie chcial bye inaczej
pojmowany i przyn aIez~ce do niego KoScioly niemieckie przyj~1y nazw~
ewangelickich, a nie protestanckich. A przeciez nazwa "protestantyzm"
pozostala: utracila swe znaczenie panstwowo-polityczne i stala si~ poj~
ciem religijnym. Opisuje ono jednO! stron~, jeden decyd uj~cy element
rozwini~cia chrzeScijanskiej substancji.
To, co rzeczywiScie protestanckie, polega zatem na radykaInym przepo
wiad ani u ludzkiej sytuacji granicznej i na protdcie przeciw wszelkim
probom jej zalagodzenia, nawet gdyby odwolywaly si~ olle do srodkow
religijnych, do pomocy calej pelni, gl~bi oraz bezgranicznoSci rnistycznej
i sakramentaInej poboZnoSci.
Protestantyzm narodzil si~ w waIce 0 znaczenie nauki 0 usprawied
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liwieniu. Dla wspolczesnego czlowieka, nawet dla czlonka KOSciola
protestanckiego, poj~e to jest obce i to tak dalece, ze, jak sam c~sto
mialem sposobnosc stwierdzic, nie rna prawie sposobu uczynienia go
zrozumialym. A przeciez to wlasme spor 0 to poj~e zruszczyl jednosc
chrzeScijanstwa, podzielil Europ~ i szczegolme Niemcy, przysporzyl nie
skonczoneJ liczby m~ennikow, doprowadZiI do rozp~tania najkrwaw
szych I naJokrutniejszych wojen przeszloSci, okreShl wspoln~ europejsk~ .
a przez to ludzk~ histori~. Problem ktory przez p6ltora W1eku wcale
nieodleglej przeszloSCl byl omawiany we wszystkich domach i warsztatach .
na wszystkich rynkach i we wszystkich karczmach Niemiec, s~a ' Sl~ te az
niezrozumialy nawet dla wyksztalconych eht. Mamy tu do czyrue -. ia
z bezprecedensowym zerwaniem tradycji. Dlatego nie wolno nam przY.i ~
moZliwoSci prostego cofni~a si~ ponad ~ przepaSci~ i ponownego zaczerp
ni~a ze irood reformacji. Moim zdaruem, zmierzaj~ w tym kierunku
usilowania teologiczne, ktore moma by zamkn~ w hasle renesans Lufra' )
maj~ bardziej naukowe antzeli praktyczne (czyli ksztaltuj ce wsp6lczesnosc)
znaczenie religijne. W stosunku do Lutra wsrod warstw wyksztalconych
panuJe zupelna oboj~tnoSc, a wsroo proletariatu nawet zdecydowana
wrogosc. Musimy wi~ spojrzec od nowa na t~ rzeczyWIstoSc, 0 ktor~ si~
wowczas spierano i ktora rue ulegla zmlanie az do dzisiaj, a takze nauczyc si~
ujmowania jej w nowe, dla wspolczesnego czlowieka przeznaczone slowa.
S4d mowimy 0 sytuacji graruczne j czlowieka i Sll'lZlffiY, iz owe rozd Zleraj~ce
caly kontynent walki rue toczyly Sl~ 0 sprawy zaSci.anka,jak to wodruesieniu
do Lutra powiedzial Nietzsche, lecz byly walkami 0 ludzk~ spraw~ w ogole,
o spraw~ rozumienia ludzkiej sytuacji granicznej.
'
Taka sytuacja graniczna spelnia si~ tam, gdzie ludzka moZliwosc staje
wprost wobec swego konca, gdy ludzka egzystencja zostaje zderzona
z absolutnym zagroZeniem. Nie chodzi tu 0 przypadek smierci. Zapewne,
doswiadczenie smierci moZe wskazywac na sytu acj~ graniczn~, ale one
sarno tej sytuacji nie ustanawia. Oto dlaczego smierc nie moze uwolnic od
zw~tpienia. Nie da si~ unikn~c doswiadczonego w zw~tpieniu rozdarcia
dzi~ki samemu tylko us uni~ci u cielesnej egzystencji. Sytuacja graniczna,
ktora odslania si~ w akcie zw~tpienia, zagraZa czlowiekoWi na zupelnie
innym poziomie niz na poziomle cie1esnej egzystencji. Ten tylko, kto
poznal sam,! istott(: zagroZenia, wie, ii mysl 0 smierci nie przynosi ulgJ. Wie,
iz zw~tpienie towarzyszyc mu b¢zie takZe w smierci, calkiem niezaleinie
od tego, jak c wo "w smierci" b¢zie sit(: rozumiee.
Doswiadczenie sytuacji granicznej stalo sit(: bowiem moZliwe tylko
dzit(:ki zerwaniu jednoSci mi¢zy czlowiekiem a jego witaln ~ egzystencj~.
Jest one moZliwe, gdyz czlowiek jako czlowiek stoi ponad sw~ witalnll
egzystencj ll, a istnienie w bezposrednioSci bytu zostalo mu odebrane. Bycie
czlowiekiem oznacza wyniesienie ponad sam byt, oznacza trwanie w wol
noSci, wolnosci powiedzenia bytowi T AK albo NIE. Wraz z tll wolnoScill,
ktora stanowi jego istot~ i ktorej nie moZe nie przyjllc, jest dane zagroZenie.
Czlowiek jest ze swej istoty by tern zagrozonym, gdyz nie jest zwillzany ze
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sw~ witaln~ egzystenej~ i moZe jej powiedziee TAK alba NIE. Swiadezy
o tym posiadana przez czlowieka moZliwosc poszukiwania prawdziwego
bytu i domagania si~ sprawiedliwosci. Ten, kto poszukuje prawdziwego
bytu, jest W pewien sposob poza bytem. Ten, kto domaga si~ czegos od
rzeczywistosci, zaklad a, Ze nie jest ona z gory dana. Czlowiek musi szukac
i domagac Sl~ - nie moze przectez zbiec przed swym p rzeznaezeniem.
Nawet gdyby nie ehcial py ac, brak pytania b¢zie od powiedzi~ na pytanie.
Nawet gdyby rue ehcial si~ niczego d omagac, ten brak wymagania b¢zie
posluszenstwem wymaganiu. Czlowiek dziala zawsze, nawet gdy jego
dzialanie polega na bezczynnoSci. Czlowiek zawsze podejmuje deeyzje
w wolnosCl, nawet gdy przedmlOtem deeyzji jest usilowanie ucieczki przed
wolnosci~. Owa nieuniknionosc wolnoSci, owa konieeznosc podejmowania
decyzji stan owi n ajgl~bszy niepokoj naszego bytowania, gd yz to wlasnie
ona zagrala naszemu bytowi.
To, ze woln osc jest czyms nieuniknionym, nie byloby dla nas za
grozeniem, gdyby dla naszego bytu bylo calkiem oboj~tne, jak~ deeyzj~
podejmiemy. JeSli jesteSmy wolni, to takiej oboj~tnoSci nie rna. Co wi~cej,
aby trwac w wolnoSci, musimy dostrzegac skierowane do nas bezwarun
kowe wymaganie uehwytywania prawdziwego bytu i urzeezywistniania
dobra. 0 ile temu wymaganiu nie stanie si~ zadosc - a p rzeciez nie moZe
oho byc calkiem wypemione - n asz~ egzystenej ~ dotknie rozdarcie, owa
straszliwa m~k a, od kt6rej nawet smierc nie zdola nas wyswobodzic. T am ,
gdzie owa sytuaeja doswiadczana jest w calej swojej bezwarunkowosci
i nieuniknionoSci, tam tez mamy do ezynienia z lud zk~ sytuaej~ granieznll.
Miejsce zagroZenia przez nie-byt w jego absolutnym sensie, miejsce, gdzie
nasza eala egzysteneja staje wobee nie-bytu, jest wlasnie miejscem, gdzie
dochodzi do sytuaeji granlcznej.
Powaga ludzkiego polozenia moZe zostac oezywiScie zatajona i po
mniejszona, jesli czlowiek odwola si~ do juz osi llgni~teJ prawdy i juz
wypemlonego illdania, w ten sposob unikajllc absolutnego zagroZenia.
Taka moZliwosc istnieje i w pewien sposob jest dla nas jedynym wyjsciem.
Zycie z bezwarunkowll powagll przyjmuje na siebie tylko taki ezlowiek,
ktory oWll moZliwoScill gardzi, ktorego egzystencja przyjmuje wyzwanie
sytuacJi granicznej. T ylko on wie, Ze jego egzysteneja nigd y i w zaden
sposob nie ·.yska zabezpieezenia: ani przez zan urzenie w witalnoSci
procesow iycia, ani przez duchowll tworezosc, ani przez sakramenty, ani
przez rnistyk~ i ascez~, ani przez prawoWlemosc ezy tez pemll poswi~nia
poboZnosc, ani przez nie innego, co tylko mogloby jeszeze nalezee do istoty
religii i bezposredniego iycia rehgijnego. To wlasnie sUa i powaga
staroprotestanekiej postawy sprawily, Ze am ksi~i:a, ani KOSciol, ~ lIi
sakramenty nie zdolaly jej odebrac zrozumienia dla uniwersalnego poloLe
nia czlowieka i bezwarunkowoSci sytuaeji granieznej. W porownaniu do tej
postawy rnistyczno-sakramentalna religia wydaje si~ niepowai:na - jest ona
przeciei: tylko ludzkim zabezpieczeniem przed ostatecznym zagroieniem
tego, co ludzkie. Mniejsza waga, jakll protestant przywillZUje do KoSciola,
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do mszy sw. i do calej sfery religijnej, znajduje swe uzasadnienie w pozos
tawaniu w sytuacji granicznej, ktora wymacza ta.kie grani~ dla prawdy
religijnej. Poniewai: ani KoSci6l, ani religia nie stanowiCl dla protestanta
zabezpieczenia (bo tei i nie mOg<! stanowie), staje on wobec sytuacji granicznej
rownie suwerennie, co wobec kairlej innej ludzkiej moZliwoSci. Nie chodzi tu
przy tym 0 suwerennosc plynClCCl z poczucia wyiszoSci kogos, kto swe
indywidualne przekonanie postawil ponad wszelkie inne, ale 0 suwerennosc
kogos, kto wraz z caIyrn swym cziowieczenstwem, takZe z calCl ludzkCl
religijnoSciCl, zostal doprowadzony do sytuacji bez wyjScia, do sytuacji,
w ktorej stanCll wobec zagroi:enia nie-bytem. Mniejsze znaczenie rna przy tyro
przeciwienstwo mi¢zy p rzekonaniami indywidualnymi a zbiorowymi, niz
napi~e rni¢zy bytem a nie-bytem rozurnianymi jako ostateczne moi:liwoSci
cziowieka. Bye moi:e katolicy rnajCl racj~, gdy twierdzCl, Ze religijnCl substancj~
lepiej potrafi przechowae wspoloota oparta na autorytecie. MylCl si ~ oni
jednak z pewnoSci Cl, gdy istoty protestantyzmu dopatrujCl si~ w znaczeniu
nadawanym usilowaniorn jednostek, ktore same chCCl przekazywae substancj~
religijnCl- Przede wszystkim cbodzi tu 0 doswiadczenie granicy, na rnocy
ktorego substancja religijna z calCl sWCl pelniCl, gI~iCl i odziedziczonCl
rnCldroSciCl zostaje odrzucona, jeSii tyllco probuje dae pewnosc w obliczu
ostatecznego zagroi:enia. Jedynie na tym poziomie naleiy rozumiee spor
chrzeScijanskich wyman, spor nic nie rnajClCY wspoloego z przeciwienstwem:
subiektywizm przeciw wi~zi koScieloej. Oto prawdziwe pytanie: albo calkowita
zgoda n a bycie w sytuacji granicznej, albo zyskanie zabezpieczenia przed
absolutnym zagroZeniem dzi~1ci pornocy KoSciola i sakramentu .

• KoSciOl protestancki i Iudzka sytuacja graniczna
To jasne, ie KoSciol, ktory trwa w tym rniejscu (albo jeszcze lepiej : na
tej granicy kazdego miejsca), rna zupeloie inlle znaczenie, aniieli KoScioiy
niezachwiane w swej pewnoSci co do posiadania religijnej substancji. Musi
si~ on bowiern poddae radykalnej krytyce i pozbawie wszystkiego, co tylko
mogloby oslabie powag~ sytuacji granicznej: sakrarnentu, ktory oddzialuje
magicznie, a zatem przechodzi obok ostatecznego zagrozenia; rnistyki,
ktora chC'lc prowadzie ku prawdziwern u bytowi ornija ostateczne za
groZenie; kaplanstwa, ktore rna przynieSe zabezpieczenie wolne od niepew
noSci ludzkiej egzystencji; koscielnego autorytetu, ktorego zadaniem bylo
by gloszenie nie podlegajClcej groibie bl¢u prawdy; kuitu, ktory ofiarowu
je odurzaj'lce uczucie spelnienia i tym samym d aje zludzenie wypelnienia
ostatecznego z,!:dania. T o jasne, iz KoSciol, ktory stoi w miejscu, gdzie nie
rna ani pi~dzi bezpiecznej zierni, musial przystae na zubozenie wlasnej
istoty, cierpiee na brak spolecznej rzeczywi stosci, a takze, wyrzekajClc si~
wszelkich samych w sobie swi~tych rzeczy, miejsc, ludzi i dzialan, przezye
sekularyzacj{:. T o jasne, iz taki KOSciol rna w sobie tendencj{: do
przeksztalcenia si~ w nieforrnalnCl grup~ swieckich ludzi iyj'!:cych bez
sakramentalnej wi{:zi, ktorzy z pokolenia na pokolenie przekazujCl sobie
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swiadomosc ludzkiej sytuacji granicznej. To jasne, Ze taki KoSci61 za
przeczylby swej istocie, gdyby pr6bowal naSladowae K OScioly sakramen
talne w tym, co si~ OOnosi do kultu, autorytetu, kaplan6w, roli sakramen
tow i opieki duchowej. Jesliby ulegl takiej pokusie, stalby si~ (i stanie si~
z pewnoSci~) tylko niezdam~ kopi~ owych prawdziwie pot~mych form.
Jego moc ma inne zroolo. Jest to moe, ktorej symbolem zostal niegdys
krzyz, gdyz na nim wlasnie ludzkosc przezyla, jak nigdy przedtem ani
nigdy potem, doswiadczenie ludzkiej sytuacji granicznej. W tej mocy, w tej
bezsilnoSci i w tym ubostwie trwae b¢ zie KoSci61 ewangelicki tak dlugo,
jak dlugo zachowa zrozumienie dla sensu swego istnienia.
KoScioiowi ewangelickiemu tak jak i innym stale grozi zapomnienie
o sensie swego poslannictwa. NajjaSniejszym wyrazem tej niepami~ bylo
przekonanie, Ze wraz z gloszeniem "czystej nauki" zdobyl on na w!asnosc
niewzruszon~ p rawd ~. Wynikalo to z niezrozumienia maczenia bycia w sytua
cji granicmej - malezc si~ w niej to nie tylko odczuc wlasn~ niesprawied
liwosc, lecz takZe utracie prawd~. Wbrew temu wierzono, i:e prawd~ moma
posi~ na wlasnosc, i:e moina j~ uchwycie zamkni~t~ w slowach Biblii, ktore
objaSnia czysta nauka KoScioia. Poniewai: w ten sposab zostalo wysuni~te
4danie posiadania pewnej prawdy i czystej nauki, nast@ilo zerwanie
z doswiadczeniem sytuacji granicznej. KoSci61 protestancki utracil sw~ isto~
i moe. I tak doszlo do tego, iz wlaSnie te punkty nauki, kt6re zdawaly si~
najpewniejsze, zostaly rad ykalnie i bezpardonowo zakwestionowane z pozycji
pozakoScielnych. Autonomicm a kultura krok po kroku niszczyla szance
rzekomej pewnoSci. Zacz¥ si~ odwrot, w trakcie kt6rego trzeba bylo
zrezygnowaC z wszystkiego, co do~d zdawalo si~ niepOOwaZalne. KoSci61
protestancki malazl si~ obecnie w poloi:eniu, w ktorym iaden element jego
dawnej nauki nie spoczywa bezpiecznie w jego posiadaniu. To sarno jednak
poloi:enie stalo si~ dla niekt6rych iroolem mysli, iz zadaniem KoScioia nie jest
obrona obszaru religijnoSci, lecz przepowiadanie sytuacji granicmej. Jej
doswiadczenie poddaje w ~tpliwosc tak wszelk~ swieck0S6 jak i religijnosc.
W ten sposab moma bylo zrezygnowaC z postawy obronnej. Obron~ zas~pil
atak. Przy tym celem tego ataku nie bylo odzyskanie utraconych pozycji, ku
czemu mogla kierowaC wola moeY koScielnej hierarchii (nie brakuje jej
przeciez tam w protestantyzmie), lecz zakwestionowanie kaidej fo rmy
bezwarunkowego roszczenia: czy to ze strony kultury, czy religii. KoSci61
protestancki nie rna ani prawa, ani tel nie czuje si~ powolany do wy
st~owania na polu zwalczaj~ych si~ Swiatopoglqdow, ale musi walczye po
drugiej stronie tego swiata, gdzie jego zadaniem jest poddawanie wszystkiego
pod osqd oparty na doswiadczeniu sytuacji granicmej.
JeSli jest prawd~, co zostalo powiedziane na wst~pie, i:e czlcwi ~k
wspolczesny posiada zrozumienie dla bezwarunkowego zagroi:enia ludzkiej
sytuacji, maczyloby to, iz czlowiek wspolczesny musi bye otwarty na
poslanie KOScioia ewangelickiego. Warunkiem otwarcia jest jednak 00
powiadaj~ca polozeniu tego czlowieka forma wyrazu poslania. Ale to
omacza zerwanie z form~ wyrazu wlaSciw~ dla okresu refonnacji, a w jesz
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cze wi~kszym stopniu zerwanie z obecn~ form~ nauczania wi~kszosci
KoSciol6w ewangelickich.
W pewien spos6b dzi~ki doswiadczeniu sytuacji graniC7.nej mog~ zyskae
na jasnoSci taki:e slowa biblijne i slowo - usprawiedliwienie. Sprawied
liwose byla starotestamentowym slowem, ui:ywanym najpierw przez Pawla,
a potem Lutra. Przy jego pomocy mogli oni wyrazie bezwarunkowose
i nieuchronnosc i:l!dania skierowanego do czlowieka jako czlowieka.
Kazdy, kto tylko znalazl si~ w sytuacji granicznej, wie, Ze spraWledliwose
jest tym, czego mu brakuje, Ze ludzka wolnosc jest zarazem ludzk~
dwuznacznoScill, obecn ym w kaidym czlowieku przernieszaniem prawdy
i nieprawdy, sprawiedliwosci i niesprawiedliwoSci. GI~bi sytuacji graniczrrej
doswiadczal zakonnik Marcin Luter i dlatego odtr~C11 wszelkie zabez
pieczenia, jakie mu tylko mogly ofiarowac KoSci61 i poboznosc. Pozostal
on w niej i tak poznal, ze jest to sytuacja, z kt6rej nie moma wyjsc, bo
tylko w niej moZe zostae wypowiedziane T AK dla tego co ludzkie. T AK ,
kt6re nie znajduje swego uzasadnienia w jakiejkolwiek warstwie ludzkiego
bytu, lecz kt6re przychodzi do nas w postaci bezwarunkowego, wolnego
i suwerennego wyroku, kt6ry zapada poza woln osci ~ i poza bytem.
Owo doswiadczenie napotykane na samej granicy czlowieczenstwa
usilowano juz wyrazie za posrednictwem poj¢ rabinicznych, rzymskich
i scholastycznych. Usprawiedliwienie niesprawiedliwego i niepobomego,
ulaskawienie winnego, wypuszczeme na wolnose skazanca, usprawied
liwienie bez uczynk6w, a z wiary jedynie - oto obrazy cz~Sciowo w~tpli we,
a cz~Sci owo juz niezrozumiale. Same w sobie przestaly nas obchodzie. Ale
nadal obchodzi nas sprawa, kt6r'l wtedy przy ich pomocy wyraZano i kt6ra
ma wci~z dla na&znaczenie: zagroZenie lego, co ludzkie 1 T AK wypowiada
ne wobec czloWleka tam ty ko, gdZIe owo zagrozenie Jest dostrzegane.
Taki:e czlowiek wsp6lczesny . - i to przede wszystkim on - wie
o dwuznacznoSci ludzkiego i;ycia. Poznal on rozbicie iycia wewn~trznego,
zawarte w dzialaniu rozdarcie oraz demoniczne oNtanie, kt6re dotyka jego
duchowej i spolecznej egzystencji. Wie lalli, Ze za bytem poszlo poznanie:
zostaly one razem wydane bezladowi i nieprawdzie, co 'iYi~cej , szatan
skiemu wypaczeniu i skarlalej prawdzie. W jeszcze wi~kszym stopniu aniZeli
i;ycia duchowego dotyczy to i;ycia spolecznego. I w tej sytuacji, w kt6rej
ulega rozpadowi wi~kszosc tradycyjnych wartoSci i form, jest on popychany
ku przepaSci calkowi tego bezsensu, gdzie grozi mu wessanie, a sk~ wyziera
ku niemu jej demoniczne, a przeciez tak fascyn uj~ oblicze. I r6wniez 0 tym
wie czlowiek wsp6lczesny, Ze jego poioZenie nie jest wynikiem mechanicznej
koniecznoSci , ale losem, w kt6rym znajduje Sl~ mlejsce na wolnosc i win~.
Gdy to wszystko wie, zbliza si~ do zrozurnienia przepowiadanej przez
protestan ty2Itl sytuacji granicmej .

• Protestanckie pnepowiadanie
I oto stalo si~ teraz jasne, jakie bye musi i jakie bye nie moZe
przepowiadanie wobec wsp61czesnego czlowieka. Nie moze bye ono bezpo
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srednim przepowiadaniem religijnych treSci W taki sposab, jak zostaly one
przekazane przez Bibli~ i trad ycj~. Przeciei na tym wlaSnie polega poloi:enie
wspolczesnego czlowieka, i:e w~tpi on w to wszystko, a jego w~tpli wosc
dotyka nawet samego KoSciola protestanckiego. Znaczenie tych treSci,
choeby najwainiejszych, jak Bog, Chrystus, KoSci61 czy Objawienie, zostaio
radykalnie zawestionowane i nadaJ toczy si~ 0 nie spor, tak wsroo teologow
jak i ludzi swieckich. W dawnej ronnie nie mo~ bye one zatem przepowia
dane przez dzisiejszy KoSci6l. Tak dlugo jak ci, ktorzy zostali powolani na
rzecznikow protestanckiego przepowiadania tego nie zrozumiej~, ich praca
nie wywrze najrnniejszego wplywu na najszersze warstwy spoleczenstwa,
a j uz szczegolnie na masy proletariatu. Od czlowieka wsp6lczesnego nie
wolno wymagae bezkrytycznego przyjmowania religijnych treSci - czy to
Boga, czy Chrystusa. Jesli koScielne poslanie si~ tego domaga, znaczy to
tylko, iz nie bierze one powaZnie polozenia wsp6lczesnego czlowieka. Tym
sarnym skazuje si~ one na odrzucenie przez najpowaZniejsze duchowe elity
wspolczesnoSci. Ich przedstawiciele mogliby sarni UZywajllC j~zyka koSciel
nego powiedziee: Bog nie wymaga, aby warunkiem domania n ajgl~bszego
utrapienia, czyli stani~ a przed T AK alba NIE skierowanymi d o czlowieka,
byto jego uprzednie przyj~e religijnej zawartoSci slowa " Bog" i prze
zwyci~zenie w sobie zw~tpienia w Boga. Taki sposob rozumienia religijnej
ptawowitoSci nakladalby na czlowieka nie rnniejszy ciyZar niz prawowitosc
moraJna. Zarowno moraJna jak i religijna prawowitosc zostaly jednak
odrzucone przez radykaJnie uj~t~ nauk~ 0 usprawiedliwieniu. GI~bia znacze
nia nauki 0 usprawiedliwieniu w naszym poloi:eniu i dla czlowieka
wspolczesnego polega na tym, iz pozwala nam ona dostrzegae Boga tam
wlasnie, gdzie zawartosc slowa "Bog" przestala bye dla nas zrozumiala
w re1igijnym przepowiadaniu.
Przepowiadanie KoSciola protestanckiego musi obejmowae trzy elemen
ty: po pierwsze, musi sklaniae ku radykalnemu przeiyciu sytuacji granicznej .
Musi zniszczyc potajemne zastrzei:enia, ktore wspolczesnemu czlowiekowi
uniemoZliwiaj~ stani~e z bezwzgl¢n~ stanowczoSci~ na granicy swej
ludzkiej egzystencji. M usi zniszczye pozostaloSci dajllCych bezpieczenstwo
swiatopogl~ow - tak ideaJistycznych jak i materialistycznych. Juz same
spojrzenie na praktyczne skutki wywolane w rzeczywistoSci spolecznej przez
slowo ,Jdeologia" powinno bye wystarczajllCym ostrze:ieniem przed tymi
wlltpliwymi zabezpieczeniarni. Nauczylismy si~, iz za system ami fIlozoficz
nymi stojll duchowe czy spoleczne sily niciwiadomoSci, ktore dzialaj'l
w zupeJnie innym kierunku, nizby tego chciala swiadomosc. Prawda ta
dotyczy tam niezachwianej wiary w metody naukowe jako najpewniejszej
drogi poznania - naj~ej zreszt~ nie jest to przekonanie wielkich
naukowcow, lecz filozoficznych dyletant6w, ktorzy t~ wiar~ popularyzuj~
(sarna nauka jest swiadoma kryzysu swoich podstaw i to zarowno matema
tyka jak i fizyka, biologia i psychologia). Dotyczy to tam roszczenia
pedagogiki, ktora chce zmieniac spoleczenstwo i ksztaltowac ludzk~ osobo
wosc. Jednak latwo zauwaZye, i:e ksztalcenie, traktowane jako metoda,
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zakladajuz istnienie pewnej treSci, duchowej substancji, do ktorej osi l!gt1i~a
ta metoda rna doprowadzie, lecz ktorej ona sarna nie jest przeciez w stanie
stworzye. Dotyczy to tam przekonan politycznych, niezalemie od tego, czy
ich sens polega na lrultywowaniu minionej tradycji czy tez wyslawianiu
nadchodzClCCj utopii, niezaleZnie od tego, czy opierajll si~ na wierze
w rewolucj~, reakcj~ czy post@. Dawne trad ycje Sll zerwane, zamiast
post@u nastllPily powroty do straszliwej przeszloSci, a utopie przysporzyly
masom jedynie ci~glych ICOzczarowan. Dotyczy to zarowno ideologii nac
jonalistycznych, ktorych demonicznosc staje si~ coraz bardziej widoczna, jak
i kosmopolitycznych nadbudow, ku kt6rym zwraca si~ w nie mniejszym
stopniu pacyfistyczlliY idealizm, co imperialistyczna wola mocy. Dotyczy to
takie ostatnich prob wszelkiego rodzaju psychoterapeut6w, ktorzy stosuj~
metody techniki chcieli stworzye wolnll od niepewnoSci osobowosc i ktorzy
pornimo calej swej gl~bi i rewolucyjnej sily nie sll zdolni do nadania iyciu
ostatecznego sens.u i malezienia jego d uchowego centrum. Dotyczy to takZe
szczegolnie rozpowszechnionej ucieczki w pra~, iycie zawodowe, konkuren
cj~ gospodarCZll i dzialalnosc dobroczynnll, kt6re slu4 za schronienie przed
zagroZeniem sytuacji granicznej. Dotyczy to takZe nowych form rnistyki
i okultyzmu, treningow woli itd., ktore, jakiekolwiek by nie byly ich zaslugi,
ProwadZll do zatarcia powagi sytuacji granicmej i do krzewienia fanatyzmu
oraz pychy. W koncu protestanckie przepowiadanie powinno zniszczye
takZe osta1tnie, najbardziej wyrafmowane i przebiegle zabezpieczenie wspol
czesnego czlowieka, czyli estetyczne udramatyzowanie wlasnego poloZenia,
gdy niczym Narcyz w lustrze syci si~ on oglllrlaniem tragicznego cz~sto
rozpadu, i gdy w ten spos6b, tak pomyslowy lecz przeciez samobOjczy,
ucieka przed doswiadczeniem sytuacji granicznej. Oto jest jedna strona
protestanckiego przepowiadania.
Po drugie, protestantyzm musi mowie T AK, kt6re zostaje wypowiedzia
ne do czlowieka, gdy z bezwarunkowll powa~ przeZywa on sytuacj~
granicznll. Musi mowie 0 wyroku, kt6ry daje nam pewnosc dzi~ki temu, iz
pozbawia nas wszelkiej pewnoSci; wyroku, ktory zwiastuje narn zdrowie
wlasnie wtedy, kiedy naszll dusz~ i iycie wsp6lnotowe dotkn~o rozbicie
i rozpacz; 'wyroku, kt6ry przyznaje nam prawd~ wsrOd chaosu wywolanego
brakiem prawdy; wyroku, ktory zaswiadcza 0 sensie naszego iycia wlaSnie
wtedy, gdy kaZdy sens. jest zagrozony. Na tym polega bowiem rdzen i istota
chrzeScijanskiego przepowiadania i trzeba go bronie jak rzeczy najcenniej
szych, jak rdzenia i istoty wlaSnie. Mowienie 0 T AK nie moZe stae si~
ui:ywanym w kazaniach schematem, nie moma z niego uczynie nowego,
jeszcze szczelniejszego i przez to bardziej falszywego, zabezpieczenia. Ono
musi zachowaC gI~bi~, ktora jest Hem kaZdego przepowiadania, musi bye
tym, co przepowiadaniu nadaje ton i moc.
Po trzecie wreszcie, protestantyzm musi swiadczye 0 nowym bycie, dzi~ki
ktoremu powstala moZliwosc wiarygodnego wypowiadania slowa TAK.
Wiarygodnosc oznacza, i.e nie sluiy one za zabezpieczenie. Nowy byt stal si~
dla chrzeScijanskiej wiary widzialny w obrazie J ezusa jako Chrystusa.
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Oddzialuje on zarowno na iycie jednostki, jak i wspolnoty. Nawet natura,
poprzez sakramenty, nie jest wyl'!czona spod jego wplywu. I jdli uprzednio
zmuszeni bylismy mowic 0 ubostwie protestantyzmu, t o teraz mOZemy
mowic 0 jego bogactwie: iyciu w oparciu 0 nowy byt. WlaSnie dlatego, Ze
protestancka zasada, czyli przepowiadanie sytuacji granicznej, pozwala na
przezwyci~ienie wszelkich pozornie absolutnych granic przed s<!dem, ktoremu
wszystko podpada, protestantyzm moZe si~ otworzyc wobec wszystJc.iego
- wobec tego co religijne i tego co swieckie, tego co przeszle i tego co przyszle,
tego co jednostkowe i tego co spoleczne. W oparciu 0 DOWY byt, kt6ry dziala
w~zie i kt6ry przenika kaide :mmkni~e, mog'! zostae przekroczone
wszystJc.ie granice. Kultura nie jest poddana religii, a religia nie roztapia si~
w kulturze. Protestantyzm ani nie pozbawia wainoSci kultury, ani jej tez nie
idealizuje. Pr6buje on zrozumiee jej religijn'! substancj~, jej d uchowe fun
damenty i jej teonomiczn,! nat~. Protestantyzm takZe nie uniewainia i nie
idealizuje religii. Probuje on interpretowaC religi~ jako bezposredni, inten
cjonalny wyraz duchowej substancji, ktora w form ach kulturowych przejawia
si~ posrednio i bez zrozumienia swego sensu. W flen sposob zasada protestan
cka odmawia KoSciolowi prawa do posiadania wydzielonej sfery swi~tej,
a kulturze sfery swieckiej. laden obszar rue moZe bye wYlllczony spod os<!du,
ktory zapada w sytuacji granicznej.
, Dzi~ki zrozurnieniu, na czym polega postawa protestantyzmu wobec
KoSciola i kuitury, mOZemy jednoczesnie zdobyc odpowiedz na pytanie,
gdzie znajdziemy protestantyzm i kto glosi naprawd~ protestanck,! zasad~?
Odpowiedz brzmi: protestantyzm moma spotkac tylko tam, gdzie w opar
ciu 0 doswiadczenie nowego bytu jest przepowiaoana ludzka sytuacja
graniczna z jej bezwzgl¢nym TAK i NIE. Jest on tam i nigdzie indziej.
ChociaZ duch protestantyzmu moze si~ przejawic w zorganizowanym
KoSciele, to jednak Jego istot~ - doswiadczenie sytuacji granicznej - z pew
noSci,!latwiej jest napotkac poza koscieln q stmktur'!. Protestanckq zasad~
mogq glosic ruchy, ktore naleZ,! tak do sfery koScielnej jak i swieckiejc
Mog,! j,! glosic tak grupy jak i pojed yncze osob y, ktore przy pomoey
ehrzeScijanskieh oraz protestanckich symboli (albo bez nich) zdolne s,!
wyraZac rzeczywist'! sytuacj~ czlowieka postawionego wobec tego, co
ostateczne i bezwarunkowe. Jesli czyniq to lepiej i z wi~ksZll wiarygodnos
ci q niz oficjaIne KoScioly, wowczas to one, a nie KoScioly reprezentowac
b¢,! wobec wsp6lczesnego czlowieka prawdziwy p ro testantyzm.

Paul Tillie"
Ilwn. Pawel Lisicki
Fragment

ksi~

De, P,oleslanlismus - P,inzjp und Wj,k/jchkej/, Stuttgart 1950.

KS. TOMASZ ~CLAWSKI

PROTESTANCI
CHODZl\ PO GRANICACH
Pro/es/an/en sind Grenzganger
Paul TilIich

O. "Protestanci chodz~ po granicach." Te slowa trafiaj'l: w sarno sedno
sprawy. Przy calej ich powadze nie mog~ si~ jednak powstrzymac od
skomentowania ich najpierw za pomoq opowiastld malo powainej, ale
dobrze oddaj~cej zupelnle inne doswiadczenie stron rodzinnych (i dlatego,
niechCll:cy, takie moZliwy stosunek do tego badania granic, na kt6re wci~:i
na nowo pozwalaj~ sobie protestanci). Oto:i do pewnego powainego
naszego rzemieslnika przyszedlldedys z prosb~ 0 wsparcie wlocz~ga, kto ry
twierdzil, Ze w~ruje dookola swiata. Uslyszal natychmiast: ,;A to nie t~y,
panie, to Zle si~ pan wybral, bo tu jest srodek, a nie dookola swiata."
1. Protestanci chodZll po granicach - a tu jest srodek. MoZe to jest zbyt
wielld skeot myslowy, ale Sll:d~, :ie w gruncie rzeczy na tym wlasnie polega
nasz problem z protestantyzmem. Kto - jak wi~kszosc z nas - :iyje
w swiecie religijnie w miar~ upofZ'l:dkowanym, ten stosunkowo szybko
i latwo znajduje w nim tald srodek (:ieby nie powiedziee: tak~ sredniosc), :ie
ju:i prawie nie potrafi zrozumiec, po co niektorzy chrzeSc:ijanie chadzaj~
po trudnych i niebezpiecznych granicach wlasnej i cudzej wiary i religijnego
doswiadczenia. Chcialbym dlatego sprobowac powiedziec na tym miejscu
cos 0 sprawie tych wlasnie granic - i w ten sposob tak:ie 0 ludziach, kt6rzy
je dla nas odkrywaj~. Nie tyle zatem 0 pozytywnej obecnoSci lub
nieobecnosci w naszym :iyciu religijnym wartoSci wyrastaj~cych z Refor
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macji, i nie

0

dokonujltcym

si~

w ostatnich

dziesi~eioleciach spotkani u
Ch~ mowic raczej

i wzajemnym wzbogaceniu obu tradycji teologicznych.

o tyro wlasnie szczegolnym protestanckim doswiadczeni u chodzenia po
granicach, ktore ostatecznie wydaje rni si~ decydujltce dla zrozumienia
prawdziwej wielkoSci i zarazem slaboSci ducha reformacyjnego. Doswiad
czenie to nalezy rozumiec moZliwie trzeZwo j zupemie nie romantycznie.
Wtedy dopiero widac jego rzeczywistlt sil~. Zeby je przedstawic, posluz~ si~
kilkoma przykladami skupionymi wokol jedynego prawdziwie granicznego
pytania kai:dej teologii: wokol pytania 0 Boga. Trzeba przy tym pami~tac,
Ze jakkolwiek doswiadczenie granicy, 0 ktore tu chodzi, ujawnilo si~ ze
szczegolnlt sillt w historycznym protestantyzmie, nie stanowi ono bynaj
mniej jego wylltcznej wlasnoSci, pojawialo si~ juz dawniej i pojawia si~
takze dzisiaj, . poza teologilt protestancklt, alba nawet w ogole poza
chrzeScijanstwem. W tym sensie jest ono jednym z najbardziej pod
stawowych doswiadczen religijnych w ogole.
2. Zacznijmy od dwu swiadectw wyrazajltcych wyrosly z ducha refor
macyjnego stosunek czlowieka wierzltcego do Boga. Pierwsze moma
od nieSc do historycznych pocZlltkow protestantyzmu, slt to bowiem
fragmenty dwu dawnych choralow wlltczone przez Bacha do Pasji wg sw.

Mateusza:
Co chce moj Bog, niech b~zie wciltz,
Bo to tez jest najlepsze,
Pomagae b~zie Jego moc,
Tylko Mu mocno wierzcie,
Wybawia z trwog
Laskawy Bog
I wedlug miary karei.
Kto ufac chce,
Z pewnoScilt wie,
Ze nigdy Go nie straei.

Choeiem Ciebie sam utracil
Wracam juz do Ciebie znow
DJug moj przecie Syn Twoj splacil
przez swoj krzyz i smierei bol.
Nie zaprzeczam - to m6j grzech,
Ale Twoja laska jest
Wiele wi~ksza niili winy
Ktore w sobie weiltz nosimy.
(tl. tw)
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Drugie swiadectwo, wiersz K urta Marti, dose kontrowersyjnego szwaj
carskiego pastora, teologa, polityka i poety, mom a potraktowae jako
sygnal z aktualnego "punktu dojScia" pewnej tradycji i zwillzanego z nill
religijnego doswiadczenia.
panu naszemu bogu
wcale ale to wcale si~ nie spodobalo
Ze gustave. lips
zgin~l w wypadku samochodowym
po
po
po
po
po

pierwsze byl taki mlody
drugie dla swojej zony byl czulym m~zem
trzecie wesolym ojcem dwojga dzieci
czwarte dobrym przyjacielem
pillte mial tyle wspanialych pomyslow

co b¢zie teraz bez niego?
czym bez niego jest jego zona?
kto pobawi si~ z dzieemi?
kto moZe zastilPie przyjaciela?
kto ma tyle pomyslow?
pan u naszemu bogu
wcale ale to wcale si~ nie spodobalo
Ze niektorzy z was pomysleli
Ze cos takiego moglo mu si~ spodobae
w imi~ tego ktory wskrzeszal zrnarlych
w imi~ tego ktory sam zrnartwychwstal
protestujemy przeciwko smierci gustav a e. lipsa
(tl. tw)
Romica mi¢zy tymi tekstami zdaje si~ w pierwszej chwili zupelnie
czytelna: wyraia si~ w odmiennym porz~ku swiata i konsekwentnie
zrnienionym stosunku czlowieka do Boga. To, co znajdujemy w swiadec
twie pierwszym, wyda si~ nam zapewne wzgJ¢nie latwe do zaakcep
towania: jest rzecz~ w miar~ jasn~, kim jest Bog tych choralow i kim jest
zwracajllcy si~ do Niego czlowiek. Skoro czlowiek ten uznaje Boga n ad
so b ~ i w ten sposob staje przez swoj~ wiallt,! po Jego stronie, moZe si~
spodziewac, ze i Bog b¢zie po jego stronie, nie przestaj~c jednakZe bye
Bogiem po n ad jego ludzk~ slaboSci~. W swiadectwie d rugim to sarno
wcale juz tak jasne nie jest. Bog jest w nim bowiem po stronie czlowieka
bardzie j, niz czlowiek sam, ale nie do konca wiadomo, jak
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czlowiek mialby naprawd~ bye po stronie Boga. Cos wainego stalo si~
mi¢zy czlowiekiem a Bogiem - i nie juz nie jest tak jak dawniej. Zwroemy
jednatie uwag~ i na to, Ze w obu tych swiadectwacb dochodzi do glosu
(prawie niezauwaZalnie, bowiem nie tyle w slowach, He raczej w sposobie,
w jaki zostaj::t one wypowiedziane) rowniez cos innego, co sprawia, Ze
mimo wszystkich romic S::t one sobie naprawd~ bliskie. Jest to n i e p 0 k 0
h c a 0 d wag a, z jak::t w obu z nicb c z l ow i e k p r z e maw i a w i m i e 
n i u Bog a. Bye moZe najwai:niejszym iroolem tej szczegolnej odwagi jest
obecne w teologii ewangelickiej od samego pocZlltku utozsamienie ob
jawienia si~ Boga w calej Jego prawdziwosci z wydarzeniem K rzyza. Wolno
wi~c powiedzie6 najpierw z Marcinem Lutrem, Ze na Krzyru spotykamy
Deum revelatum sub contrario, Boga objawionego w [swoim] przeciwien
stwie, trzeba j~dnak pojsc jeszcze dalej i powiedziee z Karlem Barthem, Ze
"Jego istnienie jako Boga jest istnieniem w wydarzaniu si{: tej oto Jego
wlasnej historii" - tej jedynej historii, ktorej ostatnim lud zkim slowem jest
KrzyZ (Kirchliche Dogmatik IV/I, 224).
3. Trzeba zdawae sobie spraw~ z konsekwencji takich slow - nie jest to
bowiem jedynie pewne pozytywne stwierdzenie teologiczne dotycz::tce
w miar~ dob rze nam manego stanu rzeczy, moZliwe i wzgl¢nie oczywiste
w zwyczajnych ramach chrzeScijanskiej teologii. Jest to raczej wypowie
dziany w imi~ Boga samego protest przeciw temu, co 0 tymze Bogu
zwykliSmy myslee i mowie.
Wiemosc Boga jest Jego zstllPieniem i trwaniem w najy\!bszych lud zkich
wlltpliwosciach i ciemnosci. (...) Id zie na krzyz i w Smierc. U szczytu, u cel u
swej drogi jest juz zupelnym zaprzeczeniem wielkosci ( ... ), ale wlasnie w tym
zaprzeezeniu (Boi:e moj, Boze moj, czemus mnie opuScil?), wmsnie w tym, i:e
On rezygnuje ze wszystkich genialnych, duchowych, bohaterskich, estetycz
nych, filozofi cznych, wszystkich w ogole mozliwoSci czlowieka, tam gdzie nic
wi ~j juz nie jest mozliwe, gdzie nic juz nie wid ae, wlaSnie dlatego On
wypemia (...) wszystkie moi:liwosci ludzkiego rozwoju. D I at e g 0 wywyi:szyl
Go Bog; s t II d zostaje rozpomany jako Chrystus; t a k jest swiaUem rzeezy
ostateeznych j aSniejllcym ponad wszystkim i we wszystkim. Widzimy w N im
Bo4 wiemosc n aprawd~ w y \!bi piekla. Mesjasz jest kresem czlowieka.
Taki:e tu, tu wlaSnie, Bog jest wiem y (Karl Barth, Der Romer brief, 1922,74).

4. Stosunkowo latwo jest rzucic przeciw takiemu sposobowi myslenia
o Bogu cal::t sil~ tradycyjnej pozytyw nej teologii ukazuj::tcej Go w Jego
wspanialoSci, pi ~knie, majestacie, wszechmocy i pelni - alba raczej
w y d aj e s i~, Ze latwo to zrobic. Jedn atie jest to sila i latwosc w gruncie
rzeczy pozorna i zludna. Zeby pokazac jak bardzo, mus~ teraz powiedzie6
o pewnym zwykle skrywanym przezyciu i zwi::tzanym z nim m~::tcym
podejrzeniu. A poniewaZ nie S::t to sprawy, 0 ktorych roztropni chrzeS
cijanie zwykli rozprawiae publicznie, chcialbym, i:eby to, co powiem,
zostalo przyj{:te najpierw po prostu tak, jak zostanie powiedziane, jako nie
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do konca przemyslany sygnal i mak czegos, 0 czym bardzo trudno mowic
w sposob dostatecmie jasny, zrownowazony i uporzl}dkowany. Nie mog~
jednak 0 tym nie m6wic, jesli mam zaswi adczye, czymjest to doswiadczenie
granicy, z kt6rego rodzi si~ protest sarnotnego czlowieka wobec takiej
wiary, kt6rej si~ wydaje, :ie jui: wszystko dobrze poj~la; z tego sarnego
doswiadczenia rodzi si~ bowiem r6wniez odwaga takiego czlowieka wobec
jego wlasnej choCby najwi~kszej niewiary. Wydaje mi si~ mianowicie, :ie
znam dobrze i od bardzo dawna to dziwne, niejasne i niepokojllce
poczucie, i:e na prawd ~ nie j est tak, ja k na m m6will 0 B o gu
i jak my s ami na c o dzien m owiroy 0 Nim za innyroi, ze to
ostatec znie nie jest praw dll - a przyn ajm niej ni e jest
takll pr aw dll 0 Bogu j a k ll (zdawalo si~ nam) b y e po win n o.
Odkllrl to poczucie m am, nie roog~ nie pytae samego siebie, czy to jest
tylko moje wlasne wyjlltkowe doswiadczenie - tak czy inaczej przeze mnie
samego zawinione - czy tez mo:ie jest tak, :ie i innym ludziom na co dzien
spokojnie wierzllcym zdarzajll si~ chwile, w kt6rych roniej lub bardziej
jasno czujll i wiedzll to sarno. Wcale nie mog~ si~ dziwic, ze kto cos takiego
przezywa, zazwyczaj ani nie chce, ani nie potrafi si~ do tego przymae
(nawet przed sobll sarnym) - najpierw dlatego, :ie, jak juz powiedzi alem,
nie Sll to sprawy, 0 kt6rych roztropny chrzeScijanin rozprawia publicznie,
a jeszcze bardziej dlatego, i;e wobec takich przezye wyjlltkowo latwo
o podejrzenie, ze to tylko z nami samymi jest cos nie w porZlldku,
a wszyscy inni zapewne czujll dokladnie tak , jak wierzll i m6will.
5. Czy przestrach i obawa przed mOWleniem 0 tym niepokojllcym'
poczuciu nie bierze si~ z naprawd~ mocno i gI~boko tkwillcego w nas
przekonania, :ie jdli Pan B6g nie zechce bye w naszym bezposredniro
i osobistym doswiadczeniu taki, jaki bye powinien, to b¢ zie g o r s z y: :ie
wtedy oka:ie si~ moi;e tylko naszym ludzkiro samozludzeniem, niemllrlrll
wym6wkll, bemadziejnll pr6bll ukrycia si~ przed prawdll 0 nas sarnych
i 0 naszym swiecie - i;e wi~c poka:ie si~ wtedy raz na zawsze z ostatecznll
i nieublaganll pewnoScill, i;e jui: naprawd~ nie rna na co czekac: niczego
lepszego, niczego pi~kniejszego, niczego bardziej wznioslego, nii: to biedne
i glupie, co wcilli: na nowo widzimy w sobie samych i wok61 siebie, nie rna,
nigdy nie bylo i n i e b ~ d z i e ... Sll i zawsze byli ludzie zdolni m6wie 0 tym
glosno. Zawsze tei: innym, nie przei:ywajllcym tego rodzaju trudnoSci,
latwo bylo umae ich za biednych, pogubionych, godnych litoSci, czasem
moi;e szacunku, czasem pr6by dyskusji albo po prostu swiadectwa, i;e
naprawd~ jest inaczej nii: oni mysill. Czy jednak to, ze Sll tacy ludzie i i;e
dzisiaj jest ich wok61 nas wcale niemalo, zalatwia cokolwiek w nas samych?
przeciei: tego, co oni m6will glosno lub tylko daj ll nam do zrozumienia
swoj'l postawll, naprawd~ nikt nie musi nam osobno przedstawiac i uswia
damiae, przeciei: nikt nie musi nam tego wyjasniae w mniej lub bard ziej
przenikliwych traktatach 0 przyczynach i nieuchronnosci ateizmu albo
pokazywac w niespokojnych swiadectwach sztuki wykrzykujllcej b61 i za
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gubienie czlowieka pozostawionego samemu sob ie, alba przyporninac
przez codziennll odrnow~ p rzyznania si~ d o 2:wyczajnego porzlldku naszej
wiary. My to wierny sami w sobie sarnych, a jesli to n apr awd ~ wiemy,
wiemy to tez naprawd~ wszyscy i wierny od zawsze - zazwyczaj tylko nie
zdajllc sobie z tego sprawy. MOZerny si~ zatem dziwic czy gorszyc tyrn, Ze
ktos obok nas mowi cos takiego wprost i wyrainie, alba Ze w ogole nie
chce 0 tych sprawach mowic, alba Ze pisze !ksi ~i.k~ pod prowokacyjnyrn
tytulem Ateistycznie wierzyc w Boga (D. SOlle, 1968); mozemy nad czyms
takim wzruszye ramionami, moZemy sprobow:ac wspolczue alba tez uczenie
i autorytatywnie wyjaSnic, sk~ biorll si~ takie idee i postawy, ale powtorzrny
raz jeszcze: ani nasze zgorszenie, ani wzruszeni€! rami on ami, ani chrzeScijatis
kie milosierdzie, ani m~re wywody naprawd~ nie zalatwiajll w tej sp rawie
niczego - bo .tu nie chodzi 0 cos, co byloby do z a Ia t wi e n i a - na
zewn~t rz nas. Tu chodzi 0 nas samych, 0 n asz~ wygodnll bezrnyslnosc,
o nasz codzienny brak odwagi i niedostatek wyobraini.
6. To wszystko brzrni przesadnie, niepotrzebnie patetycznie czy nawet
tragicznie, ale przeciezjest tak tylko dlaltego, ze w sposobie rnyslenia, ktory
kaZe nam mowie takie rzeczy, od samego pocz~tku tkwi pewne bardzo
trudne do unikni~ia nieporozumienie. Bo to wcale nie jest prawdll, Ze Bog,
jcSli nie zechce bye w naszym doswiadczeniu taki, jaki byc powinien, tym
samym okaze si~ gorszy. lednakZe nie jest to prawdll wcale nie dlatego, Ze
On rnu s i okazae s i~ lep s z y zgodnie z Prostll regulll, wedlug ktorej
Bog jest z aw sz e i z z a s a d y lepszy niz to, co 0 Nim rnyslimy. Cala ta
sprawa w ogole nie rna prawie nie wspolnego z tym, co 0 Bogu rnyslimy
(albo nie), co 0 Nim potrafimy powiedziee (albo nie), czego si~ po Nim
spod ziewamy (albo nie). 0 co zatem ch odzi ; Tylko 0 to jedno: Ze Bog
przychodzi naprawd~ nie z naszych mysli 0 Bogu i nie z naszej nadziei na
Boga, i nie z naszych pytan 0 Niego, ale zawsze starnt~, sk~d si~ Go wcale
nie spodziewarny. A jdli tak, to rnusi to przeciez znaczyc taue cos
bezposred nio i rzeczywiScie d ost~nego teraz i zawsze d I a n ass a rn y c h.
Co zatem?
7. Uciekn~ si~ ponownie do odpowiedzi i swiadectwa z samego serca
teologicznej tradycji ewangelickiej:
,,Milosc czlowieka zaczyna si~ 00 tego, co jest gOOne miloscl", mowi .'.Tafrue
Luter (... ). Bog natomiast kocha zag u bi on e owce (Mt 15,24), sz k a r ad
nyc h i c h 0 ry ch (Lk 5,31n), zupelnie ruesprawied liwych g r ze s zn ik 0 w
(Lk 19,10 par.). On wybiera to, co glupie, slabe, nieszIachetne i wzgardzone
w oczach swiata, a wi~c to wszystko, co w gruncie rzeczy jest n i c z y m (I Kor
1,27n). W przeciwienstwie do milosci czlowieka, 0 milosci Boga trzeba
wedlug Lu tra powiedziee, ze ona najpierw czyni gOOnym milosci przedmiot
milosci: "Milosc Boga rue wynajduje, ale stwarza to, co gotowa jest kochae."
(...) Jako "przedmiot" milosci Boga czlowiek, ktory jako grzesznik jest caly
maradny, staje si~ pi~kny. Jesli juz ludzka milosc c z y n i w pewien sposob
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pi~knym, to tym bardziej i w jakoSciowo nieporownanie wyiszym stopniu,
milos6 Bou cz y n i pi~knym i godnym milosci szkaradnego czlowieka. ..Stllrl
tei: grzesmicy Sll pi~kni, bo sll kochani, a nie dlatego Sll kochani; i:e sll pi~kni .
(...) 1 jest to milosc krzyZa z krzyu zrodzona, ktora nie tam chadza, gdzie
majduje dobro, by si~ nim cieszy6, lecz tam, gdzie mole przyniesc dobro
zlemu i potrzebuj~mu . " (E. Jiingel, Gott a/s Geheimnis der Well, 1977, 452,
wszystkie cytaty z Dyspuly heidelberskiej M . Lutra, WA 1,365, 1- 15).

Tak:i:e takiem u mysleniu stosunkowo latwo pozytywnie przeciwstawic
trad ycyjn'l nauk~ katolick'l i wykazac na takim tIe jego niebezpieczn'l
jednostronnosc, niepotrzebn'l dramatyzacj~ i skrajnosc. Trzeba jednak
zdac sobie spraw~ z tego, ze OOczytanie tej mysli jedynie w perspektywie
zawartego w niej nie do konca zrownowazonego wykladu 0 zewn~trznym
usprawiedliwieniu czlowieka przez Boga, ktory w kazdym znaczeniu tych
slow n i e m 0 z e z n i eSc ludzkiego grzechu, rozmija si ~ w gruncie rzeczy
zjej najwainiejszym i n ajbardziej zadziwiaj'lcym OOkryciem. Nie mowi ona
bowiem bynajmniej jedynie 0 stosunku Boga Zbawiciela do grzesznego
czlowieka (a 0 Bogu, jaki jest, jedynie w ten sposob, i:e kiedy poznajemy
Jego stosunek do nas, moi:emy tez probowac powiedziee, kim On jest
po z a t y m - a wi ~ s a m w s ob i e). Zasadniczym i skutecznie prze
prowadzonym zarniarem Jiingela jest bowiem wykazanie (skoro trzeba, to
takze wbrew Lutrowi), i:e " Bog sam w sobie" j est d I a n ass w 0 i m
b 0 ski m s t 0 su n k i em d oc z low i e k a i i:e inn ego Boga nie rna. Quae
supra nos, nihil ad nos - "Co ponad nami, niczym dla nas" - mowi zreszt'l
na innym miejscu za Sokratesem sam Luter (De servo arbitrio, WA 18,
685). Bog, 0 ktorym tu mowa, nie tylko m a milosc, ktora Mu n as t ~ P n i'e
kai:e szukac czlowieka w ktidym jego nieszcz~Sciu, ale sam j est t'l
miloSci'l, jest sob'l samym wlasnie w swoim poszukiwaniu czlowieka
- i dlatego nie nalezy szukac Go jako Boga nigdzie poza tym. Takze na tym
miejscu musimy powtorzyc: jesli to jest prawda 0 Bogu, to musi ona miec
konsekwencje, z ktorych dlugo jeszcze, moi:e nigdy, nie potrafimy sobie do
kOilca zdac sprawy - ale przeciez OOkCld 0 tym wiemy, nie wolno nam juz
nie probowac zdac sprawy sobie i innym z wszystkich kons~kwencji takiej
prawdy. Jej konsekwencj'l najbardziej pOOstawow'l jest to, co jej moC'l
moina i trzeba powiedziec 0 Bogu w cierpieniu.
8. Zadna uczciwa teologia nie moi:e pomin~c pytania 0 cierpleme,
przede wszystkim 0 cierpienie cudze, zwlaszcza takie, ktorego mogJoby nie
byc. M ozna pogOOzic si~ z cierpieniem wlasnym , nie wolno jednak
pogOOzic si~ z cierpieniem zadawanym innemu. St'ld tez nie mozemy nie
pytae, dlaczego Bog, ktorem u wierzymy, tak upOO obal sobie cierpienie, i:e
na krzyzu Jezusa uczynil je miejscem swojego objawienia. Odpowiedz
(ktora, jak wszystko, 0 czym tu mowi~, wyrasta ze spotkania z tymi, ktorzy
"chOOz'l po granicach" ) b¢zie potrojna, ale oczywiScie zupelnie niewystar
czaj~a, bo to s~ takie pytania, na ktore nikt, n awe t B o g, nie moi:e
wystarczaj'lco OOpowiedziec s am y m i s Iowa m i. Dlatego tez On 00
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powiada naprawd~ jedynie Sobll samym, wydanym w lezusie cierpieniu
i smierci.
9. Po pierwsze wi~c: nie wolno nigdy pogOOzie si~ z cierpieniem
zadawanym komukolwiek innem u przez czlowieka, ktory mogfuy tego nie
robie. Bog tei: si~ z nim n i g d y nie gOOzi i ta I ego niezgOOa w karo ym z nas
nazywa si~ grzechem. Jednak wlasnie wobec takiego cierpienia, wobec
tego, i:e ono jest i i:e jest wci~ na nowo, okazuje si~ tei, co to naprawd~
mo:i:e znaczye, i:e Bog n i e m 0 i e z n i eS c ludzkiego grzechu - :i:e go nie
moie znieSc w Zadnym znaczeni u tych slow, to jest zarowno w sensie
wlasnej niezgOOy na grzech, j ak tei w sensie wlasnej bezsilnoSci wobec tego,
i:e czlowiek chce grzeszyc i grzeszy. Skoro bowiem jest grzech, skoro zatem
jest bol, ktorego mogloby nie bye, natychmiast przeciei jest rowniei taki,
ktorego nie mogloby nie bye. Ten drugi nie je st wcale potrzebny
- prz yna j mni e j w t ym sensie, ie nie jest do czegos (np. na
zasad zie: boli, iebysmy umieli si~ cieszye, kiedy jui: bolee przestanie), ale
to nie znaczy, :i:e on jest do niczego, :i:e jest niepotrzebny, :i:e mogloby go nie
bye i swiat bylby tak sarno w por~ku (albo jeszcze bardziej). Jest taki bol,
bez ktorego swiat nie bylby w porz~ku. Jest to bowiem bol, ktory
na \eiy d o milosci. N ie wynika z miloSci, ani nie wi,!:i:e si~ z miloScill
na zasadzie czegos dr ugiego, innego, towarzyszllcego jej jak cien. Jest taki
bol, ktory n aprawd~ naleiy do samej istoty miloSci i ktory przez to, :i:e do
niej naleiy, weale nie staje si ~ mniejszy jako bol albo bardziej znosny,
ehociai: mHosc zawsze jest gotowa go przyjlle i naprawd~ cal,! sob,!
przyjmuje. Nie wiem, ezy po trafi~ to powiedziee dose jasno, ale mam
wra:i:enie, :i:e istotll tego bolu jest zgOOa na to, :i:e ja eh~ bye wszystkim,
a malo co albo nawet nie nie chce bye run'!. Nie ehOOzi tu (patrzlle 00 strony
ezlowieka) 0 przeiycie niesze~sliwej miioSci, co bywa rownoczesnie ir6dlem
cierpienia i powOOem zadawania go drugiemu, ani (patrz~ 00 strony Boga)
o ryzyko miloSci, ktora OOdaje swojll wolnosc kochanemu i musi si~ liczye
z tym, ie zwroci si~ to przeciwko niej - ehociai obie te sprawy wi~ si~
z tym niewlltpliwie. Jednak:i:e zarowno 0 niesze~liwej, pogubionej rniloSci
ludzkiej, jak tei 0 naduiyci u wolnoSci przeciw Bogu i ludziom mus~
powiedziee, :i:e Pan Bog ich ostatecmie nie chce. Tymezasem 0 cierpieniu,
ktore naleiy d o miloSci, nie tylko mog~ powiedziee, :i:e Bog go ehce, ale
tak:i:e, :i:e On nim j e st, .skoro On j est milo sc i II (a nie tylko kocha). To
jest wprawdzie belkot, ale inaczej 0 tym mowie nie morna: Bog chce bolu
nalei:llcego do miloSci tym samym, ie nie ehce iadnego innego - a wi~ tym
samym, :i:e nie chce, :i:eby ludzie byli nieszezysliwi, zadawali innym i sobie
samym cierpienie i niszezyli wolnose, ktor,! On im daje.
10. Pozostaje pytanie najtrudniejsze: 0 takie cierpienie, ktore nie
wynika weale z ludzkiej zlej woli (a przynajmniej nie bezposrednio), ale
przeciei jest i tei nie m orna si~ z nim pogOOzie, zwlaszcza jeSli dotyka
kogos innego nii j a. T ego wlasnie cierpienia dotyezy najdotkliwszy zarzut
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przeciwko Bogu. Z tego zarzutu zapewne nikt nie moze Go wybronie
samymi slowami. Dlatego i On sam nie odpowiada inaczej niz
pokazuj,!c cierpieniu i smie r c i miejsce w s a mym sob ie ,
a samemu sobie whod ludzi cierpi,!cych: na krzyzu
J e z usa. Czy skoro my sami razem z naszym swiatem jestesmy tacy, jacy
jesteSmy, moma nie chciee, Zeby Bog jedyny tak wlaSnie na to cierpienie
odpowiadal? To wlasnie w tej odpowiedzi On jest Bogiem dla kaZdego
z nas. To w tej odpowiedzi Bog jest tez kazdym z nas d la
kazdego z nas. Bogjestdlamniemn,!,jakim jeszcze mog ~ b ye.
Nie chodzi zatem 0 tozsamosc Boga ze mn,! w mojej terainiejszoSci, ale
o to, Ze On mi naprawd~ otwiera i daje przyszlosc, w ktorej ja mog~ bye
bardziej, niz bylem kiedykolwiek dot,!d i jestem teraz. To wlasnie mowimy,
kiedy powtarzamy za wielk,! chrzeScijansk'! tradycj,!, ze Bog nie tylko
kocha Gakby mogl nie kochae), ale Ze j est milo sci,! i Ze do istoty takiej
miloSci nalezy bol. To jest milosc, ktora kaZdego z nas pragnie, ale wci,!z
jeszcze nie rna - i nigdy nie b~zie miala tak, jak by nas moZe sarna w sobie
chciala miee, gdyby byla tak niem,!dra, Zeby nas chciala tylko sarna w sobie
(to znaczy gdyby naprawd~ nie byla miloSci,!). Jej i nasza przyszlosc jest
bowiem teraz i zawsze 0 twa r t a - otwarta wlasnie i tylko dzi~ki niej.
11. Co moma jeszcze wobec tego powiedziee? To przeciez oczywiScie
nie jest wszystko, co moZe nam dae spotkanie z "protestantami chodz'!cy
mi po granicach". Wybralem tylko jedno pytanie, jed en rys i jeden nurt tej
wielkiej tradycji i chrzeScijanskiej postawy, ktora i historycznie, i wspol
czesnie jest nieporownanie bogatsza. Mam jednak wrazenie, Ze to, Co
wybralem, jest w niej najwazniejsze dzisiaj, dla nas, t u t aj . Bo
protestanci chodz,! po granicach - a tutaj jest srodek. Czy nie czujemy, Ze
ta granica, ktor,! dla nas odslaniaj,!, biegnie przez sam srodek row n i e z
n a s z ego swiata? Jestcm jak najdalszy od pot~piania oczywistej wznios~os
ci i wznioslej oczywistoSci, z jak,! wielu z nas mowi 0 Bogu (i to zupelnie
niezalemie od tego, czy S'l to Iudzie przemawiaj,!cy "konfesyjnie", czy tez
"dysydenci" - bo i dysydentow bardzo latwo wci,!ga i wi~zi oczywistosc
tego, co raz uznali za swoje). Krytyka oczywistosci jest zajiiem marnym .
Nie chodzi zatem 0 krytyk~ oczywistoSci. Chodzi 0 glos i wezwanie,
ktorego nie wolno nie slyszee.
Ku czemu? Ku niczemu wmioslemu, heroicznemu , swi~lemu, ku iadnemu
alho-albo, tylko ku malemu rygorowi i lasce codziennoSci, gdzie mam do
czynienia z t~ sam~ "rzeczywistoSci~", kt6ra mnie sobie podporZlldkowala
i wci~gn~a, i to tak, i;e sta~ z ni~ oko w oko, dlon w dlon, slowo w slowo, i.e
doswiadczam jej jako si~gaj~cej mnie samego i mnie samego jako si\;gaj~cego
ai: po ni~, i.e przeZywam j~ jako powiedzian~ mnie samemu i mnie samego
jako powiedzianego jej, i i;e w calym halasie tej rutyny, kt6r~ nazywalem
moj~ rzeczywistoscill, ukazuje mi si~ niepozornie i wspaniale rzeczywistosc
w dzialaniu, stworzona, zwierzona i zdana na moj~ odpowiedzialnosc (M.
Buber, Zwiesprache, 1979, 191n).
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12. Jdli tak, to rnoi.erny spokojnie zakonczyc to rozwazanie tak, jak je
- i opowiedziec na koniec jeszcze jednll zupebUe podobnll
i podobnie symbolicznll anegd o~. Zar~zarn, ze tak jak tarnta pierwsza,
i ta jest najzupelniej prawdziwa. Otoi: u drzwi dornu rnatki bohatera tarntej
opowiastki tam pojawil si~ kiedys wloc~ga z tym sarnym pozdrowieniern:
"dookola swiata!" Byl to tego dnia kolejny jui: rnaruda, ktory panill dornu
odrywal od jej zwyczajnych zaj~ . A poniewaZ nie byla to niewiasta
pozbawiona poczucia hurnoru, na jego widok zawolala bez wahania
z wesotyrn blyskiern w oku: "Czekaj pan, tylko zalo~ buty i plaszcz - i juz
id~ razern z panem!" Zrozumial i poszedl swojll drogll, a ona spokojnie
wr6cila do pracy.
zac~lisrny

13. To przeciez jest to sarno "protestanckie" doswiadczenie granicy.
Moi.e nawet to wlasnie jest naprawd~ i do konca to szczegolne doswiad
czenie, skoro granica, 0 ktorll chodzi, rzeczywiScie przebiega przez sam
srodck naszych codziennych spraw.
Bog i tulaj Die sluiy do zatykania dziur; Die dopiero Da granicy naszych
moiliwosci, ale poSrodku iycia mamy poznae Boga; On chce bye pomany
w iyciu, a nie dopiero w wnieraniu, w zdrowiu i sile, a nie dopiero
w cierpieniu, w dzialaniu, a rue dopiero w grzechu . Wynika to z objawienia
Boga w Jezusie Chrystusie. On jest samyro Srodkiem iycia i w iadnym razie
"nie przyszedl na to", ieby nam odpowiadae na pytania bez odpowiedzi.
W srodku iycia ruektore pylania w ogole mikajll, a z nimi mikajll tei
odpowiedzi na takie pytania (myslc; 0 slldzie nad przyjaciolrni Hioba!).
W Chrystusie nie istniejll iadne "chnescijanskie problemy". Dose 0 tyro;
ktos mi wiasnie mowu przeszkodzil (D. BonhoelTer, wic;zienie Tegel,
29.05.1 944).

Ks. Tomasz.

W~clllwsk;

MOZE BYC ROZNORODNOSC
I HARMONIA...
ROZMOWA Z KSI~DZEM BOGDANEM TRANDI\
DUCHOWNYM KOSCIOLA
EWANGELICK0-REFORMOWANEGO

JAN TURNAU: Wiedza 0 innych chrzescijanach w Polsce jest wcI4z
minimalna. No cOt, statystyka determinuje informacjf}, a raczej ignorancjf}.
Polacy-katolicy (z metryki czy praktyki) szczegolnie malo wiedzq 0 protes
tan tach , takie ze wzglf}du na ich zroinicowanie. Czy moglby Ksiqdz
powiedziec krotko 0 polskim ewangelicyzmie, trochf} 0 historii, trochf}
o terainiejszosci? Chodzi mi 0 jakqJ elementarnq charakterystykf} tych
licznych wyznan, ich zasad doktrynalnych, struktury, ilosci wyznawcow itp.
KS. BOODAN TRANDA: RzeczywiScie, spoleczenstwo malo wie 0 swoich
mniejszoSciach wyzn aniowych. Polacy-katolicy praktycmie nie majl! Pola
k6w-ewangelik6w. Powinni bye lepiej poinfonnowani, ale zadanie, jakie Pan
swym pytaniem zakrdlil przede mn,!, jest niewykonalne. Mi,mo to spr6bu
jerny takl! pigulk~ spreparowae.
Zwykle rn6wi si~ 0 dw6ch historycmych KoSciolach ewangelickich, to
znaczy tych, kt6re powstaly w wyniku Refonnacji XVI wieku na ziemiach
Rzeczypospolitej - w Wielkopolsce, Malopolsce i na Litwie. KoSci61
ewangelicko-augsburski, czyli luteranski, powstal dzi~k.i docieraj,!cym do
Polski z Wittenbergi ideom fefonnacyjnym Marcina Lutra. Pod wplywem
Jana Kalwina, Francuza dzialaj,!cego w Genewie, popularnose wsr6d
polskiej i litewskiej szlachty zdobyl KoSci61 ewangelicko-reformowany,
w kt6rego sklad weszli r6wniez imigranci z Czech , bracia czescy. Trzeci
nurt, rnetodyzm, pojawil si~ w Polsce po pierwszej wojnie swiatowej
i przyni6s1 tu idealy i metody wypracowane przez refonnatora anglikaniz
mu, lana Wesleya. Niedawno, pod wplywem zachodnioeuropejskim ,
Kooci61 ten przyj,!1 nazw~ ewangelicko-metodystycznego.
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Odr~bnlI grup~ stanowill wyznania 0 charakterze baptystycznym i od
rodzeniowym, ktore kladli nacisk na osobiste przezycie przemiany ducho
wej potwierdzonej chrztem przez zanurzenie. Poniewaz jego warun kiem
jest wyznanie wiary poprzedzone duchowym od rodzeniem , nie uznaje si~,
oczywiScie, chrztu niemowilit. NaleZli do tej grupy przede wszystkim
baptysci, ewangeliczni chrzeScijanie, zielonoswilItkowcy i inni chrzeScijanie
mieszcZllcy si~ w nurcie ewangelicznym. T u trzeba powiedziee 0 funk
cjonujlIcych w polszczymie dwu przymiotnikach: ewangelicki i ewangelicz
ny. Pierwszy z nich odnosi si~ do wspomnianych trzech wyznan -luteran,
refonnowanych i metodystow, drugi do ugrupowan odrodzeniowo-baptys
tycznych. Cz~sto uZywane poj~e protestantyzmu obejmuje na gruncie
polskim raczej calli grup~ wyzn an ch rzeScijanskich, ktore nawi~z uj~ do
pod stawowych zasad szesnastowiecznej refo nnacji, chocby powstaly w wie
ku XIX lub XX .
Historia Stare go i Nowego Testamentu oraz KoSciola chrzeScijanskiego
ukazuje nieustanne zmaganie si~ z post~ujlIcym skostnieniem. W rezul
tacie powstaje napi~e mi¢zy silami d~cymi do zachowania jednoSci
a tymi silami, ktore chCl! zachowac autentycznlI wiar~ i posluszenstwo
Bogu, nawet za cen~ wyjScia ze wspolnoty. Sl!d~, Ze powstawanie
rOZnorodnych grup wyznaniowych nalezy rozpatrywac z tego punktu
wid zenia, chociaZ nie wyjasnia on wszystkich problem ow skomplikowane
go procesu podzialu chrzeScijanstwa.
Cechli charakterystyczn~ wyznan obj~tych poj~em protestantyzmu
jest przyj~cie Pisma Swi~tego za podstaw~ wiary i norm~ zycia. Marcin
Luter twierdzil, Ze bylby gotow odwolac swe pogl ~dy, gdyby dowiedziono
mu argumentami z Pisma Swi~tego, Ze nie mial racji. Pod obne stanowisko
wyrazali inni Reformatorowie. Glowne dzielo teologiczne Jana Kalwina,
Institutio christianae religionis, rna solidne podstawy biblijne. Pierwszy
polski przeklad z j~zykow oryginalnych, hebrajskiego i greckiego, powstal
w lonie KoSciola ewangelicko;-efonnowanego juz w 1563 roku, w postaci
Biblii zwanej wedlug miejsca druku Brzesk~ lub od nazwiska fund atora
- Radziwinowsk~. Nic przeto dziwnego, Ze wlasnie na gruncie ewangelic
kim rozwin~ly si~ nauki biblijne oraz ruch Towarzystw Biblijnych, ktorych
zadaniem jest tlumaczenie i rozpowszechnianie Pisma Swi~tego.
Uksztaltowanie si~ pod wplywem biblijnym specyficznego typu poboz
nOSci i moralnosci doprowadzilo do wysokiego standardu Zycia spole
czenstw ewangelickich, w zwilIzku z czym ostatnio bardzo modne stalo si~
pytanie 0 tajemni~ tzw. ewangelickiej etyki pracy. OtM nie Moina
oddzielac etyki od wiary, poniewaZ jedna z druglillIczy si~ w nierozerwaln ..
calosc. Punktem wyjscia jest problem zbawienia z laski przez wit>. : ,
niezalemie od uczynkow. Post~owania czlowieka, rowniez pracy, nie
nalezy rozumiec jako zaslugi przed Bogiem, lecz jako wdzi~czn osc za lask~
zbawienia, najprostszy obowillZek, swiadectwo wiary, uformowanej teo
centrycznie, to znaczy, Ze czeSC religijn~ odbiera jedynie Bog, Ojciec, Syn
i Duch Swi~ty. Czesc Bogu oddaje si~ zas przez podporz¥ikowanie woli
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Boga, poniewai na tym polega sens p rawd ziwej poboZnoSci, ktora rna dla
ewange1ikow bardziej intelektualny niz emocjonalny charakter. N abo:ien
stwo przybiera roZn~ form~, bogatsZll lub ubo:isz~, ale jego istotn~,
nieod l~czn~ cz~~ jest czytanie i rozwaZanie Slowa Bozego pod k~tem
zastosowania w zyeiu, dlatego ie czeSc dla Boga wyraia si~, powtarzam,
przez posruszenstwo Jego woli, a nie obrZ¢y.
JeSli chodzi 0 struktur~ KoSciolow ewangelickich, to z niewielkimi
wyj~tkami (Skandynawia) nie zachowuj ~ one ustroj u episkopalnego , choeby
stoj'lCY na czele duchowni ui:ywali tyturu biskupa. Najc~Sciej spotykan~
form~ jest ustroj synodalno-prezbiterialny, co znaczy w pewnym uprosz
czeniu, Ze zarz'lrl K oSciola spoczywa w r~kach wybieranych starszych
(prezbiterow). zarowno swieckich, jak i d uchownych, ktorzy tworZll Synod.
Ustroj taki rna wyraZac zawart~ w Ewangelii rnysl , :ie w K oSciele wszyscy sCI
rowni, tworZll braterskll wspolno~ i Sll za nill odpowiedzialni.
Trudno si~ dziwie, :ie og61 spoleczenstwa prawie nic nie wie na temat
ewangelikow, bo jest ich w naszym kraju bardzo niewielu, wszystkich razem
okolo stu pi~ziesi~u tysi~. Najwi~ksl4l ~ Stanowilliuteranie zamieszkali
w zwartej grupie na Sl¥ku Cieszytiskim i w rozproszeniu na terenie calego
kraju. Ewangelicy reformowani, niegdys najliczniejsi, dzisiaj nie przekraczaj'lCY
liczby pj~u tysi~y, ZY.i~ w diasporze, glownie w centrum kraj u.

Jak s~ czujecie w tym morzu rzymskokatolickim? Gdy kiedys napisalem
w "Gazecie Wyborcze/" ie c~iko bye mniejszosciq, redagowana przez
Ks~dza .,lednota" tlwnaczyla, ie niejest Warn tak ile. e zy wszakie jest corfll
lepiej? ezy ekwnenizm dociera stopniowo pod katolickie strzechy, co najwai
niejsze - pod dachOwki plebanii? ezy znane powiedzenie Ks~za, i e w styczniu
mamy co roku "ekumeniczny karnawal", a potem i przedtem zupelnq cisz~ "w
tym temacie" (jdli nie glosne spory), bo dominujq calkiem inne sprawy (jes/i
nie calkiem inne postawy) - cry taka opinia jest nadal aktualna?
Seisle mowillC, napisal Pan wtedy, :ie "srnutno byc mniejszoseill" a rnysrny
zareagowali na to "smutno". N atorniast 0 tym, :ie nie jest latwo byc
w Polsce ewangelikiem, wie kazdy z nas, ale gdzie jest powiedziane, :ie rna
narn bye latwo? Czlowiek jednak jest gotow do pos wi~cen, wysilku
i obrony swych przekonan, gdy rna swiad omosc ich znaczenia. M usi
wyci~gac wnioski z sytuacji, w jakiej zostal przez Boga postawiony,
nieustannie podej mowac decyzje, ~sto trurnaczyc rzeczy najp rostsze, na
przyklad, :ie ewangelik jest chrzeScijaninem. Trzeba jednak przyznac
z przyjernnosci~, Ze zaszly powaine, gI~bokie zmiany w stosunku d o nas,
glownie dzi~ki postanowieniom II Soboru Watykanskiego i przyj~eiu przez
KoSciol rzymskokatolicki nastawienia ekumenicznego.
Mimo to daje si~ zauwai:yc, tak wsroo hierarchow, jak wsroo ducho
wienstwa i ludzi swieckich , z grubsza rzecz ujrn ujllc, trzy nurty. Jeden
charakteryzuje si~ otwartoSci~, d rugi - oboj~tnosei~ a trzeci - niech~~,
czasami nawet wrogoScill. Szczegolnie eieszy nas, rzecz jasna, spotkanie
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z nurtem pierwszym. Zyczylibysmy sobie i katolikom, aby ten wlasnie nurt
dominowal. Czasami mamy wraienie, i:e tak jest, ale potem przychodzi
refleksja i wniosek, i:e wrai:enie zostalo wywolane po prostu cz~tszymi
spotkaniami z ludZmi otwartymi. Tak~ sposobnose daje nie tylko wspom
niany przez Pana "karnawal ekumeniczny", ale comiesi~czne msze ekume
niczne w warszawskim koSciele sw. Marcina i nabozetlstwa, ktore odbywaly
si~ przez 10 lat w naszym koSciele a obecnie w luteranskim. S~ jeszcze inne
spotkania, na przyklad u siostr franiszkanek w Laskach pod Warszaw~.
Rzeczywistose jest jednak bardzo urozmaicona, 0 czym moma si~
przekonae przy okazji zalatwiania konkretnych spraw, na przyklad w zwi~
ku z tak zwanymi malZenstwami mieszanymi. Przepisy katolickie s~ pod tym
wzg1~ em dose wymagaj~ce i stanowi~ dla nas powamy problem, przede
wszystkim z powodu tego "morza", w ktorym :iyjemy. Bardzo wielu
ewangelikow staje wobec perspektywy maiZenstwa z osob~ wyznania
rzymskokatolickiego, bo - jak wiadomo - milose nie ma, co to pan y, nie
pyta tez 0 metryk~ chrztu. I wtedy stajemy przed murem. Czasami moma
spotkae proboszcza :iyczliwego, nieformalist~ i podobnego ksi~za-praw
nika w kurii, dzi~ki czemu udaje si~ po przesadzeniu muru "mi~kko
l~dowae". Ale bywa tei tak, i:e pelni jeszcze idealow mlodzi ludzie
wychodz~ z urazami, gdy spotykajll si~ z bezdusmoScill kurialisty, twardo
tr;zymajl!cego si~ przepisow prawa kanonicmego i nie dostrzegajllcego
czlowieka. Niestety, zdarzajl! si~ i nadu:iycia, z ktorymi rnialem osobiscie
do czynienia. Zwrocilem si~ w takiej sprawie do biskupa ekumenisty, ale on
jl! zlekcewa:iyl, uwai:ajl!c, ie to jest pojed ynczy przypadek, na ktory nie
nalezy zwracae uwagi . Napisalem wi~ list do proboszcza parafii, gdzie
incydent zaistnial, ale do dzisiaj odpowiedz nie nadeszla.

Stosunki z hierarchiq katolickq: czy przybywa biskupow, ktorzy Was
rozumiejq?
Mam swiad omose, ze ze wzg1~u na niewielkll liczb~ nie stan owimy,
z punktu widzenia socjologicznego, r6wnowamego partnera dla KoSciola
rzymskokatolickiego. W stosunkach mi~ zy KoSciolami nie liczby jednak
decydujll, lecz reprezentowane wartoSci. Wsroo hierarchii polskiej mam
kilka osob, ktore powamie i :iyczliwie odnosZl! si~ nawet do malych
KoSciolow, ale, jak rni si~ wydaje, og61 biskupow rna na glowie raczej inne
problemy, co rozumiem, choe uwai:am za billd. Problem ekumenicmy
przecieZ istnieje i ma powame maczenie rowniez dla katolicyzmu polskiego.
Sposroo ostatnio mianowanych biskupow blii:ej mam ordynariusza
wlociawskiego, ks. prof. Bronislawa Dembowskiego, ktory nalezy do
ducbownych rozumiejllcych nasze sprawy, pragnllcych wspolpracy i uloze
nia wzajernnych stosunkow na zasadach partnerskich. Milym oraz wymow
nym gestemro2poCZl!i sWll siuZb~ we Wiociawku, zapraszaj~c na uroczystosc
konsekracji i ingresu przedstawicieli KoSciolow z Warszawy oraz duchow
nych innych wyznan, pracujllcych na terenie jego diecezji. Pierwszym
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warunkiem wsp6tpracy ekumenicznej jest wzajemna Zyczliwosc, oparta na
zaufaniu. Ks. bp Dembowski jest czlowiekiem, do ktorego moina miee
zaufanie, zwlaszcza it: umie utwarcie i szczerze mowie to, co mysli, chocby
byla to prawda gorzka. Takll postaw~ trzeba wysoko cenic, poniewai:
nalezy do kruszcow rzadziej spotykanych. Powi~ksza si~ wi~ grono
biskupow rozumiejllcych nas i ciesZllcych si~ naszym zaufaniem.

Nas, Polakow, na ogOi malo obchodzi teologia, doktryna koscielna, religijna
teoria. Tym wlaSnie tlwnaczq niektorzy polskq tolerancjr. Sprawa wygUida
inaczej, gdy chodzi 0 sprawy bardziej praktyczne, "iycwwe". Wtedy
zainteresowania religijne gwaltownie wzrastajq, rowniei wsrod dziennikarzy.
"Gazeta Wyborcza" opuhliko wala rok temu oSwiadczenie Waszego Kosciola
w sprawie aborcji. StwierdziliScie tam, ie ,forsowanie rozstrzygni(cia
problemu na drodze ustawy antyaborcyjnej oznacza klrskf Kosciola jako sily
moralnej. Chrystus nie przyszed/ wszak sqdzic i karat, lecz ratowac ludzi
przed zlem. " Z tekstu wyrainie wynika, ie aborcja jest zlem: ,Jui z chwiUi
zaplodnienia powstaje nowe iycie, z ktorego nie urodzi sir nic innego, jak
tylko czlowiek", zatem "od chwili polqczenia sir komorek nikt nie ma prawa
ingerowae w ich rozwoj w celu przerwania powstalego w lonie matki iycia
ludzkiego, dokonywania na nich eksperymentow ani instrumentalnego po
slugiwania sir nimi d/a osiqgni(cia uhocznych skutkow". leslescie niemniej
przeciwko prawnym zakazom: "lesteSmy przekonani 0 wyiszosci norm
moralnych nad prawnymi i d/alego nie chcemy krzewic dobra srodkami
przymusu, lecz odwolywae sir do woli czlowieka." Czy podobne slanowisko
zajrly inne polskie Koscwly ewangelickie: czy lei oddzielajq etykr od prawa'?
Moina bowiem rowniei twierdziC, ie z owej wyiszosci norm moralnych nad
prawnymi wynika koniecznosc podporzqdkowania Iych drugich pierwszym:
przeciei prawo jest zawsze jakos podporzqdkowane elyce. lakos: spor polski
toczy sir 0 10 , jak to podporzqdkowanie ma konkretnie wygUidac. Nawet nie
lyle, czy karae, ile - kiedy, w jakich przypadkach? Co Wy na to?
Dotknlll Pan tematu, ktory stanowi dla mnie zagadk~. Polacy bywajll
uwai:ani za naroo religijny, bardzo przywillzany do katolickiego KoSciola.
Niektorzy twierdZll, it: katolicyzm nalezy do nieodlllcznych cech polskoSci,
niejako d o atrybutow panstwa z tego prostego powodu, it: poiska
panstwowose powstawala wraz z przyjmowaniem si~ chrzeScijanstwa
i przetrwala w znacznej mierze dzi~ki katolickiemu KoSciolowi. Po
rozbiorach byl on jedynll instytucjll pokrywajllCll ponad kordonami caly
obszar Rzeczypospolitej . KoScioly katolickie gromadzily w swych murach
patriotyczne demonstracje. Z wyjlltkiem zaboru austriackiego wladza byla
innego wyznania, a zatem podwojnie obca. Podobna sytuacja zaistniala po
drugiej wojnie swiatowej, gdy w wyniku ukladow jaltanskich znaleZlismy
si~ w zaleinosci od obcego mocarstwa i niechcianego systemu komunis
tycznego. Zastanawia mnie wi~, dlaczego Polakow na ogol tak malo
obchodzi teologia, doktryna koScielna. Powiem wi~j, na ogolludzi malo
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obchodZlJ: praktyczne, Zyciowe woioski z tej "religijnej teorii" wynik aj~ce.
Nie ch~ wszakZe isc latw~ drog~ wytykania bol~czek ogolnie zreszt~
znanych, lecz szukam odpowiedzi na pytanie, jaka jest tego przyczyna.
Raczej odwr6cilbym porZlldek zaproponowany przez Pana. Polacy nie
dlatego s~ tolerancyjni, i.e malo ich obchodzi teologia, religijna teo ria,
tylko dlatego malo ich to obchodzi, Ze ~ tolerancyjni. Tolerancji jednak
nie uwaiam za cech~ wartosciow~ ani z punktu widzenia semantycznego,
ani historycznego. Tolerowanie oznacza bezradnosc wobec jakiegos zjawis
ka, oboj~tnosc albo jego lekcewaienie. Nikt przeciez nie powie, i.e toleruje
to, co ceni. Ewangeliccy hugenoci we Francji czy ewangelicy w panstwie
Habsburgow byli w pewoych okresach tolerowani z koniecznoSci, bo nie
udalo si~ ich usun ~c. Rowniez komunizm musial w Polsce tolerowac
KOSciol, bo n~e mial innego wyjscia. Nie, tolerancja nikomu zaszczytu nie
przynosi.
Zainteresowania rcligijne rzeczywiScie wzrastaj~ wraz z pojawieniem si~
spraw bardziej praktycznych, to znaczy wtedy, gdy okazuje si~, Ze wiara
chrzeScljanska poci ~ga za sob~ pewne wym agani a, i.e trzeba dokonac
okreslonego wyboru, z czegos zrezygnowac, czemus si~ podporz~dko wac,
ograniczyc zakres osobistych swoboo. Na tym wlaSnie tie doszlo do
ostrych kontrowersji i demonstracji w zwi~zku z d~zeniem do uchwalenia
przez Sejm ustawy 0 zakazie przerywania ciW i 0 sankcjach karnych za
ten czyn. Synod naszego KoSclola uznal za konieczne zabranie w tej
sprawie glosu, co stalo si~ na sesji zeszlorocznej, zostalo ogloszone w prasie
i wywolalo szeroki rezonans w spoleczenstwie, bardzo przychylny dla treSci
oswiadczenia. Moina by si~ nawet dziwic temu echu, poniewaz nie
powiedzielismy w zasadzie niczego nowego ani rewelacyjnego. Przeciez to
Sll calkiem proste prawdy! Ewangelicy augsburscy rowniez wyd ali oswiad
czenie, ktore jest zbieine z naszym, choc nie bylo z nami konsultowane.
Chcialbym przy tej okazji powiedziee, :Ze katastrofalna skala zjawiska
usprawiedliwia alarm wszcz~ty przez katolikow. Przy tym stan spolecznej
swiadomoScl w calej sferze Zycia plciowego jest zupeJnie wypaczony.
przerywanie ci~Zy stanowi jedynie fragment calego zagadnienia. Billd
polega na niewlaSciwym podejSciu do zagadnienia. Sposob jego potrak
towania doprowadzil natychmiast do zantagonizowania spoleczenstwa.
Pros~ zauwaiyc, co si~ dzieje. Ludzie 0 przeciwnych pogl~dach ze sob~ nie
rozmawiaj ~, lecz napadaj~ na siebie, ob rzucaj~ inwektywami, przypi suj~
sobie wzajemnie najgorsze intencje. Kaid y wyglasza swoj monolog, nie
slucha argumentow drugiej strony, a jdli nawet, to tylko po to, by drugiej
stronie tym mocniej "dolozyc". Przypomina si~ Jan Brzechwa i jego bajka
o tym, jak "rozmawiala g~s z prosi~ciem , bardzo glosno i z przej ~iem " .
W takich warunkach nie moZe dojsc do porozurnienia, tylko do jeszcze
wi~kszego sklocenia. Bardzo powaine utrudnienie w dojSclu do konsensu
stanowi fakt, Ze spraw~ wzi~li w swe r~ce politycy, co z miejsca uczynilo
z niej argument w przetargach i w wyScigu do wladzy. Problem zas wymaga
powainego, spokojnego potraktowania i jakiegos rozwi~zania, bo nie da
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si~

dluZej tolerowae - tutaj to slowo zn ajd uje si~ na wlasciwym miejseu
stan u rzeczy.
Trudno nie zauwaZye, Ze w tym miejseu zalamuje si~ sila moralnego
oddzialywania KOSciola, skoro przerywanie ci~Zy stalo si~ zjawiskiem
masowym , a w swiadomosci spoleeznej nie odgrywa wi~kszej roli, jest po
prostu niewielkim "zabiegiem", pozbyeiem si~ klopotu. Uwaiamy wi~e, Ze
do KoSciola naleiy przede wszystkim oddzialywanie srodkami jemu
wlaSciwymi, na sfer~ du ehow~ czlowieka. OSwiadczenk Synodu jasno
wypowiada nasze stanowisko. Nie rna chyba rowniei: w~tpliwoSci co do
tego, Ze normy moralne Sll pierwotne w stosunku do prawa. Etyka wplywa
na ksztalt prawa, a nie odwrotnie. Nie wydaje mi si~, aby moma bylo
oddzielae etyk~ od prawa. Wyiszose nie oznacza przeciez rozdzialu. Ich
zwi~zek wydaje mi si~ niew~tpli wy, wi~cej, sfera prawna i moralna
w duzym zakresie na siebie zachodZCl i wzajemnie oddzialuj~.
-

i stniej~cego

A jak oceniajq proleslanci polscy anlykoncepcjf? Wy pisalisck tak: "Za
najbardzkj wskazane srodki uwaia s~ melody nalura/ne wymagajqce
okresowej wstrzem~iliw osci. Ponkwai k orzyslae z nich mogq jednak Iy/ko
kobkty zdrowe, 0 nk zakl6conym rylmk mks~cznym, kt6rych mfiowk
szanujq prawa i pOlrzeby swych ion, konkczne s~ slaje slosowanie innych
srodk6 w an Iykoncepcyjnych , mfskich i ietiskich. z wykluczenkm Izw.
wczesnoporonnych. "
JeZeli powai:nie si~ mysli 0 przeciwd zialaniu przerywaniu ci ~Zy, nie moma
pomin~e srodkow antykoncepcyjnych . Innymi slowy, zakazywanie stoso~
wania tyeh srodkow jest swoistym wymuszaniem "zabiegow". Kto s~dzi,
Ze bez nich uzdrowi t~ anom ali~ spoleczn~, ulega iluzji. Wstrzemi~Zliwosc
i tzw. srod ki naturalne mog~ bye skuteczne w indywidualnych przypad
kaeh, natomiast nie zdadZCl egzaminu w skali spolecznej. Tak po prostu jest
i nie na to nie poradzimy.

Nast fpna sprawa rozpa/ajqca Po/ak6w do bialosci (czerwonfJsci?) : religia
w szkole. Tu slanowisko Kosciol6w mnkjszosciowych jest chyba dose
umiarkowane czy raczej moie ambiwalenlne. Czy nk dzialajq dwk r6ine
troski: 0 lolerancjf dla mnkjszosci z jednej strony, ale z drugkj 0 10, ieby
owe mnkjszosci wyrainkj ujawnialy s~ publicznk. m.m. wlaink w patist
wowej szkole? Zauwaiam zresztq u Was i troskf trzeciq: ieby nk obrzydzie
mlodzkiy katechezy. religii W og61e - jej "upatistwowknkm". Grozi 10
przede wszystkim mojemu Kosciolowi, ale chyba takie Waszym?
T o jest nowy potencjalny teren konfli ktow, niestety. Na tym przykladzie
ujawnia si~ roi:ny styl myslenia katolikow i ewangelikow. Duehowienstwo
katolickie, reprezentuj~ zdecydowan~ wi~kszosc spoleczenstwa, na ogol
uwai:a, Ze szkola rozwi~je problem nauezania religii. Dla ewangelikow,
Zyj~cych przewainie w rozproszeniu, problem, i to niejeden, teraz wlasnie
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powstaje. Przede wszystkim jestesmy przekonani, Ze wspolczesna szkola nie
sprzyja rozwojowi duchowemu i ksztaltowaniu wiary, dlatego katecheza
powinna si~ odbywae w Scislym zwi~zku z lokaln~ wspolnot~ wyzn aniow~.
Obawiamy si~, Ze nasze dzieci, szczegolnie mlodsze, m og~ bye narazone na
niepotrzebne stresy, nie mo wi~c juz 0 naciskach ze strony ni em~drych
katechetow. Znamy takie, na szcz~scie odosobnione wypadki.
W tej sprawie Synod KoSciola Ewangelicko-Reformowanego wydal
specjalne oswiadczenie. Pozwoli Pan, Ze zacytuj~ istotny jego fragment:
"Synod negatywnie oceni! niektore postanowienia w Rozporzqdzeniu
ministra edukacji narodowej z dnia 14 kwietnia 1992, jak na przykJad
umieszczanie na swiadectwie szkolnym oceny z religii/etyki (b~dz stawianie
kreski), a takZe formalne odmawianie chrzeScijanskiej modlitwy przed i po
zakonczeniu zaj~. KoSciol Rzymskokatolicki i KoScioly zrzeszone w Pol
skiej Radzie Ekumenicznej, do ktorych i nasz KoSciol nalezy, to jeszcze nie
cale spoleczenstwo. Uwaiamy, ze :iadne dziecko w naszym kraju nie
powinno z powodow religijnych doswiadczae przymusu, niepokoju ani
wyobcowania ze spolecznosci szkolnej. Nasze stanowisko wynika zarowno
z ewangelicznej zasady miloSci blifniego i szacunku dla kaZdej osoby
ludzkiej, jak tez z poszanowania praw czlowieka, d o przestrzegania
ktorych zobowi~zane jest nasze panstwo. Sfe ra zycia d uchowego nie
poodaje si~ zadnej formie jawnego lub ukrytego przymusu ."
Szczegolny sprzeciw w naszym srodowisku budzi wpisywanie na
swiadectwie ocen z religii/etyki i modlitwa w klasie. U wazamy, ze oceniac
moma to, co da si ~ w jakis sposob mierzyc, na przyklad okreSlon~ su m~
wiad omosci. Mozna by stawiac stopien na przyklad z historii KOSciola,
z wiedzy doktrynalnej, ze znajomosci Pisma Swi~tego itp. T o wszystko
nalezy wprawdzie do nauczania religii, ale nie jest jej celem. Przy pomocy
tych srodkow rna powstae w czlowieku wiara, zaufanie do Boga, wola
kierowania si~ w :iyciu zasadami Ewangelii. JakZe jednak mierzye nat~Zenie
wiary, milosc do Boga, pragnienie stosowania si~ do wolu Bozej? Jak to
oceniac? Mozna si~ ponadto obawiac, Ze brak oceny z tego przedmiotu
moglby stae si~ przyczyn~ poZoiejszej dyskryminacji czlowieka z takim
"wybrakowanym" swiadectwem, na przyklad przy rekrutacji na wyZs~
uczelni~ a1bo przy staraniach 0 pra~.
Jdli chodzi 0 mod1itw~, to trzeba wyjasnie, Ze sam tekst nie budzi
naszych zastrzeZen. Chodzi nam 0 cos innego. Po pierwsze 0 " formalne
odmawianie chrzeScijanskiej modlitwy", jak powiedziano w oswiadczeniu.
Uwa:iamy mianowicie, Ze odmawianie modlitwy " na komendf' jest
nadu:iyciem , poniewaZ nale:iy ona do sfery absolutnej wolnoSci i dob rej
woli czlowieka. Po d rugie, pewna cz~sc dzieci, niewielka, ale konkretna,
przez milczenie b¢ zie ujawniae - wbrew woH - swoje przekonania i w ten
sposob narazac si~ na prawdopodobne szykany. Czy mozna godzic si~ na
to, aby modlitwa stala si~ przyczyn~ czyjejs krzywdy? W calej tej sprawie
nie chodzi nam zreszt~ wyl~cznie 0 nas samych, ale w rownym stopniu
o rome mniejszoSci, zwlaszcza niechrzeScijanskie.
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Poniewaz mowi~ 0 terenach potencjalnych lub aktualnych konfliktow,
to winien jestem takZe par~ sl6w na temat pozytywnych stron naszego
wspoJZycia. Kilka przykladow. Kiedys zgJosi l si~ d o mnie ksil!dz katolicki,
aby poinformowae, i;e w jego wiejskiej parafii Sl! jakieS staruszki ewangeli
czki, ktore zapewne potrzebujl! duszpasterskiej opieki. Inny ksil!dz infor
mowal mnie 0 ewangeliku przebywajl!Cym w szpitalu, gdzie on jest
kapelanem. Pami~tamy te:i 0 tym , Ze w 1980 roku podczas strajku
w Stocmi Gdanskiej robotnicy domagali si~ nie tylko katolickiej mszy sw.,
ale rowniez naboZenstw radiowych dla innych wyznan. Bywamy zapraszani
do udzialu w programach radiowych i telewizyjnych, nawet przygotowywa
nych przez redakcj~ katolickl!. Przedstawiciele K oSciol6w uczestniczl!
w roznych oficjalnych, panstwowych uroczystoSciach. N asz biskup jako
prezes Rady Ekumenicmej spotyka si~ z ks. prymasem lozefem Glempem,
dla omowienia romych wspolnych problem6w. A kiedys tak nie bywalo.

Gdy jut jestesmy przy relacji pailstwo-Koscioly: mys/f, ze wedlug Waszego
Koscwla ta relacja powinna bye znacznie luzniejsza nil w wyobrazeniach
wielu katolikow, zwlaszcza tych "prominentnych". Co prawda tradycja
protestancka jest niejednolita: od "panstwowotworczej" luteraflskiej do
postaw KoscwlO w "wolnych ", ktore ex dermitione nie lubiq takich powiqzair.
Czy m aglby Ksiqdz rozwinqe ten temat?
Czujemy si ~, zwlaszcza w KoSciele ewangelicko-reformowanym, niezalemi
od panstwa i chcielibysmy, aby panowal dystans mi¢zy tymi dwiema
wielkoSciami. Historia poucza, ze ich bliski zwil!zek nie wychodzi na
zdrowie ani jednej, ani drugiej stronie. Dla KoSciola natomiast stanowi
wr~cz smiertelne niebezpieczenstwo. Obie omawiane p rzez nas sprawy
stanowil! wymownl! tego ilustracj~. Wymuszanie decyzji na organach
wladzy panstwowej uderza w KoSciol. Sposob administra.cyj nego wprowa
dzenia nauczania religii do szk61 panstwowych, naciski na wladze ustawo
dawcze w celu penalizacji przerywania cil!Zy, zwrocily duz~ cz~sc opinii
przeciwko KoSciolowi katolickiemu, chocia:i pozyskal on sQbie przedtem
ogromne umanie niezlomnl!, opozycyjnl! postawl! wobec panstwa totalitar
nego.
Zbyt bliskie zwil!zki panstwa i KoSciola prowadzl! w sposob nieunik
niony do przeksztalcenia Ewangelii w obowi~zujl!ce prawo, a chrzeScijan
stwa w ideologi~, zaS panstwa w swoisty reZim totalitarny. KoSciol musi
pozostawae w opozycji wobec panstwa, opowiadae si~ po stronie biednych,
slabych, ucisnionych, przesladowanych, nie zas po stronie sprawujl!cych
wlad ~ bogatych i silnych. lei;eli nie zachowa odpowiedniego, krytycznego
dystansu wobec wladzy, niepostrzezenie da si~ wcil!gnl!e w "uklady"
i zacmie tracie wiarygodnosc. Panstwowe KoScioly ewangelickie w Skan
dynawii i w Szwajcarii Sll nadzwyczaj WymOwnym przykladem tego,
o czym mowi~. W tych samych krajach istniejl! wszakze oddzielone od
panstw'" KOScio 'y ewangelickie, kt6re w przeciwienstwie do tamtych Sl!
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bardzo pr~me. W Stanach Zjednoczonych dystansu strzei:e pilnie jedna
i druga strona, z wielkim poiytkiem tak dla panstwa, jak i dla KoSciola.

Z powyiszq sprawq mocno wiqie sif stosunek polskich Kosciol6w ewange/ic
kich do wladzy komunistycznej. Kt6ry to stosunek bywal rozmaity. KosciOi
Ksifdza pos/fpowal bardzo odwainie, byl niezaleiny i samorzqdny, inne
- milczaly, ale i nie klaskaly, co lei bylo dowodem odwagi. Byly jednak
i lakie, kt6re wybieraly oporlunizm. Rozumiem wszystkie uwarunkowania,
nie wiem jednak. czy rozumiejq je inni czytelnicy "Znaku".
Czy KoScioly wybieraly oportunizm? Prawd~ jest, i:e niektorzy nie umieli
zachowac si~ godnie i sprostac trudnym wymaganiom owego czasu, ale
uleglosc i czolobitnosc poszczegolnych osob wobec komunistycznej wladzy
nie jest rownbznaczna z postaw~ calego KoSciola. Nie naleiy mieszac
osoby z instytucj~. Przyznajmy jednak uczciwie, i:e nie byl to problem tylko
przedstawicieli KoSciolow mniejszoSciowych. Bywalo wszak roznie w ci ~gu
45 lat powojennej egzystencji kraju. lednoznaczne oceny b ywaj~ krzyw
d~ce i nieprawdziwe, dlatego trzeba zachowac wielk~ osromosc, poczucie
odpowiedzialnoSci i... milosierdzie, aby nie wpl~tac si~ w labirynt podej
rzen, oskanen, pomowien, w od r~bn y akt zalosnego dramatu "teczek".
Opowiem, jak to wiele lat temu po ekumenicznym naboi:enstwie pewien
ksil!dz katolicki powied2ial do kogos podczas agapy: ,,Ach, ci ewangelicy id ~
na pasku U~u do Spraw Wyman!" Latwo bylo owemu ksi~zu lek
cewaZ~, z poczuciem wyZszoSci patrzeC na " tych ewangelikow". Mial wszak
za sob~ miliony chlopow, robotnikow, gornikow, intelektualistow, opini~
swiata. Kogo zaS mielismy my? KaZdy nieostromy ruch mogl si~ dla nas ZIe
skonczyc. Gdyby na przyklad zamkni~to nam koScioly, a pastorow wsadzono
do wi~enia, kto by si~ 0 nas upomniaf? Czy ten ksil!dz by nam pomogl,
a jego biskup udostwnilby miejsce w jakiejs kaplicy, aby przygarn~
przeSIadowanych innowierc6w? Przy tym wszystkim malo kto si~ orientuje, ile
wysilku a nawet ryzyka kosztowalo chocby to, i:eby nie dae si~ uZyc jako
narz¢2ie przeciw KoScioiowi katolickiemu, a tak~ przeciez rol~ przewidywa
w systemie posluguj~ym si~ zasad~ divide el impera.
no dla innych
Niektorzy duchowni rzeczywiScie zachowywali si~ w sposob nie przyno
sz~cy im chwaly, antyszambrowali w Ur~zie do Spraw Wyznan, 22 lipca
odprawiali modly i naboi:enstwa dzi~kczynne, wypinali piers po ordery.
Ale czyz trzeba si~ dziwic, iz ci ludzie odczuwali autentyczn~ wdzi~cznosc
wobec wladzy ludowej za przyznanie im rownouprawnienia, tym bardziej,
i:e w czasach II Rzeczypospolitej nie doczekali si~ przeciez prawnego
uznania, doznawali natomiast dyskryminacji, niekiedy nawet przeSlad o ~a
nia? Nie bez powodu Pan lezus uczy, i:eby nie s~dzic. Ludzkie sprawy ~
bardzo skomplikowane, a nasze dzieje zlozone. Wiele moma by mowic na
ten temat i jeszcze by si~ nie wyjasnilo wszystkiego.

wyman

Zatem problem "dekomunizacji". Co Wy na lo?
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Chcialoby si{: mowu przywolae slowa Jezusa: " kto z was jest bez winy ..."
Mam powame w~tpliwoSci, cr.y jest ktos nie zaraiony wirusem komuniz
mu, ktory przenikn~1 do naszej podswiadomosci i wplywa na sposob
myslenia. Wszystkim nam potrzeba oczyszczenia. Mamy wszak za sob ~ 50,
slownie: pi~ziesi ~t, lat potwom ych. Trzeba zaliczyc tu rowniez pi{:Cio
lecie wojny i okupacji. N ajbardziej moi:e potrzeba oczyszczenia tym, ktorzy
najgJosniej krzycz~ 0 dekomunizacji i nie maj'l swiadomosci, i:e oto wirus
toczy ich wlasn'l jain.
Wrocmy do spraw mniej ziemskich. Dialog leologiczny. Czy nie ma w Waszej
poslawie re/igijnej czegos podobnego do kalolickiego ducha kontrreformacji?
Zreszlq chyba na lamach "Jedn oly" cZYlalem samokrYlycznq ocen~ Waszej
mariologii: kalolicy za duio, wifc Wy - przez jakqS nieuSwiadomionq
przekor~ - za malo.

Tak, potrzebujemy ekumenicznych spotkan, dialogu teologicznego, dys
kusji, wzajemnego poznawania si{:. Mysl{:, i:e takie spotkania, rozmowy na
przyklad z o. prof. Celestynem Napiorkowskim na temat mariologii
pozwalaj'l nam zrewidowac i zreformowac nasze pogl~y. Prosz~ si{:
jednak nie dziwic reakcjom ewangelikow na to, co ogl'ld aj'l codziennie,
jesli ch odzi na przyklad 0 pobomosc maryjn'l, 0 kult swi~tych i obrazow,
ktory razi nie tylko w tzw. ludowej pobomoSci. Dlaczego nasze odczucia
nie mialyby wywierae wplywu pozytywnego na teologi{: i praktyk{:
katolick'l? Ekumenicmy dialog wywoluje ruch w obie strony.
Perspeklywy dialogu ekumenicznego w ogo/e. Czy rzecz wyglqda lak jak
w Iym szmoncesie. Przyszedl leek do rabina i pyla: - Rebe, czy ci
chrzescijanie sif kiedys wreszcie zjednoczq? - Tak, ale dopiero na koncu
Swiala. - A w Polsce? - Trzy dni poiniej ... No i jak sobie wyobraiacie
przyszlq Jednosc?

A czy musimy si~ koniecznie jednoczyc? W Polsce panuj'l dziwne stosunki.
Albo Scisla jednosc, jak w KoSciele katolickim, alba komple.tny chaos, jak
w polityce. Przeciez moze bye romorodnosc i harmonia. Bardzo wiele do
myslenia daje biblijna opowiesc 0 stworzeni u. BoZy zamysl stworzenia
zawiera w sobie roznorodnosc ind ywidualnego bytu, a zarazem h armoni~
i porz'ldek wszytkiego. Ewangeliczna jednosc realizuje si{: inaczej, niz my
sobie najc~Sciej wyobrai.amy, na obraz i podobieilstwo przemyslowego
wyrobu spod sztancy. Szanujmy wzajemnie swoj'l romorodnosc, prawo do
indywidualnego wyboru, piel{:gnowania wlasnej tradycji i obyczaj u. Romo
rodnosc jest bezcennym darem od Boga. Dzi{:ki niej moi:emy si{: nieustannie
wzbogacae, czerpi~c jedni od drugich to, co wartoSciowe, i buduj 'lC
harmoni~ caloSci. Na obraz i podobienstwo Boi:ego zamyslu stworzenia.
Z
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WPLYW REFORMACJI
NA
POTRYDENCKI KATOLICYZM
N a dzieje wyznaniowe Polski XVI-XVII stulecia przez dobrych par~
pokolen patrzono wylllcznie w kategoriach walki, ktorll prowadzily ze sobll
roi:ne odlamy chrzeScijanstwa. Na plan pierwszy wysuwano dzieillce je
roi:nice, nie interesujllc si~ niemal zupemie tym, co mimo wszystko moglo
Illczyc czy nawet upodabniac rywalizujllce 0 rZlld dusz KoScioly. Tym
czasem polski protestantyzm zawaZyl w nader istotny sposob na ksztalcie
potrydenckiego katolicyzmu. Podobnie jak na polach bitew od przeciwnika
przejmowano nieraz or~i: i styl walki, tak tei: zwolennicy Rzymu przej
mowali od rodzimych wyznawcow Marcina Lutra i lana Ka:wina,
a poiniej od sympatykow Fausta Socyna formy i sposob prowadzenia
polerniki wyznani owej. W miar~ jej rozwoju nasilily si~ tendencje do
podporzlldkowania j~zyka, gatunkow literackich, wreszcie form i treSci
argumentow zasadniczemu celowi, jakim bylo przekonanie szerokiego
grona odbiorc6w.
To przeciei: w siad za protestantami i pewnym w stosunku do nich
opoinieniem r6wniei: i katolicy si~gn~li do polszczyzny jako j~zyka spor6w
reIigijnych. Na miejsce przeznaczonych tylko dla wllskiego grona fachow
c6w i pisanych wy1llcznie po Iacinie traktat6w przychodzll mniejsze
rozprawy. Pod wplywem r6inowierc6w katolicy zaczynajll rozpowszech
niac katechizmy, modlitewniki, dramaty reIigijne czy wreszcie utwory
o charakterze pamfletowo-satyrycznym. lui: niebawem uczniowie przdcig
nll swych nauczycieli , skoro tak zwana Ii teratura straganowa zostaje
wykorzystana przede wszystkim przez jezuit6w do bezpardonowej, prowa
dzonej z reguly anonim owo, polemiki z protestantami.
To wlasnie reformacja zapoczlltkowala polemik~ wyznaniowll, ktora
regia u podstaw nowoi:ytnej propagandy. Dla jej dalszych losow nader
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charakterystyczny by! proces, ktory moma by nazwac "laicyzacj~ ar
gumentacji" . W miar~ nasilania si~ sporow coraz wi~j miejsca zajmuj~
w niej debaty na temat, czy ruch reformacyjny istotnie prowadzi do
zaburzen nie tylko w KoSciele, ale i w panstwie, i czy naprawd~ reformacja
naklania poddanych do buntow oraz lekcewazenia wszelkich wi~zow
spolecznych. Spor na temat rnisji prowadzi z kolei do poszerzenia
horyzontow geograficznych czytelnikow. Protestanci, pragn~c wykazac
rzymski, a nie powszechny charakter Ko&ciola, powolywali si~ na to, iz
papiestwu juz od dawn a nie podlega wschOd Europy, a w Nowym Swiecie
posiada ono tylko nielicznych wyznawcow, pozyskanych gwaltem i prze
mo~. W odpowiedzi katolicy tworz~ przestrzenn~ wizj~ swiata, na jednej
p!aszczyZnie przedstawiaj~ wydarzenia zachod~ce na wszystkich kon
tynentach: od Europy i Azji poczynaj~c, ana Afryce oraz swiezo odkrytej
Ameryce koncz~c.
Z kolei dyskusja na temat skutkow i prawomocnoSci ustaw tolerancyj
nych Cz konfed eracj~ warszawsk ~ roku 1573 na czele) stanowila wielkll
deb at~ 0 dopuszczalnoSci stosowania przymusu w sprawach wiary. Nawet
owczesny episkopat nie wyraZal w tym wzgl~zie jednolitych opinii. Skoro
protestanci zaistnieli jako sila polityczna, cies~ca si~ protekcjll cz~sci
magnaterii, za szalenstwo uznano stosowanie przymusu religijnego wobec
szlachty. Franciszek Krasinski, jedyny biskup, jaki podpisal akt kon
federacji warszawskiej, tlumaczyl si~ p6Zniej przed kapitul~ krakowskll, iz
jego od rzucenie mogloby wywolac krwawe zamieszki na tie religijnym ,
podobne do tych, jakie wspoiczeSnie ogl~dano we Francji czy Niemczech.
Obce przyklady dowodz~, tlumaczyl Krasinski, iz herezji nie da sl~
wykorzenic mieczem. Nic tu nie mogll zdzialac stosy i egzekucje, poniewaz
niczym u hydry wyrastaj ~ jej coraz to nowe glowy. Jedynie dobry przyklad
i slowo Boze ~ w stanie zahamowac postwy reformacji.
W Kazaniach sejmowych Piotra Skargi czytamy, iz "konfederacyja zla,
ale s~siedzka wojna gorsza, w ktorej zla wygrana, zla przegrana C...),
i zarnieszanie rzeczy boskich i ludzkich, i upadek krolestwa nast~puje".
Przej&ciowe tolerowanie roi:nowierc6w Skarga uWaZal za ll}.niejsze z!o od
tego, jakie mogloby wynikn~c z nawracania ich pod przymusem. "Znosic
heretyki i Scierpiee, gdy si ~ bez wojen i rozruchow domowych i wszystkiego
Krolestwa karac nie mog~, to kaZdy rozum przypuScic musi. Boby wiele
dobrych pogin~lo, boby szkod~ wielk~ niewinni podj~li. Uchowaj Boze
tego" - pi sal w Kazaniach na niedziele i swifla calego roku.
o wiele sze rs~ motywacj~ potrzeby istnienia tolerancji religijnej
znajdujerny u franciszkanina, Mikolaja Lawrynowicza, ktory (1639) wywo
dzil jll z woli OpatrznoSci. Nie Zyczy ona sobie przesladowan wy
znaniowych, podobnie jak dopuszcza, aby w przyrodzie ogien istnial obok
wody. Choc wi ~ na swiecie nie rna chyba sekty, ktora by nie znajdowala
azylu rowniez w Polsce, to jednak ta mozaika wyznaniowa "dotychczas
Koronie nic nie szkodzi, i owszern C... ) rozumy gor~cych katolikow jako
kamien i:elazo przeciw sobie ostrzy i wyprawuje". Podobne wypowiedzi,
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prekursorskie w stosunkach do stanowiska, jakie zaj~1 II Sobor Watykan
ski w sprawie traktowania "braci odl~czonych", nie moglyby zaistniee,
gdyby nie wyplywaj~ca z polskich realiow ustrojowych koniecznosc
tolerowania innych obok katolickiego KoSciolow chrzeScij anskich.
W XVI stuleciu wielu Slldzilo, i e jedynie uiycie "srod kow bogatych"
mo:ie uratowaC spraw~ katolicyzrou w Polsce. Za panowania Wladyslawa IV
Wazy tryumf KoScioia "rzyroskiego" byl jui dla wszystkich jasny. Jego
wyznawc6w specjaln~ satysfakcj~ napelnial fakt, :ie zwyci ~stwo zostalo
osi~gni~te innyroi metod ami nii na zachodzie Europy, :ie obylo si~ bez
wojen, stosOw i egzekucji. Dlatego wi~ senat polski w liScie do Urbana
VIII, ~aj~cym odwolania nuncjusza Mariusza Filonardiego (1 643),
z wyraZn~ dum~ podkreslal: "Niechaj si~ chelpi, kto chce, krwawymi
zwyci~stwami i przywr6ceniem religii przez mordy i rzezie; my s~zimy, :ie
pobomosc naszych krolow skuteczniejsza jest nii or~i, i tego jedynie
miecza dla nawrocenia heretykow uiywamy." Podobnych wypowiedzi i to
jeszcze z pierwszej polowy XVII wieku, moina by przytoczye wi~cej.
W roku 1633 biskup plocki Stanislaw Lubienski chwalil tolerancyjn~
postaw~ przodkow, "ktorzy dose szcz~sliwie bez zatrudnienia i rozruchow,
lagodnyroi srodkami zatrzyroywali calosc wiary powszechnej". W kilka lat
pozniej Szyroon Starowolski z d um~ pod krdlal, ii nigdy nie rozstrzygano
u' nas or~:iem sporow religijnych, jak to mialo miejsce we Francji,
Niderlandach, Niemczech, Szkocji czy Anglii. Starowolski podkrdlal, ii
sumienia nie moma zniewolic, a "Swiallo wiary z nieba splywa i szerzone
jest jedynie przez nauczanie i spisywanie i roztrZl!Sanie najswi~tszej nauki
dawnych ojc6w [Kosciola)".
W XVII stuleciu katolicy nadal drukowali swe dziela w dobrze na ogol
wyposaionych typografiach romowierczych, niektore z nich dedykuj~c
nota bene kalwinskiej i arianskiej szlachcie. W Rakowie, nalei~yro
wowczas do braci polskich, spadkobiercy Sebastiana Klonowica tloczyli
jego utwory (Worek ludaszow oraz Flisa). Ukazalo si~ tam rowniei par~
wydan Kola rycerskiego, piora Bartosza Paprockiego. Druki rakowskie
wychodzily przewamie na papierze zakupi onym we wsi Mniszek, w papier
ni nalei~cej do cystersow z J¢rzejowa. Z kolei drukamia braci czeskich
w Lesznie tloczyla utwory katolickiego poety, Samuela ze Skrzypny
Twardowskiego, oraz ksi~iki dominikanina Ambro:iego Rad oszyckiego.
Do Leszna posylano nie tylko manuskrypty, lecz rowniei mlodziez na
nauk~. W slyn~cej z wysokiego poziomu nauczania tamtejszej Akademii
braci czeskich, w ktorej wykladal m.in . Jan Amos Komenski, uczyli si~
rowniez synowie katolickich rodzin z Wielkopolski. Ten jeden z najwybit
niejszych pedagogow doby baroku opracowal takie program nauczania
w katolickim gimnazjum w Sierakowie, zaloionyro w roku 1650 przez
Krzysztofa Sierakowskiego. W szkole tej poslugiwano si~ podr~zn ikami
czeskiego pedagoga. Wypada w tyro miejscu przypomniee, ii; jezuici jui
wczesrueJ nie wahali si~ w swoich liceach wykorzystywac niektorych
zdobyczy pedagogiki protestanckiej, w tyro wzorcow organizacyjnych
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stynnego gimnazjum Johanna Sturma w Strasburgu. Natomiast w samej
Rzeczypospolitej na kolegiach zakonnych starali si~ wzorowae prawoslaw
ni wykladowcy szk61 zakladanych m.in. w celu szerzenia propagandy
religijnej.
Nie znamy, niestety, pierwotnej wersji przekladu Pisma sw. piora
Jakuba Wujka, kt or~ ponoe po kaleczyla cenzura koScielna. Byla ona
podobno jeszcze swietniejsza od dzis nam znanej, ale wzbudzila nieufnosc
cenzury zakonnej, poniewaZ jezuicki translator czerpal calymi gaciciami
z przekladow N owego Testamentu, ktore zawdzi~zamy antytrynitarzom
Szymonowi Budnemu i Marcinowi Czechowicowi. Warto dodae, ii wlasnie
reformacja zapocZCltkowala systematyczn~ polonizacj~ terminologii teolo
gicznej. Zmuszala do tego potrzeba chwili, skoro naleialo szerszej grupie
odbiorcow przedstawiae kwestie, 0 ktorych dotychczas rozprawiano jedy
nie w w~skim gronie fachowcow. Wiele z tego zostalo poZniej programowo
niejako odrzucone przez tlumaczy katolickich, ale wiele si~ tei ostalo. "Nie
ostaly si~ jedne slowa, ale przyszty na ich miejsce inne, lepiej dopasowane
do wyrazu intelektualnego tresci. Waine jest to, ie potrzeb~ takich slow
sobie uswiadamiano, ie praca nad ich d alszym wytworzeniem zostala
zapocz'ltkowana" - pisze Konrad Gorski.
Nie tylko przeciei r6inowiercy si~gali do pierwszej polskiej gramatyki,
ktor~ zawd zi~zamy arianinowi Piotrowi Statoriuszowi Stoinskiemu.
Z grona braci polskich wyszedl rowniei tworca obszemego slownika
polsko-lacinskiego, wybitny leksykograf, Jan M~czynski, a zasluiony
zbieracz przyslow, kalwinista Salomon Rysinski , dal pocz~tek naszej
paremiografil. Odwolaj m y si~ raz jeszcze do opinii wybitnego znawcy
przedmiotu, ktory pi sal, ie reformacja zmuszaj'lC do dyskusji nad zagad
nieniami abstrakcyjnymi (teologia, etyka, filozofia) "uSwiadomila potrzeb~
stworzenia j~zyk a, ktory by mogl bye precyzyjnym narz¢ziem mysli,
i dzi~ki temu przyczynila si~ do rozwoju polszczyzny jako srodka wyrazu
tresci intelektualnej" (Konrad Gorski).
Cale partie Z y wota czlowieka poczciwego Mikolaja Reja arcykatolicki
Jozef Wereszczynski wl'lczyl do swego dziela Regula. to jest nauka alba
postf!pek dobrego iycia kr6/a chrzeScijailskiego (1587). Z kolei do koncepcji
ustrojowych zawartych w dzielach Andrzeja Frycza Modrzewskiego b¢'l
nawi~zywac liczni publicySci katoliccy. Wi~kszosc z nich nie odwaiala si~
jui cytowac iroola swoich inspiracji, inni czynili to w sposob wykr~tny, nie
in fo rm uj'lc czytelnika 0 kacerskich pogl~ach Modrzewskiego. Najbardziej
chyba oryginalnie odni6s1 si~ do nich wspominany jui Starowolski , ktory
w pierwszym biograficznym leksykonie naszych pisarzy (Setnik pisarz6w
po/skich. 1627) notk~ 0 Fryczu zac~1 od gromkich slow: "Sekretarz
krolewski , a raczej owego nikczemnego swiniopasa - Lutra. Przesi~kni~ty
jego niezboinymi twierdzeniami wniosl zara~ w bramy KoSciola, mowi~c
to, czego nie naleialo roowie, pi s~c to, czego nie wypadalo pisae, czyni~c
to, czego nie godzilo si~ czynic." Kilkanascie wierszy dalej ten sam
Starowolski stwierdza wszakie: "Niemniej Modrzewski napisal znakomit'l

WPLYW REFORMAClI NA POTRYDENC Kl KATOLlCYZM

77

ksi~zk~ 0 obyczajach, a talcie inn~ 0 prawach i 0 wojnie do kr6la Augusta,
w ktorej przejawiala si~ wielka sila jego wymowy i pot~ga wnyslu" ...
Ostro Scleral si~ kalwinista Andrzej Wolan z broni~cym KoSclola przed
"herezj~" Piotrem Skarg~. Kiedy jednak zestawimy rozpraw~ 0 wolnosci
Rzeczypospolitej albo szlacheckiej (wyd. lacinskie 1572) z Kazaniami
sejmowymi (1597) uderzy nas daleko posuni~t a zbieinosc pogl ~dow na
"sprawy doczesne". Jezuicki kaznodzieja i helwecki pastor w rownie
ostrych slowach pi~tn owali przejawy anarchii szlacheckiej oraz wypowia
dali si~ za wzmocnieniem wladzy monarszej. T rudno przypuscic, aby
Skarga, znaj~cy doskonale tworczosc Wolana, z ktorym cz~sto polernizo
wal, nie czytal rowniez jego traktatu na temat politycznej naprawy
panstwa. Nie onijednak znajdowali uznanie wsrOd szlachty, lecz publicysci
aprobuj~cy w. pelni system panszczyinian y. Do podr~znika wyzysku
chlopow, jaki stanowilo Gospodarstwo Anzelma Gostomskiego (1586),
b~zie si ~gac szlachta przez caly wiek XVII, w ktorym dzieio to doczekalo
si~ dwoch dalszych edycji. Nie przynosi ono polskiej refonnacji szczegolnej
chluby; dla rownowagi dodajmy wi~, iZ jej radykalne skrzydlo postawiio
sprawy socjalne niejako na ostrzu noza. Bo przeciez bracia polscy pierwsi,
na dlugo przed pisarzarni obozu katolickiego, zac~li si~ domagae zniesie
nia poddanstwa i powinnoSci panszczyznianych.
. W wielu krajach poJnocnej i zachodniej Europy zwyci~stwo protestan
tyzmu poci~gn~lo za sob ~ powstanie pogl~biaj C!cych si~ z latami roznic
rni~zy l udnoScl~ katolick~ a roinowierc~ w zakresie kultury, mentalnoSci,
sztuki czy wreszcie stylu zycia. Nie tylko zresz4 zwyci~stwo, skoro hugenoci
potrafili wyksztalcic wlasn~ fonn acj~, ktora utrzymala si~ w kulturze
francuskiej ai po wiek XIX. N atomiast w Polsce podobne zjawi sko
pozostalo raczej nieznane; co wi~j , nasi roinowiercy brali udzial w two
rzeniu kultury ogolnochrzeScijanskiej , jaka powstaje w Rzeczypospolitej
XVI stulecia. WsrOd jej tworc6w oraz odbiorc6w spotykamy przed
stawicie\i niemal wszystkich sekt i KoSciolow. Czasami tworzylo
to przedziwny splot mi~ zywyznaniowych zapozyczen, skoro do literackich
portretow roinych narodow, naszkicowanych przez Reja (lcon nationum)
n awi ~al jezuita Mikolaj Kazimierz Sarbiewski, autor Descriptio
gentium, przelozonego z kolei na j~zyk polski przez zwolennika Genewy,
Daniela Naborowskiego. Powszechnie wiadomo, iz w dobie baroku ludzie
roinycb konfesji zaczytywali si~ utworami Reja oraz psalmami w prze
kladzie Jana Kochanowskiego, ktore w tym wlasnie tlumaczeniu trafiiy
do psalterzy katolickich i - protestanckich. Przedstawiciele wszystkich
odlamow chrzeScijanstwa czerpali natchnienie z Biblii; pod niew~tpli wym
wplywem refonnacji szerok~ populam osc zyskuje Stary Testament. W z~.
wartych tam dziejach iydowskiego panstwa znajdowano analogie do
aktualnych losow Rzeczypospolitej oraz zapowiedz jej upadku. Do pro
rokow dawnego Izraela b¢zie nawi~al Piotr Skarga w Kaza
niach sejmowych. T ematyka biblijna atakowala sluch i wzrok owczesnych
ludzi na kaidym niemal kroku. Si~gali do niej autorzy dramatow
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wystawianych na scenach zakonnych , kaznOOzieje i panegirysci, malarze
i drzeworytnicy.
Skoro protestanci uznawali Pismo sw. za jedyny i rozstrzygajllcy
autorytet w sprawach wiary, zmuszalo to katolikow do starannego
studiowania Biblii, ktora z rllk kleru przechodzi coraz cz~ciej w kr~gi
swieckich czytelnikow. Jej wykladnia staje si~ przedmiotem cz~to 00
bywanych dysputacji, w ktorych katolicy musieli stawiac czolo nie tylko
kalwinistom czy arianom, ale rowniez wyznawcom prawoslawia. Zach~calo
to zwolennikow Rzymu do studiow teologicznych; w uczelniach jezuickich
powstajll specjalne katedry zajmuj ~ si~ szkoleniem przyszlych polemis
tow. Dzi~ki temu pOOnosil si~ poziom duchowienstwa. Prorocza okazala
si~ wizja Jana Jurkowskiego, ktory w pocZlltkach XVII stulecia pisal, Ze
kiedy zostanie naruszona konfederacja warszawska, a heretycy b~ll
musieli udac si~ na wygnanie, to ksi~za zostanll nieukami, poniewaz nie
b¢ ll mieli juz z kim dysputowac.
Do jui ksi~gi porzuclb uczyc si~ nie b¢1b
N ieukami, prostaki w paratulach [szatach liturgicznych] si¢1l

- pisal ten sk ~in~ gorliwy szennierz kontrrefonnacji w szczytowym
okresie jej rozwoju. Wspolczesny J urkowskiemu Skarga, przyznaj:}c z ubo
lewaniem, Ze "bez szkOOy pszenice plewidlo k:}kolu byc nie moZe, a znosic
je [heretykow] i mieszkac z nimi musiem" , dopatrywal si~ w tym korzysci
dla katolicyzmu. Protestanci bowiem sprawili, iz w walce z nimi ostrzy si~
zbroja duchowa zwolennikow Rzymu, podczas gdy przedtem .. ksi~gi
i biblie zardzewiale leZaly".
'
" Mozgi polskie - pisal przed laty Wladyslaw Konopczynski - takZe
katolickie, lepiej ruszaly si~ w literaturze i nauce, kiedy bylo z kim
konkurowaC na polu kultury. " Faktyczna tolerancja, panujllca w Rzeczy
pospolitej aZ do polowy XVII stulecia, sluzyla nie tylko mniejszosciom
wyznaniowym. T rudno nie zauwaZyc, ze dopoki KoSciol walk~ z reforma
cj:} musial toczyc "legalnymi" srOOkami, na traktaty odpowiadac trak
tatami, na mowy protestanckich predykantow kazaniami, a na dysputacje
religijne wysylac uzdolnionych polemistow, dopoty tez roZkwitala u nas
katolicka teologia, polemika wyznaniowa, homiletyka. W drugiej polowie
XVII wieku, kiedy przeciwnikom zac~to kneblowac usta, poziom tych
wszystkich dyscyplin oraz umiej~tnosci wyrainie si~ obniza. Nieprzypad
kowo pocZlltek upadku kolegiow jezuickich zbiegl si~ z zamkni~ciem
slynnej akademii braci pol skich w Rakowie (1638), stagnacjll uczelni
kalwinskich w M alopolsce oraz zniszczeniem Leszna (1656), ktore polo:iylo
kres swietnoSci wspomni anej juz uczelni braci czeskich. Poziom naszych
jezuitow byl zawsze funkcj:} z jednej strony ogolnego stanu kultury,
z drugiej zaS sHy przeciwnika, dla ktorego zwalczania przybyli do Polski.
Przypomnijmy, ze kied y w roku 1586 przeslano projekt nQwej or
ganizacji studiow w kolegi ach jezuickich, polscy czlonkowie zakonu zaj~li
wobec niego wyjlltkowo OOwaine i samodzielne stanowisko, wypowiadaj:}c
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si~ m.in. przeciwko zawartemu tam postulatowi ograniczenia swobody
w nauczaniu teologii. Ze wszystkich przesJanych wowczas do Rzymu
memoriaJow jezuickich polski byJ "najbardziej odwainy i radykaIny".
WspoJczesny historyk zakonu tJumaczy to w nast~puj~cy sposob: "Z d ala
od inkwizycji hiszpanskiej, ktora bardzo podejrzliwie obserwowaJa po
wstanie Ratio studiorum, wsroo woInego spoJeczenstwa polskiego jezuici
mogli odwainie i samodzielnie myslec" (Ludwik Piechnik SJ).
Koniecmosc stawienia czoJa zagroi:eniu ze strony ruchu reformacyj
nego, i to w warunkach peJnej tolerancji, jaka panowala w Polsce zlotego
wieku, spowodowaJa macme podniesienie si~ intelektuaInego potencjaJu
katolicyzmu. Pod wpJywem atakow wychodz~cych z grona protestanckiej
elity umysJowej, zdobyto si~ na kontrakcj~, ktora w wielu punktach
zdystansowaJa psi~gni~a przeciwnika. Na wyzwania niesione przez huma
nizm odpowiedziano rozkwitem katolickiej Iiteratury i sztuki, p ostulatom
KoScioJa narodowego przeciwstawiono daIsz~ nacjonalizacj~ katolicyzmu,
ktory w ci~gu jednego tylko stulecia (1563-1668) staJ si~ bardziej rodzimym
anii:eli przez par~ poprzednich wiekow.
Nie tylko w kamodziejstwie czy w moralistyce ale i w malarstwie
KoSci6J musial si~ Iiczyc z krytycmym okiem protestantow. DochodziJo na
tym tie do zgoJa zabawnych momentow. Tak na przyklad w pocz~tkach
XVII stulecia z obrazow przedstawiaj~cych sw. Krzysztofa p rzenosz~cego
przez rzek~ maJego Jezusa wJadze koscielne polecaJy usuwac umieszczon~
na drugim planie postac mnicha (w innej wersji maJego chJopca). Roino
wiercy wysmiewali si~ bowiem, iz oto sami "papiSci" przyznaj~ si~ do tego,
i:e ch~tnie Jowi~ ryby w m~tnej wodzie.
Z kolei adaptuj~c dorobek sredniowiecmej hagiografii pomijano, jak to
czyniJ m.in. Piotr Skarga, w~tpliwe moralnie przyklady, maJo wiarygodne
cuda lub nie Iicuj~ce z po wag~ tematu anegdoty. Starano si~ 0 pewne
"unaukowienie" tych biografii poprzez oparcie ich nie tylko na legendach ,
lecz taue na protokolach kanonizacyjnych i aktach m~zennikow. To
wlaSnie podj~ta przez protestantow krytyka kultu swi~tych dala impuls do
rozpoc~cia przez belgijskich jezuitow (tak zwanych bollandystow) wyda
wania w roku 1643 ich Zywotow. Wspolczesna Eneyklopedia Katolicka
(t.. II, Lublin 1976) stwierdza, iz przeprowadzona przez bollandystow
"krytyka historycma zburzyla wiele falszywych tradycji i ~dow naroslych
wokol postaci i kultu swi~tych".
Wybitny polemista kalwinski, K rzysztof Krainski, ostro krytykowal
w swej Postylli (1617) niektore przejawy kult u Matki Bozej, jak rowniei
druczki mu poswi~cone. Niektore z nich mogJy si~ wydawac juz wowcz:ts
szokuj~ce, skoro wsrod relikwii maryjnych czczono, wedJug Krai nskicglJ,
"mleko, wlosy, grzebien, szczotk~, szaty, koszul ~, pierscien slubny". Inne,
jeszcze bardziej drastycme przykJady kalwinski autor przytaczaJ za zagi
nionym dzisdruczkiem Artykuly braetwa wianka rozanego Panny Maryjej,
piora MeIchiora.Wareckiego (Wilno 1587). Nie byly to przyklady wyssane
z palca, skoro w Postylli zostaJy przytoczone strony, a nikt z oponentow
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nie zarzucil mu falszerstwa. Wspominam 0 tym, poniewai: kompromituj~ce
KoSciol w oczach roi:nowiercow dzielka w typie druczku Melchiora
Wareckiego byty najprawd opodohniej wykupywane p rzez katolikow w ce
lu ich zniszczenia.
Dzialacze reformacji wypowiedzieli kultowi maryjnemu walk{: na
dwoch zasadniczych odcinkach. Pot~piaj~c czeSe oddawan~ cudownym
obrazom, zakwestionowali sens istnienia sanktuariow Najswi~tszej Marii
Panny, w ktorych przed lej wizerunkiem spotykali si~ cZ{:stokroe przed
stawiciele wielu odlamow chrzeScijanstwa. W imi{: racjonalizacji religii
protestanci pragn~li odci~e wszelkie przejawy kultu religijnego od jakich
kolwiek zwi~kow z folklorem. Na obu tych polach ponidli calkowit~
kl~sk~, skoro obrazom Matki Boskiej nie potrafUi przeciwstawie rownie
atrakcyjnych form propagand y religij nej. Zwalczaj~c zaS elementy ludowe
w kulturze religijnej, szli wyrainie pod pr~d, gdyi: wlaSnie w XVI wieku
folklor zaczyna przejawiae nieslychan~ pr~i:nosc i Zywotnose. W konsek
wencji w dobie baroku polscy roi:nowiercy b¢~ musieli p6jsc na daleko
id~cy kompromis wobec kultu maryjnego.
Dopiero po wiekach stanowiska obu stron, protestanckiej i katolickiej,
ulegly pewnemu zblii:eniu. Po II Soborze Watykanskim katoliccy teologo
wie oraz historycy niemal rownie krytycznie oceni~ te przejawy kultu
maryjnego, ktore tak bardzo oburzaty niegdys naszych kalwinistow oraz
arian . ldli bowiem we wspolczesnym nam zarysie dziej ow teologii
katolickiej (Lublin 1975, t. II) czytamy, ii: w dobie kontrreformacji
posuwano si~ u nas do przyznawania Maryi "atrybutow przynalei:nych
jedynie Bogu", a nad caloSci ~ kultu swi~tych i Matki Boskiej ci ~yl
wyrainy antropomorfizm (ks. Mieczyslaw Brzozowski), czyi: nie mamy tu
do czynienia z powtorzeniem, wspolczesnym nam j~zykiem, opinii zawar
tych w roi:nowierczych postyllach z dzielem Krzysztofa Kraitiskiego na
czele?
Od lat w roczni~ smierci Piotra Skargi jest odprawiana uroczysta msza
swi~ta w krakowskim kosciele pod wezwaniem sw.sw. Piotra i Pawla,
w ktorym autor Kazail sejmowych zostal pochowany. Gdyby Skarga mogl
bye dzis na niej obecny, uznalby zapewne, ii: przez pomylk{: trafil do
"zboru" c:zy "synagogi", jak pogardliwie okrdlano w dobie reformacji
wszelkie swi~tynie ewangelickie. W przekonaniu tym utwierdzilby go przede
wszystkim j~zyk, w ktorym odprawia si{: naboi:etistwo, nie wspominaj ~ jui:
o innym ustawieniu oltarza. I pod tym wi~ wzgl¢em nast~ilo zblii:enie
pomi¢zy r&i:nymi odlamami tego samego przeciei: chrzeScijatistwa.
Nie znaczy to, aby nalei:alo dzis zacierae roi:nice ' dziel~ce ongis
przedstawicieli heterodoksji wyznaniowej od KoSciola katolickiego. Rozu
miem szlachetne intencje powamych sk~in~ autorytetow doma:gaj~cych
si{: na przyklad rehabilitacji lana Husa, ktory w swietiewymogow
wspolczesnego nam katolicyzmu zaslugiwalby raczej na Wyniesienie na
oharze anii:eli na stos. Warto jednak pami{:tae, ii: teologowie XV stulecia
mieli calkowitll racj~ ok reSlaj~c go jako herezjarch~. Byl nim bowiem
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w swietle norm obowi 4Z uj~cych w przedtrydenckim ka tolicyzmie. Stlld tez
zamiast apeJi 0 rehabili tacj~ i nagany dla s~zi ow z K onstancji, kto zy
popelnili strasziiwll pomylk~, woJalbym przeczytae prostsze stwierdzenie:
lana Husa nie nalezalo karae smierci~, mimo ze byl w swietle owczesnych
poj~ kacerzem . Argument stosu rue moze bye bowiem rozstrzygajllcy
w dysputacjach religijnych.
Z kolei stosunkow z mniejszoscill protestanck~ nie polepsz~ ZlI11any
program owe w nauczaniu historii oraz literatury polskiej, sugerowane
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej . Zaklad ajll one uSilni~C1e lub
przynajmniej ograniczenie informacji na ternat ruchu reformacyjnego
Wspomina si~ nawet 0 moiliwoSci u suni~cia z listy lektur obowillzuj~cych
Krotkiej rozprawy Mikolaja Reja. Pozostaje tylko miee nadziej~, ii:
wszystkie te ni~wczesn e projekty rue doczekajll si~ reaJizacji , ze przewaz~
mlld re slowa l ana lozefa Lipskiego: " Wklad polskich protestantow
w kultur~ polsk ll i w walk~ 0 byt narodowy jest tak wielki, i:e wszelkie
pr6by wyl~czenia ich z naszej polskiej wspolnoty narod owej budzic muszll
ostry sprzeci w" (Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy).
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PROTESTANCKI ETHOSPRACY
A CHRZESCIJANSKA
DOSKONALOSC
A wszystko, cokolwiek czynicie,
z duszy czyIicie, jako Panu, a nie lud ziom
(KoI3,17)

Nie sposob oderwac wywodu 0 etyce pracy w protestantyzmie od
wielkiej dyskusji nauk spolecznych nad przern ysleniarni Maxa Webera,
ktory rozwazal wyj~tkowy charakter pracy w kontekScie doktryny religij
nej protestantyzmu. Niniejszy szkic rna za zadanie, oprocz przypornnienia
glownych w~tkow weberowskiej dyskusji, uzupelnienie powy:lszej prob
lernatyki 0 zagadnienie stricte religijne. Chce przed stawic p rotest anck~
etyk~ pracy jako srodek do podstawowego dla kaidego wierz~cego
chrzeScijanina i protestanta celu: do zbawienia i do uswi ~cenia swego Zycia,
ale taue do zrealizowania Zycia odpowiedniego dla prawdziwego ucm ia
Chrystusa, ktorernu przyszlo Zyc w czasach nowozytnych .
W latach 1904-1905 Max Weber opublikowal swoj ~ slynn ~ rozpraw~
DiE protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, w ktorej wywodzil
"ducha kapitalizmu" z podstawowych zaloi:erl etyki protestanckiej. Dzielo
to wywolalo b urzliw~ i trwaj ~~ po dzis dzien naukow~ dyskusj~ socjo
logow i historykow reli gii nad rnoi:liw oSci~ i zakresern wplywu religii na
ekonorni~. W trakcie polernik I wyt kni ~to Weberowi jego zapoZyczenia
z Hegla oraz poddano w w~tpliwosc jakosc irodel, na ktorych si~ opieral.
Przede wszystkim zakwestionowano " kierunek" owego wplywu twierd ~c,
i:e to rue religia wp lyn~la na ekonorni~, ale ze odwrotnie, protestantyzm
I
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w wersji kalwiriskiej przyj~1y kraje najdalej zaawan sowane w ekonomicz
nych przemianach.
Punktem wyjscia Webera bylo spostrzeienie, Ze kraje, ktorym powiodlo
si~ gospodarczo, zamieszkujll w przewai:ajllcej mierze protestanci, jak jest
np. w Anglii, Szwajcarii czy Skandynawii. Kraje tradycyjnie zwillzane
z katolicyzmem, Wlochy, Hiszpania czy Portugalia, miewajll stale kJopoty
ekonomicme i Sll wyrainie biedniejsze. Rozwoj kapitalistycmych stosun
kow, ktory doprowadzil do bogactwa kraje protestanckie, byl wedlug
Webera spowodowany przyj~ciem przez nie idei reformacyjnych. Jego
zdaniem decyd ujllcy wplyw na te przemiany mial protestancki ethos pracy.
Pogilldy reformatorow XVI wieku tlewily korzeniami jeszcze gI~boko
w mysli sredniowiecmej. Benedyktyriska zasada ora et !ahora (mool si~
i pracuj) byla ' jednym z fundamentow iycia monastycmego, a pra~,
fizycmll i umyslowll, traktowano wowczas jako rodzaj ascezy. Swi¥ty
Benedykt z N ursji napisal w swojej regule: "Lenis two jest wrogiem duszy.
(... ) Wtedy bowieru Sll naprawd¥ mnichami [bracia], gdy iyjll z pracy rllk
wlasnych,jak Ojcowie nasi i apostolowie." 1 Ludzie sredniowiecza wierzyli,
Ze umartwianie ciata poprzez pr~, obok oczywiScie innych metod ascezy,
poskramialo grzesme nami¥tnoSci. Jednak przewazalo traktowanie pracy
jako dopustu i kary za grzech pierworodny. PodejScie to utrzymalo si¥
w' swiecie rzymskokatolickim do XIX i :xx wieku. Uzasadnienie maj
dowano w slowach Boga wyp¢zajllcego z raju pierwszych rodzicow:
... przekl\!ta niech b¢zie ziemia z twego powodu :
txudzie b¢ziesz zdobywal od niej poiywienie dJa siebie
po wszys!kie dni twego iycia. (...)
W pocie wi\!c oblicza twego
b¢ziesz musial zdobywac poiywienie (Rdz 3,17.1 9).
VI

Praca byla uwaiana za zIo konieczne, byla konsekwencjll upadku
pierwszych rodzicow. OczywiScie doceniano tei nieuniknionosc pracy jako
Zroola utrzymania, a najwybitniejsi starali s1¥ nadac jej szersze maczenie.
przykladem sw. Tomasz z Akwinu, ktory dostrzegal w pracy srodek do
podtrzymania iycia cieiesnego, widZllC w niej rownoczesnie srodck, ktory
"umoiliwia akt cooty". W sredniowiecmych etycmych idealach rycerza
czy swi~tego praca nie odgrywala jednak wi~kszej roli.
Marcin Luter zmienil dotychczasowy system wartosciowani;t. Rezyg
z uznania wyiszosci iycia monastycmego zarzucil rou bezproduk
tywnosc, a tym sam)1D odejScie od idealu miloSci blizniego. Bezczynnosc,
jakll obserwowal w iyciu wielu klasztorow, razila go. Usprawiedliwienie
czlowieka przed obliczem Boga widzial jedynie w wierze, ale Scisle wi~1
z nill wymiar czynu. Wiara bez uczyn kow byla dla niego martwa. Tak
samymi uczynkami nie Moina zaskarbic sobie zbawienia, podobnie jak
nuj~c

1

Sw.

Bcnedykt z NUfSji, Regula, Tynicc 1983, s. 155 i 157.
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i wiar~, 0 ktorej nie swiadcz~ uczynki milosierdzia. Mnisi swoim "odejs
ciem ze swiata" nikomu nie pomagali, twierdzil Luter. Moinabye przeciez
dobrym chrzeScijaninem nie rezygnuj~c z rodziny oraz osobistej wolnoSci.
Uwai:al, :ie praktykowana przez rnnichow asceza nie mo:ie bye uznawana
za ich "zasrugC!)" w dziele zbawienia, ale powinna w zlagodzonej formie
zostae przeniesiona zza k1auzury w swiat i Zycie codzienne wiemych.
DziC!)ki umiarkowanej, nie ruj nuj~cej zd rowia ascezie mieli luteranie
utrzymywae w karbach sw~ "grzeszn~ cielesnose". N adal modlitwa i praca
(jak u sw. Benedykta) mialy bye glownymi fo rmami tej ascezy.
W Duiym katechizmie Luter pisal: "Nie jest:ie to bowiem znakomitym
powodem do chluby wied ziee i mowie: »Je:ieli wykonujesz sw~ codziennil,
domow~ praCCl), jest to lepsze niz cala mnisza swi~tobliwose i ich surowe
Zycie«?! (...) Jak:ie chcesz wieSe, co siC!) tyczy dobrych uczynkow, bardziej
blogoslawione lub swiC!)tsze Zycie?"3 Om awi aj ~c nieco dalej VII przykazanie
uWaZa "nierzetelnych w pracy" za gorszych od "potajernnych zlodziei"4.
Niezwykle istotne znaczenie mialo u Lutra poj~e "powolania" .
P··zekladaj ~ Pismo Swi~te na j~zyk niemiecki, skojarzyl on ze sob~ dwa
slowa: Berufung - powolanie i Ben4' czyli zawoo. Rozwijaj~ sredniowiecznil
w swej istocie koncepcj~ zawodu-powolania, nadal mu szczegoln~ inter
pret acj~. Organicznie pojmowanemu spoleczenstwu, w ktorym kaZdy rna
swoje miejsce, Luter przeciwstawil pewn~ "rownosc" kaZdej jednostki wobec
Boga. Od rzucaj~ monastyczny ekskluzywizm znacznie rozszerzyl "zasi~g"
chrzeScijanskiego powolania. Zbawienie nie zaleialo od~ od zajmowanego
w spolecznej hierarchii miejsca (mnichow uWaZano bowiem za posiadaj~cych
niemal pewn~ gwarancjC!) zbawienia), ale od indywidualnej wiary.
.
Praca byla dla niego wyrazem wdzi~znosci za Zbawienie i Odkupienie
czlowieka. Trwanie i wypemianie swojego miejsca w spolecznej drabinie
swojego zawodu) mialo bye wyrazem posluszenstwa wobec Stworcy.
Zawod byl dla niego stanem, w jakim czlowiek znalazl si~ z woli niebios,
nalezy wi~ wykonywae go z miloSci~ slu4c przy okazji bliinim. Praw
dziwy charakter pracy mogli wedlug niego poznae jedynie ci wier~cy,
kto zy nie traktowali jej tylko jako :irodla pieniCl)dzy. Pr3:cuj~cych ludzi
nazywal Luter "wspolpracownikami Boga w swiecie" i wymagal od nich
uczciwosci i d oskonalosci w wypemianiu doczesnych obowi~kow.
Apologia Konfesji Augsburskiej Filipa Melanchtona taki:e podejmowala
polemikC!) z dotychczasowym idealem chrzeScijanskiej doskonalosci i row
mei przenosila ow ideal w sfer~ zawodow~ . W tekscie czytamy: "mnichos
two nie bCl)dzie stanem doskonalosci w stopniu wyzszym ani:ieli zycie
rolnika lub rzemieSlnika. Albowiem te zawody s~ stan ami umoZliwiaj~cymi
poszukiwanie doskonaloSci. Wszyscy bowiem ludzie w kaZdym powolaniu
powinni d~ye do doskonalosci, to znaczy wzrastae w bojaini Bo:iej,
w wierze, milo Sci bliiniego i podobnych duchowych cnotach."s Zawoo,
3 M. Luter, Duly Katechizm, [w:j Wybrane Ksirgi Symboliczne Kokiola Ewangelic
JurAug.,burskiego, Warszawa 1980, s. 64.
• Tamz.e, s. 72.
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ktory jest powolaniem czlowieka, wedlug Melanchtona "umoZliwia po
szukiwanie doskonalosci".
Drugi z wielkich reformatorow XVI wieku, Jan KaIwin, byl auto rem
doktryny 0 podwojnej predestynacji. Wedlug niej , przedwiecznym swym
wyborem Bog przeznaczyl jednych ludzi do zbawienia, innych do pot~ple
nia, a ofiara Chrystusa obj~la tylko wybranych. 0 tym, do jakiej naIei y
grupy, wybranych czy potwionych, chrzeScijanin moZe jedynie domniemy
wac, oceniaj¥ swoje postwowanie. Czy trzyma si~ w swym iyciu Ewangelii
czy tei nie? Znakiem Boiego wyboru byly dla KaIwina dobre uczynki jak
rowniei skromne, uczciwe iycie bez zabaw, peine surowego, ascetycznego
samozaparcia. ChrzeScijanin powinien zachowywac si~ tak, jak gdyby byl
zbawiony. Wierz¥ w zbawCZll ofiar~ Chrystusa, tym sarnym wszak jest jui
usprawiedliwiotiy i zbawiony. Z wiary powinna w naturalny sposob
wypIywae pewnosc wlasnego zbawienia. Tam KaIwin przenosil ideal
chrzeScijanskiej doskonaloScl w sfer~ swieckiego iycia. Aktywizm zawodowy
byl podstawow~ dziedzin~, w ktorej ma si~ owa doskonalosc uzewn~trznic.
W swoim gJownym dziele Institutio christiani religionis Jan KaIwin
pisal: "powolanie Panskie jest podstaw~ i fundamentem post~powani a
wlasciwego w kaidej sprawie (...). KaZd y swoj tryb iycia wiod~c cierpliwie
znosic b¢zie i przyjmowac wszelkie niepowodzenia, niepokoje, znie
ch~cenia i troski, skoro nabierze przekonania, Ze Bog kaidem u to naloiy!.
St~d tei zrodzi si ~ niezwykle pocieszaj~ca mysl, Ze nie ma tak n¢znej
i podlej pracy, ktora (bylebys byl posluszny swojemu powolaniu) nie
nabralaby blasku i nie zostala uznana przed Bogiem za najw spaniaIsz~ ." o
Kapitalnym przykladem ob razuj~cym religijny kontekst nowego ethosu
zawodowej pracy jest modlitwa, ktor~ uloiyl sam KaIwiQ i ktor~ polecal
odmawiac przed podj~ciem pracy:
Bole, Ojeze i Zbawicielu, jakos raezyl nakazac nam pracowac, chelle
zapobiee naszej nl;Xlzy, zeehciej tei: laskawie poblogoslawic nasz trud, aby
Twe blogoslawienstwo splyn~o i na nas samyeh, albowiem bez niego nik t nie
zazna pomyslnoSci; niech Twa laskawosc ~1zie dla nas swiadectwem T wej
dobroci i pomocy, objawiajlle nam w ten sposob TWIl ojcowskll nad nami
piec~. Zeeheiej tei:, Panie, wspomoc nas przez Twojego Ducha Swi~tego,
abySmy mogli wiernie wypelniac nasz stan i powolanie, bez Zad nego podstw u
i oszukanstwa, abysmy raczej PodllZali za Twym przykazaniem nii za eh~ill
wzbogacenia si~; gdyby wszelako spodobalo Ci si~ zwienezyc nasz trud
pomyslnoscill, daj nam tei dzielnosc spieszenia z pomocll znosZllcym bied~
i daj sil~ wytrwania w pokorze, abysmy nie wywyiszali si~ nad tyeh, co nie
zaznajll wielkieh darow Twej szczodrobliwosei. Gd y zaS zechcesz utrzymac
nas w ubostwie i biedzie ponad sily nasze, wesprzyj swe obietnice dodatkowll
lash wiary i zachowaj naszll pewnosc, ie w swej dobroci nas nasyeisz,
, Apologia Konft.rji Augsbrmkiej, [w:] Wybrane Kslfgi Symboliczne Ko.kiola EwangeUc
Iw--AugsiJurskiego, Warszawa 1980, 8. 322.
• J. Ka1win, Nallka religli chrze.kljallsk iej, [w:] My!1 filozoficzno-reUgljna reformacji XVI
wieku, wyb. i oprac. L. Szczucki, Warszawa 1972, s. 371-372.

86

ZBIGNIEW PA SEK

abySmY nie zwlltpili, lecz cierpliwie oczekiwali pelni Twych /ask doczesnych
i duchowych, tak abysmy mieli coraz wi~j powod6w i okazji do dziCCk
czynienia i pelnego odpoczynku w samej tylko Twej dobroci. Wysluchaj nas
Ojcze milosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, naszego Pana. 7

W modlitwie odnajd ujemy p odstawowe w~tki protestanckiej interpretacji
pracy: jest ona CZ~ ll stanu - powolania i znakiem pornocy Boga dla
chrzeScijanina. Bez wzgl¢ u na jej ewen tualne powodzenie jest praca
probierzem uczciwoSci. wiemego. W jej swietle widac jakosc wiary. Sukces
rnaterialny (fin an sowy) b¢zie wyl~cznll zaslug~ Boga i pozwoli na
zamanifestowanie rniloSci. blimiego.
Na prawach dygresji nalei:y nadrnienic, Ze protestantyzm w wersji
kalwinskiej wierzyl, iz podstawow~ przyczyn~ wszelkiego dobra w ludzkim
Zyciu jest Bog. We wspolczesnych ewangelizacjach rozmaitych nawillZUj~
cych do kalwinizmu denominacji wiara ta przejawia si~ gloszeniem m.in.
tezy, i:e oto "Bog rna dla twojego Zycia wspanialy plan" i i:e jednostka
powinna go podj~c i wypelnic. Kalwinski detenninizm jest tu rnocno
zakamuflowany. Czlowiek w tej perspektywie rna tylko podj~c decyzj~
o nawroceniu, ale tak naprawd~ tylko przeznaczeni i wybrani do zbawienia
rnogll jll podjllC. W sp61czesna artykulacja predestynacji rna zdecydowanie
lagodniejsze oblicze od tej, ktor~ glosil Jan Kalwin w XVI wieku.
R o wniez przed kalwinska refonnacja szwajcarska zwa1czaj~c "plag~"
Zebractwa po wtarzala cytowany przez refonnatora Genewy werset z I Lis
tu do Tesaloniczan: "Kto nie pracuje, niech nie je" (3, 10). Huldreich
Z wingli, refonnator Ziirichu, rniasta, gdzie prawnie zakazano zebractwll,
pisal: "Z pracy nikt si~ nie utrzyma (...) A jednak praca jest rzec~ tak
dobr~ i bosk~ ( ...), ze zachowuje cialo w zdrowiu i leczy choroby wywolane
lenistwern (...) ze wszystkich stworzen tego swiata robotnik najbardziej
przypornina Boga."8 Hugenoci francuscy podobnie do Lutra i Kalwina
uznawali proi:niactwo za iroolo grzechu. Jeden z pastorow w polowie
XVII wieku radzil swoirn nastwcorn: " Nie tolerujcie u waszych dzieci
lenistwa, w bezczynnoSci. bowiem urnysly twiej~, a ciala ulegajll dobrowol
nemu paralizowi , i lIo nieustannie rosnie. Proi:niacy staj~ si~ przewrotni
i zuchwali, jak zbyt wypocz~te konie staj~ si~ narowiste. N ie rnajllc nic do
roboty u siebie, interesujll si ~ sprawami blimich i obmawiajll ich."9
Nastwcy K alwina roztrZllSaj~c problem oznak Bozego wybrania
wskazywali na powodzenie doczesnych ludzkich staran jako na nieomylny
znak owego wyboru. Szczegolne miejsce rna tutaj tradycja drugiej refor
macji: angielscy nonkon fonniSci. i spadkobiercy radykalnej refo nnacji
w Niderlandach. Jak zauwaZyI juz K.E. Boulding, religijny perfekcjonizm
brytyjskich nonkonfo rmistow (glownie kwakrow) korespondowal z wiel
kirni innowacjami ekonornicznymi XVIII wieku, ktore daly poczlltek
Cytuj ~
Cytuj~

za: S. Piwko, FilozoJiczne a3pekly doklryny Ja/'Ul Knlwi/'Ul, Warszawa 1987, s. 92.
za: R .H . Tawney, Re/igia a powslanie kapiIQlizmu, Warszawa 1963, s. 127.
P Testament pastora du Moulin z roku 1649 cytuj~ za: M . Richard , tycie codzienne
hugefWlow od edyk/u nanlejskiego do Rewolucji Francuskiej, Warszawa 1978, s. 60.
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rewolucji w bankowosci, handlu i przemysle (a wJasciwie, twierdzi Boul
ding, byla ona ich d zieJem). lo Kalwinizuj'lcy bap tysci, independenci doby
rewolucji angielskiej, purytanie, wszyscy oni wierzyli w wszechogamiaj'lC'l
Boz'l Opatrmosc, bez ktorej absolutnie nic nie moZe si~ wydarzyc
(cziowiek nie rna wolnej wo\i). Ich religijna swiadomosc byJa swiadomosci'l
ludzi, kt6rzy wierzyli, i.e Sol nar~ziami w r~ku Boga. John Milton
w zakonczeniu Raju utraconego, dzieJa b¢'lcego wspaniaJym zapisem
mentalnosci prezbiterianskich kr~gow XVII wieku, tak oto opisywaJ
wyjScie Adama i Ewy z raju po wygnaniu:
Kilka prostych lez wyJali,
Lecz je otarli. Gdyi oto przed nimi
Swiat caly lei.a! i mogli wybierae
Miejsce spoczynku. Opatrznosc ich wiodla.
A wi~ dlOl} w dlon i krokiem niepewnym
Z wolna przez Eden ruszyJi samotnie. l1

U Miltona, odmiennie niz w owczesnym katolicyzmie, praca nie miala
pesymistycmego kontekstu. Jak widzimy, odt'ld czlowiek "moze wybierae
miejsce spoczyn ku", a Opatrznosc wiedzie pierwszych rodzicow, ktorzy
oslabieni upadkiem i samotni, bo pozbawieni spolecznoSci z Bogiem, ale
z pewn'l ufnoSci'l i nadziej'l wyruszaj'l w dalsze Zycie. Integraln'l c~Sci'l tej
w~rowki b~zie przemieniajllca swiat praca.
lone dzielo owej epoki, b~ 'lce rowniez zapisem moralnosci purytan
skiej, Wfdrowka Pielgrzyma Johna Bunyana, opisywalo alegoryczn'l drog~
chrzeScijanina do Niebieskiego Jeruzalem. Podczas podrozy w¢rowiec
mija miasto 0 nazwie ProZnosc. W nim znajduje si~ tzw. "Targowisko
ProZnoSci", ktorym zarzlldza sam Belzebub. 12 Tu brak pracy zostal
p rzedstawiony wprost jako przeszkoda na drodze do ostatecznego celu
chrzeScijanina, jakim jest zbawienie.
W religijnej swiadomoSci kalwinizujllcych nonkonformistow wszelkie
dzialania nawr6conych chrzeScijan jawily si~ w kontekScie trwaj'lcej nieustan
nie walki pomi¢zy Bogiem i jego wybranymi z jednej strony, a zlym,
zepsutym swiatem i szatanem z drugiej. Zycie wiemych m usi swiadczyc nie
tylko 0 ich wybrani u i powolaniu, ale rowniez 0 samym Bogu i 0 wiemoSci
Jego prawu. "Wewn'ltmwiatowa" asceza, 0 ktorej pisal Weber, wynikala
wlaSnie ze staJego dCli.enia do naSladownictwa idealnego modelu chrystianiz
mu. Rodzila si~ z potrzeby serca skJonnego do Scislego trzymania si~ surowych
obyczajow gminy opisanej w Dziejach Apostolskich. Bylo to Zycie bez
zbytkow, Zycie rzemieS1nikow, ktorzy swojll uczciw'l i obowiClzkow'l pr~
dowodzili sobie i innym, Ze maleZli si~ w gronie wybranych dzieci BoZych.
o obowi'lzkowoSci w pracy i jej religijnych korzeniach wspomina 18
rozdzial Londytiskiego Wyznania Wiary z 1689 roku (kongregacyjni
10 K.E. Bouldiog, Religijne podslawy pOS1rpu ekonomicznego, [w:] Religia i ekonomia,
Warszawa 1986, s. 68.
II J. Miltoo, Raj ulracony, przel. M. Slomczynski, Krak6w 1986, s. 320.
11 J. Buoyan, Wrdrowki P~/grzyma., Warszawa 1961 , s. 1470.
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baptysci 0 kalwinskiej doktrynie) pt. Pewnosc /aski i zbawienia. Glosil on,
Ze prawdziwie wierzllCY mog'l czasami przeiywac wah ani a odnosnie
pewnoSci zbawienia, ale "niezmiennie" b~'l posiadali: "Zycie wiary, milosc
do Chrystusa i braci, szczerosc serca i swiadomosc obowi¢u".13
Jeden z purytafiskich duchownych w wieku XVII giosil, Ze "Bog powoluje
kaZdego (...) aby mu sJuZyI w swoim zawodzie doczesnym, dla dobra wlasnego
i wspolnego (...) Wielki Kierownik swiata wyznaczyl kairlernu stanowisko
i zakres dziaialnoSci, 1 czlowiek, choc nie musi dzialae poza tl sfef'l, poniesie
wielk'l szkod~, jeSli nie b¢zie uprawiae wlasnej winnicy i dbae 0 swoje
sprawy." 14 Zach~ta do "dbania 0 wlasne sprawy" eliminowala rnilosc
bliiniego jako eel doczesnych rzeteinych staran pracy zawodowej. Dalsza
ewolucja purytaJiskiej mentalnoSci, ktora niekiedy wytracala religijn'l motywa
c~~, wiodla, jak wskazywala Maria Ossowska na pnykladzie Benjarnina
Franklina, do traktowania religii w sposob instrumentalny, oraz do £oz
grzeszania samego bogacenia si~, bez wzgl¢u na konySci dla innych.
Zrodzony w XVII wieku pietyzm oraz jego angiosaski odpowiednik,
metod yzm, takZe podejmowaly rozwazania nad znaczeniem pracy dla
chrzeScijanskiego Zycia. Jako ruchy odnowicielskie w lonie swych Kos
ciolow (iuteranskiego i angiikanskiego) wskrzesily rozwaZania nad prac'l
jako formll ascezy i drog'l d o osi~i~a moralnej i religijnej doskonaloSci.
ZYCle odrodzonego chrzeScijanina, ktory przezyl nawrocenie, powinno
odznaczac si~ cnotll pracowitoSci. Zyj'lcy w XVIII wieku tworca metodyz
mu, John Wesley, dostrzegal jednak pewn'l niekonystn'l prawidlowosc,
o ktorej juz wyZej nadrnieniono. Pod koniec Zycia konstatowal ze smutkiem:
"nie wid~ zadnej moi:liwoSci, aby jakiekolwiek odrodzenie prawdziwej
religiJnoSci moglo trwae dlugo. Albowiem religia musi z koniecznoSci budzic
pracowitosc i os~nosc, a te nie mog'l nie stwonyc bogactwa. Ale wraz ze
wzrostem bogactwa, wzrastajll tam pycha, narni~tnosc i rnilosc do swiata
we wszystkich swych ronnach. JakZe wi~ metodYll11, czyli religia serca, (...)
moZe zachowac si~ w tym stanie rzeczy?"15
Przerywaj'l:::, z uwagi na szczuplosc miejsca, ten obszerny przegl'lrl
romych glosow swiata protestanckiego, przedstawiajllcych "pra~ i praco
witosc jako naturalne efekty kaZdej prawdziwe.i..!.eligijnosci, warto wspo
mniee 0 wspolczesnoSci. Profesor Witold Benedyktowicz, wieloletni przy
wodca KoSci.ola Metodystycznego w Polsce i wykladowca teologii sys
tematycznej na ChrzeScijanskiej Akademii Teologicznej, nast~puj'lCO
podsumowal protestanckie pojmowanie pracy: "Nie da si~ utrzymac
twierdzenia, Ze praca jest tylko kar'l, represjll, nast~pstwem grzechu
Adama, ze Jest przeklenstwem. Wiara b¢zie upatrywac w pracy blogo
slawienstwo, srodek do podtrzymania egzystencji wlasnej czlowieka, jego
najbliZszych i dalszych bliinich, a taue jako srodek wychowawczy,

I.

Londylaskle Wyznanie Wiary z 1689, b.m . i r.w., s. 48.
za.: R.H. Tawney, dz.cyl., s. 227.
"
za: M . Weber, A:;ceza i duch kapitalizmu, [w:] Szkice
1984, s. 104.
Jl
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niezbQdny dla obyczajnoSci i wspoJZycia spolecznego. Bog, Ojciec Jezusa
jest Bogiem nieustannego dzialania, nieustajllcej pracy ( ...). Praca jest
blogoslawienstwem i posiada sWll wlasnll, biblijnie uzasadnionll god
nosc."lO Wracajll tu wszystkie dotllrl przedstawione wlltki w protestanckiej
interpretacji pracy. Utrzymuje ona byt materialny nie tylko pojedynczego
czlowieka, ale sluzy i innym, rna walor wych owawczy, ktory "ulepsza"
wiernego i czyni go podobnym Stworcy.
Bardzo istotne wydaje si~ osadzenie rozwazan nad protestanckim
ethosem pracy w kontekScie "drogi zbawienia" i osillgania chrzeScij anskiej
doskonaloSci. Jak napisal bowiem jeden ze wspoJczesnych przedstawicieli
ewangelicznych KoSci.oJow: "Jezeli celem naszymjest doskonalose, musi si~
w tym kierunku ksztaJtowae nasz charakte r. A charakter ksztaltuje si~
w pracy, w przezwyci~:Zaniu trudnosci. (...) Bog sam jednak przez Ducha
Swi~tego Swego dopomaga nam w realizowaniu tego wielkiego ceIU."17
Bog, wedlug autora, rna wspoJudzial w owocach lud zkiej pracy, a ona
sarna jest podstawowym " srodowiskiem", w ktorym ksztaJtuje si~ chrzeS
cijanski ideal etyczny, bowiem "doskonaly" chrzeScijanin nie tylko jest
pracowity, ale tak:le, wlaSnie poprzez pr~, moZe do owego idealu dotrzee.

• Epilog
, Symboliczne wyobrai;enia modelowych postaw ch rzeScij anin a, ktory
zyciem odpowiada na Boze wezwanie, zawierajll dwie nowotestamentowe
figur y M arii i Marty. Maria reprezentuje, bliskie idealom monastycznym,
rozmodlone Zycie kontemplacyjne (vita contemplativa), Marta - zycie
wypeinione aktywizmem i si:Jzbll bliinim (vita activa). Z ogromnym
uproszczeniem (nieuniknion ym przy uogolnieniach) moma powied ziee, :le,
jezeli prawoslawiu blizsza jest droga Marii, a w katolicyzmie obie drogi s~
traktowane rownowaZnie, to w protestantyzmie zdecydowanie przewaZa
d roga M arty. N iech~tny mistyce gJowny nurt protestantyzmu odrzucil
wiar~ w moZliwosc bezposredniego kontaktu ulomnego czlowieka z Bo
giem. Osadzony w doczesnoSci i przemijaj~cym swiecie materialnym,
wiemy nie moZe bye w takiej IllcznoSci z Bogiem, jakll przedstawia
literatura mistyczn a, a rownoczesnie wy1llczac si~ ze swiata. Rozumowanie
takie b udzilo podej rzenia ojc6w protestantyzmu. Ten nurt chrzeScijanstwa
powstal wszak - mi~zy innymi - jako sprzeciw wobec zakonnej bezczyn
noSci. Zdecyd owanie przenosil "sprawd zanie" religijnoSci oraz jakoSci
wiary chrzeScijanina na swiat doczesny. PodkreSlaj~c absolutnll transcen
dencj~ Boga, w Zyciu codziennym wiemych szukal znakow "bycia z Bo
giem". Moralnosc i etyka zawodowa pelnily tu podstawow~ rol~.
Krakow 1992

Zhignie w Pasek

I. W. Benedyklowicz, Co powinni.fmy czynit. Zary.f ewangellcklej etyki teo[ogicznej, War
szawa 1976, s. 173.
17 1. Mrozek, Droga zbawienia, [w:] Kakndarz Chrze3cijanina 1973, Warszawa 1973, s. 149.
ZyjllCY w XX wieku aulor byl przewodniclJlCYIll KoSciola Wolnych Chne8cijan .
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o LUTRZE, LUTERANIZMIE
I PROTESTANTYZMIE
• Katolicyzm i Protestantyzm
W katolicyzmie jest jednak wi~j sensu, wlasnie dlatego nie rezygnuje
on calkowicie z naSladowania [Chrystusa].
"Nasladowanie" wlaSciwie rozumiane, a wi~ praktykowane nie dla
samoudr~zenia, z hipokryzji czy ch~i usprawiedliwienia si~ poprzez
[spelnianie] uczynkow, gwarantuje chrzeScijanstwu to, Ze nie staje si~ ono
poezj'l, mitologi'l czy abstrakcyjn'l id~, tak jak si~ to prawie stalo
w protestan tyzmie.
W "naSladowaniu" "Pojedynczy"I, kazda jednostka, odnosi si~ do
idealu; tyro samyro kladzie ono kres mniemaniu, Ze [chrzeScijanstwo] jest
mitologi'l i poezj'l.
Ale w protestantyzmie (znoSZ'lC nasladowanie i [wprowadzaj'lc] "tajem
nicz'l wewn~trznosc") prawie osi'lgni~to punkt, w ktoryrn Chrystus nie jest
juz Idealem, Wzorcern (Forbilledet), do kt6rego ka:ida jednostka winna si~
odnosic, uczciwie uznaj'lc swoje status quo. Chrystus stal' si~ Id~, zas
jednostki, Pojedynczy, nie S'l niczyrn innyro jak prostymi egzemplarzami
gatunku, ktore robi'l w :iyciu to, co irn si~ podoba, czego nie mo:ina wi'lzac
z mysl'l, :ie maj'l do czynienia z idealern. W ogole nie rna tu :iadnego idealu,
lecz [jedynie] idea. Chrystus jest ludzkoSci'l. Niech :iyje!
Ale rzecz jest jeszcze bardziej pogmatwana. JeSli Chrystus jest Wzorem
i karoy winien zmierzac ku Niernu - to ta powinnosc jest cierpieniem.
Dlatego nalezy zachowywac przykazanie: Powinienes, inaczej nie stanie si~
nic. [W protestantyzmie] relacja ta jest odwrocona: ch¢ d'lzenia do idealu
jest [poczytywana] za arogancj~, bezwstydn'l pych~ (...).
Spojrzmy, tu znow spotykamy si~ z hipokryzj'l; nie tylko uwalnia si~
I "Pojedynczy" (del Enkel/e) to wedtug Kierkegaarda ten, kto z peln'l
egzystuje przed Bogiem (przyp. t!urn.).
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nas od wysilku: nie, podj~cie takiego wysilk u uwaza si~ za pych~, i w ten
sposob dyspensa staje si~ pokorll godnll pochwaly.
Co by si~ staio, gdyby teraz chcial ktos ryzykowac dllZenie do idealu?
Tym, co mialo mu pom6c w chwilach cierpien, bylo wlaSnie to: "Powinie
nes, ktore nie jest pustym slowem; powiniend i kazdy czlowiek powinien."
Lecz to nazywa si~ obrzydliwll pychll, z tego powodu [uwaZa si~] rowniez,
Ze cierpieni a Sll dobrze zasluzone, ze Sll karll za pych~.
Bog i chrzeScijanstwo stawiaj'l spraw~ dokladoie. KaZdy czlowiek
winien odnosic si~ do idealu, chociaz tak bardzo jest od niego odlegly. I to
w tym celu, aby chrzeScijanstwo moglo utrzymac powszechnll opiek~ nad
tymi milionami Uednostek]. Czy protestancka swiadomosc, ktora mar
notrawi lud zi, liCZllC oas h urtem, uwainiaj'lc wszystkich od d~nia do
idealu i powodujllc, Ze ludzkosc ustosunkowuje si~ wprawdzie nie do
idealu, bo tego nie potrafi (en masse nie moma odniesc si~ do idealu); lecz
do idei, abstrakcyjnej idei, czyz nie oddaJa si~ na tyle od chrzeScijanstwa, i:e
rozplywa si~ 000 w mitologii a chrzeScijanska retoryka w poetyck'l
wylewnosc i nastrojowoSc?
0, Lutrze, Lutrze! Ach i d1atego tak latwo udala si~ Reforma, poniewaz
"swiatowosc" poj~la, Ze jest tu cos dla nas. 0, zacny czlowieku, dlaczego
nie rozwazyld tego jak jestdmy chytrzy? Dlaczego nie miales glowy na
karku, by przewidziec, co si~ stanie za twoimi plecami?
Lutrowi dlatego tak latwo udala si~ Reforma, ze "swiatowosc"
dostrzegla w niej latwll drog~ do tego, by si~ uchronic przed wysilkiem
chrzeScijanstwa. St~ tak trudno teraz ponownie ustawic t~ relacj~ (nie
trac'lc tego, co prawdziwe u Lutra), poniewaz ludzkosc rozumie az za
dobrze, Ze tu chodzi 0 powrot do surowosci jeszcze wi~kszej niz uprzednio.
Jdli nasladowanie nie jest stosowane przynajrnniej diaJektycznie by
utrzymac dyscyplin~ i przywr6cic sytuacj~ uprzedni'l: przypominaj'lc, i:e
chrzeScijanstwo rna d o czynienia z Pojedynczym, z kaZdym Pojedynczym,
ktory powinien ustosunkowywac si~ do idealu - takZe jdli potem musialby
pokomie wyznac, jak nieskonczenie daleko jest w tyle; jesli tak nie jest,
to "Iudzkosc" staje si~ elementem dornin ujllcym, zaS chrzeScijanstwo
roztapia si~ w mitologii i poezji. Tym sposobem przepowiadanie chrzes
cijanstwa staje si~ teatrem, bowiem jedyn'l gwarancj'l zachowania romicy
mi~zy teatrem a KoSciolem jest "nasladowanie": owa powaga i trze:lwosc,
ktora pol ega na tym, Ze ludzie staj'l si~ Pojed ynczymi odnosZ'lc si~ do
idealu.
X 4 A 354

• Wzorzec i Laska
Jest to zdwojenie (Fo rdob/e/se) i sam Bog jednoczy te dwa poj~a;
jedno wydaje si~ przeciwstawiac drugiemu, podczas gdy nawzajem si~
dopemiaj'l. Bog prawdopodobnie, jesJi mog~ tak powiedziec, myslal
n ast~puj'lco: gatunek ludzki powinien rozwin'lc cal,! swoj'l moc, poniewaz
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dzir;ki Lasce z mojej strony wszystko zostalo uczynione, by go zachr;cie
i wesprzee w tym, by chcial upodabniae sir; do Wzorca.
Lecz "czlowiek" jest przebiegly, nie chce sir; wi~e ze zdwojeniami.
Kiedys wybral Wzorzec... - i odrzucajllc Laskr; zastllPil jll zasrugll; i z calll
natarczywoScill wobec Boga zaCZlll rzekomo dllZyC do zrownania sir;
z Wzorcem, z przekonaniem (chociai; to smieszne), i.e w doskonaloSci moma
przewyiszye sam Wzorzec. Z tak wielkll powagll zmierzano 2 do Wzorca!
Potem czlowiek si~ zmienil; Wzorzec pozostawil i skrad! "Lask~"; i 0 ile
pierwej zbyt mocno narzuca! si~ Bogu, potem zachowywa! si~ jak ten, co
kradnie i ucieka z rupem (Laskll) ukrywajllc si~ w swiatowosci w najwi~k
szym moZliwym oddaleniu od Boga. To jest protestantyzm. I ta demorali
zacja protestantyzmu jest prawdopodobnie najglr;bszll z tych, jakie kiedy
kolwiek pojawily sir; na swiecie.
XSA 9

• Protestantyzm
Jesli protestantyzm rna bye czyms innym nii: tylko srod kiem usmierza
jllCym [bol] w danym momencie, to czy nie jest on w istocie buntem
czlowieka przeciwko chrzeScijanstwu?
Jesli chrzeScijanstwo rna bye ogloszone tak jak je faktycznie przed
stawiono w Ewangeliach, rna bye ogloszone takim, jakim ono jest, tj. jako
naSladowanie [Chrystusa], czyste cierpienie, placz i krzyk, wyczulenie na
kulisy Sllrlu, gdzie b¢ziemy musieli zdae sprawr; z karoego slowa [Mt 12,36]
to trzeba przyjlle, i.e jest ono straszliwym cierpieniem, l~kiem , bojaini,'l
i dri.eniem. Brzmi to zupeloie prawdziwe. Bo gdzie w Ewangeliach napisano,
i.e Bog stawia [czlowiekowi] w tym ziemskim istnieniu inne wymagania?
Czlowiek z natury dqi:y do spokoju: nil bealwn nisi quielwn. Spokoj,
spokoj potrzebny do tego by moc zabiegac 0 to, co skonczone, by cieszye
sir; Zyciem tu rna ziemi].
Czym w istocie jest protestantyzm, jdli nie bun tem czlowieka przeciw
ko chrzeScijanstwu? Chcemy, musimy mice spokoj ... i spokoj dla chrzes
cijanstwa! W ten sposob wywracamy d o gory nogami cale chrzeScijanstwo
i w ten sposob z tego strasziiwego pesymizmu, jakim jest chrze&cijanstwo
Nowego Testamentu, czynimy plytki optymizm [...].
XII A 76

• Luteranizm
Nies~Scie chrzeScijanskiego swiata (Chrislenheden) w sposob oczywisty
polega na tym, i.e w doktrynie Lutra na tern at wiary usuni~to moment
dialektyczny, tak i:e stala sir; ona pretekstem dla czystego poganstwa
i epikureizmu. Zapomina sir; calkiem, i.e Luter kladl nacisk na wiarr;
w przeciwienstwie do ascezy fantastycznie rozd ~tej ai: do przesady.

XI A 213
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• Prawo i Laska
Chrzescijanstwo to Ewangelia; zgoda, ale Ch rystus mowi tau e, ii; nie
przyszedl aby obalic Prawo, leez by je wypelnic [Mt 4,17]. W K azaniu na
Gorze przedstawia Prawo w jeszcze bardziej rygo rystycznej postaci. Gdy
si~ to pomija, wtedy Ewangelia i Laska brane sll nadaremno.
Po:iniej nastala R eformacja. M owiono, i;e "Laska" zostala dowartos
ciowana na ruekorzysc ,,Prawa"3. Dobrze! Lecz tu Luter chyba nie dosyc
mial si~ na bacznoSci. Regula jest nastwuj~: kaZdemu wyi;szemu stop
niowi Laski musi rowniei; odpowiadaC bardziej rygorystyczne Prawo
fprzeZywane] w wewn~trznoSci , inaczej spada nam na kark cala swiatowosc,
ktora bierze Lask~ nadaremno. I wlasrue to przydarzylo si~ Reformacji.
X 4 A 230

• CbrzeScijanstwo
Jest rzecZll pewnll, i;e gdy czlowiek staje si~ nieszc~sliwym na serio,
odnajd uje smak w chrzeScij anstwie: st~ wi~kszosc ludzi ucieka si~ do
chrzeScijanstwa w momencie smierci.
Ale - moma by oponowaC - czy mnie, jednem u ze szc~sliwych , wolno
tak si~ dobrowolnie unieszcz~sliwiac po to, by odnajdywac smak w chrzes
cijanstwie?
Jest to problem dobrowolnosci, problem nasladowania Chrystusa, nie
tyle jako ko nsekwencji Wiary, ile wejscia w sytuacj~, w ktorej mog~ stawac
si~ chrze&Cijaninem. Ten, kto po ludzku mowillC stal si~ nieszc~sliwy
wbrew swojej woli , odczuwa mniejszll trudnosc, poniewai; tak naprawd~
wlltpliwosc pojawia si~ wraz z "dobrowolnoScill" .
Luter slusznie ustawia te sprawy w sposob nast~pujllcy: Chrystus jest
Darem, ktoremu odpowiada Wiara. Potem jest On Wzorcem, ktoremu
odpowiada nasladowanie.
Lecz bardziej dokladrue nalezaloby powiedziee, i;e chodzi 0 nasladowa
nie, w odniesieruu do rozstrzygajllcego dzialania, poprzez ktore urzeczywis
tnia si~ proces stawania si ~ chrzeScijaninem. Nastwnie Chrystus jako Dar
- Wiara. W reszcie naSlado wanie jako owoc wiary.

X4 A 459

• Luter
Luter jest najbliZszY Nowemu T estamentowi, jest postacill najbardziej
prawdziwll. Co wyraza Luter? Luter wyrai;a zatrzymanie, akt refleksji.
W rum ludzkosc lub chrzeScijanski swiat reflektuje nad samym sob~,
i odkrywa, i;e mi¢zy Bogiem-Czlowiekiem a nami ludimi , wi~j , mi\-dzy
nami a Apostolem4 jest rom ica jakoSciowa i dlatego nalezy stawiac na
1 Kierkegaard cytujc w tym miejscu pra~ Ulbnanna, Reformation in der Reformation C., Die
Reformation W ... Realetlon du Chri.Jtenthum.r al.r Evangelium gegen das ChrWenthum als Gesetz"
- 18k Ullman cytujc A. Petersena w Die Idee der christlichen larche, Leipzig 1839-46, III, s. 345).
4 W notatkach Dziennik6w Apostol to Sw. Pawcl.
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"Laskf'. Pierwsi chrzeScijanie i staroZytni Ojcowie KoSciola nie pojmowali
tego w ten sposob: prostodusznie oddawali si~ nasladowaniu. Czesc im
i chwala! Ale u podstaw swoich d~en przeoczali fak t, i:e mi~zy
Bogiem-Czlowiekiem a zwyklym czlowiekiem istnieje roinica jakoSciowa,
tak i:e zwykly czlowiek nie calkiem naiwny, po prostu nie moi:e Gesli chce
bye d ostatecznie uczciwy), ani nie osmiela si~ naginae swego iycia do
takiego paradygmatu.
Dlatego w tym sensie Luter obni:ia chrzeScijanskie wymagania w porow
naniu do pierwszych chrzeScijan; w innym sensie jest to krok do przodu
w stosunku do owej prostodusmoSci myslenia, [zgodnie z ktorym] zwykly
czlowiek, na ile chce bye uczciwym, moZe ni mniej ni wi~j miee
Boga-Czlowieka za Wzorzec C.. .).
Luter zani:ia wymagania. Mimo to pozostawia [zasad ~] nienawisci
samego siebie, choe winny sposOb. U podstaw d ~nia pierwszych
chrzeScijan majdowala si~ naiwna idea, taka, wed Ie ktorej, by osi'lgn'le
Wzorzec i nienawidzie samego siebie, wystarczy poscie i biczowae si~ lub
zostae m~zennikiem. W luteranizmie nienawisc samego siebie rna inny
sens, polega na przekonaniu, Ze czlowiek potrzebuje Laski C...).
X 5 A 96

• Luter i

m~zeDstwo

W Nowym Testamencie Apostol ukazuje, co to maczy bye chrzeS
cijaninem: w wymiarze duchowym bycie chrzeScijaninem jest najwyiszym
niepokojem ducha, niecierpliwoSci'l wiecmoSci, nieustann'l bojaini'l i drZe
niem : wyostrzon'l p rzez obecnosc w zlym swiecie, ktory krzyzuje milosc,
wyostrzon'l poprzez dreszcz przed ostatecznym rozliczeniem, gdy Pan
i Mistrz powr6ci by os'ldzie wiernosc chrzeScijan.
Jesli tak jest, to istnieje powinnosc stania si~ m~zen nikiem tak jak to
Chrystus przepowiada chrzeScijanom, kt6ra nie b~'lc obostrzeniem, jest
raczej ulg:b dlatego Moina powiedziee, i:e tylko cierpienia zewn~trzne
i wreszcie m~nska Smiere mOgll ukoie i przyniesc ulg~ owemu cierpieniu
d uszy, kt6re jest wysilkiem bycia chrzeScijaninem w sensie N owego Testamen
tu. Zatem m~zet1stwo nie jest zewn~trznym okrucienstwem, raczej spowodo
wane jest tym, Ze tak c~sto cierpienia cielesne sll pochodnll cierpien duszy.
W przeciwnym wypadku byloby [wiaSnie] rzecZll okrutnll, gdyby Chrystus
powiedzial uczniom: po moim odejSciu nic wi~j nie ~ziecie mieli do
zrobienia; wchodZcie w zwillZki mali:enskie, niech kaidy zadba 0 swojll
posadk~, odl6i:cie troch~ pieni~zy; b'ldZcie dobrze uloi:onymi ludZmi, kt6rzy
raz w tygodniu chodZll do koScioia i trzy razy do roku przyjmujll komuni~!
Zatem w N owym Testamencie jedno odpowiad a drugiemu; niepok6j
w chrzeScijaninie wymaga m~zenstwa jako pocieszenia - i m~zenstwo jest
tym, czego si~ wymaga.
Ale w spo!ecmosci chrzeScijanskiej niepok6j szybko ulega oslabieniu ,
ulega zaglad zie w tym bezdusmym tlumie.
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W sred niowieczu kladziono nacisk na ascez~, s¥lzono, Ze nie rna juz
sposobnoSci i okazji, by zostae m~zennikiem. I, jak: wielokrotnie
zauwaZalem, nie w tym tk wil bl¥l, lecz w tym, iZ do tego stopnia doszlo do
zgody bezd usznego tlumu z chrzeScijaristwem, Ze asceta zacZ'l1 bye czczony
jako chrzeScijanin n ad zw ycz aj n y, zamiast przyznae, Ze chrzeScijanstwo
zaj~lo postaw~ de fensywn~ i obnii:ylo swoje wymagania.
Od krywano coraz bardziej, Ze chrzeScijanstwo jest przeszkod~ dla
kaZdego, kto chcialby i:ye spokojnie ciesZ'lc si~ i:yciern. I w jald spos6b
sytuacja ta znajduje sw6j ostateczny wyraz u Lutra (kt6ry zapewne rnial
racj~ przeciwstawiaj~c si~ 1catolickim nadui:yciorn).
Luter odkrywa, ze zadaniem chrzeScijaristwa jest uspokajanie.
Zauwai:alem wielokrotnie, Ze Luter zmienil chrzeScijaristwo. Schopen
hauer utrzyrnuje, Ze Luter zmieniaj~c [poj~e] dziewictwa zmienil chrzes
cijaristwo. S¥l ten podzielalem 0 tyle, iZ s¥izilem, Ze Luter powinien byl
dokladnie wyjasnie, Ze jego maiZenstwo bylo wyj~tkiern , srod Idem rnodyfi
kuj~cym (Correctiv). Ale tym, co szczegolnie "wzi~lem na rnuszk~" jest to,
Ze Luter zmienil chrzeScijanstwo zmieniaj,!c [poj~el m~zenstwa.
W ten spos6b Luter wywraca chrzeScijanstwo do gory nogami. [Wedlug
Lutral chrzeScijanstwo jest uspokajaniem; Chrystus przyszedl na swiat by
uspokajae - jak potern dodano - "strwozone sumienia".
, To jest najwi ~ksze przeciwienstwo w stosunku do Nowego Testamentu.
Chrystus przyszedl na swiat by zbawie grzeszny swiat; swiat, ktory tkwi
w zlu. Lecz tak naprawd~ grzeszny swiat nie doznaje cierpienia strwozone
go surnienia. W istocie chodzi tu 0 wzbudzenie niepokoju.
Klopot z Lutrern polega na tym, Ze nadaje on ogoln,! norm~ okrd
lonern u mornentowi odniesionemu do konkretnego czasu i miejsca. Luter
w najwyi:szym stopniu doznawal trwogi surnienia, potrzebowallekarstwa:
dobrze! Ale czy z tego powodu nalezy zredukowae cale chrzdci.janstwo do
obowi'!Zku uspokajania strwozonych utrapionych sumien?
1m uwaZniej badam Lutra, tym bardziej staje si~ dla rnnie jasne, Ze
Luter rnyli pacjenta z lekarzern. Dla spolecznoSci chrzeScijariskiej jest on
pacjentem niezwykle wamym, ale nie jest lekarzem; rna pasj~ pacjenta, ktory
wyrai:a i opisuje swoj~ chorob~ oraz odczuwa potrzeb~ pocieszenia. Ale nie
rna zmyslu lekarza. By zreformowaC chrzeScijanstwo potrzeba przede
wszystkirn i nade wszystko ogarni~cia wzrokiern calego chrzeScijanstwa.
wi~cej
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Sorel'!) Kierkega.TNl
tlwn. Antoni Szwed
Jest to fragmen t Dziennik6w - Papirer, ungi vne af P.A. Heiberg, V. K uhr og E.
Torsting, Gyldendal, Kobenhavn 1937.

GRZEGORZ PRZEBINDA

WLODZIMIERZA SOLOWJOWA
SPOR
Z PROTESTANTYZMEM
Dyskusj~ z mysi'l, teoiogi'l i eklezjoiogi'l protestanckll roZPOCZ'lt
Solowjow w swych pierwszych pracach, aby skonczyc jll tuz przed samll
smierci'l. W zadnym okresie tworczoScl nie poswi~cil jednak reform acji
pracy odr~bnej, co zmusza komentatora do poszukiwan "protestanckicb"
w'ltkow w calej bogatej tworczoScl filozofa rosyjskiego. Mysli Solowjowa
nie moma przedstawiac statycmie - jego filozofi a ewoluowala w swyrn
dialektycznym, moma by rzee, "heglowskim" rozwoju. W wielkim uprosz
czeniu, gdy chce si~ wskazac na obeenosc domin ujllcych "konfesjonal
nych" w'ltkow, moma trzy okresy tworczoScl Solowjowa nazwac kolejno:
prawoslawnym, katolickim, protestanckim. Ponizej b~ ~ chcial opisac
zarowno to, z czym Solowjow w protestantyzmie (Sclsiej - w luteranizmie)
w przecillgu calego zycia polemizowat, jak i to, co go do nauki Marcina
Lutra zblizato .

• Okres prawoslawny (slowianofilski)
Jake mesjanista rosyjski Solowjow polemizowal przede wszystkim
z mysi'l katolicq. Tradycja antykatolicka byla w dziewi~tnastowiecznej
Rosji bardzo silna. Z pocz'ltku jeszcze Zywotna i plodna, przeksztalcila si~
potem w zbi or frazesOw. To, co u Aleksego Chomiakowa bylo jeszcze
ciekawe i tworcze, u Mikolaja Danilewskiego i Konstantego Aksakowa stalo
si~ j ui: powieianiem niebezpiecznych pansiawistycmych schemat6w. Prawie
wszyscy slowianofLIe pisali 0 protestantyzmie, zajmujllc si~ nim 0 tyie, 0 ile
potwierdzal ich doktryn~. Ich rozumienie reformacji nie wynikalo z gl~bo
kich lektur i przemysien, iecz mialo swoj okrdiony ui:ytkowy eel.
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Wlodzimierz SoIowjow rozpocZllI karier~ od obrony pracy doktorskiej
zatytulowanej Kryzys zachodniej fdozojii. Przeciw pozytywistom. Gdy
krytykowal Kartezjusza, Kanta, Fichtego i Hegla za ich racjonalizm, to
rozpoczynal wlasnie polemik~ z tradycjll protestanckll, choe jeszcze tego
wyrainie sobie nie uzmyslawial. 1 W tym okresie protestantyzm byl dla
Solowjowa uiyteczny dwojako: po pierwsze, pozwalal mu dowodzic, Ze
kultura zachodnia w swym racjonalistycznym bl~zeniu osillgn~la sw6j
kres, po drugie, j ako protest przeciwko doktrynie katolickiej znajd owal
w nim cz~sciowe usprawiedliwienie.
Wygloszona na pierwszym publicznym wystllPieniu w 1877 roku mowa
Trzy sily miala pobudzic patriotyzm rosyjski w wojnie z Turcjll 0 Konstan
tynopol. Dw6m destrukcyjnym silom, kt6re przejawily si~ w dziejach
ludzkoSci: zn i~walaj~mu jednostk~ ludzkll wschodniemu islamowi oraz
atomizujllcemu spoleczenstwo zachodniemu chrzeScijanstwu, SoIowjow
przeciwstawia trzecill pozytywnll sil~ drzemi~ w narodach slowianskich
(rosyjskich), kt6ra dokona syntezy idei wschodniej i zachod niej. Solowjow
po raz pierwszy wypowiada si~ jasno 0 genezie protestantyzmu, gdy m6wi
o "swiecie german skich barbarzync6w, kt6rzy przyj~li katolicyzm, ale nie
utoisamili si~ z nim do konca, zachowujllc w sobie zasad~ nie tylko r6Znll
od katolickiej, lecz otwarcie mu wrogll - zasad~ bezwzgl¢nej indywidual
nej wolnoSci i najwyiszego znaczenia jednostki" . Zasada ta - pisze dalej
-dala podstaw~ do nowych podzial6w (I, 231). W trzy lata p6iniej, w 1880
roku w wyklad zie inauguracyjnym pt. Historyczne zadania jilozojii wy
gloszonym na Uniwersytecie w Petersburgu, traktujllc 0 protestantyzmie
w szerokim, choc nieco schematycznym, historiozoficznym planie - Solo
wjow usprawiedliwia refo rrn acj~. Chciala ona bowiem uzdrowic KOSci61
katolicki skuty sztywnll hierarchill i zewn~trznym autorytetem. Reforrnacja
- wedle Solowjowa - opierala si~ na "mozofii mistycznej", glosZllc
bezposrednill, poza hierarchill, wi~z czlowieka z Bogiem. Protestantyzm
i zwillZana z nim Rewolucja Francuska daly podstaw~ filozofri w pewnym
sensie pozytywnej: "eafy ten rozw6j racjonalizmu mozoficznego od
Kartezujsza do Hegla, wyswobadzajllc rozumnll zasad~ ludzkoSci, tym
samym spelnil wielkll przyslug~ mozotii chrzeScijanskiej" (II, 41 0).
W tym samym czasie, W pracy pisanej w latach 1877-80 pt. Krytyka
zasad abstrakcyjnych, Solowjow rozpoczyna jednll z wainiejszych i najbar
dziej istotnych polernik z myslll protestanckll: polemik~ 0 istnienie wolnej
woll. Polemika ta trwac b¢zie do konca jego iycia, a gl6wny jej sens
pozostanie niezrnieniony. W 1526 roku Luter, wyst~ujllc przeciwko
Erazmowi i jego pracy De Libero arbitrio rozprawll De servo arbitrio (0
niewolnej wolt), pisal, i:Z wolna wol a jest nazwll bezprzedmiotowll (titulus
I W 1889 rolru pisa/ jui; jasno: "cboe Lutrowi nie moma przypisat nauki Oawida Strausa
ani nawet Scblcicrmacbera. cboe Luter nazywa/ racjonalimt diallelskl! nier7lldniCli (die
Teufelrfrure), to jednak nie mow zaprzeczyc logicznycb wi~ mi~zy rcformacll! a racjo
nalimtem" (V. 262). Cytaty wg wydania Sobranije .roczinienij W. S. SoIowjo wa, t. I-XlI,
Bruksela 1966-1969; dalej w tek~e podaj~ w nawiasie numer tomu i strony.
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sine re), Bog bowiem deeyduje 0 wszystkim, co czlowiek czyni. Bog - to
detenninizm w najwy:iszym stopniu - zbawia n as bez naszej zasrugi
i pot~pi a bez naszej winy. Solowjow nie stworzyl wlasneJ fIlozoficznej
koncepcji wolnej woli (choe si~ tym zajmowal - por. II, 72-89 oraz X,
272-284), jednak predestynacja Lutra bud7ila u niego, wielkiego or~ ow
nika wolnosci ludzkiego wybor u do zla lub dobra, zasadniczy sprzeciw.
Pofniej, w okresie "katolickim", gdy b~ zie mowil 0 narodzie Zydowskim,
o wolnej teokracji, napisze, Ze Bog w swoim obcowaniu z czlowiekiem
potrzeb uje jego wo l n osci.
W tym okresie Solowjow najpelniej przedstawil sw~ wizj~ protestantyz
mu w cyklu wykladow 0 Bogoczlowieczenstwie z 1878 roku. Jego krytyka
KoScioia katolickiego przypomina k rytyk~ Rzymu przez M arcina Lutra.
Solowjow zbliia si~ tu takZe do L utrowego pojmowania KoSciola jako
krolestwa ducha. KoSciol jako spoleczenstwo duchowe - mowil Solowjow
- powinien podp orz~kowac sobie inne sfery dzialalnosci ludzkiej poprzez
ich uduchowienie. Jednose zewn~trzna rna bye do tego Sco d ki em - gdy
jednak ona staje si~ c e 1e m, KoSciol (i ta.k: bylo w przypadku Rzymu),
wykorzystuj~c pnemoc i gwaJt, staje si ~ jedn~ z sil swieekich. Takie
postwowanie Rzymu wywolalo "nieunikniony i sprawiedliwy protest
jednostki, w cz)lll wlasnie przejawia si~ istotne znaczenie i usprawied
liwienie pro t est ant y z m u (...) Wielki sens protestantyzmu, ktory roz
POCZllI si~ wraz z religijn~ refonn acj ~, polega na t)lll, iz wydzielil on osob~
ludzk'l, pozostawil j~ samej sob ie, aby swobodnie i swiadomie mogla
zwr6cie si~ ku BOZej zasadzie, dopelnie z ni~ wi~zi doskonale swiadomej
i wolnej" (III, 18). W ostatnich dwoch wykladach w swietle fragmenlu
z Ewangelii sw. Mateusza (4,1-11) 0 trzech kuszeniach Chrystusa Solo
wjow dokonuje historiozoficznej oceny cywilizacji zachodniej. Chrystus nie
ulegl Zadnej z pokus, t)lllczasem ZachOd ulegl w odwrotnej kolejnosci
wszystkim trzem. Po pierwsze, ulegl pokusie d u c h a . "Tak oto w jezuityz
mie - pisze Solowjow - glown~ zasad~ staje si~ juz otwarcie 4dza wladzy,
a nie chrzeScijanska gorliwosc, narody poddaj~ si~ nie - Chrystusowi, leez
wladzy koScielnej ..." (III, 174). " Protestantyzm wyst~pil przeciwko katolic
kiemu pojmowaniu zbawienia jako faktu zewn~trznego, wyniagaj~c osobis
tego religijnego zwr6cenia si~ czlowieka ku Bogu oraz wiary indywidualnej
bez wszelkiego tradycyjnego posrednictwa" (111, 175). Kryterium dla takiej
wiary stala si~ Biblia czyli ksi~ga. T a zas wymaga badan, za ktore
odpowiada rozwn. Protestantyzm zostal przeto zas~piony przez racjo
nalizm. Stanowi on ist ot~ filozofri gennanskiej - jego rozwoj zaczyna si~
weaz z Leibnizem i WolfTem, aby pop rzez Kanta i Fich tego znalezc swoj
upadek w Heglu. Tak oto cywilizacja zachodnia ulegla drugiemu kuszeniu
- pokusie r 0 z u m u. Gdy zaS okazalo si~, Ze rozwn nie moZe rozwi ~e
wszelkich zagadek zycia i nauki, kultura zachodnia w materializmie ulegla
pokusie cia I a (przejawem tego jest ekonorniczny socjalizm oraz pozyty
wizm). "ZachOd stworzyl kultur~ antych rzeScijansk~" (II~, 178). Chrzes
cijanstwo wschodnie, choe nie skai:one, jest jednak niepelne i potrzebuje
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e1ementu ludzkiego, mieksztalconego, ale przeciez rozwinitrtego na Za
chodzie. Tym sposobem WschOd (prawoslawie) staje sitr Tez~, Zach6d
(katolicyzm, p rotestantyzm, racjonalizm) - rna bye Antytez~, zas ich
syn teza urzeezywistni Bogoczlowieezct prawdtr Chryst usow~.
W 1881 ro ku w artykule ostro krytykuj~cym prawoslawn~ hierarchitr
rosyjsk~ (0 duchownej w/adzy w Rosj/) Solowjow - w obrazowym stylu
Marcina Lutra - nazwal papiei:a Antychrystem (III, 239). TwierdzctC wci~
jeszcze, :ie katolicy zast~pili Chrystusa papie:iem, dostrzega juz wszak, :ie
bl¢ em protestantyzmu bylo calkowite zerwanie z KoSci.olem. Ta opinia
powracae b¢zie CZtrsto w drugim okresie p olemiki Solowjowa z refonnacj~ .

• Okres "katolicki"
N arastanie 'u Solowjowa sympatii katolickich 2 - jak slusznie zauwaza
Ludolf Muller - zaostrzylo jego krytyktr protestantyzmu. Gdy krytykowal
Rzym, protestantyzm znajdowal u niego cztrSciowe usprawiedliwienie jako
protest przeeiw naduZyciom papieZy, teraz jego ocena refo rmacji staje sitr
znacznie surowsza. J W tym okresie Solowjow przestaje pisaC 0 reformacji
jedynie w planie historiozoficznym, leez w rzeezowej i konkretnej polemice
z jej teologi ~ i nauk~ 0 KoSci.ele, prymacie, sakramentach, dogmacie,
usprawiedliwieniu, predestynacji i grzeehu pierworodnym wypracowuje
swe pod stawowe teoIogiczno--eklezjologiczne pojtrcia. Choe Solowjow
wyrzekl sitr po tem propagowanej w tym okresie idei teokracji, to jednak
gl6wny zr ~b jego teologii i eklezjologii pozos tal- jak zobaczymy - nienaru
szony, choe nab ral cech eschatologicznych.
T raktat Duchowe zasady iycia (1882-84) - j ak podaje bratanek
Solowjowa - jest "konspektem calego swiatopogl~d u "4 ftlozofa. Sam
Solowjow w przedmowie do trzeciego wydania traktatu - na 3 lata przed
smierci~ (1897) - stwierdzil, :ie praca zgodna jest ze wszystkimi jego
aktualnymi pogl ~ami i wymaga zaledwie styIistycznych poprawek (XII,
358). Najpelniej i raczej juz z katolickiego pun ktu widzenia (a wifi!C
w polemice z Lutrem) przedstawil sw~ na uktr 0 "katolickich i Bozych"
siedmiu sakramentach:
I) ch r z e s t - oczyszcza z grzech u pierworodnego, pozwalaj~c
czlowiekowi stae sitr cztrsci ~ ciala Bozego (KoSci.ola);
2) b ie r zm ow an i e (miropomazanije) - przeznacza czlowieka, aby
sluzyl nie wlasnym celom d uchowyrn, Ieez dzielu Bozemu na
ziemi ;
3) po k ut a - czlowiek wyrzeka sitr w meJ wszystkiego, czym
zgrzeszyl z egoizrnu i chtrci wywyzszenia sitr;
2 Mam na mysli oiHes 1882-1889. Data 1883 (rok publikacji Wielkiego sporu) jest w nim
w pewnym sensie przelomowa. W tym traktacic Solowjow krytykujc zarowno Wsch6d jak
i ZacbOd. Potem jednak przecbodzi coraz wyraioicj na pozycje " katolicki c".
3 Ludolf Miiller, Solovjev und tier Proleslanli.rmWl, Freiburg 195 1, s. 35.
• Siergiej M. Solo..jow, t yzll i tworczeskaja ewoliucj a Wladimira S%wjowa, Bruksela 1977,
s. 235.
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4) e u ch a r y s t i a - w niej czlowiek jednoczy si~ duchowo i fizycznie
z Bogiem;
5) m a Ii ens two - w nim dwie rome istoty Illczll si~ ze sobll
w Chrystusie i KoSci.e1e, aby drogll ograniczen i wyrzeczen
czlowiek przywr6cony w jednosci mogl ,jako peine i zamkni~te
kolo wejsc w lancuch kosmicznego Zycia" (III, 399);
6) k a p I a n s two - dzi~ki niemu jeden czlowiek staje si~ przewod
nikiem dla wielu w drOOze ku Chrystusowi;
7) namaszczenie chorych - jego dzialanie sprawia, i.e jesli
nawet chory umrze, to nie zerwie duchowych i fizycznych wi~zi
z KoSci.olem powszechnym.
W dziele tym Solowjow napomyka 0 swej wizji usprawiedliwienia,
polemizuj~ na cazie ostromie z Lutrowll solafuie: "Wiara bez uczynkow
jest martwa, a modlitwa jest pierwszym uczynkiem i pocZlltkiem wszelkiej
prawdziwej dzialalnoSci." (III, 316). Gdy mowil 0 KoSci.ele (widzialnym
i niewidzialnym KoSciele s w i ~ t y c h - to polemika z Lutrowym pojmowa
niem KoSciola niewidzialnego), po raz pierwszy wyrazil si~ w pelnych
uwielbienia slowach 0 Matce Bozej. Glowll KoScioia jest Chrystus, sercem
zaS - BogarOOzica, w KOSciele "cielcinie przebywa cala pelnia BoskoSci
poprzez posrednictwo Przenajswi~tszej Niepokalanej Dziewicy" (III, 382).
Zaczyna tez rozwijac - znow w tie polemizuj~ z protestantyzmem - sw~
nauk~ 0 dogmacie: Ojcowie pierwszych Soborow Powszechnych, ustana
wiajllc dogmaty, ustalili nauk~ prawdziwll zawsze i wsZ¢zie. Zaden
dogmat nie przeczy ani rozumowi, ani logice (III, 396-397).
Solowjow pisze tez w tym czasie artykul 0 rosyjskich "protestantach"
staroobrz¢owcach (0 schizmie w rosyjskim ludzie i spoleczenstwie,
1882--83). Ruch ten zrOOzil si~ w Cerkwi Rosyjskiej w II polowie XVII
wieku po refonnie koSci.e1nej patriarchy Nikona (zwillzanej wlaSciwie
z rewizjll ksillg liturgicznych). Staroobrz¢owcy glosili czystosc "starozyt
nej tradycji" i odrzucali wszelkie "innowacje". Ich glowni przywOdcy
z protopopem Awwakumem zgin~li na stosie. Solowjow zawsze gorllco
protestowal przeciwko takiemu "nawracaniu" heretykow na lana Kos
ciola. SWll negatywnll wizj~ oficjalnej (po Nikonie) Cerkwi Rosyjskiej
przedstawil wyraziScie juz w 1881 roku we wspomnianym artykule
o duchownej wladzy w Rosji. Tym niemniej, bronillc przciladowanych jako
1u d z i, zwraca si~ przeciwko ich n au c e ("protestanckiej"): "Jdli ktokol
wiek dokonuje zamachu na same pOOstawy KOSciola (hierarchia, dogmat,
sakramenty), tym samym OOdziela si~ 00 jedynego KoSciola powszech
nego, stajllc si~ sektantem" (III, 245). Krytykujllc nauk~ staroobrz¢ow
c6w 0 sakramentach, dogmacie i KOSciele, Solowjow nazywa ich - w na
willzaniu do niemieckiego "protestantyzmu osobistego przekonania"
- "protestan tami 10kalnej tradycji" (III, 252). Protestantyzm niemiecki
i starobrz¢owc6w IllCZY jedna podstawowa zasada: przedkladanie wlasnej
opinii ponad ustalenia KoSciola powszechnego. Zarowno obr~ek jak

i Pismo Swi~te Sll bardzo warne w powszechnym drzewie chrzeScijatistwa,
gdy jednak ktos twierdzi Oak staroobr~owcy i protestanci), Ze Sll one
najwaZniejsze, odcina je od tego drzewa i czyni martwymi.
SoJowjow pisze, Ze takZe inne sekty rosyjskie II poJowy XIX wieku
rozwijaJy si~ pod wplywem protestantyzmu. Quirinus Kuhlmann' mial
wplyw na chlystow, kwakrzy - na duchoborcow, zas Diemieccy osadnicy na
stundystowO (III, 254).
Dalej Solowjow polemizuje z Lutrowll naukll 0 KoSciele, z odrzuceniem
przez Reformacj~ kultu swi~tych i modlitw za umarJych oraz - nadal na
razie ostroinie - z zasadll sola
mowillc, ze:
1) dzieJo Chrystusa rna bye realizowane poprzez sakramenty i hierar
chi~, choeby ta ostatnia byla grzeszna;
2) nalezy zachowywae pami~e 0 swi~tych, naszych duchowych
ojcach i modlie si~ za zmarlych do nich;
3) aby bye zbawionym, Die wystarczy tylko wierzyc - taka postawa
jest swiadectwem "religii domowej" (III, 277).

,uk

W 1883 roku powstal jeszcze jeden traktat pt. Wielki spor a polityka
chrzescijailska. 7 Ten zbior artykulow, ukazujllcych si~ jeszcze w slowiano
filskim czasopismie "Rus" (choc juz w wersji ocenzurowanej), zawiera
tekst pt. Papieslwo i papizm. [slola proleslantyzmu. Istotll protestantyzmu
- mowi Solowjow - jest sluszny protest przeciwko naduiyciom papieskiej
wladzy. Wojujllcy papizm rozwinlll si~ na Zachodzie rownolegle z an ty
chrzeScijatiskim bizantynizmem na Wschodzie. "Apostol Piotr mial obieca
ne, Ze bramy piekielne Die przemogll KoSciola (...), lecz obietnicy sukcesow
wojennych dla swego KoSciola Die otrzymal" (IV, 94). Jeszcze ci~zszym
grzechem sredniowiecznego papizmu bylo dlawienie indywidualnej wolnos
ci. Heretykow palon~ i co gorsza - n a w r a can 0 s i III na katolicyzm.
Wtedy wlaSDie przeciwko Rzymowi powstal czlowiek - taka jest geneza
protestantyzmu (IV, 97).8 Protestantyzm dlatego rozwinlll si~ w Niem
czech, poniewaZ Germanie "od pocZlltku wyroiniali si~ indywidualizmem
i umilowaniem wolnoSci ( ... ) a w najlepszych swych przedstawicielach takZe
5 Quirinus Kuhlmann (1651 - 1689) - mieszkal we Wroclawiu, Amstenlamie, studiowal
Jalruba Boebmego, miewal- jak twierdzil- wiz,je. W¢rowal po Swiecie, aby zakonczyc swe i;ycic
oa stosie w Moskwic.
• Stundy~ - racjonalistycma sekta protestantyzujl\C8, kt6ra pojawila si~ w poludniowej
Rosji w latach szeSCdziesilitych XIX wielru. Odrzucala hierarchi ~, iko oy, sakramen ty, a nawet
iwi~to~ Kr~ uwai.ajllc, i.e z Chrystusem nalei:)' obcowac bezpoirednio. Stosunek Solowjowa
do sekty lll1lenial si~ z uplywem czasu (choe zawsze protestowal przeciw ich przeSladowaniu
- por. XI, 104). W 1873 roku Gako dwudziestolatek) widzial w nich " prawdziwll chlopskll sile"
zwiastujllCli nadejicie "czas6w wielkich a ci~ikich" (Pisma W. S. SoIowjowa, t. III, S.
Pietierburg, 1911, s. 98).
7 Ludolf Miiller (op.cil., s. 36) uwaia 6w tekst za najlep szy z elrumenicznycb prac
Solowjowa, twierdZllC. i.e moina w nim maleii wszystkie idee z p6ioiejszej Opowklci
o Anlychrylck.
8 Solowjow dostrzega tei - rzeczjasna - politycm e oblicze reformacji, kL6ra - wedlug oiego
- miala SWl\ gene~ r6woiei w niccheci oiemieckich kosciol6w lokaloych wobec Rzymu oraz
w pragoieruu wladc6w, aby uniezaleioic koSci61 miejscowy cd Stolicy Apostolsldej, 00
pozwoli loby im latwiej oim manewrowac.

102

GRZEGORZ PRZEBfNDA

pewnlt moralnlt gl~bilt" (IV, 99). Jednak sruszny protest przeciwko
pap i z mow i nie moZe prowadzic do odrzucenia pap i est w a. Protestan
tyzm od slusznych pr:zesJanek doszed l do falszywych wnioskow. Czlowiek,
ktory uznaje prawd~ chr:zeScijanstwa za obiektywnlt, musi umiee pod
porz~ kowac si~ autorytetowi KoScioJa: "Tutaj znow ciCliy dylemat: albo
obowiltzkowy autorytet KoScioJa, aIbo umyslowy i moralny zam~t (smu
ta)" (IV, 102). Trzeba jednak zaznaczyc, Ze Solowjow wcilti negatywnie,
w prawoslawno-protestanckim duchu, wypowiada siy 0 nieomyln osci
papieskiej: "Papiei, gdy chodzi 0 posiadanie prawdy Chrystusowej, jest
tylko chrzeScijaninem posred chrzeScijan" (IV, 84). Polemizuje zas w in
nym miejscu z protestantyzmem z pozycji katolicko-prawoslawnych, gdy
za wieczne elementy KoSciola uzn aje dziedzicznosc hierarchii, dogmat
i sakramenty (IV, 50-51) oraz gdy pi~knie pisze 0 lasce Boiej i wolnej woli:
"Laska Boia nie moie dzialac przemoclb przenikajltc ludzklt wol~, nie
niszczy jej - jak promien slonca, gdy przenika sfery powietrza, nie niszczy
jej, lecz tylko ogrzewa i oSwietla" (IV, 49).
W rozdziale pt. OgOlne zasady dla zjednoczenia Koscio16w Solowjow
podsumowuje: warunkiem przynaleinoSci do KOScioia powszechnego jest
uznawanie hierarchii, dogmatow chrystologicznych (ustalonych na pier
wszych siedmiu Soborach Powszechnych) oraz przyjmowanie sakramen
tow. Wschodni prawoslawni i zachodni katolicy naleilt przeto do KOSciola:
"Protestanci zas w swyro aktualnyro poloieniu znajduj~ si~ poza Kos
ciolem, chociai najlepsze sily protestantyzmu ku niemu ci~4 i bez
w~tpienia do KoScioJa wejd~, gdy wspoinota kOScielna stanie si~ znow
.
wolna" (IV, 105-106, 113).9
Gdy w 1870 rok u na Soborze Watykanskim ustalono dogmat 0 nieo
myinoSci papieskiej , oderwaJa si~ od Rzymu liczna grupa katolikow,
przede wszystkim niemieckich. W 1873 roku pod wod~ Ignacego D<ilIin
gera utworzyIi oni w Konstancji niemiecki KoSciol starokatolicki. Twier
dzili, Ze nie uznajltc d ogmatu 0 nieomylnosci stoj~ na gruncie starej
katolickiej wiary z pierwszego tysi~clecia. W dziesi~c 1at potem (1883)
Solowjow napisal artykuJ pt. 0 k westii koscielnej z powodu starokatolik6w.
Nie widzial w tyro ruchu nic takiego, co pozwoliloby mu nazwac si~
nowym KoSciolem. Jdli wyst~puje on przeciw nieomylnoSci w irni~ tradycji
kOScielnej, to jest ruchem prawoslawnyro, jesli zas w irni~ wolnosci
jednostki, to jest ruchem protestanckim. Nie rna potrzeby mnoienia bytow.
Solowj ow dostr:zega rowniei w nowym ruchu oblicze polityczne - co wi~ie
go :ze starszym bratem, protestantyzmem wlasnie. Artykul 0 nowych
protestantach konczy si~ nastypuj~Cl! ekumeniczn~ wizj~: "Trzeba starac
si~ 0 wzajemnlt i wszechstronn~ zgod y pomiydzy nasz~ Cerkwi~ - kos
ciolem tradycji, rzymskim katolicyzmem - koSciolem autorytetu , albowiem
• W przypisie Solowjow podaje: " W odniesieniu do prolestan tYlIlIu lelUlin lIzjednoczcnie
KoSci olow« ni e moZe miee Zadnego sensu, poniewaz KoSciol prolestancki wcale nie iSlnieje i tym
samym moma jedyni e mowic 0 powrocie prolestanlow do KoSciola" (I V, 11 3).
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wtedy taue koSci61 wolnoSci - protestantyzm 10, otrzyma swe naleine
miejsce i cala pelnia chrzeScijatistwa b¢ zie przywr6cona" (IV, 129).
W latach 1884-86 Solowjow napisal mo numen ta1n~ egzege~ biblijn~
pt. Historia i przyszlosc teokracj i. Dzielo to zawiera najbardziej znacz~Cll
i isto tn~ polemik~ z protestantyzmem. Polemika sprowadza si~ do na
st~p uj~cych kwestii:
1) dogmat
2) usprawiedliwienie (zasada sola fide)
3) powszechne kapJanstwo
4) grzech pierworodny i transcendentalizm
5) posrednictwo i Niepokalane Pocz~e Maryi

1) d og m a t - SoJowjow uWaZaJ, i:e Reformacja uznala jedynie dogmat
o Bogoczlowieczenstwie Chrystusa. Jest to pewne uproszczenie, ale mom a
przyj~c, i:e protestantyzm w zasadzie chcial uznawaC jedynie te dogmaty,
ktore swe uzasadnienie znajdowaly w Biblii, a wi~ dogmaty chrystologicz
ne i trynitamy.1I Solowjow uwaiaJ, i:e jedynym "pierwotnym apostolskim
dogmatem" jest "pradogmat doskonaJego Bogoczlowieczenstwa". Byl on
dla niego owym katolickim deposilium fuJei, z ktorego pochodz~ wszystkie
inne dogmaty. Kolejne ustalenia wiary w swym historycznym rozwoju
Wynikaj~ jeden z d rugiego i maj~ charakter wyjasniaj~cy, lecz nie musz~ jui:
byc zawarte explicile w Slowie Bozym. Solowjow czyni wyznanie: "pisz~c
o pol ~czeniu KOSciolow, uznawalem i uznaj~, przyjmowalem i przyjmuj~,
uwaialem i uwai:am dla siebie za obowi~zkowe wszystkie bez wyj~tku
dogmaty wyraZnie okreSlone przez KoSci61 na siedmiu Soborach Po
wszechnych, a taue po tych Soborach wszystkie te nauki, ktore mog~ (i
o ile mog~) stac si~ dogmatami KoSciola powszechnego" (IV, 658).
Solowjow nie uznawal tei: protestanckiego podziaru dogmatow na praw
dziwe i nieprawdziwe. A poniewai protestantyzm uznaje jedynie dogmat
o BogoGzlowieczenstwie "wzi~ty oddzielnie", autor Teokracji "nie moZe
uwaiac protestantow za czlonkow KoSciola" (IV, 658).
2) us p ra wiedliw ieni e (zasada sola fide) - dla Lutra zasada ta
miaJa sw~ genez~ w Pawlowym Liscie do Rzyrnian: "Sprawiedliwy z wiary
Zyc b¢ zie" (\,17). Dalej sw. Pawci mowi 0 Abrahamie: "Uwierzyl
Abraham Bogu i zostalo mu to poczytane za sprawiedliwosc" (4,3).
Solowj ow nie zgadza si~ z takim pojmowaniem wiary Abrahama: "Ii:
Abraham byl usprawiedliwiony przez wiar~, 0 tym czytamy w Biblii -lecz
i:eby byl usprawiedliwiony jed y n i e przez wiar~, tego ani w ksi¢ze
Genesis, ani u apostola Pawla nie znajdujemy. Sama wiara, podobnie jak
sarno posruszenstwo jeszcze nas wewn~trznie z Bogiem nie jednoczy,
10 Teolog protestancki Ludolf MiiUer slusmie zauwaz.a, i.e protestanlj71ll jest lu nazwany
Ko9ciolem u wzgl~6w stylistycmycb Cop.cit., s. 48).
II Por. Encyk lopedia katolicka, 1. IV, Lublin 1985, s. 12, baslo: Dogmat w teologii
prote.rtanckiej.
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aIbowiem moina wierzye w sil(: i moc Bozll, a sercem bye poza Bogiem,jak
powiedziano: taue 1 zle duchy wierZll i dri ll" (IV, 384).12 Abraham - wedle
Solowjowa - usprawiedliwiony byl przez:
.
- posluszenstwo: gdy posluchal Boga i opuScil ziemi(: rOOzinnll
(Wj 12, 1-8);
- wiar(:: gdy uwierzyl Bogu, :ie on, starzec, otrzyma liczne jak
gwiazdy potomstwo (Wj 15, 1-{);
- postwowanie: gdy usluchal illdania Boga, aby byl nieskazitelny
(Wj 17, 1- 2), (IV, 384).
Gdy chq(Izi 0 niedoszlll ofiar(: lzaaka na gorze Moria, Solowjow
dostrzega w niej prefiguracj(: ofiary Chrystusa. Takie 4danie bylo
koniecme: Izaak wychodzil na gor(: jako syn ludzki, schOOzil z niej jako
syn ludzki i BoZy. "Tak ostatecznie dokonalo si(: przymierze Boga
z Abrahamem - akt tworczy Starego Testamentu na tym samym rniejscu,
gdzie za 2000 lat dokonal si(: tworczy akt Nowego Testamentu" (IV, 392).
3) pow s zechne kaplanstwo - usprawiedliwienie dla swej nauki
o powszechnym kaplanstwie Luter znajdowal w I Liscie sw. Piotra (2,9):
"Wy zaS jestd cie wybranym plem i en iem, k ro l ewsk im ka p
la nst wem, narodem swi(:ty m, ludem [Bogu] na w la s n os c
p r z ezn aczon ym." Solowjow zas twierdzi,:ie choc powszechne kaplans
two jest "idealem teokracji i celem historii", to jednak, gdy ktos mowi, :ie
eel ten j uz osi~gni(:to, opomia jedynie urzeczywistnienie dziela Bozego na
zierni - twierdzenie takie jest przeto fa lszywe (IV, 477-78). Doskonale
- wedle Solowjowa - ilustruje to fragment z Ksi(:gi Liczb: Korah , syn.
Jishara, wraz z innymi powstal przeciwko Mojieszowi i Aaronowi pytajllc
ich, czemu wynosZll si(: ponad innych, gdy wszysc y Sll swi(:ci. Pan
w OOpowiedzi sprawil, :ie pochlon(:la ich ziernia (Lb 16). Oto doskonala
ilustracja naduZycia idealu powszechnego kaplanstwa: ci, ktorzy chcieli
j ~ widziee juz urzeczywistnion~, w istocie pragn(:li powr6cic jedynie do
Egiptu, marzenia 0 Ziemi Obiecanej uznajllc za mrzonk(: (IV, 480).
4) g rzech pi e rwo rod n y i tra n scen d en tali zm - Luter w Nie
woli habilotiskiej Kosciola (1520) przedstawil sw~ pesymistycznll wizj~
grzechu pierworodnego. Wedlug niego nawet chrzest nie jest w stanie tej
winy zmazac - grzech ten sprawil, :ie wolna wola jest jedynie pustym
poj(:ciem. Stlld tei wynikal ostry transcendentalizm, przeciwstawienie Boga
i skazonego stworzenia. Solowjow przeciwnie, traktowal grzech pierworod
ny dose optymistycznie - wynikalo to u niego w tym okresie z jego
optymizmu metafizycmo-historiozoficznego i pojmowania zla (amisio
hom). Grzech pierworodny nie byl zlem istotnym, lecz formalnym: "Gdyby
grzech pierworodny mial charakter bezwzgl¢nego zla, jaki przypisywaIi
12 Jak widae, Solowjow czyni aluzj~ do Listu §W. Jalruba (2, 19). Zdanie 0 "wierlJlCYCh
bi,esach ' pop r~l.()ne j,est u Jaku~ s~~rd,zeniem: "Wiara, ~z uczynk6w ~est m~rtwa .".M o i.na
W\~ prZYJllc ze SoloWJow uspraWledliWlerue Abrahama W1dll w kontek§ci e zarowno Llstu ~w,
Pawla jak: i Jalruba.
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mu i przypisuj~ niektorzy heretycy", ludzkosc bylaby zgubiona (IV, 445).
Celem pierwszych rodzicbw bylo osi~gni~e Boiej doskonalosci - punkt
dojScia byl wi~ sluszny, jedynie droga falszywa (I V, 347, 357). Solowjow
odrzuca tak:ie luteranski transcenden talizm: teokracja to l~cznosc czlowie
ka z Bogiem, symbolizuje to najlepiej drabina Jakuba l'!czllca ziemi~
z niebem (IV, 403-404).
5) posrednictwo i Niepokal an e Po c z ~cie Mar y i - ostat
nim szczeblem drabiny Jakuba - pisze Solowjow - jest "owa cbrka
Abrahama, z ktor'! bezposrednio zjednoczyl si~ Bog" (I V, 404), a wi~
Matka Bola jako "czysty ideal bogo rodzicielskiej kobiecosci, iywy obraz
Boiy dla ostatecznego objawienia si~ Krola Slawy" (IV, 573).
Solowjowa kult Matki Bo:iej mial swe iroola z jednej strony w tradycji
prawoslawnej, z drugiej naznaczony byl pi ~tnem indywidualnoSci sam ego
filozofa. Jak wielki byl kult Matki Boiej na Rusi, swiadczy XII-wieczny
apokryf pt. Wfdrowka Bogarodzicy po miejscach mfki 13. Matka Boia,
wzruszona cierpieniami grzesznikow w piekle, wyjednuje u Ojca i Syna, ii
b¢~ oni zwalniani od m,!k co roku w okresie od Wielkiego Czwartku do
Zielonych Swi~t.14 T radycja protestancka (kalwioska) odrzucala k u I t
Matki Jezusa. Moina wi~ przyj,!c, i:e w tej kwestii Solowjow z pozycji
prawoslawno-katolickich polemizowal z protestantyzmem. Gdy zas chodzi
0' d og mat Niepokalanego Pocz~a, Solowjow uznawal nauk~ katolick,!
w opozycji zarowno do prawoslawiajak i do protestantyzmu. "Mariologicz
na poboinosc Bizantyjczykow - pisze John MeyendorfT - p rzypuszczaloie
doprowadzilaby ich do przyj~cia defmicji dogmatu Niepokalanego Po
cz~a, gdyby tylko podzielali zachodni ~ na u k~ 0 grzechu pierworod
nym."15 Mowi,!c ogolnie, teologia prawoslawna, uznaj(!C wieczne dziewic
two Maryi, nie przyjmuje jednak dogmat u 0 Niepokalanym Pocz~u,
twierdZ'!c, ii wyl~czenie Matki Boiej spod grzechu pierworodnego po
mniejsza jej rol~, "odejmuj,!c jej wielkosc bycia l'l, ktora dobrowolnie
w wyniku swej pokory i czystoSci powiedzi ala w imieniu stworzenia
fUlt"16. Dla Solowj owa pierwszym dogmatem mariologicznym byl dogmat
z Efezu (431): Theotokos - Bogarodzica.J7 ,,lego uznawanie stalo si~
od tej pory dla wszystkich prawowiernych bezwzg1¢nie obowi,!zko
we" (IV, 305). W roku 1883 Solowjow napisai do unickiego ksi¢za
J3 Jego oryginal i przeklad m ajdujemy w: Wiktor Jakubowski, Ryszard Luiny, Lileratura
:JlarOTU.fJuz, Warszawa 1971, s. 6()...{j6.
14 Zoakomity Zary:J prawos!awflLj mariologii daje w Iwej ksiljZce Jerzy Klinger Koinonia
- w:JpOlflOla sakramenla/na. PerspeklYwy aJw4Q/ne, [w:) 0 islocie prawo3lawia, Warszawa 1983, s.
209-247. Warto dodae, i.e lraktowawe Maryi w ten sposab Gako opielru nC2y p/aszcz cbrow'lcy
przed gni ewem Cbrystusowym) budzi lo ogromny sprzeciw Lutra - patrz: Marcin Luler Maryi
[w:) Alfons Skowronek, S wialla ekunumii, Warszawa 1984, s. 138--144.
IS Jobn MeyendorfT, Te% gia hizanlyj.rJuz, Warszawa 1984, So 192.
,. Paul Evdokimov, Prawo.riawii!, Warszawa 1964, s. 167, £owz.: Marioiogiczny a.vpek/
Kokiola.
17 J. Meyendorff podaje (Op.cil., s. 213), i.e Bizantyjczycy uwai:.ali ten dogmat za cbrys
tologiczny. Podo bwe czyW lj protestanci. Wedle Karla Bartba. "Theolokru miala bye pomoc
wCZlj rormullj cbrystologii" - Stanislaw C. Napi6rkowski OFM Conv., Te% gowie pro/es/anccy
mari%gii II Soboru WalykaArkiego, "Studia Tbeo!. Van." 7 (1969) m 2, s. 280.
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Astromowa pi~ listow 0 Niepokalanym Pocz~u - nie zachowaly si~ one
niestety.18 Trzeba wi¥C przyj,!c, :ie uznal ten d ogrnat (swi adczy 0 tyro
chocby naglowek z listu z 1885 roku: "Moskwa, w dniu Niepokalanego
Pocz~a Najswi~tszej Maryi Panny"l9)jako dalsZ(! prawd~ w y n ikaj ,! Cll
z Theotokos.
W 1883 roku Solowjow przciozyl na rosyjsld Laudacje i modlitwy do
Najiwi{tszej Dziewicy Petrarlci. Gdy d'!i:yl do zgody rosyjsko-polsldej,
pisal Guz w 1897 roku) 0 symbolicznej wi~zi mi¢zy oboma narodami:
ikonie Matki Boskiej na Jasnej Gorze (IX, 70).20 Jako rownie symboliczny
moma uznac fakt, i:e na grobie Solowjowa oa Cmentarzu Nowodziewi
czym w Moskwie ktos postawil obok ikony Zmartwychwstania - wizeru
nek Matki Boskiej Ostrobrarnskiej z napisem: In memoria aeterna erit
iustus.
W tym samym roku, w ktorym rozpocZ(!1 pisanie Teokracji (1 884),
Solowjow zaj,!l si~ marginesowo protestantyzmem w artykule pt. i ydostwo
a kwestia chrzescijaitska. Protestantyzm - pisal - byl odpowiedzill na
nadu:iycia lacinnikow, lecz rowniei: ksill~ta niemieccy nie byli bez grzechu,
gdy wprowadzali go silll w mysl zasady: cuius regia, eius religio (IV, 167).
Ponadto protestantyzm nadu:iyl trzeciej teokratycznej zasady: proroctwa,
wysuwajllc je z nalei:nego trzeciego miejsca na pierwsze, przed kaplanstwo
i cesarstwo (IV, 168). Reformacja jest w pewnym sen sie powrotem do
judaizmu, jednak ten ostatni rna nad nill ogromnll przewag~: po pierwsze,
nie odrzuca ustanowionego kaplanstwa, po drugie, jego prorocy glosili
usprawiedliwienie przez wiar~ i uczynld. W protestantyzmie, pod obnie jak
w judaizmie, prorocy zast,!pieni zostali przez nauczycieli: "Jesli Lutra
i Zwingliego mozna nazwac prorok ami nowej wiary, to juz uczony,
przyjaciel Lutra, Melanchton, 0 wiele bardziej przypomina rabina niz
proroka" (IV, 170). Punktem wyjScia dla protestan tyzmu, podobnie jak dla
judaizmu, jest Biblia. Nie stala si~ ona jednak dla protestantow - jak dla
Zydow - nonnll :iycia, lecz "przedmiotem badan teoretycznych. Nauka
protestancka 0 Biblii stala si~ krytyk,!, a krytyka przeszia w negacj~. Jdli
mimo wszystko protestanci uznajll wyjlltkowe znaczenie Biplii (...), to jest
to ledwo kwestia przyzwyczajenia" (IV, 171).21
W 1888 roku Solowjow ukonczyl swe francuskoj~zyczne dzielo pt.
Rosja i KosciOl powszechny. Po1emizuje tu zarowno z prawoslawnymi jak
i protestantami w kwestii prymatu i nieomylnosci papieskiej. Jako "czloPor. PiJ'ma W. S. Solowjowa, l. II , S. Pietierburg 1909, s. 113.
Ibkkm , t. I, s. 180 .
." Solowjowowski Irult Matki Boiej rna swe inspiracje taki.e w pr<lwoslawnej ikoDi e.
W rnarcu 1898 roku klasztor Kurslci zostal zniszczony przez wybuch. Ocalala jedyDie - bliska
Solowjowowi - ikona MaW Boslciej Kurslciej. Napisal na jej cz.clC pi~kny tiryk pt. Zrlak,
nawi'lZuj'lCY do Protoewangelii (Rdz 3, 14-15) oraz do "Diewiasty przyobleczonej w slOlice"
z Apokalipsy (12,1), kt6ry konczy si~ tak :
A z Dieba one b1aski Dzjewi~ z Na.zaretu
I w~ pr6i:ny jail przed Pannll oSwietla1y (XII, 70).
21 Przykladcm " Diszczycielskiej pedanterii" jest dla Solowjowa ksillua D. Stmusa p t. Der
aile WId der new Glauhe.
II
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nek Prawdziwego KoSciola prawoslawnego", powoluj~c si-r na swi-rtych:
Ireneusza, Dionizego Wielkiego, Atanazego Wielkiego, J ana Zlotoustego,
Cyryla, Flawiana, Maksyma Wyznaw~, Teodora Stud yt-r, Ignacego oraz
blogoslawionego Teodoryta, za najwyiszego S¢ziego w sprawach wiary
uznaje aposto/a Piotra "Zyj~cego w nast~cach" (XI, 173). Polemizuj~c
z protestantami, powoluje si-r na samego Dawida Strausa, "znakomitego
przoostawiciela niemieckiej szkoly krytycznej", kt6ry bronil prymatu
Piotra " przeciw polemistom protestanckim, oskarZaj~c ich 0 uprzedzenia"
(XI, 250). Troch~ d alej nazywa KoSci6lluteranski oraz kalwinski sektami
zaloionymi przez pojooynczych ludzi (XI, 253). Po raz pierwszy aprobuje
tei otwarcie dogmat 0 nieomylnoSci (XI, 266).

• Ok res "protestancld"
Od poCZlltku lat dziewi-rCdziesi~tych Solowjow poczul si-r odrzucony
zarowno przez prawoslawnych (za sw~ pr6b~ zrozumienia katolicyzmu),
jak i katolikow (za to, i:e pozostal prawoslawnym). Swiat nie dojrzal do
mysli Solowjowa. Marcina Lutra zerwanie z KoSciolem nie bylo wcale
konsekwencj ~ jego n auki - wplyn~1 na to r6wniei: fakt, w j a k i s po sob
przyj~1 jego teologi-r wsp6lczesny mu KoSci61. Z SoIowjowem - loute
proportion gardee - rzecz miala si-r podobnie. Jego gI-rboko pesymistyczny
wyklad z 1891 roku pt. 0 upadku Swialopoglqdu sredniowieeznego moglby
bye wygloszony przez samego ojca Reformacji! Spiritusjlal ubi vull. Skoro
KOSci61 jest zepsuty, Duch przeto tchnie na niewierZllcych (VI, 381-394) .
Pod koniec Zycia Solowjow m6wil, ie choe ludzie uwaiaj~ go za katolika,
jest on bardziej protestantem. 21 W 1895 roku w liScie do przyjaciela Wasyla
Wieliczki pisal: "Sp~zilem teraz u Pana par-r tygodni Wielkiego Postu
i ani ja, ani Pan postu nie przestrzegalismy, do kosciola nie chodzilismy,
i nie byio w tym nic ziC;go, poniewaZ to wszystko nie dla nas jest pisane."23
W Trzeeh rozmowaeh (1899-1900) przoostawii histori-r dwoch grzesznych
mnichOw, ktorzy zgrzeszyli w aleksandryjskim domu publicznym. Ten,
kt6ry zbytnio po tym rozpaczal, wpadl w jeszcze wi-rksZll rozpust-r i grzech,
ow zas, kto ry od razu si-r modlii i spiewai psalmy, zaslyn~1 wkr6tce
wiel kimi cudami (X, 126-128). "Grzesz dziennie - pisai Soiowjow - 539
razy, a najwamiejsze nie ialuj ( ...) Jeden jest tylko grzech smiertelny:
smutek, dlatego, i:e rodzi on rozpacz, a rozpacz nie jest jui wlaSciwie
grzechem , lecz duchow ~ smierci~" (X, 122). Jest to wyraienie w innej
formie zdania Lutra z listu do Melanchtona: PeeeaJortiter, ere de Jorlius.""
Do protestantyzmu zbliZyI si-r tei Solowjow w6wczas, gdy cz-rSciowo
odrzucal autorytet w sprawach wiary, zast~uj~c go wlasnym sumieniem .
W 1891 pisal, i:e dogmaty, sakramenty, hierarchia "same z siebie" nie
KonsUin lin Moczulskij, Wladim/r Solowjow. tyzll i uczenije, Paryi: 1951 , s. 254.
fu'ma W. S. Solowjowa, L. I, s. 224.
.. Por. K. Moczu1skij, op.cil., s. 254 oraz J. Klinger, Op.Cil., S. 295. Klinger twierdn ponadlo,
i.e w Solowjowie wlaSnie UI "Iuleranska ufnosc zbawienia zbliia si~ do prawoslawnego przei;ycia
Wielkanocy" .
22
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stanowill 0 site chrzeScijanstwa (VI , 328). Wielkll apologill sumtenta
indywid ualnego jest artykul 0 M ickiewiczu z 1898 roku (IX,. 257- 265).
W przedmowie d o Apologii dobra (1897) pi sal, Ze czlowiek musi umiec
odroinic "synod zbojecki" od Soboru p owszechnego (VIII, 20).25 W genial
nej Opowiesci 0 Antychryscie teolog ewangelicki Ernst Pauli po wierci
przywoocOw prawoslawia i katolicyzmu wlasnyro sumieniem swiadczy
o prawdzie Chrystusowej (X, 214-215).
T rudno byloby wszakZe przyj llc, Ze Solowjow stal si~ protestantem.
Opinie wyrai:ane w rozmowach czy listach mogll bye nastrojem chwili
i z metodoiogicznego punkt u widzenia Sll mniej warte i mogll bye
lagodzone (czy nawet zaprzeczone) przez tezy traktatow lub artykulow.
Oto np. w tyro samym czasie, gdy powstal "protestancki" list do Wieliczki,
Solowjow w Apologii dobra pisze przekonywajllce teo retyczne stronice
o poScie (VIII, 480-482). W tym samym miejscu pisze 0 roli i znaczeniu
siedmiu sakrament6w, od sylaj llc zarazem w tej kwestii do Duchowych
zasad i y cia (VIII, 478-479). W KoSciele widzialnym wainy jest dla niego
porzlldek hierarchiczny i sukcesja p rzez nalozenie rllk (VIII, 477). Uwaza
taUe, iz czlowiek wierny Dobru nie powinien si~ siepo podporzlldkowywac
ludzkirn instytucjorn (a wi~ zgodnie z reformacjll), lecz gdy dostrzeze ich
bl¢y, nie powinien ich odrzucae, ale starae si~ je zmienie (a wi~ przeciw
reformacji) (VIII, 207). Solowjow polemizowal takze z Lutrern i Kalwincrn
w kwestii woinej woH oraz predestynacji d o zla. Zaprzeczanie wolnej woH
- pisal - doprowadzilo w chrystoiogii do herezji rnonoteletyzmu, w etyce
- do kwietyzm u (VIII , 479). W 1896 roku pisal 0 "absurdalnym i bluinier-,
czyrn do gmacie 0 predestynacji d o zla, jakoby B6g dia wlasnej samowoli
jednych przeznaczyl, aby byli dobrymi i zbawionyroi, drugich zas, aby byli
zlymi i po~pionymi" (VII, 336). Jego bratanek - choe takie wspornnienie
takze nie rna wi ~kszej wartoSci metod ologicznej - pisze, Ze na pytanie
katolickiego ksi¢za, czy uznaje nieomylnosc papieza, Solowjow po
zastanowieniu odpowiedzial: " Gdy wojsko idzie do boju, powinno bye
przekonane 0 nieomylnoSci swojego dowoocy."20 Ale owo stwierdzenie
nabiera wartoSci, gdy przypornni si~ scen~ apokaliptycznego zjednoczenia
KoSciol6w z Opowiesci 0 Antychryscie. To wlaSnie teolog protestancki
Ernst Pauli podchodzi do papieza ze slowami: Tu es Petrus! ( ...) Jetzt ist es
ja grUndlich erwiesen und ausser jedem Zweifel gesetzt ( ... ) So also,
Viiterchen, nun sind wir ja Ems in Christo (X, 128).
NaleZy niewlltpliwie stwierdzie, Ze w trzecim okresie ("protestanckirn")
Solowjow zlagodzil wiele swych teologicznych ("katolickich") pogllld6w.
Chodzi przede wszystkim 0 rol~ indywidualnego sumienia w dziedzinie
wiary. Ale to tylko dopelnilo j ego nauk~. W surnie, pr6cz teokratycznych
wizji, nie wyrzekl si~ niczego istotnego w swej p 0 z Yt Yw n e j teologii.
lS Solowjow rna na mysli " zbOjecki synod" z Efezu (449), kt6ry ustaiajllC rnonofizycki
"dogma(" 0 Cbrys(usie oglaszal si ~ za Sob6r powszecbny.
16 Siergiej M. Solowjow, op.cit., s. 348.
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Moina by tylko powiedziee, ze swe rozwaZania przeni6s1 na poziom
apokaliptyczny. Ale przeciez w czasach normalnych , "przedapokaliptycz
nych", nadal obowillZujll sakramenty, porZlldek hierarchiczny (choe waz
niejsze staje si~ teraz sumienie) dogmaty, wolna wola (ta obowillzuje tau e
w czasach Antychrysta!) i nauka 0 usprawiedliwieniu. Jedynie wi~z ludzi
w KoSci.ele pojmowal SoIowjow w duchu reformacji, uznajl!c wszaue
prymat papieZa .

• ZakoDczenie
Niekt6re kwestie w tym i tak obszernym szkicu musialy bye pomi ni~te.
Osobnego artykulu wymaga stosunek SoIowjowa do egzegezy biblijnej
i jego wlasne wyjasnianie Biblii, nalezaloby tez powillZae jego eklezjologi~
z metafizykl!:27 Oddzielnie trzeby by taue si~ zajl!e wplywem fll ozofii
niemieckiej, w pewnym sensie wyplywajl!cej z ducha protestantyzm u
(Schellinga 28, Baadera, a moZe i HegJa), na Solowjowa. GI~bszych studi6w
wymaga stosunek SoIowjowa do Kalwina. Tego refo rmatora Solowjow nie
cenil (w przeciwienstwie do szacunku, jakim darzyl Lutra) - mial mu za zle
inkwizycyjne metody, w szczeg61noSci. spalenie na stosie Serveta. Warto
jednak moze nadmienie, ze jedno z dziel Kalwina (lnstitutio religionis
christianae, 1536) zaopatrzone jest w motto z Ewangelii sw. Mateusza:
,:Nie przyszedlem przyniese pokoju, ale miecz" (10,34). Zdanie to rowniez
w solowjowowskich Trzech rozmowach pelni funkcj~ kluczowl!. Wsp6lczes
ny teolog protestancki (czy inny znawca reformacji) moZe zapewne
zarzucie Solowjowowi wiele uproszczen. Warto jednak pami~t ae, Ze
dyskusje teologiczne w pierwszych kilku dziesi~cioleciach po Soborze
Watykanskim I byly znacznie bardziej jednoznaczne. W swym rozumieniu
protestantyzmu i w dyskusji z nim Solowjow i tak wykazal wiele
przenikliwoSci. i zrozumienia. Jedynie protestanci mogl! ocenie, na ile
polemika Solowjowa z protestantyzmem jest aktualna do dzis i czy stanowi
ona dobry punkt wyjscia do dyskusji ekumenicznych.
Grzegorz Przebinda

27

istniejc praca doktorska n8 ten tcmat, napisan8 i prudlozon8

W

1958 n8 K U lnI

w Lublinic pruz ks. Tomasza Bicisldego SAC pt. Eklezjologia W. S. Solowjowa (strcszezcnic w:

Rocznild Tco1ogiczno.-Kanonicme, K U L, 7, 1961, So 71~8) .
21 0 wplywic Schcllinga na SolOwjOW8 piszc L. Miiller, Schelling und Solovjev, op.cit., s.
91--123.

WYBRANE DATY
ZHISTORII PROTESTANTYZMU
1517 - 95 tez Marcina Lutra (1483-1546) pezeciw odpustom.
1520 - Bulla Exsurge Domine Leona X pot~piaj,!ca nau k ~ Lutea, kt6ry
publikuje pisma 0 niewoli babiloriskiej Kosciola, 0 wolnosci chrzes
cijanina, Do chrzeScijariskiej szlachly narodu niemieckiego w sprawie
reformy chrzeScijarislwa.
- Edykty przeciw ideom reformacyjnym Zygmunta Starego (1520,
1523, 1534, 1540).
1525 - Sci~e przywoocy anabaptyst6w, Tomasza Munzera (ur.1488).
1529 - Sejm w Spirze; od zlozonego przez stany ewangelickie protestu
rodzi si~ nazwa - protestantyzm;
- dysputa w Marburgu mi~zy przedstawicielami niemieckiej i szwaj
carskiej reformacji (rozbieznosci w interpretacji Wieczeezy Pans
kiej);
- Duly Kalechizm Marcina Lutra.
1530 - Konfesja Augsburska Filipa Melanchtona (1497-1560).
1531 - Smierc Huldreicha Zwinglego (ur.1484), tw6ecy reformacj(
w Szwajcarii.
1533 - 1534
- Komuna anabaptyst6w w Munster.
1534 - Pari amen t angielski zatwierdza Akl 0 Supremacji;
- przystanie lana Kalwina (1509-1564) do obozu reformacji.
1536 - Pierwsze Helweckie Wyznanie Wiary Heinricha Bullingera;
- przybycie lana Kalwina do Genewy, pierwsze wydanie jego In
slilulio religionis chriSlianae.
Lata trzydzieste XVI w.
- Powstanie mennonit6w (Menno Simons 1496--1561).
1548 - Przybycie Braci Czeskich do Polski (gl. Wielkopoiska, Leszno).
1549 - Consensus ligurinus - pol,!czenie kalwinizmu z zwinglianizmem
w Szwajcarii, narodziny KOSciola Ewangelicko-Reformowanego.
1550 - Pierwszy synod kalwinski w Pinczowie.
1553 - Spa\enie w Genewie Miguela Serweta, tw6rcy XVI-wiecznego
antytrynitaryzmu .
1554 - Pierwszy synod r6inowierczy w Polsce w Siomnikach.
1555 - Pok6j w Augsburgu - cuius regio eius religio.
- Unia w K oiminku mi¢zy kalwinami a Bracrni Czeskirni.
- "Wyznanie wiary p an6w posl6w" przedlozone na sejrnie w Piotr
kowie (wniesiono rn .in. postulat zwolania soboru narodowego) .
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1556 - 1560
- Dzialalnosc w Rzeczypospolitej najwybitniejszego przywoocy pol
skiej refo nnacji J ana Laskiego (zm. 1560).
1560 - Parlament szkocki oglasza prezbiterianski Church of Scotland za
KOSciol panstwowy.
1563 - 39 Artyku/6w Wiary KoSciola Anglikanskiego.
- Katechizm Heidelberski.
1562 - 1565
- Wylonienie si~ zboru arianskiego w Polsce.
1566 - Kalwi nska Konfesja Helwecka.
1569 - 1638
- Rakow glownym osrodkiem Braci Polskich.
1570 - U goda Sandomierska polskich luteran, kalwinow i Braci Czeskich.
1577 - Powstanie luteranskiej Formuly zgody.
1582 - Ksifga zgody - zbior luteranskich ksi~g symbolicznych.
1582 - R obert Browne tworzy nowe zasady ustroju koScielnego, powstanie
kongregacjonalizmu.
1598 - Edykt Nantejski - kres wojen religijnych we Francji. Pocz. XVII w.
- Anglia, Niderlandy - narodziny baptyzmu.
1618 - 161 9
- Synod kalwinski w Dortrechcie wokol sporu 0 J akuba Annini usza
(1560- 1609), (ok .1630 - powstanie Kosciola Remonstrantow) .
1620 - P rzyb ycie purytanskich "Pilgrim Fathers" do Ameryki .
1647 - Purytanska Konfesja Westminsterska w Anglii.
1658 - Wygnanie arian z Polski (migruj~ na Sl~sk, Prusy, Siedmiogroo,
Niderlandy).
1660 - George F ox (1624-1691) zaklada Towarzystwo Przyjaciol (kwakrzy).
1675 - Wydanie Pia Desideria Jana Filipa Spenera, pocz~tki pietyzmu.
1685 - Zniesienie Edyktu Nantejskiego we Francji.
1702 - 171 5
- Powstanie kamizardow w gorach Sawannah (Francja).
1708 - Narodziny Church of Brethem (Bruderkirche).
1727 - Powstanie H ernhutow (Braci Morawskich) - Mikolaj von Zinzen
d orf.
1738 - N awrocenie Jana Wesleya (1703-1791), pocz~tki metodyzmu.
1740 - "Great Awakening" w Ameryce (Jonathan Edwards).
1770- 1774
- wylonienie si~ shakers6w z ruchu kwakrow (Ann Lee).
1774 - Powstanie K oSciola Unitarian skiego w Niderlandach.
1777 - U nia w SieIcu - utworzenie jednego konsystorza dla lutcr ·.n
i kal winow Malopolski i Mazowsza.
1784 - N arodzin y KoSciola Mctodystycznego w USA.
1788 - Powstaje KOSci61 Swedenborgianski (Eman uel Swcdenborg
1688- 1772).
1799 - M owy 0 religii F ried rich a Schleicnnachera (I768-1834) .
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1830 - Powstaje Ksi(;ga MormofUl - John Smith (1805- 1844), oraz pierw
sza gmina mormon6w w Fayatte.
1832 - Powstaje w Anglii KoSciol Katolicko-Apostolski (Edward Irving,
Henry Drummond).
I pol XIX w.
- John Nelson Darby (1800-1 882) i Bracia Plyrnuccy (1827- 1828);
- Thomas Campbell (1 763-1 854) i pocZlltki nurtu tzw. KOSciolow
Chrystusowych.
1860 - 1866
- Wylonienie w Niemczech KOScioia Nowoapostolskiego (m.in.
Heinrich Geyer, Georg Bischofl), nazwa od 1907.
1865 - Powstanie Armii Zbawienia, William Booth (18 29-1912).
1863 - Konferencja w Battle Creek, zjednoczenie zborow Ad wentyst6w
Dnia SiOdmego w jeden organizm kOScielny (Ellen White, i in.).
1879 - powstanie Christian Science, Mary Baker-Eddy (1821 - 1910).
1901 - Powstanie w Ameryce ruchu zielonoswi qtkowego (Charles Parham,
J ames Seymour).
1910 - Ogolnoprotestancka konferencja w Edynbu rgu - poczqtki ekume
mzmu.
1912 - Charles Taze Russell (1852- 191 6) zaklad a Mi¢ zynarodowe Zrze
szenie Bad aczy Pisma S wi~tego .
1922 - Drugie, zmienione wydanie Der Romerbrief Karla Bartha
(1886-1968), przelom w teologi i ewangelickiej.
1931 - Powstanie swiadk6w Jehowy, Joseph R utheford (1 869- 1942).
1932 - 1970
- Kirchliche Dogmatik Karla Bartha.
1944 - 1945
- Listy z wi~zienia Dietricha Bonh oefTera (1906-1945).
1948 - Amsterdam, powstanie Ekumenicznej Rady KoSciolow.

OpracowaJ: Zb!gmew Pasek

KILKA SLOWKOMENTARZA
DO DRZEWA GENEALOGICZNEGO
PROTESTANTYZMU

Umown'! dat'!, od ktorej rozpoczyna siy hi storia refonnacji, jest
31 X 1517 roku. Sam fakt przybicia przez dr Marcina Lutra tez
uniwersyteckiej dysputy 0 odpustach wlasnie na drzwiach zamkowego
kosciola w Wittenberdze jest znany jednak ze stosunkowo p6Znego listu
Filipa Melanchtona i niektorzy historycy kwestionuj,! autentycznosc tego
epizodu. Konfesja Augsb urska opracowan a przez Melanchtona na pod
stawie wczdniejszych deklaracji doktrynalnych Lutra i przedlozona na
sejmie Rzeszy w 1530 roku weszJa w sklad Ksiqg symbolicznych KOSciolow
luteranskich i jest najwazniejsz,! deklaracj,! religijn,! niemieckich ewan
gelikow tej dob y. Wspolczesnym Lutrowi reformatorem Szwajcarii byl
Huldreich Zwingli, po ktorym podW dzielo przebywaj,!cy na emigracji
w Genewie Francuz, Jan Kalwin, niew'!tpliwie najwybitniejsza obok Lutra
postac XVI- wiecznego protestantyzmu. Z kalwinizmu wywodz'l, siy dok
trynalnie koscioly prezbiterianskie, kongregacjonistyczne i episkopalne.
Wszystkie one zrodzily si y wewn'!trz KOScioia anglikanskiego, kt6rego
geneza siyga daleko poza Akt 0 Supremacji Henryka VIII i jego konflikt
z papiezem. Ostatecznie skrystalizowanie siy doktrynalne anglikanizmu
zamyka opracowane za panowania Elzbiety I 39 ArtykulOw Wiary z 1563
roku. Narastanie wplywow kalwinskich na wyspach brytyjskich doprowa
dzil o do wylonienia siy w latach szeSCdziesi'l,tych XVI wieku orientacji
purytanskiej d'!z'!cej do "czystego" kalwinizmu i "czystego" Kosciola
narodowego bez "papieskich" pozostaloSci. Ich przywooc,! w Anglii byl
Thomas Cartwright. Natomiast w Szkocji organizatorem kalwinskiego
K OScioia Prezbiterianskiego zostal John Knox. W Szkocji narodzil siy tez
nie zaznaczony na wykresie nurt Kosciolow episkopalnych czyli takich,
ktore przyjmuj,!c doktryny kalwinsk'l" rozrozniaj,! dwuwarstwowe kaplan
stwo (biskupi, prezbiterzy).
W 1582 roku Robert Browne formuluje nowe zasady ustroju kosciel
nego poiegaj,!ce na autonomii i niezaleznosci (independence) poszczegoI
nych zborow. Jako pierwsi przyjyli go powstali na pocZ'!tku XVII wieku
w Anglii baptysci. Doktrynalnie s,! oni wierni kalwinizmowi, kt6ry w tym
czasie przechodzi wewnytnny kryzys. Na wielkim synodzie w Dortrechcie
(1618-1 9) st arli siy ortodoJ(syjni wyznawcy doktryny Kalwina 0 podw6jnej
predestynacji ze zwolennikami doktryny Armini usza, glosz,!cej powszech-
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nose laski. Stalo si~ to przyczynll podzialu baptyzmu na dwa nurty, ktore
ostatecznie polllczyly si~ dopiero pod koniec XIX wieku.
Idea chrztu doroslych, ktora byla jednym z fundamentow baptyzm u,
zostala w XVI wieku wypracowana w ramach tzw. radykalnej reformacji.
J ej religijne postulaty wyznacza nie tylko anabaptyzm z T omaszem
Miinzerem na czele, czy tei antytrynitaryzm Braci Polskich. R uch mistycz
nych spirytualow CW. Weigel, S. Franck, K. Schwenkfeld) rowniez czerpal
inspiracj~ z reformacji, ale jego przedstawiciele rozczarowywali si ~ naras
tajllC4 "koscielnoscill" rodzllcych si~ ewangelickich KoSciolow. Przed
stawicielem pacyfistycznej orientacji w ruchu anabaptystycznym byl m.in.
Menno Simons, tworca mennonitow. Nale:iy zaznaczye, Ze wykres nie
uwzgl~dnia wloskiego KoSciola Waldensow oraz Braci Czeskich, spad
kobiercow Husa, ktorzy wchodzllC w XVI wieku do rodziny KOSciolow
protestanckich i przdladowani znaleZli schronienie w Wielkopolsce.
Skostnieniu niemieckiego luteranizmu mial zaradzie ruch odnowy
religijnej zwany pietyzmem. Tworca Hemhutow czyli Braci Morawskich,
Mikolaj von Zinzenforf, wierzyl, pod obnie jak pietySci, w konjecznosc
prze:iycia w wieku dojrzalym nawrocenia. Ruch metod ystyczny stworzony
przez Jana i Karola Wesleyow w lonie anglikanizmu byl odpowied nikiem
pietyzmu w Anglii. KoSciol Metod ystyczny Anglii powstal dopiero po
smierci Jana Wesleya. RadykaIna reformacja miala swych spadkobiercow
w zalozonym przez George'a Foxa w Anglii Towarzystwie Przyjaci61 czyli
w kwakrach . Z nich , na gruncie amerykanski m, wylania si~ w XVIII wieku
ruch shakersow. Do tradycji antytrynitaryzmu nawillzuje powstaly w tym
czasie KOSciol Unitarianski.
'
Poczlltek XIX wieku jest swiadkiem wzmozonych oczelciwan eschatologi
cznych i renesansu idei millenarystycznych. W rychly koniec dziejow ludzkoSci
wierzll czlonkowie KoScioia Nowoapostolskiego (ktorzy za Henry Drurnmon
dem i Edwardem Irwingiem wierzll, ze Bog wskrzesza w czasach ostatecznych
ufZ4rl apostola), jak i niech~tni instytucjonaIizacji religii darbySci. Po zalama
niu silt w Ameryce ruchu Wi1liama Millera, kt6ry obliczyl da~ Paru~i na 1844
rok, zreinterpretowano jego obliczenia i tak z udzialem Ellen \Vhite powstaIi
AdwentySci Dnia Si6dmego, swi~y si6dmy dzien tygodnia czyli sobotlt.
Tworca nu rtu "badaclciego" Charles Russell byl przez pewien czas adwentys
tll, ale zerwal z trynitaryzmem i dokonal wlasnej interpretacji problematyki
zwilllanej z drugirn przyjSciem Ouystusa na ziemi~. Z kolei w wyniku
rozlamu w lonie Mi~zynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Swi~tego
powstaIi w 1931 roku Swiadkowie Jehowy.
Metodystycznll problematyk~ uSwi~nia chrzeScijanskiego :iycia rozwijala
Annia Zbawienia, ktora wyromia si~ w rodzinie protestanckich wyman
militarnll struktuf4 organizacyjnll' R uch zieJonoswilltkowy taue powstaje na
tie metodystycznych refleksji 0 uswi~u (chrzest D uchem Swilttym jest tu
drugirn po nawroceniu zwrotnym momentem w :iyciu czlowieka).
Zbigniew Pasek

TEMATY
I REFLEKSJE

JADWIGA ZYLINSKA

DIE TOTEN REITEN SCHNELL

Umarli szybko odjeZdiaj~. Trwaj~ w pami,.:ci tyeh, co ieh znali, alc
kaidy zapami,.:tal ieh inaezej. Rann,.: Malewsk~ poznalam podezas okupa
eji na imieninaeh Stefanii Podhorskiej Okolow. Malewska byla jui znan~
pisark~, autork~ Wiosny greckiej i Ze/aznej korony. Stala na balkonic,
promieniuj~e wewn,.:trznym spokojem. Podeszlam do niej i oswiadezylam
jak pensjonarka: "Bardzo eheialabym si,.: z pani~ zaprzyjainic." Omiotla
mnie spojrzeniem, jak noq reOektor omiata nicbo, i powiedziala: "J a tei."
Tak to si,.: zaez,.:lo i trwalo do konea.
Bylysmy bardzo roine. Leez I~ezyla nas faseynaeja swiatem i pasja
tworeza. Mialysmy te:i: wspoln~ swi,.:t~. Tercs~ z Avila. I kaida dewiz,.: zjej
pismo Rania - nastrojon~ na najwyZszy diapazon: "Tout est grace." 1a - na
miar,.: moieh moiliwoSci: "Teraz musisz byc dzielna."
W moim - i nie tylko moim przekonaniu - Rania kroezyla drog~
swi,.:tosci, jakkolwiek starannie (i nieudolnie) zaeierala jej slady. Kiedy
przyjeidiala do Warszawy bywala w naszym domu - moj m~i speejalnie
dla niej trzymal zagraniezne papierosy - leez spotykala si,.: takie ze mn,!
w lokalu i proponowala kieliszek likieru lub vermouthu; ale co wrailiwszc
osoby nie udalo si,.: jej zwieSc pozorami zwyezajnosci.
Pewien ksi~dz, ktory jest poet~ (albo poeta, ktory jest ksi,.:dzem)
wiedz~e, ie si,.: przyjaznilysmy wr,.:ez zapytal mnie: "Prawda, Ze Malewska
byla swi,.:t~?" Przytakn,.:lam i opowiedzialam mu, jak wkrotce po wojnie
bawilam u niej w Krakowie i pod ala ezajniezck z esencj~ tak pop~kany, ie
trzeba go bylo odrutowac. Zauwaiylam wtedy: "Ten czajniczek zostarue
po Tobie jako relikwia, bo do uiytku to on si,.: nie nadaje."
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Wracam do jej dewizy: " Tout est grace." Jest to niewyobrazalnie trudna
dewiza. Nawet dla niej. Tym wi~cej ... Kiedys zapytala, jakby chc,!c mnie
wyprobowae: "Czy nie uwazasz, ze urodzie si~ kobietCl stan owi handicap,
uposledzenie od urodzenia?" (uzywala slowa handicap we wlaSciwym
znaczeniu, nie jak obecnie w Polsce, gdzie uprzywilejowanic uposledzonych
zmieniono na przywilej w ogole). Na to opowiedzialam jej historyj k~
z dziecinstwa. Kiedy mialam niespelna cztery lata przyszedl na swiat moj
brat. Przyjechala odwiedzi6 moj'l matk~ pani Mielzyriska z Chobienic. Nie
wiem, jak to si~ stalo, ze znalazlam si~ z niCl sama w salonie. Wtedy
odezwala si~ do mnie: "Nie b~ziesz juz sama. Urod zilo si~ drugie
dziecko." Na co ja: "Tak. Ale to jest tylko chlopiec." Po czym poprawi aj 'lc
sukienk~ dodalam: "Ja jestem dziewczynk'l." T~ histori~ powtarzano
w rodzinie wielokrotnie. Od dziccinstwa czcrpalam radosc z fakt u, ze
jestem dziewczynCl (gdybym urodzila si~ chlopcem, pewnie tak sarno bym
si~ cieszyla). I SCld Micheleta, Ze "kawa kobieta jest troch~ czarownicCl"
oraz kwestia Nietzschego, ze "kobieta nie jest nawet czlowiekiem, lecz
kotem lub ptakiem" utwierdzaly mnie w poczuciu wartosci. Coz moze bye
bardziej uroczego i tajemniczego, niz kot i ptak? Nie mowi:tc 0 czarownicy.
lUrke. Joanna d'Arc.
Moze kiedys w dziecinstwie albo wczcsnej mlodosci H an ia zostala
w swojej kobiecosci zraniona? Musiala to bye rana gl~boka, skoro
kobiecose odczuwala jak zmaz~, czego slady rozsiane S'l w jcj tworczoSci.
lUedys zrobilam jej wymowk~:
- Jak moglas napisae "Czuj~ si~ dzisiaj jak pies. Czemu urodzilysmy si~
kobietami? .." i dalej "Gdybym teraz wzi~la k'lpiel i to by mi nie pomoglo:
Powiedz, czy my kobiety dlugo jestdmy takie? Brud i niewolnictwo
kobiecego ciala" (Przemija postac swiata).
Odpowiedziala wymijajClco: - Bo Amalasunta taka byla.
Byla? Tak'l Amalasunt~ stworzyla ona sarna.
Niekiedy wyrazala gorycz w sposob perfidny. Pisala, ze nawet gdyby
ten szyfr wpadl w r~e T eodory (?) nie rna obawy, bo zadna kobieta nie jest
w stanie odczytae szyfru. Dna sarna j ako kapitan AK byla ekspertem od
odczytywania szyfrow. Odwracala si~ od swojej kobiecosci·. A przeciez
radose iycia odczuwa si ~ poprzez bycie m~zczyznCl lub bycie kobiet'l , nie
czlowiekiem w ogole. Wiedziala 0 tym. Tylko, ze radose z pi~kna
i harmonii ciala i cudownoSci natury czynila przywilejem czy wrod zon'l
wlasciwosci'l m~zczyzny: zawodnika grcckiego, Gota, toruj'lcego sobie
drog~ mieczem, legionisty broni'lccgo stanicy przed barbarzyncami, mlode
go szlachcica smakuj'lcego EuroP't. Wiedima germanska wzi'tta do niewoli
myslala przy lozu konaj'lcego dowOdcy rzymskiego: ,,Jakie bezd ennie
slodkCl zlalaby na nich pogard~, gdyby nie byli tacy waleczni ... "
Ksi'lzki Hanny Malewskiej opiewajCl walecznosc i wiernose po jakiej
kolwiek stronie si~ jawiCl. ZresztCl z pewnej odlcglosci nie rna stron, tylko s,!
wojownicy, ktorzy do ostatka spelniajCl obowi ,!zek. Jak ci, co wrocili
z wyprawy napoleoriskiej, garstka Polakow, "szcz'ltki korpusu, ktory

jedyny ze wszystkich w straszIiwym odwrocie przyniosl ze sobl! wszystkie
dziala i wszystkie sztandary". Ale - po wojnie, kied y spotkalysmy si~
w Krakowie i zanosilo si~ na trzecil! wojn~, powiedziala: "Gdyby wybuchla
- poradzilabym Polakom, aieby pochowali si~ do mysich dziur." Siowa te
wyraialy caly zawOd i call! gorycz po Powstaniu Warszawskim, po Jalcie,
po porzuceniu nas przez aliantow.
Jej dawny kult dla tradycji rycerskiej trwal, lecz coraz wi~kszym
blaskiem zaczynaly swiecic wartosci nie ulegajl!ce korozji. Pewnego dnia
pokazala mi stojl!Cl! na jej biurku fotograli~.
- Co myslisz 0 tej twarzy?
Zawahalam si~ , co jej odpowiedziee. Dla mnie byla to twarz nawiedzo
nego, stoj4Cego poza progiem swiadomosci . Nie wiem - przed czy nad.
- T o jest - W¥mienila nazwisko mnicha wloskiego, kandydata na oltarze.
Przypomnialam sobie, ie u Dostojewskiego Rosjanie widzicli w roz
nych pomylencach wybranoow Boiych. I poj~lam, ie ten wyraz nieobecnos
ci , odmowy porozumienia, omacza zwrocenie tam, dok4d nikt z zewnl!trz
nie moie mu towarzyszyc. Czlowiek, co ujrzal Boga pod jakl!kolwiek
postacil!, zostaje przeobraiony. I wtedy - tout est grace.
Kied y umaria, si~gn~lam, aieby dluiej z nil! obcowac, po Opowiesc
o siedmiu m~ drcach. Wrocilam do mojej ulubionej sceny, jak Krotonczycy
rozprawili si ~ z pitagorejczykami. Byla ciemnosc, przez pachnl!ce cierpko
drzewa przeSwiecala niewielka luna " ... choc byli bezbronni i uciekli ,
podniecalo ich uczucie walki. Jakby swl! mall! liczbl!, swl! bezbronnl!
wolnoScil! jakos przeciei zwyci~iyli ... I przypomnicli sobie .. . jak w odleg
Iym czasie wsrod rozgromionych przybyszy z Lakedemonu maleziono
cialo mlodzienca, ktory ongi byl zwyci\!zq olimpijskim w biegu dlugim,
w oszczepie i zapasach ." Przepisalam ten fragment w moich dziennikach pod
da14 maj 1983 roku z dopiskiem : "W takl! noc - albo byl to dzien - zginl!1
syn Basi Sad owskiej." Albowiem arcydzieJa - a Opowiesc jest arcydzielem
- mowi l! nie 0 losie jednostkowym, lecz 0 doli czIowieczej w ogole.
Dla siebie Hanna M alewska nie potrzebowala niczego. Obywala si\! bez
pi~kna na co dzien i bez komfortu, bez e1egancji i aromatow, przygOd
i pod rozy, bez miloSci m~iczymy, ciepla kota i wiernoSci psa. Odejscie ze
"Znaku" zeszlo si~ z zerwaniem z wlasnl! tworczoscil!. Zupelne ogolocenie.
Z ktorym si\! godzila.
Choc - naleialy do niej wszystkie kreowane przez nil! swiaty. Krajob
razy i imperia, pobojowiska i stolice, niszczone i odbudowywane opactwa,
pi tagorejczycy i barbarzyncy, swi~ i heretycy, niekonczl!cy korowOd
powolanych p rzez nil! do iycia postaci . Wymala kiedys, ie kaida z nich
j est nil! saml!. Czy to maczylo, ze w zyciu osobistym mogla obrac innl!
d rog~? Nie sl!d ~ . Jej wybor byl swiadomy i ostateczny. Spelniala si~
w swojej two rczosci. Byla postacil! heroicznl!. Takl! jl! zapami\!talam.
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PELIKAN
Slyszalem niedawno pouczajqq rozmow~ tatusia z synkiem. Rozmow~
prowadzono w Ogrodzie Zoologicznym - pouczajqca zas byla dlatego, ze
tatus przekonywal synka, iz pelikan, na ktorego wlasnie patrzyli, "to jest
taki ptaszek, z ktorego robi si~ atrament" ...
To wydarzenie uswiadomilo rni cos, jak sqdz~, bardzo istotnego - nie
tylko niski pozioro wiedzy biologicznej u spotkanego tat usia, ale, co
powamiejsze, calkowity zanik swi ado m 0 s ci s ym b 0 I i czn ej. Co to
znaczy? Otoz tradycyjne kultury, swiadome niezdolnoSci j~zyka dyskur-'
sywnego do wyrazenia bogactwa swiata, potrafily przekazae inny j~zyk,
ktory otwieral czlowieka na ukryty i tajemny wymiar rzeczywistosci . Ten
wymiar gl~bi umozliwial poslugiwanie si~ j~zykiem religijnym, wnoiliwial
powstawanie poezji ...
Chcialbym otworzye stare ksiqgi tajemnej uczonosci, opowiadajqce
o zwierzqtkach prawdziwych i symbolicznych zarazem. Inaczej mowiqc
- chcialbym przerzucae z Czytelnikami karty starych bestiari uszy czyli
opisow swiata zwierz~cego. Kto by zaS mial ochot~ si~
tej wicdzy
podsmiewywae, to niechaj zamilknie, nie Sq bowiem owe starozytne
i sredniowieczne uczonoSci ani lepsze, ani gorsze od naszego zoologicznego
zwolennika atramentu firmy "Pelikan".
Badanie symboli to zawila sprawa, juz na przykladzie pelikana widzimy
,jak na dloni" polisemicznosc symbolicznego sensu tego ptaka. Pelikan
inspirowal wyobraZ:ni~ staroiytnych i oni to w swych bestiariuszach
przckazali nam wiadomosci 0 tym egzotycznym ptaku, kt6ry zaslynql tym,
iz - jak glosila wieSe - karmi male wlasnq krwiq. To prawda, ze jui dzisiaj
nikt nie wierzy w pelikana karmiqcego krwi q swoje potomstwo, zauwaiono
bowiem , ie ptak ten polujqc na ryby przechowuje je w jakby worku,
a powr6ciwszy do gni azda wyciqga z niego lup, aby nakarmie pisk1~ta. Ale
tamta, staroiytna wersja bardziej pobudzala wyobraZ:ni~ iudzi.

z
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Opowiadano 0 pelikanach takze inne zadziwiaj,!ce rzeczy: podobno,
gdy mysliwi pal,! ogniska, aby dymem wyploszye ptactwo z wodnych
oczeretow - pelikan tak dlugo bije skrzydlami w powietrze, az nie rozproszy
wszelkiego dymu i nie ocali swojego potomstwa. Sam jednak jest ofiar,! tej
miloSci , bowiem, znuzony walk,!, pada martwy. Opowiadaj,! takZe uczone
bestiariusze, Ze Pani Pelikanowa (pelikanica), z nadmiaru miloSci widae nie
najm,!drzejszej, potrafi tak swe dzieci t ulie do peJikaniego Ion a, az je wydusi,
i dopiero przybycie ojca, wylewaj,!cego wlasn,! krew w gardla pi skl'!t,
przywraca je do zycia. Doprawdy, nie jest to feministyczna przypowide.
Biblia nie jest przychyJna pelikanowi: wymienia si.,: go wsrod ptakow,
ktore maj,! bye dla prawowiernych , przestrzegaj'!cych prawa zwier~tami
obrzydJiwymi czyli niejadalnymi - razem z odem, ~pem czamym, a obok
lab~zie oraz Sciemika (?) (K pl 11,18). Kiedy Izajasz przepowiada spus
toszenie kraju wrogiego Bogu mowi , :i:e:
Z pokolenia na pokolenie [kraj \en] pozostanie spustoszony
na wieki nikt go nie b~ zi e przernierzal
Pelikany i jere pr zejm ~ go w posiadanie
sowy i kru ki w nim sit< zadomowi~ (I z 34,1 1, Biblia Poznanska).

Wid ae, ze ten obraz przemawial do wyobraini staroZytnych Izraelitow,
-bowiem w dokladnie odwrotnym sensie zostanie zastosowany przez
proroka SQfoniasza, kiedy ten opisywal nied ole, jakie spotykaj,! prze
sl adowcow narodu Pana, ktorzy - zarowno Egipcjanie (Kuszyci w ter
minologii Ksi.,:gi) czy tez Asyryjczycy - poznaj,! r.,:k.,: Pana, kiedy zamieni
ich kraj w pustyni.,:. Groz.,: tej przepowiedni podkrdlae maj,! nazwy
zwierz'!t, ktore tam si.,: zagnie:i:dz,! :
tak pelikan jak i jei:
nocowac b¢~ w glowicach ich kolumn;
w oknie zahuka sowa
a na progu [zakracze] kruk (So 2,14, Biblia Poznanska).

Doprawdy, malo to poci,!gaj,!cy obraz.. .
Czyte\nik Biblii odnajduje pelikana taue w tekScie psalmu: "Podobny
jestem do pelikana na pustyni, do sowy posrOd rumowisk " (ps 102,7).
Lubi.,: porownywae rozne Uumaczenia, cz.,:sto bowiem prowadzi to do
ciekawych odkrye. I tym razem udalo mi si~ odkrye klopoty naszych
biblistow: nie mog,! si.,: zdecydowae, jaki to ptak towarzyszy psalmiscie na
pustyni - podane wyzej tlumaczenie pochodzi z Biblii Poznanskiej,
natomiast Biblia Tysi,!cJecia widzi w tym miejscu " kawkf '. Zm~zeni tymi
sporami Iiturgisci znalezli dla wersji psalmow z polski ego Brewiarza wyjscie
salomonowe, mianowicie psalmista porown uje siebie "do pta k a siedz,!ce
go na pustyni". Przeklad lacinski, slynna Wulgata, mowi wyraznie
o pelikanie i to moZe bye wersja decyduj,!ca dla uksztaltowania si.,:
wyobraini symbolicznej pokolen chrzeScijan, dla ktorych Wulgata byla
naprawd.,: " wulgat'! " , czyli ksi~g,! najlepiej znan'!.
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N iech mi b~dzie wolno wypowiedziee poghld, iz taka wiel ka roznorod
nosc tlumaezen swiadczy 0 ezyms znaeznie powainiejszym, niz tylko
o rozbieinosciaeh filologieznyeh. Wszysey, takie uczeni bibliSci, straeilismy
slueh dla mowy symbolu, poehlania ieh i nas bardziej wysilek doehodzenia
prawdy filologieznej, nil uehwyeenia prawdy symbolieznej.
Bj~dZmy jednak sprawiedliwi - sp6r jest dawniejszy. W starozytnym
ehrzeScijanstwie istnialy dwie znakomite szkoty egzegetyezne, ezy w og6le
teologiezne - aleksandryjska i antioehenska. Ta pierwsza poszukiwala
sensu duehowego w Pismie, druga zas byla skoncentrowana raezej na
poszukiwaniu prawdy historyeznej, wyrazowej tekstu biblijnego. Wsp6l
ezesna egzegeza poszla wyrainie tropem antioehenskim, z pewm~ wyi:szos
cil! oceniajl!e symboliczne rozwazania teolog6w aleksand ryjskieh, takieh
jak Orygenes ezy wezesniej Klemes Aleksandryjski.
Powr66my jednak do pelikana, kt6ry jest - jako zywo - ptakiem
wodn ym, jednak:le w tekScie Biblii jest opisany jako ptak pustynny, co
sluZyc rna przedstawieniu samotnosci i niedoli ezlowieka przeSladowanego,
szukajl!cego rat unku.
Zastanawiam si~, dlaezego ehrzeScijanie wybrali pelikana jako symbol
Chrystusa? Przypuszezam, iz z tego powodu, ze bardzo pr¢ko skojarzyli
tekst psalmu z m~kl! Jezu sa Chrystusa. Na dodatek owa legenda 0 kar
mieniu przez peli kana dzieci wlasnl! krwil! pozwalala kojarzyc ptaka
z postacil! Jezusa, kt6ry na krzyzu wlasnl! krew wylal, aby ezlowiekowi
- dziecku Bozemu - dac zycie. Tak wlasnie pisal sw. Augustyn w komen
tarzaeh do psalm6w, a po nim powtarzali to liezni teologowie. Gdy .
sw.Tomasz u Akwinu ukladal poemat 0 sakramencie Eucharystii, nazwal
Jezusa "poboinym pelikanem":
Pie Pelicane. Jesu Domine
Me immundum munda luo sanguine
(Jezu, poboroy pelikanie, obmyj mnie nieczystego slrugami Twojej krwi).
Symboli k~ t~ spotykamy ez~sto w przedstawieniaeh malarskieh, szeze
g6lnie kOllea sredniowiecza, kt6ry to okres osobliwie byl wrazliwy na
symbole serdeczne ezyli przemawiajl!ce nie tyle do umyslu , CO do serea,
a pelikan takim wlasnie jest symbolem. Gdy wi~ spotykamy w naszyeh
kosciolaeh pi~knego ptaka z wygi~tl! szyjl!, w kt6rl! godzi wlasnym
dziobem, to pami~tajmy - jest to pelikan, symbol ofiarnej miloSci.

N iestety, proces sekularyzaeji dotknl!1 takie obszaru wyobraini sym
bolicznej. Tradycyjne uzycie symbolu stosowane bylo do opisania rzeczy
wistosci d uehowej, niewyrazalnej w j~zyku dyskursywnym, natomiast
kultura Oswiecenia, jej kuIt wl!sko rozumianej raejonalnosci, doprowadzil
do zeSwiecczenia wyobraini sybolicznej. Znawey problematyki zapewniajl!,
iz symbol odrodzil si~ w romantyzmie, w postaci juz innej, radykalnie
swieekiej, a ta przemiana polegala ostateeznie na jego subiektywizaeji. Od
romantyzmu symbol nie wyraza obiektywnej rzeczywistosci duehowej, leez
subiektywne przezycie. Symbol staje si~ metaforl!.
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Przytoczmy przykJad rod zimej tworczoSci: pisal Roman Zmorski
(I 822-1867);
Prawi poeci Sll jak pelikany

Sami swe piersi rozdzierajll wlasne
I zowilliudzi, z ich czerwonej rany
By krwi gor~j pili strugi jasne.

Jest to oczywiScie metafora wielkiego duchowego wysiiku, ktorym
artysta oku pia swoj~ tworczosc, ale nie mog~ si~ powstrzymac, by nie
wypowiedziec uwagi nieco anty-literackiej, ale za to nawi~zuj~cej do
poc~tkowego opowiadania 0 rozmowie tatusia z synkiem. Poeta, gdy
rozerwie swoj~ piers, aby karmic miliony, jeieli rue rna dosc pokory
i porownuje si~ do Chrystusa, jest ukarany przez swoje wlasne rzemioslo
- z jego piersi cieknie nie krew, ale atrament.
I okazuje si~, ie tatus mial racj~, Uumac~c synkowi, ii pelikan to taki
ptaszek, z ktorego robi si{! atramen t. Dodac trzeba tylko jedno zastrzei:enie
- nie kaidy pelikan.
Jan Andrzej Kloczowski OP

WSZECHSWIAT
USCHYLKU STULECIA

MICHAL HELLER

TWORCZY CHAOS
Lwi~ CZ{!SC odpowiedzialnosci za rozlam mi{!dzy naukami empirycz
nymi a h umanistycznymi ponosi prymitywna interpretacja mechaniki
kJasycznej i wynikaj~cy z tej interpretacji mechanistyczny obraz swiata.
Spojrzmy (wystarczy oczyma wyobraini) na jakid odpowiednio skom
plikowane urz~dzenie mechaniczne. UkJad spr{!iyn, k61 z{!batych, przek!adni,
pasow transmisyjnych itp. zwielokrotnia wysilek ludzkich mi~ni, a jeicli jest
dostatecznie przemyslany, znacznie podnosi precyzj{! wykonania. Ale
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trudno go uwaZae za cos wi~j, niz tylko przedluzenie ludzkich rqk.
Konsekwentnie, fizyka klasyczna, dla ktorej mech anika jest podstawq
i wzorcem metody, stano wi jedynie wyostrzenie i odpowiednie wystylizo
wanie poznania potocznego. Z humanistycznego punktu widzenia jest wi~
"nauk q nudnq", nie wnosi nic, czego bysmy j uz i tak (choeby mglisto) nie
wiedzieli. A w dodatku jest wyprana z wszelki ej poetycznosci. Swiat jako
ogromna machina - a takie skojarzenie nasuwalo si\\ sarno - to cos
przerazajqcego. Deterministyczne, czyli dzi alajqce wedlug z gory ustalone
go programu, tryby tej machiny nie pozostawiajq wtloezonemu pomi¢zy
nie czlowiekowi najmniejszej przestrzeni wolnosci.
Takiemu obrazowi swiata nalezy sprzeciwie si\\ w imi\\ h umanistycz
nych wartoSci. lezeli nie moma inaczej, to zignorowaniem go!
Bye moze, gdy nie znano nic innego oprocz fizy ki klasycznej, meehanis
tyczna interpretacja nauki i swiata byla nieunikniona. Ch 06 niektorzy
fizycy (ci z najwi\\kszych) nie poddawali si\\ tego rodzaju uproszczeniom.
W naszyeh czasach jeszcze raz potwierdzila si\\ prawda, ze teori\\ naukowq
mozna w pelni zrozurniee dopiero z punktu widzenia teorii , ktora j q juz
zastqpila. Dzis, gdy znamy mechani k\\ kwantowq i teori\\ wzgl~n osci ,
patrzymy na fizyk\\ klasycznq zupelnie in aczej.
Przede wszystkim przestala bye ona nudna. lej fundame nty nie tkwiq
w naszym zdrowym rozsqdku, lecz w najgl~bszych warstwach kwantowej
rzeczywistoSci . A kwantowa rzeczywistose okazala si~ calkowitym za
skoczeniem dla naszej wyobrami. Whitehead powiedzi a! kied ys, ze elektro
ny nie istniejq jak stoly ezy krzesla, leez jak melodia. RealnoSciq w swiecie
kwantow nie Sq grudki materii lecz fale prawdopodobienstwa. Wirtu oz gr'a
melodi\\, manipulujqc mi\\dzy innyrni nat\\zeniem diwi\\ku. WraZenie glos
nosci wywoluje fala diwi\\kowa 0 wi\\kszej amplitudzie. Analogicznie - im
wi\\kszq amplitud\\ rna fala prawdopodobienstwa, tym wi\\ksze jest praw
dopodobienstwo znalezienia elektronu w danym obszarze.! Falowe praw
dopodobienstwa majq to do si ebie, ze mogq si ~ wzmaeniae lub niwelowae.
Krzesla i kamienie nie zachowujq si\\ jak elektrony, tzn . nie zn ajdujq si\\
w r6Znych rniejscach z roznym prawdopodobienstwem i ni~ konk retyzujq
si\\ dopiero wowczas, gdy ktos je obserwuje, tylko z tej raeji, ze falujqce
prawdopodobienstwa poszczego\nych cZqstek eiementarnyeh, nakladajqe
si\\ na siebie, wzmacniajq si\\ do prawie-prawie-prawie-pewnosci i dajq
konk rety naszego zmyslowego poznania.
Mechanika kwantowa jest fizyk q tego, co moze si\\ zd arzae, natomiast
fizyka klasyczna jest fizykq tego, co zdarza si~ najcz~Sciej .

*
Czy wi~ wynika stqd, ze cala fizyka makroskopowa redukuje si\\
ostatecznie do mechaniki kwantowej? Ze cale bogactwo makroskopowego
I Por6wnanie faJ prawdopodobietistwlI do fal d iwi~kowych opiera si~ na niedoskonalej
analogii. Matematyczna natura obydwu tych rodzaj6w faI jest nieco odmien na.
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swiata moma wyjasnic odpowiednio usrednionym dzialaniem praw kwan
towych? Ze fizyk a makroskopowa jest tylko pewnego rodzaju ulatwieniem
iycia dla fizykow, ktorzy w zasad zie mogliby wszystkie zjawiska otaczaj,!
cego nas swiata wyliczye z bard zo skomplikowanych rownan kwantowych,
opisuj,!cych zachowanie si~ bardzo wie1u cz,!stek, ale wol,! poslugiwae si~
znacznie prostszymi rownaniami fizyki klasycznej? Prawdopodobnie jesz
cze dwadzieScia lat temu wi~kszosc fizykow bez powainiejszych wahan na
wszystkie te pytania udzielilaby pozytywnej odpowiedzi. D zis mogliby to
zrobie tylko ci, ktorzy przestali sledzie front najnowszych badan.
Rzecz w tym, ie dose nieoczekiwarue, w drugiej poiowie naszego wieku,
zacz~la dokonywac si~ radykaJna rewolucja w podstawach mechaniki
klasycznej. Wprawdzie zal,!iki tej rewolucji si~gaj,! pionierskich prac
Poincan:'go z pocz,!:tku stulecia, ale nikt nie oczekiwal, ie sprawy
przybior,! ai taki obrot. Jeszcze jedna przestroga, ie iadnej teorii fizycznej
nie nalei}' uwaiae za zam kni~t'!.
Rewolucja zacz~la si~ od odkrye w matematyce, ale w gruncie rzeczy
sprawa dotyczyla fizycznego determinizmu . Okazalo si~, ie pewne, Scisle
deterministyczne rownania, prowadz,! do zupebtie nieprzewidywalnych
ewolucji ukladu. Nieco Scislej: gdybysmy znali warunki pocz'!tkowe,
z ktorych rozpoczyna si~ ewolucja ukladu, z nieskonczon,!: dokladnoSci,!,
tb moma by dokladnie przewidziee (jak kaie determinizm) cale przyszle
zachowanie si~ ukladu. Ale bl,!d, choeby najmniejszy, w znajomosci
warunkow pocz'!tkowych jest nieunikniony, a w takim wypadku przewidy
walnose zalamuje si~ calkowicie. Na podstawie rownania moma przewi
dziee jedynie bardzo schematyczne wzorce zachowania si~ ukladu. Zjawis
ko to nazwano deterministycznym chaosem.
Okazalo si~, ie rownania produkuj,!ce deterministyczny chaos, s,!:
czyrns nagminnym w mechanice. Co wi~ej, nie jest to tylko matematycz
no--techniczn a ciekawostka, ale odkrycie 0 fundamentalnym znaczeniu .
Rownania mecharuki bez chaosu potrafi,! tylko deterministycznie
reprodukowac to, co zostalo w nie wloione za posrednictwem warunkow
pocz'!tkowych. Wlasnie takie rownarua s,! odpowiedzialne za pogl,!d
kroluj,!cy przez kilka stuleci, wedlug ktorego swiat-maszyna jest w stanie
jedynie odgrywae melodi~ (bez najmniejszych zmian), wyilobion'! jak na
plycie gramofonowej w jego warunkach pocz'!tkowych. Natomiast row
nania z ch aosem deterministycznym okazuj,! si~ autentycznie tworcze.
Nieprzewidywalne szczegoly ewolucji ukladaj,! si~ w statystyczne prawid
10woSci, niekiedy 0 zupebtie nieprawdopodobnym skomplikowaniu i pi~k
nie. Same rownania mog,!: wcale rue bye skomplikowane i trudne.
Z wi eloma doskonale radzi sobie zwykly, biurkowy komputer. Wowczas
na monitorze ukazuj,! si~ obrazy dynamicznego chaosu zaskakuj,!ce
bogactwem form i ruchow. Dzis trudno jui iywic w'!tpliwosci co do tego,
ie bogactwo fo rm otaczaj,!cego nas swiata jest wynikiem dzialania rownan
z deterministycznym chaosem.
Gdy pisz~ te slowa, jest dose pogodne, lutowe przedpoludnie. Przez
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okno widz,.: rz~d bezlistnych 0 tej porze roku topoli. Ich wyci~gnirrte ku
gorze gal,.:zie tworz~ g,.:sty desen na tie pasm chmur 0 roinych odcieni ach
brunatnosci. Desenie gal,.:zi odznaczaj~ si,.: niezwyklym bogactwem. Nalei:y
w~tpic, czy istniej~ na swiecie dwie topole 0 dokladnie identycznych
ksztaltach. A jednak ich wzrostem rz~d~ Scisle okreslone prawidlowosci.
Uklad gal,.:zi topoli jest bardzo roi:ny od ukladu gal,.:zi d,.:bu. Nieomylny
znak dzialania dynamicznego chaosu .

•
Rewolucja w fizyce makroskopowej ma jeszcze jeden, chcialoby si,.:
powiedziee, ftIozoficzny wydZwi,.:k. Struktura swiata sklada si,.: z wielu
poziomow: subkwantowego, kwantowego, makroskopowego, itd . Dotych
czas funkcjonowaly dwie, wzajernnie wykluczaj~ce si,.: doktryny: albo
wszystkie wlasnosci poziomu wyiszego da si,.: zredukowac do poziomu
niiszego (tzn. kalda wlasnosc poziomu wyiszego jest niczym innym, jak
tylko pewn~ sredni~ wlasnosci niiszego poziomu), albo kaidy poziom
rz~dzi si,.: swoimi autonomicznyrni prawarni, w istocie nieredukowalnymi
do praw niiszych poziomow. Koncepcja druga nigdy nie cieszyla si,.: zbyt
wielkim uznaniem fizykow. W ftIozofii biologii druga koncepcja znana
byla pod nazw~ witalizmu ("poziomem Zycia" rz~dzi vis vifalis, nie daj~ca
si,.: zredukowac do praw fizyki). Dzis jui wiadomo, i:e istnieje trzecia
moiliwosc: poziom nizszy warunkuje poziom wyiszy, ale nie deterrninuje
go calkowicie; poziomy zachowuj~ swoj~ autonorni,.:, ale nie na zasadzie
dzialania tajemnych praw, charakterystycznych dla danego poziomu
i bior~cych si,.: znik~d, lecz na skutek dzialania deterrninistycznego chaosu,
ktory przy przejsciu od jednego poziomu do drugiego dziala tworczo,
wylaniaj~c nowy porz~dek. Co wil(:Cej, wlasnie ta trzecia moZliwosc
zachodzi w rzeczywistym swiecie. Chaos jest cz,.:sci~ kosmicznej strategii.
Michal Heller
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IGNACY JAN PADEREWSKI
(1860-1941 )
Ponitszy leksl zoslal nopisany dla "Znaku" w 100-lecie urodzin Paderews
k iego. W6wczas - rok 1960 - skon;lSkowany przez cenzur~, "wraca " no
nasze lamy dzisiaj, kiedy wydarzeniem /ipca 1992 jest warszawski pogrzeb
wielk iego Polaka. Samo wspomnienie, piOra, nietyjqcego jut, profesora
A dama Krzytanowskiego, drukujemy bez zmian ceniqc urok jego archaicznosci
i odkrywajqc miejsca zawsze nowej mqdrosci.

R odziee Paderewskiego zauwazyli, Ze ieh kilkuletni Ignas okazuje
niezwykle zamilowania i uzdolnienia muzyezne. Poezuli si~ do obowi,!zku
ksztalcenia "eudownego dzieeka" w tej speejalnoSci, poniesienia na ten eel
kosztow, znaeznyeh w stosunku do ieh skromnyeh doehodow. Maj'!tku nie
mie\i. Paderewski nie odziedziezyl maj'!tku ani po nieh, ani po nikim
innym. Cudowne dzieci, gdy dorastaj,!, cz~sto zawodz'!. Nie osi,!gaj,!
spodziewanyeh sukeesow na skutek wyezerpania si~ ieh zasobow energii
pod wplywem nadmiemego wydatkowania w lataeh dzieci~twa lub
wrogieh okolieznoSci zewn~trznyeh. Paderewski byl eudownym dzieekiem,
ktore ziScilo nadzieje, zrodzone w pierwszyeh lataeh jego Zyeia. Zdobyl tel
olbrzymi,! fortun~ . Zarabial koneertowaniem na fortepianie poza graniea
mi Polski. Z tyeh doehodow wystawil trzy okazale br'!zowe pomniki na
ojczystej ziemi. Nar6d Donatora pomnikiem nie uezcil. Na rok biez'!ey
przypada setn a roczniea urodzin M istrza, pi~ zi esi '!ta odsloni~cia 15 urea
1910 r. w K rakowie, w pi~setn '! roeznic~ bitwy grunwaldzkiej , pomni ka
ku ezci Jagielly i Witolda, zburzonego przez Niemeow w r. 194D
w zarniarze zatarcia pami~ci 0 ieh kl~see pod G runwaldem. Czas wielki
splacic w miar~ sil dlug wdzi~ezn oSci , ktor'!smy winni Paderewskiemu.
Czuj~ si~ dluinikien Paderewskiego jako Polak, a takZe z tytulu zasiadania
od lat wielu na Katedrze Uniwersytetu J agiellonskiego , ktoremu P aderew
ski zapisal swoj maj'!tek rozporz,!dzeniem ostatniej woli.
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Za Piastow i lagiellonow wyroslismy na wielkie mocarstwo. Pomiejsze
przyemity pami~e dawnych zwyci~stw, pot~gi z nich wykwitlej.
Kompleks nii:szosci ogarn~l Polakow. Obcych adorujemy. :lapoznajemy
walory wybitnych rodakow, zeslanych przez Op atrznose. Siebie winimy
o rozbiory. Zaslug~ zmartwychwstania panstwa polskiego przypisujemy
obcym.
"Cudze chwalicie, swego nie znacie,
Sami nie wiecie, co posiadacie".
kl~ski

Wspominamy pianist~ Paderewskiego. Paderewski - m~z stanu zni ka nam
z oczu. Pragn~ wskrzesic przede wszystkim obraz jego czynow politycz
nych, udzial w dziele odrodzenia panstwowosci polskiej.
Fascynuj~ca postae przyczynila si~ do jego sukcesow estradowych
i innych. Zawsze elegancko, a nawet wykwintnie ubrany, byl wzrostu nieco
powyzej sredniego, budowy ciala proporcjonalnej. Wysokie czolo okalaly
g~ste, dlugie wlosy jasn~ grzyw~, w tyl zarzucon~. Jego liczne wielbicielki
dostrzegaty w tej fryzurze lwi~ grzyw~. Wyroinial si~ darem konwersacji,
ujmuj~cym wdzi~kiem w obejsciu, jednaj~cym przyjaciol, rozbrajaj~cym
przeciwnikow. Uprawial ch~tnie zycie towarzyskie. Typowy ekstrawertyk,
lubil ludzi i byl lubiany. ObsypywaJi go hold ami i komplementami, od
ktorych nie stronil. Gwoli osi~gni~a celow, ktore mu przyswiecaty,
pozyskiwal rozmowc6w i sluchaczy odwotywaniem si~ do motywow
emocjonalnych. Racjonalna argumentacja odgrywala drugoplanow~ rol~.
Przemawial i pi sal stylem staroswieckim, zbyt kwiecistym w stosunku do
nowoczesnych upodoban i wymogow. G/~bokie przekonanie 0 sluszno~i
sprawy, ktor~ popieral, ulatwialo mu wygrywanie atutow uczuciowych.
Swym zapalem podbijal otoczenie. Umial wprz~c je w kolo swych
zainteresowan. Magnetyzowalludzi.
Przechowaly si~ liczne portrety i rzeiby, odtwarzaj~ce rysy i postac
Mistrza. Rom Landau ozdobil ich reprodukcjami sw~ biografi~ Paderew
skiego, wydan~ ewiere wieku temu w Warszawie. Portretowali go slawni
malarze. Najbardziej zafrapowala mnie reprodukcja br~zowego popiersia,
wykonanego przez francuskiego rzeibiarza, Andre Gilberta, ktory wydobyl
na jaw rysy demoniczne, szczegolnie widoczne w toku konccrtowania,
wtedy gdy Paderewski stosowal tempo rubalo, do czego mial zdecydowan~
predylekcj~.

Wspolczesny Paderewskiemu pianista Rosena uer mawi al 0 zwyci ~skim
konkurencie: "Zna si~ na wszystkim z wyj~tkiem muzyki." Mowi i pisze si~
cz~sto, Ze specjalizacja, zesrodkowanie wysilkow wyl,!cznie w jednym
kierunku jest podstawowym warunkiem ziszczenia szczytnych osi ~gn i¢.
Gwiazda Paderewskiego swiecila najp ot~zni ej blaskiem wszechstronnosci.
W dziejach swiata, nie tylko w polskich, nie bylo nigdy i nigdzie wybitnego
m~za stanu, ktory by byl muzykiem na miar~ Paderewskiego. Nie bylo
nigdy i nigdzie wirtuoza, ktory by mial poli tyczne uzdolniena; ambicje,
zainteresowania w stopni u d orown uj~cym sukcesom Paderewskego w tej
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sferze. P ol~czenie w jednej osobie dwoch specj alnoSci, calkowicie r6i.nych,
jest szczeg61nie zdumiewaj~ce. Swiadectwem wszechstronnosci jest talent
oratorski, ktorem u Paderewski wiele zawdzi~zal w swej karierze politycz
nej. 0 wszechstronnoSci swiadczy taki:e pozostawienie po sobie niepos
politych kompozycji muzycznych i pami~trti kow , znalezienie czasu na
ksztalcenie uczni6w i rozwi ni~cie rozJeglej dzialaInoSci fiIantropijnej .
Napoleon wojn~ z Rosjl! carsk~, z kt6rej wylonilo si\! Ksi\!stwo
Warszawskie, nazwal pierwszl! woj nl! 0 Polsk~. Gdy w czerwcu 1812 roku
na czeIe wielonarodowej annii przek raczal N iemen w pochodzie na
M oskw\!, proklamowal w odezwie do zoinierzy zainaugurowanie drugiej
wojny 0 Polsk\!. Uznal, :.i:e zywo tn ym, mocarstwowym interesem Francji,
r~koj mi~ istotnej niepodleglosci jest rownowaga pot~gi wielkich mocarstw,
zb ud owana na fund amencie zachowania samoistnego, niezaleznego bytu
panstwowego Polski, a unicestwieniem tej rownowagi byloby podbicie lub
wci~gni~cie calej Polski w sfer~ wplyw6w kt6regokolwiek z mocarstw
osciennych. T en punkt widzeni a odegral nie jedyn~, ale chyba przewazaj~
c~ rol~ w dalszym toku wypadk6w. Polacy w walce 0 odzyskanie
niepodleglosci, zaleznie od falowania wypadk6w, szukali oparcia albo
u jednego z dwoch bezposrednich s~siad6w, albo uwazali za korzystn~
s~awk~ na odlegle zachodnie mocarstwa, na Francj\! lub na Francj~
i An gli ~. Gdy z pocz~tkiem sierpnia roku 1914 wybuchla wojna mi~zy
rozbiorcami, jed ni Polacy (endecy) przymkn\!li do wschodniego, drudzy
(prawica PPS) do zachodniego s~siada. Wojna zakonczyla si\! w listopadzie
1918 roku kI \!sk~ wszystkich trzech mocarstw rozbiorowych. Traktat
wersalski, fiksujl!cy legalnie wyniki wojny, z koncem czerwca roku
nast\!pnego zarejestrowal odrodzenie pans twa polskiego na podlozu niemal
calkowitego zmierzchu mocarstwowoSci rosyjskiej i niemieckiej. Wbrew
rozpowszechnionemu pod6wczas mniemaniu 0 dlugotrwaloSci zmierzchu,
okazalo si\! w zdumiewaj~co kI6tkim czasie, ze byl on chwilowym
zjawiskiem. Zanim proces odrodzenia mocarstwowoSci rosyjskiej i niemiec
kiej rozwin~1 si ~ w peini, w roku zawierania pokoju Polacy jedni i drudzy
zl~czyli si ~ na plaszczyznie porozumienia z odleglym Zachodem, kt6re
odpowiad alo 6wczesnemu ukladowi sit.
Carat upad l w lutym 1917 roku. Poprzednio mocarstwa zachodnie,
azeby zapobiec zawarciu przez Rosj\! odr~bnego pokoj u z Niemcanti i ich
sprzymierzencami, losy Polski uznaly za przes'!dzone na korzysc Ros}i, za
jej spraw~ wewn\!trzn~, godzily si\! na w1llczenie calej Polski w sfer~
wplyw6w rosyjskich w wyniku wojny. Stronnictwo narodowo-demo
kratyczne (endeckie) zaj\!lo podobne stanowisko. Opowiadalo si ~ za
zjednoczeniem Polski pod berlem rosyjskim , z zastrzezeniem jawnym
autonomii dla Polski , w mysl, na razie nie rozglaszanej, j ej j ak najdalszego
rozrostu z biegiem czasu. Zwolennicy orientacji rosyjskiej byli pasywistami,
sprzeciwi aj~cymi si\! odr\!bnym wyst~pieniom wojskowym Polakow razem
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z Rosj,!, azeby nie budzic w rz,!dzie rosyjskim podejrzenia 0 d,!zenie do
niepodleglosci. Polskie organizacje polityczne w zab orze austriackim
tworiyly legiony, walcz'!ce u boku armii wystawionych przeZ mocarstwa
centralne. St,!d wywodzi si~ nazywanie czlonkow tych ugrupowan aktywis
tarni. Przywoocy legion ow probowali nawi,!zac stosunki q uasi-dyplomatycz
ne z mocarstwami centralnymi. Po upadku caratu przywoocy ugrupowan
prorosyjskich zawi,!zali najpierw w Lozannie, poZniej w Paryzu Polski
Komitet Narodowy. Powstaly dwa rz,!dy polskie, zabiegaj,!ce 0 uznanie ich
przez mocarstwa obce za prawowite przedstawicielstwa panstwa polskiego.
W Londynie, w Waszyngtonie, w Sztokholmie, w Bernie szwajcarskim
czynne byly w tym czasie p rzedstawicielstwa dwoch rZ,!dow polskich , nie
utrzymuj,!ce stosunkow ze sob,!.
Dwutorowosc zostala zlikwidowana. Doszlo do zjednoczenia akcji
polityczn.ej i wojskowej, do utworzenia w Warszawie przez Naczelnika
panstwa, lozefa Pilsudskiego, VI styczniu 1919 roku gabinetu, w ktorym
obowi,!zki prerniera i ministra spraw zagranicznych pelnil Paderewski.
Zyskal zaufanie krajowych czynnikow politycznych, nie traqc zaufania
i sympatii w obozie endeckim, sleupionym przewainie w Paryi.u. Zjed
noczyl zwolennikow obu orientacji. Zdobyl przychylnosc zagranicy w wyi.
szym stopniu nii. inni polscy dzialacze polityczni. Or~o w an ie sprawie
polskiej w krajach anglosaskich, zwlaszcza w Ameryce, stanowilo drugie,
zasadnicze pole dzialania Paderewskiego.
Swi~cil triumfy na estradach amerykanskich sal koncertowych w pierw
szych latach biei.,!cego wieku. Stal si ~ czlowiekiem maj~tnym. Dkolo rolen
1908 goscil w Warszawie. Doszlo do zblii.enia towarzyskiego i politycznego
z pasywistarni. Ivf aterialy, letorymi rozporz<!dzam, nie wystarczaj,! do
udzielenia pelnej odpowied zi na pytanie, sk,!d wyszla inicjatywa, jakie byly
jej pocz'!tkowe losy. Pewne jest, i.e mniej wi~ej odt,!d, przez przeszio
cwierc wieku, Paderewski subwencjonowal pra~ prawicow,! i i.e wowczas
rozpocz,!1 zabiegi 0 wystawienie pomnika grunwaldzkiego. Dopomagal
szczodrze ludziom znajduj,!cym si~ w trudnych warunkach materialnych.
Nie szcz~zil pieni~zy na roi.ne cele natury publicznej : Finansowal
ugrupowania skupione wokol Dmowskiego. 0 ile mi wiadomo, nie zasilal
ubogiej kasy aktywistow. Nie wspieral ich dzialan ani polityczn ych, ani
wojskowych . Okolo roku 1908 sprawa pomnika maj,!cego uparni~tnic
pi¢setn'! roczni~ zwyci~stwa Polakow nad Niemcami ruszyla z miejsca.
Pomysl nie wszystkim si~ spodobal. Ukazala si~ broszura Wladyslawa
Studnickiego Przeciw prqdowi - Sprawa obclwdu grunwaldzkiego, streszczona
w artykule /gnacy Paderewski, stanowi,!cym jeden z esejow, wl,!czonych do
jego ksi'!i:ki Ludzie, idee i czyny wydanej w Warszawie w r. 1936. Nag/owek
pierwszego z nich: Wyznanin germanofila polskiego oswietla motywy protestu
Studnickiego p rzeciw urz<!dzaniu obchodu grunwaldzkiego. Zblizala si~ wojna
rni~zy zaborcarni. Byl zdania, i.e nar6d winien zbrojnie wyst,!pic do walki
or~i.nej z Rosj'!, ewentualnie u boku annii niernieckich, jeSii tego b~zie

ZDARZENIA - KSlt\ZKl - LUDZIE

129

wymagala polska racja stanu. Ludziom pokroju Studmckiego wyd awalo siy,
ze rebus sic stantibus naleiy zaniechac drainienia Niemc6w.
W Krakowie w tym czasie aktywiSci organizowali zahl:Zek legion ow.
W Krakowie stanlll pomnik grunwaldzki, wyraz wprost przeciwnej orien
tacji politycznej. Jedno i drugie tlumaczy siy tym, :Ze Austro-Wygry,
sposrod mocarstw rozbiorowych najmniej zwarte, najslabsze, byly jedynym
terenem, na ktorym Polacy mieli jakll takll swobody uprawiania dzialalnos
ci politycznej . Zarowno legiony, jak obchOd grunwaldzki mogli tworzye
tylko w Austrii. Nie mogli wdrazac takich akcji ani w Niemczech, ani
w RosJi. RZlld austro-wygierski, ktory gotowal siy d o wojny z R osjll razem
z Niemcami, mechytnie spogilldal na manifestacje zwr6cone przeciw
sprzymierzencowi, jednak nie zabronil am wzniesienia, ani uroczystego,
publicznego odsloniycia pomnika, choc mial powody po temu.
Podwojne bylo oblicze jego wystawienia. Przypominal chlubnll prze
szlosc. Nawolywa! do zajycia wrogiego stanowiska wobec Niemiec w toku
nowej wojny z nimi, na ktorll zanosilo siy w najbli iszej przyszloSci.
Paderewski kryl koszty. Czy od mega wyszla inicjatywa? Studnicki
twierdzi, :Ze Omowski, "zryczny lowca rybek zlotych" by! autorem pomyslu
"popieranego przez endekow i masonow" (sic!). Informacje, ktorymi
rozporzlldzamy, me pozwalajll ani stwierdzic, ani zaprzeczyc prawdziwoSei
tezy Studnickiego. Utrzymywal wszechstronne kontakty poli tyczne. Mogi
miee prawd ziwe informacje. Pewne jest tylko tyle, ze wystawienie pomnika
bylo POczlltkiem, nie koncem dlugoletniej kariery politycznej Oon atora.
Od tlld jego uzdoln 'enia, ambicje, zainteresowania polityczne odgrywaj ll
donioslll roly az po koniec jego dtugiego iycia.
Pomnik stan:tl. Zostal odsloniyty. Przemawiali M arszalek K ' ajowy
G alicji, Prezydent m. Krakowa, Fundator. Omowski byl obecny. Milczal
prawd opodobnie na skutek zakazu wladz, obawiajllcych si ~ narazenia
Austrii na jeszcze jedn:t pretensjy sojuszm ka niemieckiego 0 dopuszczenie
do glosu jego notorycznego wroga. Nie stawili siy aktywiSci. Charakter
polityczny uroczystoSei przejawil si~ wyraziscie.
W chwili wybuchu wojny Paderewski bawil nad jeziorem genewskim
w swej rezydencji szwajcarskiej, Riond Bosson, kolo osady M orges.
Wyjechal do Stanow Zjedn oczonych celem wyzyskania swych rozleglych
stosunkow na rzecz sprawy polskiej. Ozien 15 listopada roku 1915 stal si~
zailliliem jego wielkich poczynan. Tego dnia rokowal po raz plerwszy
z pulkownikiem H ouse, m~zem zaufania, doradcll politycznym i przyjacie
lem prezydenta Stan ow Zjednoczonych, Woodrow Wilson a. House po
staral siy 0 osobiste zetkn iycie Paderewskiego z Wilsonem w leCle 1916 r.
D oszlo do skutku w waszyngtonskim Bialym D omu. Bylo polllczone
z dlugim koncertem w szczup!ym gronie, Seisle prywatnym. Wilson byl
czlowiekiem muzykalnym. Odniosl glybo kie, mezatarte wrazenie. Paderew
ski zyskal sobie jego sympati~.
Na listopad tego roku przypadaly wybory prezydenta. Gerson, pisarz
amerykanski polski ego pochodzenia wydal nakladem "Yale University
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Press" w roku 1953 pra~ doktorsk'l,; Wilson ad the Rebirth of Poland.
Zarzuca Wilsonowi, Ze nastawil sW'l, po1ityk~ polsk'l, na pozyskanie glosow
polskich. Pomija milczeniem okolicznosc, Ze wybory, w ktorych Wilson
zwyci~zyl, odbyly si~ w listopadzie roku 1916, a slawne or~zie Wilsona,
wyliczaj'l,ce 14 punktow przyszlego pokoju, zostalo opublikowane w dwa
miesi'l,ce poiniej, w styczniu 1917 roku. Trzynasty punkt or~zia zawiera
oswiadczenie si~ rZ'l,du Stanow Zjednoczonych za odbudow'l, panstwa
polski ego z wolnym dost~pem do morza. T akze w nast~pnych kilkunastu
miesi'l,cach, gdy nowe wybory byly wyznaczone na stosunkowo odlegly
termi n, gdy pozyskiwanie glosow na ten wypadek rue stan owilo jeszcze
kwestii aktualnej, Wilson zajmowal stanowisko Zyczliwe wobec 4,dan
polskich, do czego niew'l,tpliwie przyczynily si~ rozmowy z Paderewskim
oraz inne publiczne i prywatne wyst'l,pienia Paderewskiego w Stanach
Zjednoczonych i w Anglii. Ksillzka Gersona jezy si~ bl~ ami faktycznymi,
subiektywnymi ocenami i sprzecznosciami, jak to przekonywuj'l,co wykazal
Tytus Komarrucki w: Rebirth of the Polish Republic (London 1957),
w dziele ze wszech miar znakomitym.
Polski Kamitet Narodowy mianowal w r. 1917 Paderewskiego swym
przedstawicielem w Waszyngtonie, upowainionym do rokowan z tamtej
szym rZ'l,dem . Ich przedmiotem bylo przede wszystkim sklonienie rzlldu
Stanow Zjednoczonych do uznarua Komitetu Paryskiego za przedstawiciel
stwo panstwa polski ego de facto, zgodnie z precedensem, ustanowionym
w tym wzg1~dzie przez Francj~. Anglia oci'l,gala si~. Ostatecznie rZlldy
panstw anglosaskich powzi~1y postanowienia zblizone. Jak to poZniejszy
bieg wypadkow bezspornie wykazal, postanowienia trzech mocarstw
zachodnich nie byly przez nie uwazane za definitywne. Zdawaly sobie
spraw~ z tego, ze Komitet Paryski byl emanacj'l, stronnictw prawicowych ,
skupiaj'l,cych pod swym sztandarem tylko cz~sc narodu, nie rozporz'l,dzaj'l,
cych ani oczywist'l, ani trwal'l, wi~kszosci'l,.
Niemcy 11 listopada (l l.XI. 0 g. Il-tej ranD w Compiegne, w salonce
marszalka Focha, naczelnego wodza sprzymierzencow) podpisali zawiesze
nie broni na warunkach, okrdlonych przez Focha. Rozpocz~ly si~
w Paryzu rokowania pokojowe, ktore obj~ly takze utworzenie panstwa
polskiego. Ten fragment rokowan utrudniony byl istnieniem dwoch
rZ'l,dow polskich, 0 ktorych wowczas "Temps", paryski dziennik poloficjai
ny rZlldu francuskiego, donosil, Ze jeden "rue moze wyjechac do Polski,
a drugi wyjechac z Polski".
W Polsce po k1~sce Niemiec powstal rZ'l,d lewicowy, uwazany przez
francuskich i anglosaskich m~zow stanu za Kierenszczyzn ~. W R osji rZlldy
Kierenskiego trwaly tylko kilka miesi~y, po czym bolszewicy zdobyli
wladz~. Na Zachodzie ob awian o si~, Ze tok wydarzen w Polsce b~ zie
podobny. Dllzono do zapobiezenia tej ewentualnosci. Powolanie w lis
topad zie 1918 roku gabinetu Moraczewskiego bylo ujemnie oceniane. Ani
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rzi!d Dmowskiego, a tym mniej Moraczewskiego nie cieszyly sil! peinym
zaufaniem mocarstw zachodnich. Polski Komitet N arodowy urz~owal
w Paryiu. Organizowal armil! bll!kitnq Hallera na obszarze Francji,
fm ansowam! p0Zyczki!, udzielonq ze skarbu panstwa francuskiego. Fran
cuzi zaangazowaJi sil! bardziej niz Anglosasi w popieraniu Komitetu
Paryskiego. Jednak i oni rozumieli, ze zjednoczenie ob u rzqdow polskich,
jest wymogiem narzuconym faktycznym ukladem stosunkow.
W grudniu 1919 roku dwa rzqdy polskie wszczl!/Y rokowania mil!dzy
sobq. Stanislaw Grabski zjawil sil! w Warszawie z ramienia Komitetu
Paryskiego, po czym Pilsudski wystosowallist do Dmowskiego urz~ uj,!ce
go w Paryzu.
Przedstawiciele Komitetu amerykanskiego darmo rozdawanej amery
kanskiej pomocy i powojennej odbudowy krajow szczegolnie poszkodowa
nych zjechali do Warszawy 4 stycznia roku nastl!pnego. Komitet roz
porzqdzal znacznymi sumami, pochodzi!cymi przewainie z dotacji skarbu
panstwowego Stanow Zjednoczonych. Przewodniczyl Komitetowi Herbert
Hoover (prezydent Stan ow w latach 1929-1933). St~ wywodzi sil! czl!ste
nazywanie Komitetu Komitetem Hoovera. Pierwszy okrl!t, wioz<tCy iywnosc
i odziez przeznaczon'! dla Polakow, zawinql do Gdanska w lutym 1918 roku .
Szefpomocy odbudowy Polski, H.H. Fisher, wydal pil!knq, p0Zyteczni!,
nacechowanq szczerq sympatiq w stosunku do Polakow ksiqikl!: America
and the New Poland (New York 1928). Stanowczo przeczy on prawdziwoSci
poglosek, jakoby Hoover lub jego podwladni dzialaj,!cy w Polsce zwracali
sil! do rzqdu pol skiego, grozi!C na wypadek niemianowania premierem
Paderewskiego cofnil!ciem wszelkiej pomocy dla Polski. Fisher oSWladcza,
ie ani Hoover, ani jego personel nie ingerowal w zadne sprawy polityczne.
Dyplomaci angielscy wspoldzialali w zjednoczeniu obu rzqdow pol
skich, inscenizuj,!c przyjazd Paderewskiego do Polski. Liczyli sil! w wyso
kim stopniu z tym, ze uchodzil w oczach Wilson a i House'a za persona
grata. Angielski statek wojenny, krqiownik "Condor", zawinql 25 grudnia
1919 roku do Gdanska. Wiozl na swym pokladzie Paderewskiego i angiels
kiego pulkownika, Wade, szefa pierwszej u rz~owej misji alianckiej,
wyslanej do Polski po zakonczeniu wojny. Paderewski przyjechal w zamia
rll: wszcz~ia dzialalnoSci w kraju niewqtpliwie za zgod,! i poparciem
Dmowskiego, kt6ry mial uzasadnione powody po tem u, aieby widziee
w jego osobie ostojl! rozrostu wplyw6w endeckich w Polsce. Z Gdanska
Pad erewski pojechal do Poznania, witany entuzjastycznie przez tamtejsz'!
ludnosc polsk'!. Przyjazd Paderewskiego na kri!iowniku angielskim , jego
szybkie zjawienie sil! w Poznaniu dodalo otuchy Polakom. Przygnl!bilo
Niemcow. Polacy wszczl!li powstanie. Zaloga niemiecka wycofala sil!
z Poznania, Paderewski przybyl do Warszawy 3 stycznia. Gabinet Mora
czewskiego ustqpil. Paderewski zostal mianowany premierem i ministrem
spraw zagranicznych 16 stycznia 1919 r.
Nazajutrz Pilsudski wystosowallist do dr med. Dluskiego, peiniqcego
w Paryiu funkcje Ii!cznika mi~zy nim i Komitetem Dmowskiego. Dluski,
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politycznie malo aktywny poplecznik aktywist6w, dlugoletni czlonek PPS,
szwagier Marii Curie-Sklodowskiej, byl dyrektorem lecznicy dla gruilik6w
na Gubalowce w Zakopanem, stanowiqcej wlasnosc towarzystwa akcyj
nego, Paderewski posiadaczem duzego pakietu akcji. Moze wlasnie dzi~ki
tej okolicznosci Dluski otrzymal stanowisko Iqcznika. List, ogloszony
w dziele Komarnickiego, zawiera objasnienie i uzasadnienie zmiany
rzqdow w Palsce. Czas zawrzec kompronis z endecjq celem uzyskania
poprawy ustosunkowania si~ aliantow do Polski, kt6ra potrzebuje ich
roi:norakiej pomocy. Brak zywnosci, pieni~zy, narz~zi i maszyn, uzbroje
nia. Nalei:y starac si~ 0 polityczne i ekonomiczne poparcie aliant6w.
Szybko dojrzal posiew z okres u wojny. W kilka tygodni po zamianowa
niu Paderewskiego premierem Francja i oba mocarstwa anglosaskie uznaly
rzqd, ktorego siedzibq byla Warszawa, za rzqd odrodzonego pans twa
polskiego de faci o i de iure, co bylo r6wnoznaczne z co fni~em uznania
faktycznego, poprzednio udzielonego Komitetowi Paryskiemu. Rozwiqzal
si~ on 15 kwietnia 1919 r. Wszedl w sklad delegacji polskiej na Kongres
Pokoju jako organ warszawskich wladz Polski. Paderewski , poprzednio
podwladny Dmowskiego, stal si~ jego szefem. Z tej sytuacji draZliwej
Paderewski, czlowiek taktowny, lojalny, pojednawczy, wbudzajqcy sym
pati~, potrafil wybrnqc szcz~sliwie, bez narazenia si~ zadnemu z dwoch
zwalczajqcych si~ obozow. W tym samym czasie armia blitkitna Hallera,
kt6rej dalsza egzystencja na obszarze Francji stracila racj~ bytu, zostala
przewieziona kolej q poprzez N iemcy do Polski w sklad zie czterech dywizji,
lepiej uzbrojonych, rozporzqdzajqcych wi ~k szq sitq ognia, lepiej odzianych
i obutych w po, ownaniu z polskimi. Francja i Polska zabiegaly 0 przewie
zienie armii bl~kitn ej drogq morskq do Gdanska. Niemcy sprzeciwialy si~
w obawie pozostam a armii bl~kitnej w Gdansku, co by przesqdzilo
o przynaleznosci panstwowej Gdanska. Poparte przez Anglosas6w, wy
graly. Wyslanie armii bl~ki tnej bylo obciqzone warunkiem nieuzycia jej na
Wschodzie, narzuconym przez Anglik6w, popierajqcych stworzenie w Ga
licji Wschodniej panstwa narodu ukrainskiego. Warunek zostal cofni~ty
w czerwcu pod wplywem obaw aliant6w 0 wzrost wplywow polszewickich
w G alicji Wschodniej .
Spor polsko-angielski 0 jej losy doprowadzil do obalenia gabinetu
Paderewskiego przez Sejm i do zakonczenia jego kariery politycznej
w Polsce. T raktat wersalski zostal podpisany 28 czerwca 1919 r. imieniem
Polski przez jej pierwszego delegata, Paderewskiego i przez Romana
D mowskiego. Ustalal granice zachodnie panstwa polskiego, wschodnie
mialy byc oznaczone pozniej za zgodq aliantow. Rozstrzygni ~a w tej
sprawie zapadaly pod zn akiem rozgrywki francusko-angielskiej. Francja
oswiadczala si y za wielkq Polskq. Sprzyj ala przesuniyciu jej granic moZliwie
najdalej na wsch6d . UwaZala tylko wielkq Polsk~ za sprawne narz~ zie
utrwalenia pokoju, skodyfikowanego w traktacie wersalskim, a silnq
barier~, rozdzielajqcq Niemcy i R osj ~, panstwa dotkliwie poszkodowane
terytorialnie na benefis odrodzonej Polski. W oczach Francji mala Polska
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stanowilaby poku~ ich pol~czenia si~ i ruszenia wspolnymi silami p rzeciw
Zachodowi celem obalenia tra ktatu wersalskiego. Wedle Anglikow mala
Polska j~ trzylaby mniej Niemcow i Rosjan do podj~cia woj ny od wetowej .
Jej jednolitosc etn ograficzna takZe przyczynilaby si~ do utrwalenia pokoju.
Wplywy Anglii przewaZyIy tok wydarzen. Ali anci 21 listopad a 1919
ro ku przyznali Polsce Galicj~ Wschodni~ na przeci ~g lat d wudziestu pi~ciu.
T ymczasowosc rozstrzygni~a oburzyla poslow na Sejm. Zarzucili P aderew
skiemu, iz nie zdolal uzyskac przyznania beztenninowego. Zm usih go do
rezygnacji wbrew jego woli. Us t ~pil 9 grud nia tego roku. Pilsud ski go nie
poparl, bo Paderewski sprzeciwi al si ~ p rojektowanej przez Pilsudskiego
wyprawie na Kijow. Dobiegla konca idylla zgody narodowej pod egid~
Paderewskiego. Obowi ~zki premiera pelnil przez 11 miesi~cy. Zaraz po
rezygn acji wyjechal z Polski i j uz nigdy d o niej nie powrocil. Obywate1em
Odrod zonej Polski pozostal do konca zycia.
R z ~d Polski podj~1 raz jeszcze pr ob~ wyzyskania dobrych stosunkow,
I~c~cych Paderewskiego z m ~zami stanu mocarstw zachodnich. Pod
pisuj~c traktat wersalski osi ~gn~1 Paderewski zenit swej kariery politycznej.
Umowa, ktor~ zawarl z Czech ami w Spa imieniem rz~du polskiego 30 lipca
1920 r. , oznacza jej nadir. Armia czerwona biwakowala na przedpolach
Warszawy. Z pocz~tki em tego miesi~ca premier Wladyslaw Grabski stawil
si~ w Spa przed naczelnikami aliantow z pr osb~ 0 zaposredniczenie
rozejmu z wladzami sowieckimi. Ali anci podyktowali twarde warunki.
Wsrod nich fig urowalo z~danie ust~pienia Cieszyna Czechom. Polacy
wyrazili zgod~. Paderewski pOO pisuj~c um ow~ tej treSci z czeskim minis
trem spraw zagranicznych Beneszem rownoczeSnie wystosowal list do
Cambona, prezesa alianckiej Rad y Ambasadorow. Zastrzegl, ze rz~d
polski ni gdy nie b~zie w stanie przekonac narOOu 0 sprawiedliwosci tej
umowy.
D ochowal wiernosci amerykanki m przyjaciolom i sprzymierzencom.
Wystawil swym kosztem pomnik Wilsona w Poznaniu i H ouse' a w War
szawie. Chcial tym sposobem wyrazic im wdzi~czno sc za pomoc w 00
budowie panstwa polskiego. Chcial upami~tnic ich zaslugi w sercach
rodakow. DOZyI w r. 1940 zburzenia p rzez Niemcow, wkraczaj ~c ych do
Polski, dwoch pomni kow, darowan ych narodowi : grunwaldzkiego i wznie
sionego ku czci Wilsona. Ostal si~ pomnik House'a, zd obi ~cy na uboczu
polozon~ alej~ p arku skaryszewskiego . Przebrzmiala w t oku ostatnich burz
dziejowych nadana mu ongi nazwa parku Paderewskiego ze wzgl~u na to,
ze gosci pomnik przezen fundowany.
W latach trzydziestych zjezdzali si~ przywoocy stronnictw opozycyj
nych. N azwano t~ organizacj~ "Frontem M orges" . Jej dzialalnose nie
wywolala przelomu w rozwoj u wydarzen. Wysuwali z~danie zaciesnienia
stosu nkowpolitycznych, I~cz~cych Polsk~ z Francj ~ i Czechami, ale
podo bnie jak rz~d odrzucali wi~zanie si~ Polski zarowno ze ZSRR przeciw
Niemcom, jak niemniej z Niemcami p rzeciw ZSRR.
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W Morges mieszkala stale przyjaciolka Paderewskiego, hr. Pourtalcs,
wnuczka ambasadora cesarstwa niemieckiego tego same go nazwiska, ktory
dor~zyl 31 lipca 1914 r. carskiemu ministrowi spraw zagranicznych
niemieckie wypowiedzenie wojny. W cwierc wieku p6Zniej hitlerowskie
ministerstwo spraw zagranicznych z POczlltkiem sierpnia 1939 roku prosilo
hr. Pourtales 0 przedlozenie Paderewskiemu propozycji zwr6cenia si~ do
Becka z sugesti~ pokojowego oddania Gdanska Rzeszy. Hr. Pourtales
podj~la si~ posrednictwa. Paderewski odmowil natychmiast i bezwarun
kowo (Korczynski, "Kultura").
Walk~ z Niemcami wszc~tll wzniesieniem pomnika grunwaldzkiego,
kontynuowal do konca Zycia. Or~owal za Polsk~ w Stanach Zjednoczonych
podczas pierwszej wielkiej wojny biezllcego stulecia. Konczyl osmy krZYZyk,
gdy wybuchla druga. Niezlomny, niestrudzony wiekiem, raz jeszcze zakola
tal 0 pomoc amerykansk~, Pojechal do Stan ow Zjednoczonych - tym razem
po raz ostatni. Obrazowal nierownll, bohatersk~ walk~, podj~~ przez
wojska polskie przcciwko przemocy liczebnej i materialowej niemieckich sil
zbrojnych , poiniejsze wyczyny podziemnych obronc6w ojczyzny, Akoweow.
Rozmawial z m~Zami stanu. Wyglaszal odczyty. Urzlldzil publiczne kon
ferencje. Nastrajal pr~ . Zbieral datki na pomoc dla ofiar wojny. Jeden
z serii odczytow stal si~ bezposrcdnill przyczynll zgonu. Zazi~bil si~. Zapadl
na zapalenie plue. Zmarl w New Yorku w drugiej polowie roku 1941.
W roku zmartwychwstania panstwa polskiego, sprawowania przcz
Paderewskiego urz~u premiera, mieszkal w zaciszu wiejskim w Anglii
obywatel panstwa angielskiego Joseph Conrad (Jozef, Konrad, Teodo'r,
3-ga im. Nal~cz-K orzeniowski) glosny powidciopisarz angielski. Zadnej
ze swych prac nigdy nie oglosil w j~zyku ojczystym. Nie przemawial
publicznie w sprawie Polski. Troszczyl si~ 0 jej losy do konca Zycia. Gdy
Polska w r. 191 9 ponownie zasiadla w gronie czlonkow mi ~dzynarodowej
spolecznosci panstw, Conrad w tym roku, powodowany dbaioscill 0 zabez
pieczenie zwyci~stwa, sformulowal program polskiej polityki zagranicznej ,
ktorCl , jego zdaniem, Polska powinna ziszczac, ktorCl pr~wdopodobnie
b~zie si ~ kierowac. Paderewski i Conrad byli zwolennikam teorii dwoch
wrogow. Paderewski zalecal sprzymierzenie si~ ze Stan ami Zjednoczonymi,
Conrad przymierze z AngliCl, poniewaz jest niemozliwoscill nawi~zanie
prawdzi wie przyjaznych stosunkow z Rosjlliub z Niemcami , a tym mniej
z oboma s'lsi ad ami . Obaj zdawali sobie spraw~ ze slab ego zainteresowania
si ~ An glosasow odleglCl PolskCl. Doradzali szukania wsrOd nich oparci a, bo
nie widzieli lepszej d rogi wyjscia z opalow. Obaj byli przeciwnikami
wyprawy na Kjjow, odradzanej przez Angli~ i Stany Zjednoczone. 1
Amerykanie wyprzedzili Polsk~ w uczczeniu jego zaslug. Waszyngton
jest zb udowany na lewym brzegu rzeki Potomac. Na prawym widnieje
I

Conrad: "Zbrod nia rozbiorow" (The Crime of Partitwn, " Fortnightly Review", 1919).
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lesista gora, z kto rej roztacza si\; rozlegly, zachwycaj~cy widok na u stop
gory rozsiadle, szeroko rozci~gni\;te miasto. W pogodny dzien wzrok si\;ga
ku morzu , do Mount Vernon, rezydencji Waszyngtona, pierwszego prezy
denta Stan ow Zjednoczonych, naczelnego wodza w wojnie z angielsk~
macierz~, zamienionej na muzeum pami~tek po nim. Wielki, uroczy park
wienczy gor~. Kryje w sobie Arlington Cemetery, chyba najpi\;kniejszy
cmentarz swiata. Po kazdej bitwie zwloki kilku Amerykanow, ktorzy padli
w szeregach bojownikow, s~ grzebane na cmentarzu wojskowym Arling
ton. Pogrzeby osob cywilnych s~ dopuszczane w nader rzadkich wypad
kach. Tylko szczegolnie zasluzonym bywa przyznawany ten zaszczyt za
zezwoleniem prezydenta Stan ow, udzielanym specjalnym dekretem w kaz
dym indywidualnym wypadku. Prezydent F.D. Roosevelt w r. 1941
zarz~dzeniem ,tej treSci uczcil i utrwalil w pam i ~ci ludzkiej dzialalnosc
Paderewskiego.
Minister poczty Stanow Zjednoczonych kazal wydrukowae w roku
bieZ'!cym znaczek pocztowy, na ktorym figuruje wizerunek glowy po1
skiego m~a stanu i pianisty, Polonia amerykanska urz~dza w tym roku
w Ameryce szereg uroczystosci ku czci Paderewskiego. Projektuje oglosze
nie drukiem jego testamentu politycznego, dotychczas niepublikowanego.
Nowy pomnik grunwaldzki rna bye odsloni\;ty w lipcu tego roku na
polu bitwy. ezy nie byloby wskazane wystawienie pomnika Paderewskiego
na krakowskim Placu Matejki, na ktorym wzniosl on pomnik Jagielly
i Witolda?
Adam KrzyzanoHiski

ROMANO GUARDINIEGO
LEKCJA WIARY ZYWEJ
• Rom ano G uardini, Bog daleki - Bog hUsk i, Wydawnictwo

" W drodze" , Poznan 1992
Opublikowany ostatnio zbior esejow Romano Guardiniego jest pozycj~
ze wszech miar zasluguj~c~ na uwag\; i na "zainwestowanie". Potrzebujemy
takich ksi~zek, kt6re warto umieScic w prywatnej bibliotece, by do nich
powracac, ktore spelnialyby rol\; drogowskaz6w, ksztahowaly i pogl\;bialy
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nasz~ zdoInosc rozwnienia swiata i samych siebie w swietle wiary, sklanialy
do krytycznej refleksji i od powiedzialnego myslenia.
Guardini, ktorego dzialalnose pisarska i pedagogiczna jest szczegolnie
wyrazistym swiadectwem przelomu w dziejach chrzescijanstwa i KoSciola
- przelom u udokumentowanego historycznym wydarzeniem II Soboru
Watykanskiego - nalezy do autorow, ktorych trudno zakwalifiko wae do
okrdlonej "szkoly" mysleni a. Jego pisarstwo, z jednej strony, wylam uje si~
z ram filozoficznego i teologicznego profesjonalizmu, ccni onego przez
w~skie - z natury rzeczy - grono fachowcow w tych dziedzinach; z drugiej
zaS, nie daje si~ umieScie w rz~zie tradycyjnej literat ury dewocyjnej,
przeznaczonej dla nie obeznanych z ftIozofi~ i teolo gi~ czytelnikow
literatury, ktora zwykla im serwowae praktyczne wskazowki i pouczenia
oraz spop ularyzowane wersje religijnej doktryny raczej niz stawiae przed
trudnymi i kontrowersyj nymi problemarni i zmuszae do samodzielnego
wysilku myslowego.
Guardini nie Jest teoretykiem przywi~zanym do jakiejs jednej sys
temowej wykladni operuj ~cej wlasnym, specjalistycznym zargonem, ani tez
nie jest popularyzatorem " rozwad niaj~cym" swoje przemyslenia, aby je
uprzyst~pnie szerokiej publicznoki. Jest autorem wymagaj~cym - przela
muj~c gatunkowe i metodologiczne stereotypy Iiteratury religijnej naklania
do odwamego zmierzenia si~ z centralnymi problem ami wiary, Zywotnie
obchodz~cymi kawego chrzeScijanina. Prezentuje przy tym styl myslenia
poruszaj~ccgo u czytelnika si ~ po pograniczach roznych dzied zin i dyscyp
lin. Zaklada pewne obycie z nurtuj ~cymi wspolczesn~ kul tur~ dylematami,
ogolne wyksztaicenie humanistyczne oraz autentyczn~ wraZliwose reli gijn ~',
a nie tylko intel ektu aJn ~ ciekawose, ch~tn~ do nieob owi~zuj~ccgo roz
trz~ania kwestii tajernniczego sacrum czy " transcend encji". Powoluj~c si~
na Platona, Guardini stawi a swojemu odbiorcy wymaganie kultywowania
cnoty "powagi myslenia", co oznacza gl~boki respekt dla prawdy - "nie
tylko naukowej, ale taue prawdy w sferze sensu iycia i moralnosci tak
indywid ualnej jak i w skali spolecznej", prawdy poj~tej " nie w sposob
abstrakcyjny, ale ( ...) z cal~ powag~ egzystencjaJnego zaangazo wania".
Obfita pisarska spuScizna Guardiniego jest wyj~tkowo rozlegla i romo
rodna tematycznie. W chwili powolania go w roku 1923 do obj~cia katedry
historii i ftI ozofti religii oraz swiatopogl ~du ch rzekijanskiego, po odbytych
studiach humanistycznych, przyrodniczych i teologicznych, zarowno on
sam jak i berlinskie wladze uniwersyteckie nie mieli "calkowitej jasnosci"
co do zakresu i charakteru tego obszaru wiedzy, ktor(! mial od t~d przez
cale swoje iycie uprawiae i wykladae. Przypadlo mu "udowodnie, :le
przedmiot ten moze bye treSci~ osobnej katedry" oraz ze problematyka
przez niego podj~ta pozostaje "Scisle zwi~zana z duchem czasu". U schylku
swej uniwersyteckiej kariery wyznaje, :le zagadnienia "koegzystencji roz
nych obszarow iycia i mysli" , ktorym poswi~il ponad trzydzidci lat, nie
tylko nie stracily wagi i aktualnoSci , lecz ich zgl~bianie utwierdzilo go
w przekonaniu, iz "b~~ rnialy dU:le znaczenie dla przyszlosci". Pytanie,
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jakie postawil w punkcie wyjsci a swej d rogi myslowej: "w jaki sposob
Objawienie chrzeScijanskie i Zycie kulturalne moglyby si~ wzajemnie
objasniac i stanowic wzajem dla siebie krytyczny p un kt odniesienia",
zaowocowalo szeregiem prac dotycz~cych ftl ozofii i literatury, teologii
biblijnej i liturgiki, a takze psychologii religii. W szkic u autobiograficznym
z roku 1961 Guardini pisze: ,jeSli chodzi zarowno 0 uzasadnianie wiary,
jak i pogl~bi anie swiadomoSci kulturalnej, to uwazam, Ze dzis potrzebne s~
nie tyle abstrakcyjne konstrukcje myslowe , co raczej wzajemne wysilki
interpretacyjne w ramach wiary i kultury, teologii i h umanistyki".
Taki wlasnie charakterystyczny dla niego styl myslenia "pogranicz
nego" - "teologiczne naswietlanie zagadnien, ktore przynosi codzienne
i ycie, wypadki historyczne i rozwoj kultury" - prezentuje omawiana
antologia. Ukjad rozdzialow uporz.~dkowanych wedlug glownych tematow
dziela Romano Guardiniego jest za slug~ niemieckiego wydawcy (Mat
thi as~riinewald-Verlag, Mein z 1985) i autorki WslfPU, lngeborg Klim
mer. Przejrzysty przeklad Jana Kozbiala pozwala obcowac wprost z mysl~
Guardiniego i zgodnie z jego wlasnym zamierzeniem pod~ia~ za iywym
- egzystencjalnym, jak utarlo si~ mowic - sposobem podejscia do
prob\emow kultury, wiary, swiatopogl ~du, filozofri czlowieka i teologicznej
zawartosci Objawienia chrzeScijanskiego.
, Wielosc i roznorodnosc tematow podejmowanych przez Romano
Guardiniego wymyka si~ uproszczonej syntezie, a nawet utrudnia ich
w miar~ spojne streszczenie. Wydaje si~, ze to, co l~czy poszczegolne eseje,
to raczej pewne k1uczowe w~tki przewijaj~ce si~ przez zamieszczone
w zbiorze fragmenty jego pism datowanych od roku 1918 do 1976 (zmarl
w 1978). Mysl aut ora p rzez caly ten czas nawraca - od roinych stron
i w rozmaityeh kontekstaeh - ku tym samym, nurtuj~cym go w~zlowym
zagad nieniom. Moi na by je pogrupowac, jak s~dz~, wokol pewnych hasel
wywolawczyeh, jak: ludzka osoba i spotkarrie, uczestrrietwo w kulturze,
wiara i Zycie religijne, wychowanie i samoksztalcenie.
Teksty poswi~cone zagadnieniom osoby i spotkania zdradzaj~ inteiek
tualny rodowoo G uardiniego: lektury wspolczesnych "fenomenologow eg
zysteneji" (jak np. Karl Jaspers ezy Martin Buber), a takZe odniesienia do
t'-Vorczo przyswojonej i zaktualizowanej tradyeji (platona, sw. Augustyna
i sw. Bonawentury, Pascala i innyeh) oraz slady analiz literaekieh (Dantego,
H6lderlina, Rilkego, Dostojewskiego). Ide~ przewodni~ mysli antropologiez
nej autora jest pogl~d podzieJany z ftIozofi~ egzystencjaln~, ie porz<!dek
osobowy nie da si~ sprowadzic do kategorii rzeczowyeh - gatunku, praw
przyrody. Osobliwosc bytu ludzkiego odslania si~ najpciniej w iroolowym
doswiadczerriu religijnym: " osobowa natura czlowieka zostala stworzona
przez wezwanie" - czlowiek "sam, w ealej swej egzystencji, jest od
powiedzi~" . Mysienie 0 czlowieku jest "mysleniem egzystencjalnym", ktore
"nie rna nie wspolnego z subiektywizmem", leez " rodzi si~ ze spotkania",
pozwala wnikn~c w siebie otaczaj~eym rzeczom i widziee "swiat" . "Swiat
jest wtedy, kiedy czlowiek widzi i odezuwa rzeezy. Kiedy rzeczy przyehodz~
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do niego, a czlowiek ze swej strony wnika w nie, przebywa i zyje w nich. To,
co si,.: rodzi w tym spotkaniu, to jest dopiero wlaSciwy swiat."
Takie spotkanie i takie spojrzenie na swiat wymaga czujnoSci i skupie
nia - postawy, ktora w gruncie rzeczy utoisamia si,.: z postawlj, kon tem
placji i modlitwy. Religijnosc jest bowiem dla G uardiniego ,,faktem
pierwotnym" ludzkiej egzystencji - jest pewnego rodzaju ruchem w kierun
ku wlasnej, osobowej gl,.:bi, w ktorej czlowiek od krywa obecnosc Boga
i sam si~ wobec Niego uobecnia. " Chcialoby si~ powiedziee, ie... to On
sam wychodzi sobie naprzeciw - ze mnie." Oczywi Scie, poszczegolni ludzie
romi<t si,.: mi,.:dzy sob't co do stopnia wrazliwosci religijnej, stopnia
otwartoSci, a w konsekwencji "co do intensywnosci bycia i obecnoSci".
Rozwoj czlowieka polega, wedlug Guardiniego, na coraz bardziej wszech
stronnym powierzaniu siebie tej i:ywej, fonn uj lj,cej sile, ktora go stwarza,
wydobywa na jaw, udost~pnia samemu sobie i uzd alnia do prawdziwego
obcowania ze swiatem, z inn ymi, z kulturalnym otoczeniem.
W wypowiedzianym slowie, w jakiejs namacalnej treSci danej naszemu
ogl~owi, Bog wychodzi nam naprzeciw. Musimy wi~ dopuscic do siebie to,
co si~ do nas zbliia, zarazem trzeba jednak ze swej strony wyjsc Bogu
naprzeciw. Ten, kto kocha jakiegos czlowieka, wie czym jest to wewn~trzne
wychodzenie naprzeciw (...), istota stworzona istnieje dlatego, i:e Bog idzie do
niej C...). Ten ruch id~cego Boga stwarza miejsce, w ktorym moi:e sil!
zalrzymac. Ale lylko wtedy, kiedy czlowiek Go przyjmie. Dlalego 10, czy
czlowiek stanie si~ w pelni prawd ziwy i rzeczywisly, zalei:y od niego samego.

Ludzkim istnieniem rZ'tdzi prawo owego "wychodzenia naprzeciw"-,
ktore w religijnej tradycji j udeochrzeScijanskiej utozsamia si ~ z "przykaza
niem miloSci". W wydanym przed laty przez "Znak" obszernym studium
poSwi~conym osobie (1969), ta k1uczowa teza antropologii Guardiniego
zostala wyrazona jeszcze dobitniej:
kai:dy, kto wie 0 rnilosci, zna rowniei: 10 prawo, i:e dopiero w odejsciu od
samego siebie rodzi sil! otwarta przestrzen, w klorej to, co wlasne staje sil!
rzeczywiste i w pelni rozkwita (... ). Gdy osoba od rzuca rnilosc, popada
w chorob~. (...) Wted y jego istnienie staje sil! wil!zieniem, Wszystko sil!
zamyka. Rzeczy zaczynaj~ na niego napierac. Kai:d y jest dla niego obey
i wrogi. Znika ostatni argument wyj aSniaj~cy sens. Byt przestaje rozkwitae.

ChrzeScijanstwo nie sprowadza si~ jednak ani do antropologii, ani do
jakiejS religii "naturalnej", do wrazliwoSci na anonimow<t "tajemni~
bytu", niejest tei: tylko ascetycznym i medytacyjnym treningiem wiod'tcym
do osobistej samorealizacji. Sens chrzeScij anstwa zasadza si,.: na wierze
w Jezusa Chrystusa. Ale Ki m jest Chrystus dla wspolczesnych? Czym jest
wiara w dzisiejszym swiecie?
Pytania te skie rowuj't uwag,.: mysliciela ku "k1asycznym" problem om
dotycz<tcym prawd Objawienia, ktore konfrontuje z rzeczywistosci<t i men
talnosci<t swoich czasow. Namysl teologiczny Guardiniego wyrasta z wnik
liwej analizy sytuacji czlowieka w epoce " konca nowoi:ytnosci", uwzgl ,.:d
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nia t~ historycm'! i egzystencjaln,! perspe ktyw~, w ktor'! jest uwiklany
i zmuszony walczye 0 swoj,! wiar~ zagrozon ,! przez aktualne "trendy
kulturowe: prawidlowosci socjologiczne, kolejne fale mody i propagandy,
prawo wielkich liczb itd ." , w stuleciu, ktore "nie bez powodu ... otrzymalo
miano wieku zdrady". I konkluduje:
wiara, jakiej potrzebujll nasze czasy, to wiara wolna od naiwnosci; rozumo
wa, potwierdzajllca siC( w ogniu krytyki. BC(dzie to wic;c »wiara zakwes
tionowana«, ktora musi bez przerwy odwolywae sil! do swojego centrum,
rezygnowac z wielu pil!knych i kolorowych akcesoriow, aby zachowac sWIl
istotl!. Wiara bronillca sil! bezustannie przeciwko podawaniu jej w wllt
pliwosc. Nie chodzi 0 poboZnosc pozbawionll autentyzmu, unikajllcll klopot
Ji wych pytan. Chodzi 0 tl! strukturC( duchowll, ktorll mial na mysli kardynal
Newmao mowi llC, ie »wierzye«, to znaczy »umiee i ye z wlltpliwosciami«.

Postuluj,!c rozumny krytycyzm w sprawach wiary, Guardi ni p rzeciw
stawia si ~ rownoczeSnie jednostronnemu racjonalizmowi, ktory nasza
epoka odziedziczyla po Oswieceniu i XlX-wiecznym pozytywizmie. Z naci
skiem podkreSla, ze chrzeScijanstwo "to religia najtrudniejsza do pogodze
nia z rozumem, zaprzeczaj'!ca pierwszenstwu etyki i pozostaj,!ca w sprzecz
nosci z podstawowymi prawami przyrody". Slowem, religia, ktora w spo
sob najbardziej kategorycmy kwestionuje paradygmat powszechnego,
wlasciwego ludzkiej naturze gatunkowej, zarowno "teorctycznego rozu
mu" jak i "praktycznego rozs,!dku". lezeli "sprowadzimy chrzeScijanstwo
do okreSlonych przeslanek naturalnych, zidentyfikujemy je z takimi
naturalnymi kategoriami doswiadczenia i rozumu, jak osobowosc, bezpo
sredniose doswiadczenia rcligijnego, milose, poznanie racjonalne, etyka,
przyroda itd.", to w gruncie rzeczy powracamy do dzicdziny "zjawisk
ogolnoludzkich", przymaj,!c im co najwyzej pewn,! szczegolnie czyst'!
i wyzsz'! postae. Tymczasem chrzeScijanstwo przede wszystkim proklamuje
"odrodzenie si~ czlowieka wierz'!cego w Boga za posrcdnictwem ducha
(pneuma) Chrystusowego (...). ldli zniknie Chrystus, znika takZe chrzeS
cijanskie :i;ycie wewn~trme."
Rozwazani a chrystologicme stanowi,! zatem koniecme dopelnienie
egzystencjalnej antropologii Romano Guardiniego. W tej perspektywie
ontycznej przemiany (me/anoia) kazdej osoby ludzkiej w "nowego czlowie
ka" , przemiany obejmuj,!eej cal,! jego "naturf': zarowno w aspekcie
"d uchowym" jak i "organicmym", zmyslowym, widzi on istotny sens i eel
chrzcScijanskiego or~zia. Wlasciw,! przestrzen :i;ycia osobowego stwarza
"przychodz'!cy Chrystus": "istnienie lezusa, a po Nim wszystkiego, co
chrzeScijanskie - jest wyzwaniem dla zycia, umozliwia niejako :i;yciu
pokazanie, do czego jest zdolne".
Miar,! zycia chrzeScijanskiego jest w rezultacie nieograniczona otwar
tose - bezgranicmose moZliwosci:
swoim iyciem Pan Jews zmienia radykalnie wszystkie zastane wyobraienia
o iyciu. Ale nie w laki sposob, ie w miejsce jednych dobrze znanych, stawia
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inne, rowniez juz znane. N ie zast~puje idealistycznego obrazu zycia obrazem
realistycznym, nie przedklada kontemplacji nad i:ycie aktywne czy sluiby
inn ym nad rozwoj wlasnej osobowosci. Chrystus nie ustanawia i:adnych
norm tego rodzaju, w ogole bowiem nie istnieje zaden »chrzeScijanski obraz
zycia« w takim sensie, w jakim mowimy 0 sokratycznej, stoickiej, starozytnej,
czy nowoi:ytnej postawie zyciowej. W chrzescijanskiej postawie zyciowej
zaznacza si~ natomiast okrcilony punkt wyjscia, jakies ogolne nastawienie,
sila, ktora wszystko przyjmuje, ale zarazem wszystko przernienia; kaMIl
form~ egzyslencji i kai:dy los uznaje za mozliwy, a zarazem wszystko
przeksztalca. To przeksztalcenie rzeczywistosci nie wynika jednak z m~s twa
czy rezygnacji, wycofania si~ w g/llb siebie czy religijn~mistycznego oder
wania od swiata; chrze§Cijanska przerniana egzystencji zawiera pierwiastek,
ktorego swiat dac nie moi:e - rnianowicie zbawienie.

Roli chrzeScijanstwa jako "zaczynu" nie ogranicza Guardini do sfery
i:ycia osobistego, ale dostrzega w nim taki:e istotny czynnik, ktory chroni
kultury przed dehumanizacjl!. Pielygnuje bowiem ty sfery wartosci, wrai:
liwoSci i tworczoSci, bez ktorej ona jalowieje i stacza siy do poziomu
"cywilizowanego barbarzynstwa". Chodzi tu przede wszystkim 0 za
chowanie "prawidlowego srodowiska", w ktorym osoba i spolecznosc
ludzka moi:e siy odnajdywac i i:yc na miary swych najglybszych, ducho
wych aspiracji. Takie srodowisko zdolna jest zapewnic czlowiekowi liturgia
- a kultura prawdziwie humanistyczna to taka, w ktorej jest miej sce na
wydarzenia liturgiczne, na percepcjy swiata nie tylko w kategoriach
przedmiotowych i praktycznych celow, ale w kategoriach sensu. Zanik
zmyslu liturgicznego - zmyslu "swiytej zabawy" i zmyslu tajemnicy - czego.
przejawem bywa rutyna i formalizm obrz¢ow religijnych, owocuje zani
kiem poczucia sensu taki:e w sferze kultury swieckiej.
Rozmyslajl!c nad spustoszeniami w dziedzinie kultury i wychowania
w dobie nowoi:ytnej, jakie spowodowala nadmierna racjonalizacja i prag
matyzacja i:ycia umyslowego i dzialalnoSci spolecznej, autor krd li obraz
ludzkiej osobowosci zredu kowanej, ktora zatracila zdolnosc "ksztaltowa
nia calosci" - zarowno wlasnej jak i otoczenia, w ktorym i:yje.
Zanikajll Ie tajemnicze organy, dzi ~k i ktorym to, co duchowe, otrzymywalo
niegdys swoj cielesny odpowiednik, a kaMa forma i gest stawa/y si~ wyrazem
ducha rownoczeSnie go wzbogacajllc; organy, dzi ~ki ktorym cialo nape/nialo
si\! duszll, a dusza przyjmowala cielesnll postac. Tracimy zdolnosc plastycz
nego przedstawiania i odbioru obraww, wyrai:ania i rozumienia wyrai:anych
trcici. Nie polralimy juz ksztahowac. Urniemy lylko »uczyc si\!« i »slosowac
w praktyce« to, czego si~ nauczylismy. Zanikajll urniej~tnosci natury artys
tycznej: obrazowosc j~zyka, pelen ekspresji sposob poruszania si\!, wyraziste
formy ubioru i rnieszkania; kunsztowne maniery, zabawa, taniec. Zanika
szluka jako inlerpretacja bytu i uswietnienie iycia, jako szkola kontemplacji
i m~roSci. Jednym slowem, zanika iywe »ksztaicenie«, forrnowanie ciala
przez ducha i objawianie si~ ducha w ciele; zanika »uksztalcona« ludzkosc,
kultura. Nast~puje zanik kultury w dotychczasowym rozurnieniu.
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Uwagi te, pisane w roku 1923, uderzaj~ aktualnosci~. Nie byly one
wyrazem rozczarowanego zmierzchem kultury "wysokiej" intelektualis
ty-piyknOO ucha. Byly trafnym - wrycz profetycznym - rozpoznaniem
zagrozen, ktore juz wkrotce mialy zaowocowae kataklizmem brutalnej
przemocy i moralnej klyski w wybranej przez autora ojczyznie, po wiekach
cywilizacyj nego wyrafinowania 1 dumnego z siebie humanizmu. Byloby
llaiwnym zadufaniem s~dzie, ze po tej lekcji historii kultura europejska
uwolnila si~ 00 tych zagrozen raz na zawsze.
Wypada nam, niestety, zrezygn owae z szerszego omawiania pozos
talych w~tk ow tematycznych antologii. Zwlaszcza rozwaiania a utora
o j ~zy ku religijnym (autentycznym i nieautentycznym), 0 wychowaniu
i 0 KoSciele zaskak uj~ przeni kli woSci~ i przewidywaniem zmian w swiado
mOSei chrzeSeijanskiej, jakie udokumentowal Sobor Watykanski II. (Wi~k
szosc szkicow 0 KoSciele nosi daty wczdniejsze 00 tego wydarzenia,
jednakZe G uardi ni jest autorem dwoch rozpraw eklezjologicznych - z 1922
oraz z 1965 roku - ktore omawia w eseju pt. Dwie ksiqiki.) SzkOOa, Ze
w zbiorze zabraklo miejsca na pelniejsze przedstawienie jego mysli 0 sztuce
i literaturze. Z okruchow traktuj~cych na ten temat moma siy tylko
domysl ac rangi tej " sztuki interpretacji", ktora miala bye poszukiwaniem
" klucza do duchowego dziedzictwa przeszlosci", rOOzajem rozmowy i prze
n'oszeniem tego, "co powstalo d awniej, w kontekst terainiejszosci".
Ksi~zka Romano G uardiniego jest wazn~ pozycj~ na rynku tzw.
literatury religijnej - adresowan~ zwlaszcza do tych, ktorzy "nie bojll si~
myslec".
Elihiefa W olicka

LUSTRO POEMATU

• Jacek L ukasiewicz, Oko poemalu, Wyd awnictwo D olnosl!l,skie,
Wroclaw 1991, SS. 352
Jacek Lukasiewicz, krytyk i znawca literat ury znakomity, zapropono
wal nam lekt ur~ ksillzki 0 poematach. Mojll pi erwsz~, p rawie ze 00
ruch ow~ reakcjll bylo zd ziwienie - poematy? Czy wsp6lczdnie cz~sto pisze
si~ poematy? Czy nie jest to forma j uz trochy anachroniczna i marginalna?
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Wprawdzie na przestrzeni ostatnich dziesi~cioleci czytalismy kilka poem a
tow - takich jak Poemat dla doroslych, Traktat poetycki czy Sztuczne
oddychanie - ktorych lekturze towarzyszyly rozglos i opinia politycmej
kontestacji, ale nie moglo to wplyn~c na zmian~ przekonania, ze pod
stawow~ form~ nowoczesnej poezji jest krotki wiersz lirycm y. Przekonanie
to nie jest rowniez poddawane w w~tpliwosc przez najn owsz~ ksi ~zk~
Jacka Lukasiewicza. Podstawow~ form~ nowoczesnej, powojennej poezji
pozostaje wiersz lirycmy. Jednakze poemat, co intere suj~co i bezspomie
wykazuje studium Lukasiewicza, jest nadal gatunkiem poetycko kreatyw
nym, a spolecznie - nosnym.
W wielosegmentowym eseju zatytulowanym Oko poemafu Lukasiewicz
wnikliwie odczytuje trzynaScie poematow napisanych po mi~ zy latami
1943-1974. Z roku 1943 pochodz~ Tadeusza Gajcego Widma, w roku 1974
ukonczone zostalo Szfuczne oddychanie Baranczaka. "Te d aty - pisze
Lukasiewicz we wst~pie - s~ moze przypadkowe, ale mieszcz~ si~ w nieco
szerszym, juz nie przypadkowym przedziale 1939-1976. Oznacza to, Ze
ksi~zka niniejsza liczy si~ z histori~ politycm~ i Ze jest historycmo-literacka
w tym przynajrnniej maczeniu, iz autor nie zajmuje si~ literatur~ rzeczywiScie
wspolczesn~. W omawianych poematach wyraZane s~ c~sto niepokoje
minione czy raczej: niepokoje w fazach minionych" (s. 5-6).
Istotnie, Oko poemafu jest ksi~zk~ historycmcHiterack~ w tym sensie,
ze jest analitycm~ histori~ powCljennej polskiej poezji, odczytan~ z kilku
nastu poematow. Ale jest takZe czyms innym i moze czyms wi~cej
- zobiektywizowan~ opowieSci~ swiadka i uczestnika wydarzen literackich
oraz ich kontekstow politycmych, w ktorych te poematy mialy swoj ud ziaf
"Moje teramiejsze lektury poematow wieloglosowych - uprzedza Lukasie
wicz czytelnika - musz~ wi~ zawierac slady czytan wczdniejszych. Bralem
udzial w Zyciu literackim, w kt6rym te poematy powstawaly" (s. 7).
Te "czytania wczdniejsze" byly nieraz lekturami nami~tnymi . " Niobe
- wyznaje Lukasiewicz - czytali SmY siedz~c na skorzanych fo telach
w rodzinnym domu Staszka Grochowiaka w Lesmie. Galczynski zapieral
wtedy dech - jak Norwid, jak Rimbaud . C...) Jeszcze rok \952: poemat
Dzisinj deklamowalem w sanatori um przeciwgruZliczym Wysoka L~ka, 22
lipca, w dniu uchwalenia konstytucji PRL. W drelichowych mundurach SP
mowilismy chorem: »Nas epoka do szturmu wi od la, z nami w bagnach
brn~la po pas«" (s. 6-7).
Gdy dzisiejszy historyk literatury przechowuje w swej p ami~i zapis
owczesnych emocji, mOZemy si~ spodziewac relacji zywej , dociekliwej,
nawet odkrywczej. I w Oku poematu tak wlasnie si~ dzieje. Indywidualna
pami~ decyduje 0 wyborze poemat6w, kt6re nast~pnie, poddane anality
cmemu opisowi, stan~ si~ reprezentacj~ wspolczesnych dziejow tego
gatunku. Zapami~tane, nieraz takZe zapisane, emocje pierwszych a czasem
i kolejnych lektur, b~~ pomocniczym materi alem, ui:ytym teraz przez
Lukasiewicza-historyka literatury, do bud owy zobiektywizowanej, wielo
aspektowej relacji. Historyk literatury, kieruj~cy si~ imperatywem obiek
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tywizmu, uzywa tu swej czytelniczej pami~ci jako dodatkowego swiadectwa
niegd ysiejszej lektury opisywanych dziel. Osobowosc i biografia Lukasiewi
cza--czytelnika i Lukasiewicza-krytyka, intensywnie i znacz'!co obecne
w calej ksi,!zce, Sl! potrzebne Lukasiewiczowi~istory k owi jako swoisty,
optymalnie wiarygodny sprawdzian jego obecn ych tez i ocen. Wczesniejsze
uczestnictwo Lukasiewicza-krytyka w i:yciu literackim - i spolecznym, co
jest nierozll!czne - okazuje si~ dla L ukasiewicza~istoryka nieocenion,!
wartoScil! poznawcZl!.
Rozpisalem si~ 0 tym, bo tego rodzaju postawa badawcza, smialo
wll!czajl!ca wlasnl! biografi ~ intelektualnl! w obr~b materialu poznawczego,
nalezy do rzadkich. NOODl! jest raczej odwrotnosc: wygaszanie indywidual
nej pami~ci w imi~ badawczego obiektywizmu, rozumianego jako korzys
tanie ze swiadectw wyll!cznie zewn~trznych. Na odwag~ otwartego po
slugiwania si~ wlasnym doswiadczeniem czytelniczym i literackim przy
budowaniu obrazow przekrojowych i syntez historycznych zdobywali si~
zaledwie najwybitniejsi z krytykow: Kazimierz Wyka, Aodrzej Kijowski ...
Lukasiewicz postwuje pod obnie nie od dzisiaj, Iecz od pierwszej swej
ksil!zki, Szmaciarzy i bohater6w, i dlatego jego tworczosc literaturoznawcza
jest Zywotnym swiadectwem opinii, Ze historia Iiteratury i niepowierzchow
nie uprawiana krytyka literacka Sl! w istocie jednym i tym samym. Tam,
gdzie mowi si~ 0 wartosciach, choeby mialy bye to wyl,!cznie wartosci
estetyczne - a jak wiemy nie istniejl! " czyste" wartosci estetyczne - tam
zawsze osobowose mowil!cego zachowuje si~ stronniczo, czyli bardziej Iub
mniej delikatnie dotyka ktorejs z szal poznawczej wagi. Pelny obiektywizm
nie jest mozliwy, bowiem zeby mogl miee miejsce, musielibysmy wyrzec si~
nie tylko pami~ci ale i istnienia w czasie. A, jak przypuszczam, krytyce
literackiej jest do boskosci daIej niz paru innym dziedzinom wiedzy.
Wracajmy jednak do wlaSciwego tematu najnowszej ksi,!zki Jacka
Lukasiewicza. Omawia w niej autor, jak wspomnialem, trzynaScie poem a
tow, w porzl!dku chronologicznym. Poprzez taki, przeciei najprostszy
z moZliwych, wybor prezentuje dzieje powojenn ej Polski, a moze nawet
jako wl!tek powojennych dziejow Polski. Poem at, z racji swej duzej
estetycznej pojernooSci, jest nieZle do takiej roli dokumentacyjno-reprezen
tacyjnej predysponowany. Czytajl!c Oko poematu w~rujemy razem z auto
rem od psychomachii Widm Gajcego, poprzez swiatopogil!dowe rozterki
Galczynskiego (analizowane S,! tu cztery poematy), do Slowa 0 Sralinie
Broniewskiego. Znalazlszy si~ w kr~gu uSwi~con ej fi kcji politycznej idziemy
dalej, do Dzisiaj Mandaliana (ktore kiedys Lukasiewicz deklalOowal i bye
moze dlatego gl~boko rozumie budow~ tej wypowiedzi) i do Poematu dla
doroslych Wai:yka. Nast~pnie Traktal poetycki Milosza, summa doswiad
czen i rozwaiania 0 moZliwych i zaniechanych wyborach tradycji. Potem
Aleksandra Wata Wiersze sr6dziemnomorskie, poemat, ktorego wartosc
i sensy dopiero teraz stajl! si~ bardziej czytelne. Dalej W rytmie slO1k a
Urszuli Koziol, dokument czasu przelomowego. Za nim Allende Grocho
wiaka, p oemat niezbyt udany, kt orego braki S,! moZe nie mniej znacz,!ce,
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niz moglyby bye osiOlgni~a. I na koniec Baranczaka Szluczne oddychanie,
satyryczny zapis nieuniknionej agonii epoki.
Lukasiewicz wybral do dzisiejszej, historyczno--literackiej lektury poe
maty, ktore byly wame, znaczyly w odbiorze i zyciu literackim, ktore
- w romym stopniu - uwzgl¢nialy sytu acj~ politycznOl i na niOl wplywaly
i ktore - co tez wame - IOlczylo pewne pod obienstwo estetyczne.
Podobienstwo to zawieralo si~ w cechach ich budowy, byly to, jak
precyzyjnie i wielokrotnie zaznacza autor ksiOliki, "poematy wieloglosowe,
srednich rozmiarow, z dominantOl lirycznOl". Autor definiuje ten gatunek
nast~pujOlco: "Nie SOl one dlugie. KaZdy z nich d a si~ przeczytae od razu,
jak od razu ogarnia si~ wiersz liryczny. SOl wieloglosowe, a to znaczy, i:e
podmiot utworu wciela si~ w rozne role, dopuszcza cz~sto sprzeczne
mi¢zy sobOl glosy, aby si~ wypowiedzialy. Poematy te opierajOl si ~ na
epickiej opowieSci albo na ftiozoficznym dyskursie, ale glosem dominuj Ol
cym pozostaje w nich zawsze »ja« liryczne, niezaleinie od rodzajowego
podloza" (s. 5).
Poematow tego rodzaju jest we wspolczesnoSci wiele, a w dwudziesto
leciu mi¢zywojennym, epoce, zdawaloby si~, opanowanej przez myslenie
kategoriami estetycznymi awangardy, bylo ich cale rnnostwo. Poematy
wybrane i analizowane przez Lukasiewicza mialy swoje szczegolne funkcje
w iyciu literackim, w tworczoSci i biografiach ich auto r6w, takie w litera
turze. Rozpoznaniu tych fun kcji poswi~ca Jacek Lukasiewicz ostatni,
najobszerniejszy rozdzial ksiOliki. Jest to rozdzial, za ktory przez lata cenie
b~dOl Lukasiewicza teoretycy i historycy li teratury. Zwi~Zle, p recyzyjnie
i nowatorsko opisuje on cechy struk turalne i funkcje w odbiorze gat unku,
ktory dotOld nie by! wyodr~bniony.
Opr6cz wyod r~bnienia i definicji wyr6inikow gatunku Lukasiewicz
zaproponowal rowniez modelowy opis odbioru takiego poematu. Przed
stawi! czytelnikowi poemat j ako swoisty wariant publicznego obrZ¢u,
w kto rym uczestniczOl kaplani (poeci), spo!ecznosc wiernych (czytelnicy)
oraz bostwo (przede wszystkim Historia, ale czasem jej generalizacje - czas
- albo personifikacje - Stalin ...). Odczytane w ten sposob poematy,
przeciez zasadniczo rozne od siebie historycznie, estetycznie i swiatopo
glOldowo, okazywaly si~ pod obne w rolach, jakie im wyznaczano wobec
czytelnikow polityki i sam ych tworc6w. Mialy bye pe/nymi, nie cz~s
ciowymi, wypowiedziami; takimi, w ktorych rzeczywistose moglaby zostac
zamkni~ta bez reszty. "Dominanta liryczna", czyli nadrz¢ne, uprzywilejo
wane miejsce wizji autorskiej, mialo gwarantowae niezaleinosc ocen. Czy
to si~ mogio udae? Odpowiedzi na to p ytanie znajdujOl si~ w ksiOlice
Lukasiewicza.
Oko poemalu to dla obrazu naszej powojennej literatury bardzo wama
ksiOlzka. Wydobywa z nieswiadomoSci niedoceniony a wainy wOltek
estetyczno - swiatopoglOldowy, w kto rym - jak nast~pnie pokazuje autor
- utrwalone zostaly zagmatwane dzieje literat ury PRL. Czyni to w sposob
nauko wo p recyzyjny, li teracko atrakcyjny i krytycznie poznawczy. Obec
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osoby autora w narracji czyni t~ ksi'rlk~ bardziej jeszcze wiarygodnq
i sugestywnq. W odsloni~tym przez Jacka LlJkasiewicza lustrze poematu
oebija si~ wyboisty goSciniec, ktorym przeszlo ostatnich kilkadziesiqt lat.

noS(;

Andrzej Zawada

WARTOSCINAZARETU
• Mali Bracia Jezusa, Kontempiacja na drogach
Wydawnictwo "W drodze", Poznan 1991, ss. 167

iudzkich,

ChrzeScijanstwo to nie doktryna, ale Zycie Boga nam ofiarowane.
Wchodzqc w chrzeScijanstwo stajemy wobec rzeczywistosci wymagajqcej,
ktora wzywa w sposob radykalny, by czlowiek coraz bardziej wiqzal si~
z Bogiem i z braemi. PonagJani tym wezwaniem Mali Braci Jezusa id,! do
miejsc, gdzie n~za, opuszczenie, przemoc, beznadziejnosc i krzywda zdajq
si~ w sposob szczegolnie dotkliwy przeczye najwi~kszemu z przykazan;
gdzie Bog wydaje si~ daleko, a zrozpaczeni ludzie czujq si~ pozostawieni
samym sobie, cz~sto bezradni wobec "bolesnej pustki serca , ktore nie
doswiadczylo nigdy tego, ie bylo kochane" . "Trzeba ise nie tam, gdzie
ziemia jest najswi~tsza, lecz gdzie dusze Sq w najwi~kszej potrzebie"
- powtarzajq za swym zaloiycielem Karolem de Foucauld. Nie przychodzq
jednak w roli duszpasterzy, nie chrzczq, nie organizujq, rzadko inicjujq
rozmowy 0 religii, nie pouczajq, nie os<!dzajq. Po prostu Sq. W kraju
i srodowisku, kt6re wybrali, staj,! si~ jednymi z tych, ktorym pragnq si~
poswi~cic. Przyjmujq ich j~zyk, ubi or, kuchni~, zwyczaje, status spoleczny.
Pragnq zrozumiee, co sklada si~ na ich codzienne Zycie: jakie nadzieje,
wysilki, skargi, rowniei grzechy - nie z ciekawosci turystow czy socjo
logow, lecz by lepiej si~ za nich modlie.
Swe powolanie rozumiejq jako "niesienie spojrzenia, ktore oswieca",
pomaga odkryc, ie Bogjest miloSci q i kocha przede wszystkim tych, ktorzy
nie daj,! powodow, by bye kochanymi, wychodzqc im naprzeciw ze swym
przebaczeniem i akceptacjq. Jest to "ewangelizacja przez miiosc, przyj
mujqca kaidego czlowieka jako ukochanego brat a" , dokonujqca si~ przez
obecnosc przyjaini, "bez wielkich slow i teorii, lecz przez proste dzielenie
si~ codziennym Zyciem". Wiedzq, Ze ludzie ci~ikiej pracy swoim zaufaniem
potrafiq obdarzye tylko tego, kto rowniei ci~iko pracuje. Totei dzielq
z nimi koniecznosc wczesnego wstawania, by zjese sniadanie i ise do pracy;
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doswiadczaj,! frustracji Zycia zaleznego od pracodawcy, grozby, Ze pew
nego dnia mog,! stracie pracy i miee problem z zaplaceniem komornego.
Wiedz,!, ze 0 milo Sci Boga moZe dzis zaswiadczye w sposob Wiarygodny
jedynie bezinteresowna przyjain, postawa ,jestem z tob,! i rozumiem ci~".
Totd nie narzucaj,! si~ nikomu, nie "nawracaj'!", odrzucaj,! ostentacyjne
"dawanie przykladu" w masce waznoSci i nadzwyczaj nosci, staraj ,!c si~
przede wszystkim sluchae, akceptowae i rozumiee, niese KoSciol " bardziej
swojski i miluj,!cy", " ubogi i pokorny, braterski i solidarny" . Wiedz'!, Ze
"prawdziwe uzdrowienie dokonuje si ~ przez kontakt sere". Totez staraj,!
si~ uezynie z wlasnego serca "gniazd 0, w ktorym moglaby spocz'!e cala
n¢za blizniego", by bye w pelni przyjaei6lmi, to znaezy "usmiechami
Boga" (Jacques Maritain).
" Zobaezyc wieJkosc w malych rzeczach, na ScieZkaeh pokornych
i ukrytych, w ludziach pokomych i ukrytych. Jestesmy zawsze narazeni na
to, ze jestesmy zbyt wysoko, by j,! zobaczye. Ilu zwiastowan nie rozpoz
nalem w swoim Zyciu tyl ko dlatego, ze moj wzrok byl wyczulony na
spostrzeganie rzeczy wielkich! Ilez zwiastowan jest w dzisiej szym swiecie,
ktore napelnilyby mnie zachwytem, gdybym mial du s~ Elzbiety, Symeona,
Anny!" (s. 64). N ie jest rzecz'! latw'! za obliczami ludzi bez znaczenia i bez
wplywow rozpoznae osoby z wlasn,! tajemniq i histori,!. Bo do konca
patrzy tak tylko Bog. Tak patrzyl Jezus w Nazarecie, prowincjonalnej
midcinie, w dodatku 0 zlej reputacji. ,,»Nie wiedzieliScie, ze powinienem
bye w sprawach Ojca?« A jednak z Maryj,! i J6zefem wraca do Nazaretu .
Jest to swiadome potwierdzenie zamysiu Jego Ojca. Byc w sprawach Ojea
to przyj,!c Zycie Nazaretu, szarose i codziennosc opart'! na pracy i prostycn
relacjach z Maryj,!, J6zefem oraz ze wszystkimi mieszkancarni tego
niewielkiego miasteczka. ( ...) I odt,!d kazda czynn ose staje si~ swi~ta, gdyz
uezestniczy ona w »sprawach Ojca«. Praca w warsztacie czy na roli, pomoc
w domu, spotkanie z s,!-siadem, wydarzenia tego miasteczka, gdzie wszyscy
dobrze si~ znaj,!-, staj,! si~ przestrzeni,!, w kt6rej Bog dokonuje swego
nowego przyrnierza z ludimi. (...) Odkrycie »Nazaretu« objawi a cos
z natury samego Boga. Sposob Zycia Jezusa nie byl wyborem przypad
kowym . Jego zycie ukazuje to, eo dla Boga stanowi wartosc, oraz to, co dla
Niego si~ liczy. Bog, ktory trzydzi eSci lat uczestniczy w Zyciu miasteczka
w Galilei, nie przychodzi do nas »Z gory«, lecz jest posr6d nas, jako Ten,
kt6ry dzieli nasz los. Nie przychodzi do nas z ideologi'!, kt6ra rna nas
wszystkich uszcz~sliwic, lecz spotyka kazdego ezlowieka w jego konkretnej,
niepowtarzalnej sytuacji. I poprzez spos6b swojego zyeia, b~d 'le na r6wni
z nim, moze powiedziee mu: »Ja wiem wszystko i kocham ci~!«" (s. 20n).
Wpatrywanie si~ w Jezusa z N a z a r e t u stanowi jeden z istotnych
rys6w duchowoSci tego "zakonu kontemplacyjnego w swiecie" Oak glosi
oliejaln a formu la). Czyz jednak nie jest szalenstwem przedsi~wzi~cie, kt6re
przez tyle wiekow wydawalo si~ nie do pomyslenia bez odosobnienia
pustyni czy murow klauzury? Kontemplacja " na drogach ludzk ieh"
- a wi~ naznaezon ych egoizmem, z'ldz,! pien i ~ zy i przyjemn oSci , pasj,!
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realizacji dziel czysto doczesnych - z pewnosci,! "nie odcieldnia", ale czy
nie stawia wobec wyzwan ponad sily? Autorzy tych kilkudziesi~u
listow-swiadectw probuj,! sprostae tyrn wyzwaniom, wierz,!c, ze "sensem
zycia kontemplacyjnego, jego usprawiedliwieniem i gwarantem skutecmos
ci jest Bog". "Tylko On moze sprawie, ze Zycie malego brata stanie si~
uczestructwem w Jego Zyciu" (ss. 20, 37).
Warto pochylie si~ nad wartoSciami odkrywanyrni przez Malych Braci.
Szczegolnie dzis, gdy wielu ludziom chrzeScijanstwo jawi si~ (zapewne nie
bez winy samych chrzeScijan) jako ideologia, ktora w Zyciu spolecznym
zaj~la miejsce ideologii komunistycmej i gdy sarno slowo "KoSciol"
wzbudza w nich rueufnosc i l~k. Zreszt'! czy moze tu bye mowa
o odkrywaniu jakichs nowych wartosci? Czy to odkrywanie moi:e miee sens
inny niz osobisty? I czy nie S,! to wartosci autentycznie chrzeScijanskie?
Arkadiusz Ziernicki

CZYTAJ1\C
MIESI~CZN1KJ

ELITY
W dyskusji wokol przyczyn przedluzaj,!cego si~ kryzysu politycmego
w Polsce coraz cz~sciej pada pytanie 0 rol~ elit w Zyciu spolecznyrn,
o postaw~ intelektualistow wobec polityki, ich zobowi,!zania i przywileje.
I jesli nawet przedstawiciele nowej klasy politycmej zaprzeczaj,!, jakoby
moina bylo juz mowie 0 kryzysie panstwa - w odbiorze spolecznyrn
skutecmosc i zrozurnialose dzialan politycznych osi,!gn~la stan krytycmy.
Elity przestaly bye naturainyrn zapleczem intelektualnyrn wladzy - coraz
cz~Sciej miast zrodlem sily (moralnej), staj,! si~ zroolem zgorszenia - tak
brzmi oskari:enie.
Jakie s,! powinnosci intelektualistow w Zyciu publicmyrn - czy wycofa
nie si~ na pozycje klerkizmu jest dzisii.'j koniecznosci,!, czy - wr~cz
przeciwnie - dezercj,! i grzechem zaniechania? Na te pytania probuje
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odpowiedziee Wlodzimierz Bolecki w swoich Szkicach na wszelki wypadek
drukowanych w 55 numerze "Pulsu":
"Polityka to nie miejsce dla autorytetow moralnych i intelektualnych,
lecz obszar dzialan praktycznych. Polityk,! rz'!dzi koniunktura, a moral
nosci,! - ruezmiennosc: wiernosc zasadom, ludziom, sprawom , ideom.
N aturalnym zapleczem politykow jest wi~c w demokracjach parlamen
tamych klasa srednia (zawodowo zwi 4zana z praktyczn4 stron4 Zycia), co
jednak rue oznacza, ie wybitni politykami nie mog4 bye intelektualisci.
W Zyciu spoleczenstw nigd y przeciei rue ma zbyt duio rozumu. 0 jednym
wszaki:e naleiy parni~taC: nikt nie moi:e pelnie fWlkcji polityka dzialaj4ce
go w aparacie panstwa lub partii a rownoczesnie bye intelektualist'!.
Polityk bowiem musi bye posluszny interesowi swojej partii lub racji stanu
panstwa, lub rozmaitym ukladom personalnym, ktore go wyniosly do
wladzy lub pozwalaj4 t~ wlad~ utrzymae.
Tymczasem powinnoSci 4 intelektualisty - jak pi~knie pisal przed laty
Stanislaw Ossowski ( ... ) - jest brak posluszenstwa w mysleruu. Na tym
polega sluiba spoleczna intelekiualisty, aby pelni4C swe zawodowe czynnoSci
nie bye w mysleniu poslusznym. Pod tym wzgJ¢em nie wolno mu bye
poslusznym ani synodowi, ani komitetowi - ani cesarzowi , ani Panu Bogu.
1eieli intelektualista jest posluszny, jeieli dostosowuje swoje POgJ4dy do
czyjejs polityki - na Zyczenie, lub na rozkaz, z przyjacieIskiej 10jalnoSci lub ze
strachu przed Opini4 publiczn4 - wtedy sprzeniewierza si~ swojemu powola
niu i swoim obowi4Zkom. (...) IntelektualiSci S4 dzis absolutnie niezb¢ni
jako ludzie nie zwi 4zani z establishmenlem wladzy, ktorych obowiltzkiem jest
podd awanie pod niezaleiny i bezinteresowny oSltd wszystkich wymiarow
Zycia publicznego - taki:e POgJ4dow samych inteIektualistow."
leieIi zatem glownym nakazem moralnym form ulowanym wobec elit
stanie si~ niezaleinose i krytycyzm - powr6ci znow pytanie: jak tak 4
programow4 rueufnosc pogodzie z wiant? Czy poj~ie " wierz4cego intelek
tualisty" rue jest sarno w sobie sprzecznosci 4? Czy chellC bye loj alnym
czlonkiem KOScioia moi na zachowae d uchoW4 niezaleinose? Czy w pod
porz4cikowaniu si~ dogmatom i hierarchicznej strukturze Ko&ciola nie tkwi
taue grozba kolejnej - odmiennej, lecz rownie szkodliwej - "zdrady
klerykow"? Jdli nawet sprzecznoSci te okazuj4 si~ bye niejednokrotnie
pozorne - towarzysZllce im rozterki i dylematy S4 prawdziwe, dlatego
powinnoSci 4 intelektualisty jest ich formulowanie.
"Przeczye, wierzye i calkowicie w4tpie jest tym dla czlowieka, czym
bieg dla konia" - t~ mysl Pascala cytuje jako motto Czeslaw Milosz
w publikowanym po raz pierwszy tekScie Gdyby to moina bylo powkdzkc...
w ostatnim, spomionym numerze "Res Publiki" (11 /1 2 - 91).
"Troch~ dzisiaj przesadzamy z trudnoSciami wiary - pisze Milosz - bo
w przeszloSci, kiedy religia byla spraw4 obyCzaj ow4' bardzo niewiel u ludzi
umialoby powiedzie6, w co naprawd~ wierz4 i jak. Utrzymywala si~ jakby
strefa posrednia, przekonan polSwiadomych, a podtrzymywalo j4 zdawanie
si~ na kast~ kaplansk 4. Podzial funkcji spolecznych wyst~powal rowniei
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w dziedzinie religii, jakby przeci~tni smiertelnicy zwraca1i si~ do kaplan6w
ustalaj¥: warunki niepisanej umowy: my b~ ziemy uprawiae rol~, wojowae,
handlowae, a wy za nas b¢ziecie mamrotae modlitwy, kropie, odprawiae
poboine pienia i przechowywae w waszych k Sl~gach wiedzy 0 tym, w co
trzeba wierzye. Wainym skladnikiem aury, jaka otaczala mnie w dziecinst
wie, byla obecnosc kIeru wyr6i:ni aj~go si~ sposroo otoczenia strojami, na
co dzien i w koSciele, gestami , j ~kiem . Sutanna, omat, wst~powanie
kaplana na stopnie przed oltarzem, jego intonacje po laCinie, w imieniu
i zamiast wiemych, wytwarzaly jakby poczucie bezpieczenstwa: ze jest jakas
rezerwa, na kt6rej w ostatecznym rachunku moina polegae, ze oni, to jest
kasta kaplanska, robill to »za nas«. Potrzeba autorytetu jest silna w czlowie
ku, ale wydaje mi si~, Ze byla ona u mnie silna wyjlltkowo, i kiedy po
Vaticanum II kIer si~ rozebral, czegos mi zabraklo. (... ) Po Vaticanum II kIer
rozebral si~ nie tylko ze swoieh szat i laciny, ale takie, przynajmniej tu, gdzie
to pisz~, z j~zyka ustalonych od stuleci formul, jakieh uiywal w kazaniach.
Kiedy jednak odezwal si~ j~zykiem gazet, ujawnilo si~ umyslowe nie
przygotowanie i slabosc zastraehanyeh, cz~sto malyeh ludzi, klaniaj¥:yeh si~
)}swiatu«, kt6rego my, laicy, mielismy aZ nadto dosye. (..) Moze tak bye
powinno i Sll to niepoj~te drogi Dueha Swi~tego, poczlltek dojrzaloSci
czlowieka i powszeehnego kaplanstwa, zamiast kaplanstwa jednej kasty?"
, Przekonanie 0 upadku autorytet6w (nie tylko koscielnych) i kryzysie
elit jest powszeehne - i ehyba tylko Milosz pr6buje dostrzee tu paradoksal
ne dzialanie OpatrznoSci ... Niepokojowi przed zalewem barbarzynstwa
w zyci u publicznym towarzyszy pytanie 0 odpowiedzialnose i 0 to, ezy nie
jest to przypadkiem proces autodestrukeji, ezy elity same, wlasnym
"przykladem" nie zasluzyly na utrat~ szaeunku spoleczenstwa.
"Zyjemy po koncu jakiegos swiata - oznajmia Adam Miehnik w wy
wiadzie Klo larga za bro ~ Lwa Tolsloja? przedrukowanym w kwartalniku
"Brulion" (nr 19 A - 92) - kiedy wszystkie systemy wartoSci i wzory
zaehowan ulegajll gwaltownym przeobrazeniom. Polapae si~ jest w tym
straszliwie trudno, dlatego ze glos prawdy jest cienki, subtelny, kruehy,
a przeciw niemu idzie jakis barbarzynski , wyzwolony wrzask. ( ...) Wcillz
obserwujemy proces destrukeji autorytet6w i wartosci. Bylem kied ys
swiadkiem, jak wysoko w naszym panstwie postawiona osoba publieznie
rozmawiala z Jerzym Turowiezem tak, jak si~ rozmawia z uezniakiem.
Pomyslalem, Ze na moich oezaeh dokonuje si~ cos bardzo niebezpieeznego.
M6willC j~zykiem rosyjskiej historii to jakby »griad uszczyj eham« targal za
brod~ Lwa T olstoja. Tamto :zdarzenie mialo ci~zar symbolu. Jdli ktokol
wiek uwaza, Ze z Turowiezem mozna tak rozmawiae, to - ob oj~tnie kim on
jest - daje w ten spos6b wyraz swojej pogardy dla kultury. Bo kultura
polega na tym wlasnie, Ze z kims takim jak Turowicz, Stryjkowski, jak
Marian Brandys, Konwieki ezy Herbert, nie wolno tak rozmawiae. Po
prostu nie · wolno. Kto tak robi, dopuszeza si~ pogwalcenia pewnego
sacrum. Wolno oczywiScie polemizowae i spi erae si~, ale musi bye
zaehowana jakas kultura polemiki."
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Tabu, 0 ktorym mowi Michruk, nie jest kolejnym ograniczeniem prawa
do krytycyzmu i ruezawislosci s,!dzenia. Respekt dla autorytetow, jako
elementama regula zycia publicznego nie oznacza posluszenstwa surnienia;
jest uszanowaniem konwencji, fonn komunikowania siy, ktore w Zyciu
spolecznym urastaj,! do jednej z naczelnych wartosci. Wydaje siy, ze
wlasnie umiejytnosc rozrozruenia - pomiydzy szacunkiem naleznym oso
born a grozb,! koniunkturalnego uzalemienia siy od nich, pomiydzy
niezaleZnosci,! duchow,! i niebezpieczenstwem umyslowej anarchii, pomiy
dzy krytycyzmem tworczym a destrukcyjnym i jalowym - staje siy
g10wnym wyzwaniem dla polskich elit intelektualnych, takze, a moze
przede wszystkim tych uznaj,!cych si~ za zwi'!zane z KoSciolem. Dwa
przyklady refleksji powaznej, krytycznej wobec rue tyle gtoszonych przez
KOSciol pra wd wiary, ile wobec praktyki zycia religijnego; a wiyc krytyki
nie obraiaj,!cej rukogo a wr~z przeciwnie - prowokuj,!cej do namyslu
i rachunku sumienia.
W cytowanym juz tutaj tekScie z "Pulsu" Wlodzirnierz Bolecki pisze
o znaczeniu spolecznego funkcjonowania jyzyka i jego wplywie na nasz'!
swiadoinosc: "Dobor poszczegolnych slow, ich uklad w zdaniu, w akapicie
lub w calym tekScie, powtarzalnosc lub uzycie jednorazowe, konteksty
blizsze i dalsze (... ) cala gama srodkow, chwytow i figur retorycznych,
ktore rna do dyspozycji wspo/czesny uZytkownikjyzyka, ale zarazem, kt6re
czyhaj,! na odbiorcy jak na swoj,! ofiary. Dla wielu ludzi rzeczywistosc jest
przeciez jedynie tym, co siy 0 niej mowi i pisze. (...) Szczegolnymi
odbiorcami wypowiedzi jyzykowych S,! dzieci chlon,!ce - jak g,!bka wod y
- wszystko, co slysz,! i czytaj,!. Pozbawione wiedzy 0 technikach jyzykowej
perswazji (...) wierz'! w rzeczywistosc na slowo. Niekiedy na cale Zycie.
W Moim kalechizmie przeznaczonym dla dzieci trzeciej klasy szkoly
podstawowej (Sandomierz 1985), ktorego autorami S,! Bp. E. Materski
i S.W. Hekker, stowo »Izraelici« pojawia si y kilkakrotnie miydzy innyrni
w rozdzialach poswiyconych »niewoli egipskiej« i przykazaniom jakie
Mojzesz otrzymal od Boga na gorze Synaj. Nie wiadomo jednak, jakiej
narodowoSci byli wymierueni przez M6j kalechizm MeIchizedek, Zacheusz
oraz inne postacie Nowego Tesamentu. Moze to i lepiej, skoro dzieci ucz'!
siy uniwersalnej historii wszystkich ludzi, a imiy, ktore powinny zapamitrtac
to po prostu - Czlowiek. W tym samym Moim kalechizmie pojawia sitr tez
slowo »Zydzi« - bez jasnego zwi,!zku z wymienionymi wczesruej »Iz
raelitami«. Pojawia siy tylko jeden, jedyny raz, w nastypuj,!cym zdaniu:
»Po ostatniej wieczerzy Jezus zostal uwiyziony przez Zydow« (s. 88). Dzieci
maj,! dobr,! pamiyc."
Przyklad drugi pochodzi z omawianego wyzej artykulu Milosza - re
flcksja nad tematem, ktorego cZysto unikaj,! zawodowi publicySci KOSciola,
a ktory ,taj zostal potraktowany przez autora z cal,! weWnytrZIl,!
uczciwosci ,! 1 bezradn osci,!: " Katolik powinien wiedziee, co s,!dzic 0 dzi
siejszej moralnosci seksualnej i 0 malZenstwie: Otoz nie mam 0 tych
sp rawach Zadnego zdania i nie dlatego, ze odnoszy siy do ruch obojtrtnie.
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Na odwrot, wydaj~ mi siy one kl uczowe. (... ) Nie mogy wystypowae w roli
Katona, skoro swoboda seksualna byla juz przez moje pokolenie, ch oe
niezbyt jawnie, przyj yta. Zarazem jednak wychowanie katolickie, jakie
otrzymaiem, narzucalo moralnosc jak najScislej repre syj n~. Tu znow jest
powOd , dla ktorego nie bard zo ufam swoim s~do m . Nie mogy powied zie6
nic dobrego 0 represji, ktora mnie w jakis sposob kaleezyla i zatruwala
wyrzutami sumienia, tak ze nie nadajy siy na nauczycie1a konserwatywnych
przepisow etycznych. Zarazem jednak zadajy sobie pytanie: te powsci~gi
i samo-zakazy, bez ktorych niemoZliwe s~ zwi ~zki monogamiczne, czy nie
m aj ~ zasadniczego znaczenia dla kul tury, jako szkola dyscypliny? Bye
moze glosiciele »wolnej miloSci« bardzo by siy zmartwili widz~c, ze dzisiaj
ich kaznodziejstwo wygl~a wrycz purytansko. Ale i 0 rozerwaniu wiyzi
pomiydzy se k~m i p iodnosci~ nie potrafiy nic rzee poza tym , ze to jui
nast~pilo. SubtelnoSci teologow wyd aj ~ mi siy w~tpliwe i nie dostrzegam
roi:nicy w srodkach stosowanych, jezeli wspoln a jest ich sila sprawcza, to
jest chytrosc ludzkiego umyslu zwracaj~ca siy przeciwko N aturze. Co nie
znaczy, ze do nawolywan papieza odnoszy siy jak ci postypowi katolicy,
ktorzy slys ~ w nich tylko glos obsku rantyzm u. Rzecz jest, jak powied zia
lem, glybsza niz si y wydaje i wewnytrzne rozdarcie glowy KoSciola
swiadczy 0 poczuciu odp owiedzialnosci za caly nasz gatunek w chwili
jakiejs wielkiej jego mutacji."
Na koniec cos dla zaniepokojonych n admiern ~ nieufnoSci~ ideow~
tworc6w i intelektualistow. Pamiytae bowiem nalezy, ie zadaniem elit jest
nie tylko programowe niep osiuszenstwo i bezustanne wystawi anie wartosci
i idei na proby - ale takze tych wartosci obrona i ci~gl e, uparte
przypominanie "kilku prawd, co nie nowe". Pisze 0 tym Jozef Hen lla
lamach "Kresow" (nr 9-10/92) we fragmencie drugiej ksi ~gi Nie boj(} S l(}
bezsennyeh noey: "Zarzucaj~ mi czasem, Ze prawdy, ktore zawieraj ~ moje
opowiadania, nie s~ nowe, ze juz ktos je przede mn~ wypowiedzial.
Zupelnie tak, jakby prawda, raz odkryta, towarzyszyla nam odt~d stale,
jak np. wynalazek kola czy telefonu , i ludzkosc z niej skwapliwie
korzystala. Gdyby tak siy rzeczy mialy, swiat bylby juz dawno rzeez~pos
polit~ ani els k~ . W rzeczywistosci prawda nieustannie jest zasypywana
gruzami i popioiami , spod ktorych trzeba j~ wci~z na nowo wydobywae.
I oczyszczon~ - ukazywae. Jdli jakas prawda jest cenna, jdli jest
- pozwoly sobie tak sil? wyrazic - p raw d z i w a, powinna bye przypomina
na. Nie trzeba siy bac powtorzen. Zapomniana, w innym czasie, wsrOd
innych ludzi znowu zajasnieje. Ogrzeje i oswieci."
Krystyna Czerni
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KRONlKA
KRAKOWSKA

KULTURA NA RYNKU
- RYNEK KULTURY
CZYLI MASY I ELITY

ZakOl1czyl si~ w Krakowie Europejski MiesiOlc Kultury. ZniknOlI
z Rynku zabawny i pomyslowy "akcent plastyczny" - kalendarz wydarzen
dnia. Zdj~to, g~sto rozmieszczone, flagi Wspolnot Europejskich. Zacz~ly
si~ lipcowe deszcze i burze. Na zabytkowych dziedzincach, w teatrach
i w galeriach - pustawo. Organizatorzy tego ogromnego festiwalu artys
tycznego tkwiOl w Zrnudnym bilansie. Jakie sOl natomiast zyski i straty
mieszkanc6w Krakowa? Czy przekonali si~, ze "kultura" jest sensem.
i przyszloSciOl miasta, ze jest to dobry interes nie tylko dla artystow? Czy po
latach przymusowego "sojuszu swiata pracy z kulturOl i naukOl", przelama
nych na krotko przyjazniami czasu "Solidamosci", sztuka nie stala si~
znowu przyjemnokiOl tylko dla elit? Slyszalo si~ glosy, ze ten festiwal rue
przekroczyl zakl~tej gran icy Plant, ze wlaSciwie atmosfer~ niezwykloSci
mozna bylo odczuc tylko na Rynku...
I tak wlasnie bylo! Ten cudowny plac, mimo Ze juz w latach 70-tych
nazywany byl "salonem miasta", teraz dopiero odzyl, zablysnOlI, za
czarowal. I od rana do rana przybywaly tam tlumy najprzeroiniejsze,
zachwycone a to wyst~pami orkiestr wojskowych z rMnych krajow, a to
niepromowanym przez nikogo zespolikiem z Ukrainy. PrzeiywajOlce ak
tualn Ol po wag~ ozywionej przez "Piwni~ pod Baranami" przysi~gi Naczel
nika K OSciuszki, podziwiajOlce zywy obraz Holdu Pruskiego wedlug
Matejki (tez pomysl "Piwnicy"). BaiujOlce noC'! z okazji Dnia Dziecka,
tancujOlce ch~tnie do kaZdej muzyki, calonocnie szalejOlce z okazji imienin
Piotra Skrzyneckiego. Zapatrzone w zupelnie niezwykly obraz, jakim byla
projekcja filmu " Metropolis" Fri tza Langa na wielkim ekranie, ustawio
nym na tie R atusza i ksi~zyca. (Tu nie mog~ powstrzyrnac si~ od jednej
uwagi: w zeszlym roku, wraz z KrystynOl Zachwatowicz, usilowalysmy
namowic wladze miasta do wydania zakazu zaslaniania Ratusza r6Znego
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rodzaju dekoracjami. Nic z tego, sila przyzwyczajenia organizatorow
wyst~pow estradowych jest wi~k sza. W tym jednak przypadku - ekran
wymodelowany w rytm elewacji stoj~cych za R atuszem, niezwykly obraz
fIlmowy, wspaniale sugestywna muzyka - dla mnie bylo to jedno z trwalych,
gl~bokich wrai:en tego czerwca, choe mm sam w sobie jui: nie dla naszego
czasu) . I jeszcze cos: ten tlum bawil si~ "kulturalnie"! Nawet trzydzieSci nocy
nie dalo tyle agresji i smieci co jedna "noc paryska" na Florianskiej dwa lata
temu! Jaki mechanizm zadzialal? T en tlum wchodzil tei: do galerii (niesamo
wity wprost tlok na wernisaiu wystawy Gustava Klimta czy Vasarely'ego),
obsiadal wszelkie mowwe miejsca na wszystkich koncertach.
Bardziej snobistycznie bylo na niezliczonych spektaklach teatralnych,
choe i w tym przypadku sale byly peine (zlosliwi twierdzili, i e przerzedzaly
si~ w antraktach). Program teatralny, arcyciekawy, skonstruowany zostal
przez dr J ozefa Opalskiego, ponosz~go w ogole odpowiedzialnosc artys
tyczn~ za calosc festiwalu. Wiem, Ze nie wszystkie plany p. Opalski ego ziScily
si~, ale zrobil on rzecz dot~ rzadko publicznie podkreSlan~: powiedzial
wyraZnie, zapytany p rzez reporterk~ TV, dlaczego sprowadzil tyle in
scenizacji Witkacego: "Bo lubi~!" Jak nie lubie p. Opalslciego zajak:i:e godn~
polecenia odwag~ cywiln~! Chcialabym wymienie w tym miejscu wszystkie
teatralia, ale musz~ odeslae Czytelnikow do programu EMK. Powiem
- , statystycznie. Najwi~j biletow sprzedano nil. spektakle Towarzystwa
Praktyk Teatralnych Gardzienice. N ajpopularniejsz~ osobistoSci~ byl Peter
Brook, ktory procz zaprezentowania publicznoSci swego slynnego, 6-godzin
nego fIlmu "Mahabharata" i wielu r6Znych spotkan z mlodziez~, teatraln~
i nie tylko, otrzymal jako pierwszy nagrod~ im. Tadeusza Kantora.
Chc~ tei wymienie organizatorow innych dzia/ow artystycznych: Pani~
Bogn~ Dziechciaruk, odpowiedzialn~ za ekspozycje plastyczne, zespol
Muzeum Narodowego w Krakowie pod dy r. Tadeusza ChruScickiego
("Orient w sztuce polskiej", nowe ekspozycje zbiorow wspo/czesnej sztuki
poiskiej, cztery cykle grafik Francesco Goyi, monograficzna ekspozycja
obrazu EI Greca "Grupa Laokoona", wypoZyczonego z Waszyngtonu
w zamian za "Dam~ z gronostajem" - wstyd podawae te wydarzenia
w nawiasie...); p. Wojciecha M archwic~ - tworc~ i organizatora programu
muzycznego. Ten ostatni trafil na ni edocenion~ chyba jak dot~d milosc
Krakowian do muzyki; frekwencja na koncertach byla najbardziej spek
takulama. Ta milosc zreszt~ ukazala si~ jui od pocz~tku sezonu, melomani
wypelniali szczelnie Filharmoni~ odk~d jej dyrektorka zapowiedziala, Ze
zespol lye b¢zie tylko z tzw. kasy, a dowody sympatii po nieszcz~sliwym
poiarze budynku by/y niezwykle.
Wydarzeniem samym w sobie by/ - pod kaidym wzg1~em - III
Festiwal Kultury Zydowskiej, osmiodniowy przeg1~d sztuk wszelkich,
z wi~kszym jak dot~ udzialem sztuki i artystow z Izraela. I tu dygresj a; nie
wszyscy wied z~, Ze wladze panstwa Izrael niech~tnie odnosily si~ do
tradycyjnej sztukijiddish, nalegaj~c na wypracowanie wlasnych, izraelskich
wzorc6w. W Krakowie na Kazimierzu splotly si~ ze sob~ te roine tradycje
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jednego narodu, a publicznosc, glownie mloda i nie dotkniyta resentymen
tami, chlonyla to wszystko w sposob czasemjeszcze bardziej zywiolowy niz
"prod ukcjy europejsk;!".
Mlodziez byla zresztll wszydzie ogromnie wid oczna. Tak wsrOd publicz
nosci, jak i wsrOd wykonawcow; studenci-artysci: najmlodsza generacja
malarzy europejskich szkol artystycznych na ASP, studenci Akademii
Muzycznej w Krakowie w Wielldej mszy h-moll 1.S. Bacha pod d yr.
Helmutha Rillinga, miydzynarodowe warsztaty teatralne pod auspicjami
PWST, uczestnicy spotkan z teatrem Luld Ronconiego, Petera Brooka
i 1.P. Carriere'a. Mlodzi zapelniajllcy kina na przegllld zie fil mow Pier
Paolo Pasoliniego, zapatrzeni w jego "kino smierci" - czy przygotowani?
Tu wlltpliwosc: czemu Pasolini? Czy rzl!d wloski, kt6ry okazujllc wielkll
przyjazn Krakowowi sfinansowal znaczllcll cZysc budi:etu EM K , chcial
przedstawic tylko jedno wielkie wloskie nazwisko? Szkoda...
Szkoda tez, ze nie udalo si y zaprezentowac wiykszej liczby artystow
z kraj6w dawnego "wsp61-bloku". Wzruszajllca i zabawna - dla nas
- opowiesc dziewczyny ze Lwowa 0 tym, jak wielkie klopo ty musieli
pokonac muzycy z Huculszczyzny, zaproszeni na wsp6lny koncert z ze
spolem Gardzienic, uprzytomnila moze niekt6rym, it: jednak stale pelnimy
funkcjy jakiegos przed-murza, przed-pola czy inaczej - sluzy.
Wrocy do porownania: sztuka masowa - sztuka elitarn a. Proszy, by
Czyteinicy (elitarnego przeciez) "Znaku" wybaczyli mi - pracujy wszak
w telewizji, najbardziej mass - i to jest staly temat dyskusji w mojej
redakcji. Jestem tei: c6rkll czlowieka, ktory wozil najwiykszy repertuar
teatralny po najdalszych kresach II Rzeczypospolitej. Wierzy glyboko wiyc;
ie kaidy czlowiek docenia Sztuky Prawdziwll, a ten trudny moment,
w ktorym siy znajdujemy, wywodzi siy z 40-c1etniej niechyci do elit
(dodatkowo zagraia nam Myszka Miki & Co. choc mam cichll nadziejy, ze
to Francja tym razem odegra roly przed-murza). Wszystko to piszy, by
podkrdlic strategiy organizatorow EMK, ktorzy z mego punktu te
le-widzenia znakomicie wykorzystali dydaktycznll rely sztuki . Telewizja
zreszt'l, nie informujllc odpowiednio na bieillco 0 festiwalu ze wzglydu na
"gor'lce" wydarzenia polityczne, dlugo jeszcze bydzie ko rzystac ze zrealizo
wanych w czerwcu materialow.
Dyrektor Miydzynarodowego Centrum Kuitury w Krakowie, Jacek
Purchla, glowny koordynator przedsiywziycia, pod krd la wielkoaspek
towosc Europejskiego Miesillca Kultury: jego roly polityczn'l - integracjy
poprzez kultury ze Wspolnotami Europejskimi (umoiliwi on 'l zresztll dziyki
fmansom WE), promocyjn'l - dla artystow, a takie oczywiScie dla naszego
piyknego miasta, ekonomiczn'l - bo jednak zaoszczydzilismy dziyki wspar
ciu finansowemu oficjalnych instytucji europejsldch, ktore przekonaly siy
niew'ltpliwie, ie warto inwestowac w polsk'l kult ury, wreszcie - naukow'l,
bo w czerwcu odbylo siy w Krakowie ldlka ud anych miydzynarodowych
sesji (Kopernikanska, poswiycona region alizmom Europy Srodkowej,
Schulzowska i Witkacowska). Odbylo siy tei Miydzynarod owe F orum

Inwestorow Turystyki, co zapewne da Krakowowi bardzo konkretne
korzysci, wl~cznie z t~ , ie nast~pny tego rodzaju festiwal b~zie lepiej
rozpropagowany w swiecie. Teraz bowiem nie dopisali ani zagraniczni
turySci, ani dziennikarze.
A ie taki - choc moie nie ai tak bogaty, program artystyczny powinien
stac si~ czerwcow~ specja1noSci~ Krakowa - nie ulega iadnej w~tpliwoSci.
S~ jui przecid: trzy sukcesy: Festiwal Mroika w 1990, program artystyczny
towarzysz~cy sympozjum KBWE nt. dziedzictwa kulturalnego w 1991,
i tegoroczny, tak g~sty w wydarzeniach, ie nie bylo chyba nikogo, kto
moglby wszystko zobaczyc i wysluchac. Natomiast - wszystkie 60 000
biletow zostalo sprzedanych, znikn~ly zapewne wszystkie plakaty i katalo
gi. Z okazji EMK wydano rowniei kilka cennych ksi~iek: Cracow Jana
Ostrowskiego. (MCK), I-szy torn monografii Dzieje Krakowa Jerzego
Wyrozumskiego (WL), Ulice i place krakowskiego Kazimierza Boguslawa
Krasnowolskiego (Universitas), Krakowski Kazimierz. Dzielnica zydowska
Stanislawa Markowskiego (Arka), wyszedl rowniei numer specjalny "De
kady Literackiej".
Na przyszly rok dyrektor Purchla zapowiada dwie wystawy: Egona
Schiele i "mlodego" Kokoschki, ktore sfinansuje rz~d austriacki. Corocz
nie tei i uroczYScie wr~czana ~zie nagroda im. Tadeusza Kantora. Kto
b~zie organizatorem czerwca'93? Kto doprowadzi te czerwce do roku
2000, kiedy to Krakow wraz z Norymberg~ maj~ zostac uznane za
"kulturalne stolicy Europy"? Co to dopiero b~zie za niezwykle wydarze
nie? Tego na razie nie wiemy, iycz~ jednak wszystkim, ieby dostarczono
i masom i eiitom rownie wielkiej przyjemnosci jak ta, ktora jeszcze trwa
w naszej pami~ci.

Maria Osterwa-Czekaj
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KARL BARTH (1886--1968) duchowny i teolog KoSciola reformowanego, tw6rca
i czolowy przedstawiciel teologii dialektycznej. Studia w Bernie, Berlinie, Tybindze,
Marburgu. Publikacja komentarza Der R 6merbriefi dyskusja wok61 niego przyni os
la mu rozg.los i utorowala drog~ do kariery naukowej; w 1921 objlll kated r~ teologii
systematycmej w Getyndze, w 1925 przeni6sl si~ do M iinster, 1930-1935 wyklad al
w Bonn. Inspirowal i wsp61organizowal opozyc~ wyznan prostestanckich przeciwko
hitleryzmowi; w 1935 odm6wil zloienia przysi ~gi wiernosci kanclerzowi Rzeszy,
w wyniku czego stracil stanowisko i przeni6s1 si ~ do Bazylei; nadal jednak
w apelach, listach i odezwach wzywal do oporu. W latach powojennych, kontynu
ujllc pra~ naukowll, nie rezygnowal z duszpasterstwa oraz angai:owal si ~ w biei:llce
problemy KoSciola i swiata. Bral udzial w Amsterdamskim Zgromad zeniu Ogolnym
ERK. Z powodu choroby nie skorzystal z zaproszenia na Sobor Watykanski II.
Bibliografia prac Bartha liczy ok. 580 pozycji.
KRYSTYNA CZERNI, ur.1957, historyk sztuki. Por. nota or 442.
KRZYSZTOF DOROSZ, ur. 1945, absoJwent anglistyki UW, dziennikarz i eseista,
pracuje w Sekcji PoJskiej BBC. Por. nota nr 444.
KS. MICHAL HELLER, mozof przyrody, teoJog. Por. nota nr 442.
SOREN KlERKEGAARD (1813-1855), mysliciel i pisarz. Mysl Kierkeggarda
kszlaltowala si~ w opozycji z jednej strony do filozolii Heg/a, z drugiej do praktyki
olicjalnych KOSciol6w chrzeScijanskich w Danii . Przenikni~ta g.I~b oko doswiad 
czeniem etycznym i religijnym kladzie nacisk na niepowtarzalnll, pr zenikni~tll
poczuciem trwogi i pragnieniem NieskonczonoSci, indywidualnllludzk ll egzysten cj~,
ktora musi nieustannie w calkowitej "autentycmosci" decydowaC 0 swoim zbawie
niu poprzez wolny osobisty kontakt w wierze z Chrystusem. Wspaniale li teracko
analizy Kierkegaarda oddzialaly decydujllco na egzystencjalizm, a . taki:e mozoli/(
dialogu. GI6wne dziela, tlumaczone na polski: Albo-albo, Bojai.iz i dri enie, Choroba
na smierc, Okruchy jilozojiczne, Chwila. WcillZ nieprzetlumaczone najwai:niejsze
dzielo Kierkegaarda: Nienaukowe pas/scrip/urn do okruchO w jilozojicznych, a tak i:e
Dzienniki.
JAN ANDRZEJ KLOCZOWSKl OP, lilozof i teolog, Por. nota nr 441.
ADAM KRZYZANOWSKl (1873-1963), absolwent prawa UJ, odbyl studia
uzupetniajllce w BerJinie i Lipsku, piastowal szereg funkcji w Uniwersytecie
JagielJonsldm i PAU, specjalista i wykladowca ekonomii politycznej, metod ologii
ekonomii, demografii, skarbowosci a takie etyki. Autor licznych rozpraw specjaJis
tycznych (m.in. przedstawil oryginalnll klasylikacjl( pienilldza, jego funkcji wartosci
i zagadnien kredytu , badal zagadnienia wzrostu i spadku cywili zacji w swietle
koncepcji AJ.Toynbeego). Wydal m.in . Teoria Malthusa (1 908), Pien iqdz (1 91 1),
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Zalozenia ekonomiki (1919), Nauka skarbowosci (1923), Dolar i zloty (1936), Wiek
XX (1 947), ChrzeScijaruka moralnose polityczna (1948). Posel na Sejm z ramienia
BBWR (1927-31 ) i SD (1947-1949). Wykladowca lajnego nauczania w UJ.

MARIA OSTERWA-CZEKAJ, od roku kieruje RedaKcj~ Publicystyki Kulturalnej
OTV w Krakowie. Z zawodu designer, od ok. 10 lat przekwaliflkowana na
organizalora kuItury, najpierw "niezalemej", polem " wolnej", prowad~c np.
pr opagand~ wizualnll kampanii wyborczej "Solidarnosci" w 1989 i 1990, wreszcie
jako urZ¢nik krakowskiego Magislralu odpowiadaj~c za organizacj~ festiwalu
arlyslycznego sympozjum KBWE. Mieszka w Krakowie.
ZBIGNIEW PASEK, absolwent polonislyki i religioznawslwa, asyslent w Zakladzie
Hislorii ChrzeScijanslwa Inslytulu Religioznawstwa UI. Por. nota nr 445.
GRZEGORZ PRZEBI NDA ur. 1959, absolwenl fllologii rosyjskiej UJ, dr, ttu macz.
W lalach 1990-1 992 red aklor naczelny wydawniclwa "Arka". Publikowal w czaso
pismach specjaJistycznych oraz m.in. "Arce", "Tygodniku Powszechnym", "Zna
ku". Wydal Wlodziemierz Solowjow (Krakow 1992).
JANUSZ TAZBIR, profesor Inslytulu Hislorii PAN w Warszawie, od wielu lal
zajrnuje si~ dziejami kuItury oraz ruchow religijnych w Polsce XVI-XVIII slulecia.
Oglosii kilkanascie ksilliek z tego zakresu, wSroo klorych na uwag~ zasluguj~
rOA'rawy p oswi~cone dziejom ruchu reformacyjnego oraz polskiej lolerancji (m.in.
Parutwo bez stosow). Oslalnio wydai pra~ 0 polskich echach odkrycia Arneryki
(Polska slawa KrzysztoJa Kolumba, Warszawa 1991) i dziejach glosnego falsylikalu,
jakim byiy ni ew~tpliwie lzw. Pro tokoly mfdrcow Syjonu (Protokoly mfdrcow Syjonu.
Autentyk czy Jalsyfikat? Warszawa 1992). Zloiyl do druku lorn szkic6w po
swi ~conych okrucienslwu w nowoi:ytnej Europie (ze szczegolnym uwzgllXlnieniem
slosunkow pol skich XVI-XVIII wieku).
PAUL TILLICH (1886--1965), wybilny niemiecki leolog proteslancki, po dojsciu
HiUera do wiadzy emigruje d o Slanow Zjednoczonych i przyjmuje obywalelslwo
amerykanskie. Wykladowca Union Theological Seminary w Nowym Yorku, uniwer
sytelu Harvarda i Chicago Divinily School. W swych p ogl~d ach I~czy lradycj~
au gu slyn sk ~ z fllozofl~ egzyslencjaJn~. Aulor licznych rozpraw z zakresu leologii,
Iilozofli kultury, fllozofLi spolecznej i psychologii gl~bi. Jego glowne dzielo lo
Systematic Theology (1.l-3, 1951-1 963); po polsku ukazaly si~ Mfstwo bycia (Paryi
1983) i Dynamika wiary (poznan 1987).
BOGDAN TRANDA, ur.1929 w Poznaniu, abso1wenl Wydziaiu Teologii Ewan
gelickiej Uniwersytelu Warszawskiego, w 1953 roku olrzymai ordynacj~ na duchow
nego KOScioia Ewangelicko-Reformowanego, nasllepnic zoslal lnianowany wikariu·
szem parafri w Warszawie; w 1966 wybrany drugim proboszczem paralii. W ialu.::h
195&-59 odbyi slud ia uzupelniaj~ w Uniwersytecie Genewskim, uwienczone
dyplomem Graduale School of Ecumenical Sludies w Bossey k. Genewy. Od 1957
zasl~pca redak lora naczelnego miesi~znika religijno-spoiecznego "Jed nola" , po
swillconego ewangelicyzmowi i ekumenii, od 1969 red aklor naczelny. Najpierw
czlonek a polem wspolprzewodnicz~cy podkomisji do Spraw DiaJogu Ekumenicz
nego mi¢zy Kosciolem rzymskokalolickim a Koscioiami zrzeszonymi w Polskiej
Radzie Ekumenicznej. Czionek mi¢zywyznaniowego zespolu liumaczy Nowego
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Testamentu (BZTB). W 1989 delegat Kokiola na Generalne Zgromadzenie Swiato
wego Aliansu Kosciolow Reformowanych w Seulu, w 1980 na Zgromadzenie
Europejskie w Pojanie-Braszowie (Rumunia). Delegowany na zgromadzenia w Ot
tawie i Wiedniu nie otrzymal paszportu. Publikowal w "Jednocie", "Zwiastunie",
"Tygodniku Powszechnym", "Gazecie Wyborczej"; autor hascl w "Encyklopedii
Katolickiej". Mieszka w Warszawie.
JAN TURNAU, publicysta, teolog, dzialacz ekumeniczny, czlonek redakcji "Wi,.
zi", kieruje takie dzialem religijnym "Gazety Wyborczej". Mieszka w Warszawie.
KS. TOMASZ W~CLAWSK1, ur. ]952, dr hab., zajmuje si,. teologi~ fundamental
nil, problemami granicznymi filozofii i teologii. Profesor na Papieskim Wydziale
Teologicznym, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Wy
dal Obecnosc i spolkanie (1981), Elemenly chryslologii (1988); w roku bieill,cym
w Znaku ukaie si,. jego najnowsza ksillika Gdzie jesl Bog.
ELZBIETA WOLICKA, ur.l937, fIlozof, absolwentka malarstwa w Panstwowej
Wyiszej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie i filozofii KUL, dr hab., pracownik
Sekcji Historii Szluki. Wydala Mil symbol rozwini(!ly. W kr(!gu plaloilskiej her
meneulyki milow (1989). Tlumaczyla m.in. Anthony Blooma i Paula Evdokimowa.
Stale wspolpracuje ze "Znakiem", publikowala m.in. w "Zeszytach Naukowych
KUL", "Tygodniku Powszechnym" i "W drodze". Mieszka w Lublinie.
ANDRZEJ ZAWADA, krytyk literacki, llumacz. Por. nota nr 443.
ARKAD]USZ Z1ERN]CK], ur.1960, absolwent filozofii UJ, asystent w]nstytucie
Nauk Pedagogicznych i Spolecznych w filii US w Cieszynie, zajmuje si~ filozofill
wychowania. Mieszka w Bielsku-Bialej.
JADWIGA ZYLINSKA, ur. 1913, prozaik i eseistka. UkOllczyla Wydzial Humanis
tyczny Uniwersytetu Poznanskiego, debiutowala w 1931 na lamach prasy. Czlonek
b. ZLP i PEN-Clubu. Oglosila m.in. powieki Tajemniczy zamek (1934), Odzyskana
korona (1959), 210la wlocznia (1961), Gwiazda spadajqca (1980), zbiory opowiadan
i esejow historycznych Muzykanci z Bremy (1955), Hervor i jej bracia (1969),
Kaplanki. amazonki i czarownice (1972), Gospoda samobojcow (1977), Do kogo nalezy
swial (1977), Wyspa Dziwnego tarlu (1982), Spolkania po drugiej slronie Ius Ira
(1986), Gra w larola (1987), szkice autobiograficzne Dom, klorego nie ma (1970)
i Drogi. klore prowadzq dalej (1972). Publikowala m.in. w "Tygodniku Powszech
nym", "Tworczosci", "Znaku", "Wi~zi". Mieszka w Warszawie.

ISUMMARY: I
In the July issue of "Znak" we pu t a question : What Is Protestantism?,
being also the title of the opening article by Krzysztof Dorosz in which the
author refers to Paul Tillich's " Protestant principle", i.e. "divine and
human protest against any absolutist claims made in the name of
a relativism reality". Tillich himself elucidates his point in The Protestant
Prophesying and the Modern M an . A modern man who has built an
autonomous culture grounded in the Christian spirit, liberated by Protes
tantism; this autonomy, however, is being constantly threatened. It turns
out so fragile. when confronted with threshold situations experienced by
men. As the German theologian points out, Protestantism occurs whenever
a human threshold situation is foretold on the basis of an experience of
newly discovered bein g. This Protestant experience, likewise understood in
the way Tillich has defmed it, becomes the foc us of Tomasz Wr;x:lawski's
considerations entitled Protestants Tread the Borders. Besides that by
Tillich, other classic texts are Karl Barth's Night, a passage from an
extraordinary commentary to SLPaul's Letter to Romans, and excerpts
from Soren Kierkegaard's Diaries. Zbigniew Pasek taking for a starting
point M ax Weber's reflection on the unique character of work in the
Protestant religious doctrine, confronts The Protestant ethos of work with
Christian perfection . G rzegorz Przebinda, while relating Vladimir Solo
vyov's Dispute with Protestantism, ponders its up--to--datedness and sees it
as adeq uate starting point for ecumenic discussions. In The Impact of the
Reformation on the Post-Trident Catholicism, Janusz Tazbir suggests a new
way of viewing the religious history of Poland of the 16th and 17th cen tu ry ,
while Rev. Bogd an Tranda, a priest of the Evangelic Reformed Church ,
talks to Jan T urna u about Polish Protestant comm unity and the everyd ay
reality of cond uctin g di alogue with Catholics.
In the "Subject and Reflection" section Jadwiga Zylinska recalls of
Hanna Malewska (Die Toten reiten schnelf), Jan Andrzej Kloczowski OP
launches a review of animal symbolism (The Pelican), while Michal Heller
seeks to fmd Creative chaos in the empirical sciences.
The "Events - Books - People" part being with a text devoted to the
memory of Ignacy Jan Paderewski; the auth or, a late notable lawyer and
economist Adam K rzyzanowski, wrote this text in 1960, but. at that time
the censorship wouldn't let it be published. Today its meaning has become
very special. Elzbieta Woli cka discusses Romano Guardini's Lesson oj tile
Living Faith, while Arkadiusz Ziem icki menti ons Contemplation on Human
Paths by the Lesser Brothers of Jesus. Andrzej Zawada reviews J acek
Lukasiewicz'S book on modem Polish poems (The Eye of the Poem).
Finally, Maria Osterwa-Czekaj relates the E uropean Month of Culture,
organized this June in Cracow.

ISOMMAIRE: I
Nous nous interrogeons dans ce numero sur la nature du protestantis
me avec I'article de Krzysztof Dorosz qui, a la suite de Paul Tillich, en
commente Ie principe: "est--ce une protestation, humaine et divine, contre
tout absolutisme exerce sur les revendications, et ce, au nom de la relativite
de la realite". Tillich parlera lui-meme de la predication protestan te et de
l'homme contemporain. L 'homme contemporain, c'est-a-dire celui q ui,
libere de l'esprit chretien par Ie protestantisme, s'est forge une culture
autonome. Or, celle--ci est constamment menacee, fragilisee face aux
situations-limites que traverse l'homme. Le theologien alllemand montre
que Ie protestantisme est present partout ou s'annonce precisement une
situation-limite. C'est a cette experience-la que l'abbe Tom asz W~laws ki
consacre ses reflexions (Les protestants explorent les limites). Vient ensuite
un autre texte, deja classique, de Karl Barth, La Nuit , tire de son
commentaire extraordinaire de la Lettre de saint Paul aux Romains, ainsi
que des extraits des Journaux de IUerkegaard . Par ailleurs, Zbigniew
Pasek, en partant des pen sees de Max Weber sur Ie caractere exceptionnel
du travail dans Ie contexte de la doctrine religieuse du protestantisme,
presente I'ethos du travail de celui--ci et la perfection chretienne. Grzegorz
Przebinda evoque les demeles de Wlodzimierz Solowjow avec Ies protes
tants, s'interroge sur l'actualite de cette doctrine et y voit un bon point de
depart pour des discussions a caractere oecumenique. Quant a Jan usz
Tazbir, il engage a jeter un nouveau regard sur l'histoire confessionnelle de
la Pologne des XVIC et XVIIc siecles, dans son article sur L 'injluence de la
Rejorme sur Ie catholicisme post-tridentin . Un pasteur de l'Eglise Evan
gelique Refonnee, Bogdan Tranda, parlera des protestants polonais et de
leur di alogue dans un entretien avec Jan T urn au. Enfin, un calendrier de la
Reforme et un commentaire sur la genealogie du protestantisme, presen tes
separement, completent cette premiere partie d u cahier.
Au chapitre Themes et Rejlex ions, Jadwiga Zyli nska evoq ue la grande
figure de Hanna Malewska, Jan A. Kloczowsld OP inaugore son "bes
tiaire" avec Le Pelican, et Michal Heller traite du Chaos createur dans les
sciences empiriq ues.
La rubrique Evenements, Hommes et livres s'ouvre par les souvenirs de
l'eminent politologue Adam KrzyZanowski sur Ign acy Jan Paderewski: ce
texte, ecrit en 1960 et elimine de Znak par la censure conununiste de
l'epoque, revet aujourd'hui une signification toute particuliere. Eli:bieta
Wolicka reieve une des qualites de R. Guardini qui a su faire de sa theologie
une I~n de foi vivante. Publie par les Petits Freres de Jesus, Ie livre La
Contemplation des chemins de l'homme est recense par Arkadiusz Ziernicki.
Ce numero se termine par une note plus litteraire donnee par la recension du
livre de Jacek Lukasiewicz sur Ies oeuvres poetiq ues poIonaises contem
poraines (L'oeil du paeme) et par Ies echos du Mois de la culture europeenne
organise a Cracovie, rapportes par Maria Osterwa-Czekaj . .
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