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WNUMERZE: 

Kon1rkullura nie 1ylko wiltc nie wytworzyla allerna1ywy dla ins1rumenlalizmu 
i fu nkcjonalizmu wsp61czesnosci, ale sarna z nich wyrosla i je uskrajnila. W i.adnym 
razie nie promowala ona duchowosci w ma1erialis1ycznej cywilizacji kapilalizmu. 
Bylo raczej 1ak, iz zdegradowala ona duchowosc czynillc z niej przedmio1 
przyjemnoSci zmyslowej. Co nie dawalo silt sprowadzic do bezp0Sredniego doswiad
czenia jednos1kowego, to pozOSlawalo poza sferll zain1eresowania, a nawe1 wzbu
dzalo uczucie wrogoSci; co zaS wzbogacalo lakie doswiadczenie, urozmaicalo je 
i in1ensyfikowalo, to zaslugiwalo na przyjltcie, obojlttne czy willZalo silt z seksem, 
odbiorem muzyki czy me1alizykll. Sfera duchowosci zoslala niemal calkowicie 
spsychologizowana, zas filozofia, religia czy sztuka nabraly funkcji 1erapeu1ycznej. 

Ryszard Legu1ko, Trzy refleksje 0 konlrkullune 

JUedy mysllt 0 kontrkullurze, nie potralilt nie pamilt1ae 0 1ym, ze len wielki 
mlodziezowy, ogolnoswia1owy ferment zbiegl silt w czasie z innymi wydarzeniami 
duchowymi, chocby z takim religijnym wydarzeniem, znaczllcym dla calej kullury, 
jakim byl Sobor Wa1ykaIiski II. Mam CZlts10 wraienie, i:e Ouch, k10ry wywolal 
i ustanowil owoce Va1icanum II jest tym samym duchem, klory wial dla kontes
latorow... 

Ireneusz Krzeminski, Lala szcz~sfjwe. lala szalone ... 

Poszukiwanie Calosci jest, moim zdaniem, najbardziej elemenlarnll potrzebll czlo
wieka: I dzisiaj, kiedy wsp61czesna kullura przypomina 1rochlt slol zawalony 
najroi:niejszymi "smieciami" - jest tu wszys1ko: elemen1y roznych kullur i 1radycji, 
zarowno dawnych jak i wsp61czesnych: swiadec1wa mistyczne z roznych religii, cala 
filozofia wieczysta, doswiadczenia swilt1ych, prorok ow, mltdrcow, oswieconych, 
praktyki szamanskie i dzialania magiczne, poszukiwania ar1ystyczne a laki:e 
odpryski kultury al ternatywnej, manifesiy ruchOw ekologicznych, feministycznych, 
pokojowych, obywatelskich, slowem, mieszanina kullurowa, do ktorej wspolczesny 
czlowiek rna nagle dostltP, moi:e pogrzebac na tym stole i wybrac z niego to, co chce 
- okazala silt, i:e podroz na WschOd jest duzo latwiejsza. -

Boleslaw Rok, W poszukjwanju calosci 

Jesli sluszny protest staje silt nawykiem negacji, kullura silt konczy. Rozumiemy wiltC 
rozmaite sympatyczne dllienia roi:nych grup m!odziezy w roznych czasach, widzimy 
w nich porywy idealizmu, dlli:enia d o czegos lepszego, uczciwszego, prawdziw5zego, 
bardziej sprawiedliwego, bardziej ludzkiego w najlepszym tego s!owa znaczeniu. ale 
nie ulegamy pokusie i:adnej rewolucji kulluralnej, zwlaszcza zas lakiej, ktora nie 
zaklada cilti:kiej pracy i zgola nie m!odzienczej wytrwaloSci. 

Stefan Wilkanowicz, Slaro-nowa konlrkullura j slary czlowiek 
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OD REDAKCn 

Numer 0 mlodzieiy dluini jesteimy Czytelnikom od dawna. ZapowiadaliS
my go jui w zeszycie "Wychowanie na rozdroiu" ( .. Znak" 436). Temat 
okazal s~ jednak jeszcze trudniejszy, nii przypuszczaliSmy, przygotowanill 
przeciqga/y s~ i przyniosly rezultat d/a nas samych - w pewnej mierze 
- zaskakujqcy. 

Pracujqc nad numerem, skupiliSmy s~ nie na aspekcie socjologicznym, 
lecz na wymiarze g~bszym: probowaliSmy spenetrowac sfere postaw i prqdow 
ideowych ksztaltujqcych sposob myslenia i zachowania dzisiejszej mlodzieiy 
(zbyteczne dodawac, ie" nie chodzi 0 calq mlodziei, a 0 jej czesc 
wyraiajqcq nastroje najbardziej symptomatyczne d/a mlodego po
kolenia) . Taki wybor podyktowany byl nie tylko specyflkq naszego pisma; 
podje1iSmy go w przekonaniu, ie mamy w Polsce (czy tylko?) do czynienia 
z glebokim przewartosciowaniem przez mlodziei idea!6w i norm swiata 
doroslych. 

To przewartosciowanie jest w duiej mierze zjawiskiem naturalnym. Nie 
chodzi tylko 0 biologiczno-kulturowy rytm nastepstwa pokoleiz. Wraz 
z upadkiem komWlizmu dotychczasowe wzorce i autorytety spoleczne m u
s i a I y zostae poddane weryflkacF Musialy pojawic sie nowe problemy 
i konJrontacje, zatrzec dotychczasowe kontury i podzialy, wylonic nie
przewidziane pWlkty okreslajqce swiatopoglqdowq toisamosc i "swiata 
doroslych ", i "swiata mlodzieiy". 

A jednak radykalizm, z jakim dotychczasowe hierarchie wartosci kwes
tionowane sq przez mlodych, nasuwa obawe, ie mamy do czynienia nie 
z naturalnym procesem weryflkacji zastanych wzorcow, lecz z ich 0 d
r z u c e n i em. Wydaje s~, ie horyzonty wartosci ludzi mlodych i pokolenia 
doroslych oddalajq s~ od siebie w coraz szybszym tempie. 

Jakie sq tego przyczyny? Wyczerpujqca odpowiedi musialQby uwzgled
niaC wiele czynnikow; jedno wszakie wydaje sie pewne: odrzucenie auto
rytetow poprzedzone zostalo ich autokompromitacjq. Bodaj w pierwszym 
rzedzie dotyczy to elit politycznych. Ale badania socjologiczne wskazujq na 
zjawisko szersze: zaznaczanie s~ zasadniczej rOinicy m~dzy postawami 
pokoleiz, ktore w doroslosc wkroczyly w czasach komunizmu, a postawq 
dzisiejszej mlodzieiy. Moina sqdziC, ie mlodzi, patrzqc wstecz na epoke 
komunizmu, przestali r6Znicowae miftjzy tymi, ktorzy ow system tworzyli, 
a tymi, ktorzy mu s~ sprzeciwia/i. "Wszyscy jesteicie naznaczeni p~tnem 
komWlizmu" - zdaje sie mowic mlodziei do swoich ojcow czy dziadkow, 
niezaleinie od wyborow, jakie podejmowali oni w czasach totalitaryzmu. 

Upadek autorytetu dotyczy takie Kosciola. Jest on czesto postrzegany 
przez mlodych jako opresyjna i broniqca swoich interesow instytucja. a nie 
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jako powolana do sluiby wspOlnota wiary. Podejscie mlodzieiy budzi 
rozgoryczenie wielu ludzi Kosciola. Nie da si(! jedmlk wytlumaczyc tego 
podejscia tylko propagandq srodowisk nieprzychylnych wartosciom chrzes
cijaizskim. Glowna przyczyna tkwi w postawach wielu chrzefcijan. To jednak 
jui inne zagadnienie, ktorym zresztq wkrotce zajmiemy s~ na naszych lamach. 

Co wdziera s~ w opuszczone przez autorytety miejsce? Mowiqc najbar
dziej ogOlnie: jesteSmy Swiadkami swoistej inwazji wartosci obcych zarowno 
tradycji judeo-chrzescijailskiej, jak i tradycji zachodniego racjonalizmu. 
W sferze religii widac t(!sknoty za jakimiS formami wiary "czystej", nie 
ograniczonej w~zami instytucjonalnymi. Charakterystyczne d!a tych tfsknot 
jest to, ie wiary "czystej" poszukuje s~ nie na drodze wolnosci i samotnosci 
- jakq wskazuje np. wiele nurtow mistyki chrzdcijaiJskiej - lecz przez 
zanurzenie sif w grupie, w zbiorowosci "wybranych". Charakterystyczne jest 
rowniei, ie modne obecnie prqdy oferujq "drogf na skroty" - cos, co 
nazwano kiedys na tych lamach "mistykq instant". Na plaszczyznie kultury 
mamy z kolei do czynienia z "podr6iq na Wschod" - fascynacjq duchowosciq 
Wschodu, znow jednak-przyswajanq na og61 za posrednictwem modnych na 
Zachodzie popularyzacji. Czy zjawiska te to sezonowa moda, czy tei rzecz 
o trwalym znaczeniu - za wczesnie przesqdzac. Tak czy inaczej, warto sif im 
z uwagq przyglqdac. 

Szukajqc korzeni postaw dzisiejszej mlodzieiy, z pewnym zaskoczeniem 
odkryliSmy, ie slady prowadzq do kontrkultury !at 60-tych. Dlatego 
rozpoczynamy od refleksji na jej temat. Piorem Ryszarda Legutki prezen
tujemy punkt widzeniajej zdecydowanych krytykow, by za sprawq Ireneusza 
Krzemillskiego zapoznac sif z poglqdami tych, ktorzy w kontrkulturze 
dostrzegajq wartosci pozytywne. Oddajemy tei glos przedstawicielowi srodo
wisk stanowiqcych wspolczesnq kontynuacjf szeroko rozumianej kontrkultu
ry, Boleslawowi Rokowi, a calq dyskusj(! na temat kontrkultury zamykamy 
komentarzem Stefana Wilkanowicza. 

Zajmujemy si(! takZe wspOlczesnymi formami odrzucenia kultury "oflcjal
nej". "Elitarnq" wersjf tego odrzucenia przyb/iia analiza programu literac
kiego glosnego pisma "brulion", piora Andrzeja Horuhaly. Z kolei "maso
wej" formie odrzucenia kultury swiata doroslych, formie wyraiajqcej sit 
w muzyce rockowej, przyglqdamy si(! oczyma ks. Andrzeja Madeja i Bart
lomieja Dohroczyilskiego. 

A przeciei kantrkultura to tylko jeden biegun duchowych poszukiwan 
mlodzieiy. Biegun przeciwstawny wyznacza - niezmiennie - Ewangelia. 
My.~lqc 0 mlodzieiy, nie naleiy 0 tej dwuhiegunowosci zapominac. Dlatego 
piorem Marguerite Una przybliiamy Czytelnikom najwainiejszy bodaj 
fenomen wspOlczesnej religijnosci mlOdzieiowej, jakq jest wspOlnota z Taize. 
A dzifki Piotrowi Siejkowskiemu OP wkraczamy w mury typowej polskiej 
szkoly, by wziqc udzial w lekcji religii ... 

Mamy SwiadomoH:, ie oddajemy do rqk Czytelnika ... pOI numeru. Nie 
o obj(!tosc, rzecz jasna, chodzi, lecz 0 podejscie do tematu. Brak bowiem 
z naszej strony propozycji pozytywnej, nie okrdlamy horyzontu wychowaw
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czego, kt6ry bylhy kontrpropozycjq dla kontrkultury. Lukf tf postaramy sif 
wypelnit za kilka miesifcy - Fmalizowanym juz koiejnym numerem 0 wy
chowaniu. Mamy nadziejf, ze oba te numery Iqcznie u1atwiq przetr;ysienie 
wielu spraw - nie tylko nam, doroslym, ale i tym, ktorzy w doroslose wlaSnie 
wkraczajq. 

• 
"Polska w Europie" - to nowy dzial, ktory w formie cyklicznego dodatku 

bfdzie ukazywal sif w naszym piSmie. Chcemy w nlm rozwijae "europejski" 
dialog, zmierzajqcy do Iepszego poznania sif i wsp6lpracy. 

Jestdmy przekonani, ze dialog szeroko rozumianych kultur ma dla 
przyszlosci Europy Z1Ulczenie podstawowe, na dluzszq metf warunkuje 
mozliwosci wsp6lpracy zar6wno gospodarczej jak i politycznej. Nie chodzi tu 
jedynie 0 pewnq standaryzacjf praw i instytucji, 0 dost fP do wsp6lnej bazy 
informacji czy opanowanie pewnych technik Postfpowania - porozumienie 
powinno obejmowac pewien wsp61ny kanon wartosci. Bez niego bowiem 
nawet najlepiej pomyslane prawa bfdqfunkcjonowaly ulomnie, a najbardziej 
precyzyjne procedury nie zabezpieczq przed niszczqcymi konfliktami, nad
uzyciami i chaosem. 

Chodzi nam wifc 0 dialog majqcy na celu rozw6j "piuralizmu ekumenicz
nego", czyli bogactwa kulturowego nie bfdqcego wsp61czesnq wieiq Babel ani 
jalowq zmiennosciq rOinego rodzaju mOd. 

We wkladce tel chcemy zamieszczac materialy tworzqce zestawy tematy
czne. Bfdziemy takie informowac 0 wydarzeniach kulturalnych i zjawiskach 
spolecznych naszego regionu swiata, a w ramach rubryki "Nasza Polska" 
udostfpniac lamy "Znaku" przedstawicielom innych pism i srodowisk 
ideowych, proszqc 0 kr6tkq autoprezentacjf. 

Tematem przewodnim pierwszej edycji sq dylematy demokracji. Zdajemy 
sobie bowiem sprawf, ie nie tylko my przeiywamy w tej dziedzinie trudnosci 
- wesp61 z innymi krajami wychodzqcymi z systemu komunistycznego - ale 
pojawiajq sif one takie w krajach 0 starych tradycjach demokratycznych. 
Podejmujemy wifc debatf 0 dylematach demokracj i, korzystajqc ze wsp6l
pracy )lutoraw z rOinych krajow. 

Rozpoczfcie tej nowej inicjatywy wydawniczej stalo sif moiliwe dZifki 
wsp6lpracy i Fmansom Fundacji "Polska w Europie" oraz m ifdzynarodowe
mu programowi "Dialog spoleczny", zwiqzanemu ze Wsp61notami Europejs
kimi. Dzialalnose tych instytucji - oraz im pokrewnych - bfdziemy chcieli 
przedstawiae naszym Czytelnikom. 
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FALSTAFF: 

Niech Cit( B6g zachowa, slodkie moje chlopil(. ( ... ) 

K R6L HENRYK: 
Nie odpowiadaj mi blazna slowami; 

Nie mysl, Ze jestem, czym niedawno bylem, 

Bo Bog wie 0 tym, a swiat sil( przekona, 

am sil( na zawsze przeszlosci mej wyrzekl, 

Jak si~ wyrzekam dawnych towarzyszy. 


Szekspir, !Vol Henryk IV, cz. II, akt 5, sc. 5 
!lumaczenie Leona Ulricha 

Jeszcze niedawno wydawalo si~, ze czasy kontrkultury nalez'! definityw
nie do przeszlosci i ze nostalgia za latami szdCdziesi'!tymi rna mniej wi~cej 
ten sam charakter, co nostalgia za piosenkami Zuli Pogorzeiskiej. Obecnie 
pojawiaj,! si~ glosy - kt6rych zasi~gu i wplywu nie spos6b na razie oceni6 
- ze kontrkuitura stanowi wai:ny dorobek epoki powojennej i ze warto do 
niej nawi,!zywac. Pogl,!d taki - traktowany jako diagnoz~. lat szesc
dziesi'!tych - uwazam za bl¢ny, a traktowany jako postulat na przyszlosc 
- za niepokoj,!cy. Ponizsze uwagi brrd'! tego uzasadnieniem . 

• Mlodzi i starzy 

\. Kontrkultur~ amerykansk~ - a ta byla najwai:niejsza i rozlala si~ na 
caly swiat - in terpretuje si~ zwykle jako walk~ pokolen, a szerzej, jako spar 
mi~dzy mlodymi i starymi. W tradycji Stan6w Zjednoczonych zawsze 
przywi~zywano wie\k~ wag~ do mlodosci i do buntu mlodych: to, co 
w innych krajach reprezentowali robotnicy, mieszczanstwo, chlopi, rewolu
cjonisci, w liberalnej tradycji amerykanskiej stalo si~ misj,! mlodosci. 
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Oba kulty - starcow i mlodziencow - powstaly oCZ)'Wlscle wczesmeJ 
i poza Amerykll. Oba narodzily siy w Europie zachodniej, ale wiykszll roly 
odgrywal tutaj zawsze ten pierwszy. Wprawdzie mlodziency buntowali siy 
od czasu do czasu - z najwiykszym sukcesem uczynili to romantycy -lecz 
generalnie Europa wiykszym zaufaniem darzyla starcow. ezy dzialo siy tak 
z powodu cillglosci tradycji, czy z powodu trdci, jakie ta tradycja niosla, 
trudno jest rozstrzygn'lc; jednak przekonanie, iz m'ldrose przychodzi 
z wiekiem, bylo na ogol powszechne, nawet jdli realnie istniej'lcy starcy 
byli glupcami, otoczonymi przez mlodych geniuszy. luz przed wielu 
wiekami pisal Arystoteles w Elyce nikomachejskiej, ze "trzeba przywi~
wac nie mniejsz'l wagy do wypowiedzi i opinii ludzi doSwiadczonych 
i starszych lub rozs'ldnych, choe pozbawione S'l dowodow; bo ludzie ci 
widz'! trafnie, majllc bystre oko dziyki doswiadczeniu". Stwierdzenie to bylo 
w istocie formul'l uzasadniaj'lc'l autorytaryzm w stosunkach miydzy ludZmi, 
bo nakazywalo uznawanie bez dowodu autorytetu starszenstwa; aby zakwes
tionowaC ten autorytet nalezalo zdobyc odpowiedni zasob doswiadczen, ate 
przychodzily z wiekiem; wynikala z tego nieco dziwna konkJuzja: by 
przeciwstawic siy starcowi, trzeba bylo samemu byc starcem. Ale zasada, 
nawet jezeli permanentnie lamana, stala si y na dlugo jedn'l z wai:nych regul 
wychowawczych, a i dzisiaj powolywanie siy na autorytet dlugiego doswiad
czenia, 0 jakim pisal Arystoteles, nie brzmi szczegolnie absurdalnie. 

Amerykanie nigdy nie lubili autorytaryzmu i dlatego maj'lc do wyboru 
kult starcow i kult mlodziencow, wybrali ten drugi . Fascynacja mlodzien
CZOSci'l moze wynikae z rozmaitych zalozen. Dla niektorych bydzie to 
przekonanie, ze mlodzi S'l nosicielami niezafalszowanej auten tycznosci, 
jeszcze nie zdemoralizowanymi hipokryzj'l i niegodziwosci'l swiata doros
Iych; niewinnose, kojarzona z mlodym wiekiem, miala wszak zawsze dla 
poszukiwaczy cnoty wielk'l sily przyci'lgaj'lq. Inni dostrzegali w mlodosci 
triumfuj'lce barbarzynstwo, nie mitygowany doswiadczeniem czy refleksj'l 
witalizm; romantyczny podziw dla mlodych narodow wywodzil si y wlasnie 
z takiego przekonania. Mlodose byla zatem dla jednych atrakcyjna przez 
swoj'l czystose, lagodnosc i prostoty, a dla drugich przez swoj'l bezwzgly
dnose, bezkompromisowose, a nawet naturalne okrucienstwo. Nie ulega 
w'ltpiiwosci, ze w kulturze amerykanskiej jeden i drugi motyw jest obecny. 
Tomek Sawyer i Huck Finn byli jednoczdnie niewini~tkami, ktorych nie 
zdolal jeszcze skorumpowac swiat ludzi doroslych, jak i barbarzyncami, 
otwarcie lekcewazllcymi nakazy uwaZane przez starszych za nienaruszalne. 

Ale amerykanski kult mlodziencow polega w istocie na czyms innym. 
Jest on pochodn'l typowego dla kultury tego kraju optymizmu, jaki 
wywodzil siy z mysli Oswiecenia, stanowillcej jedno z gl6wnych :hooel 
amerykanskiej cywilizacji. Wraz z oswieceniowym racjonalizmem przyjyli 
Amerykanie wiary, ze swiat jest rZ'ldzony powszechnymi racjonainymi 
regulami, kt6re umozliwiaj'l kazdej jednostce skuteczne poruszanie siy 
w nim i wykorzystanie dla wlasnego dobra. Swiat wyobrazano sobie wiyc 
jako otwarty dla kazdej indywidualnej inicjatywy, a 0 ile tylko byla ona 
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rozumna, gwarantowala osi~gni\!cie postawionych cel6w. Mit indywidual
nego sukcesu, 0 kt6rym napisano w Ameryce i poza ni~ tomy, i kt6ry 
stanowil jed en z fundament6w Amerykanskiego Marzenia, byl w spos6b 
scisly zwi~zany z kultem mlodosci. 1m wczeSniej odniesiono sukces, tym 
bardziej byl on znacz~cy. Milion dolar6w zarobiony przed czterdziestym 
rokiem iycia liczyl si\! bardziej nii milion zarobiony po pi\!cdziesi~tce, zas 
zarobiony przed trzydziestk~ wywolywal powszechne uwielbienie. Na 
mlodych patrzono wi\!c zawsze jak na przyszlych zwyci\!zc6w, jak na tych, 
kt6rzy zdystansuj~ doroslych i osi~gn~ rzeczy dla starszych nieosi~galne. 
Dziecko bylo wi\!c "ojcem m\ia", lecz nie w znaczeniu, w jakim uiyl tego 
wyrazenia Wordsworth. W dziecku widziano symbol wiecznego pocz~tku. 
zr6dlo niewyczerpanej kreatywnosci czlowieka i obietni~ wielkich doko
nan. W tyro wyobrazeniu zycia jako dlugiej drogi do celu, mlodosc byla 
fascynuj~ca. bo zapowiadala nieznan~ wspanial~ przyszlosc, natomiast 
starosc byla nudna, bo stanowila kres rozwojowy, bez wywoluj~cego 
dreszcz napi\cia, jakie odczuwa si\! przed wyruszeniem w dlug~ przygod\! 
iycia. leieli istnial w lym podziw dla niewinnosci i barbarzynstwa, to 
w szczeg61nym sensie. Mlodzi byli niewinni, bo wyraiali a jednoczeSnie 
odnawiali wiar\! we wspanial~ prostot\ regul, kt6re rz~dzily swiatem, 
a kt6re w rzeczywistosci doroslych mogly si\! wydac d uzo bardziej 
skomplikowane i niezgodne z oswieceniow~ mitologi~. Byli tei barbarzyn
scy, bo ich przyszly sukces zaleial od znalezieniiJ. nowych sposobow 
wykorzystania wlasnej inteligencji, a to wi~zalo si\! z zakwestionowaniem 
norm ludzi doroslych. W dziecku widziano zatem cud natury oraz 
potwierdzenie jej m~drosci i rozumnosci. 

2. Co taki obraz mlodosci ma wsp61nego z obrazem. jaki stworzyla 
kontrkulturowa mitologia? Chyba niewiele. Ale przeciez u samych swoich 
pocz~tk6w bunt mlodziezy podziwiano w Ameryce niemal powszechnie 
jako objawienie si\! tysi\cy cudownych dzieci, tysi\cy Tomk6w Sawyerow 
i Huck6w Finnow. W roku 1968 jed en z glownych tygodnikow uznal za 
"czlowieka roku" wlasnie owych buntownikow. Wszystko si\! niby zgadza
10. Byli mlodzi, kontestowali tradycyjne autorytety wladzy i obyczaju, 
zawladn\!li wyobrami~ polowy globu, stworzyli mod\!, a nawet przeci~gn\!li 

" na swoj~ stron\! rzesze starcow. Kilka lat p6miej okazalo si\!, ie ich 
zwyci\stwo bylo jeszcze bardziej spektakularne, bo pokonali wlasny rz~d. 
zmuszaj~c go do wycofania si\! z niepopularnej wojny. Zachowywali si\! 
wi\!c niemal dokladnie tak, jak wymagala tego amerykanska mitologia, 
nakazuj~ca wchodzenie w doroslosc poprzez emancypacj\! i kontestacj\!. 
W owym czasie uwaiano nawet, ii droga ta winna stanowic wz6r dla grup, 
kt6re nie znalazly do tej pory dla siebie odpowiedniego miejsca w systemie. 
leden z raportow sporz~dzonych dla rz~du stwierdzal nawet, ie sposobem 
na rozwi~zanie kwestii czamych mieszkancow Ameryki jest wlasnie 
inspirowanie reakcji nieposluszenstwa, bo dzi\!ki niej mogli si\! oni usamo
dzielnic i zdobyc poczucie wlasnej wartosci. Czamych wyobrazano wi\!c 
sobie w srodowisku amerykanskich inte!ektualistow liberalnych jako 
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etnicm,! mlodziez, od kt6rej oczekiwano wejscia na drog~ prowadz'!c'! 
przez bunt do sukcesu. 

Ale mlodzi lat sZeSedziesi4tych nie mieScili si~ w schemacie Amerykan
skiego Marzenia 0 sukcesie. Nie chodzi przy tym wcale 0 to, ze glosno 
deklarowali oni swoj,! wrogose do Systemu czy do kapitalistycznego 
Wyscigu Szczur6w. Deklaracje talde mogly bye wszak uznane za swoist,! 
form~ reklamy wlasnej wyj,!tkowosci; zreszt'! empirystycmie nastawionych 
Amerykan6w tradycja przyzwyczaila do tego, iz slowa, nawet brzmi,!ce 
groznie i rewolucyjnie, nie musialy poci,!gae za sob,! takiegoz dziaiania. Ale 
w przypadku mlodych chodzilo 0 cos wi~ej niz 0 deklaracje; ich 
swiatopogi,!d przeczy/ mitologii amerykanskiej. Obraz mlodosci jako 
zapowiedzi przyszlych osi,!gni~e juz od pewnego czasu ich d razni l. 
W teatrze czy w filrnie ogl,!dalismy dziesi,!tki znerwicowanych ludzi 
w srednim wieku, kt6rzy cierpi,!c z powod u niepowodzen Zyciowych 
i zawodowych wspominali nad szklank,! whisky czasy szkolne, kiedy 
triumfowali wsr6d swoich r6wieSnik6w i Idedy wszyscy przepowiadali im 

. wspaniale sukcesy. W motywie tym kryl si~ wyrzut wobec amerykanskiej 
mitologii, kt6ra mwsza jednostld do nieustannego wysilku, przynosz,!cego 
cz~sciej gorycz i rozczarowanie niz spelnienie marzen. Ten wyrzut by/ 
uzasad niony. Kult mlodosci istotnie jest w swoiCh skutkach okrutny, 
a z indywidualnej perspektywy musi na pewno wydawae si~ duzo bardziej 
frustruj,!cy niz kult starosci. Nie chodzi tu jedynie 0 to, ze uplyw czasu jest 
nieublagany i wszyscy w pewnym momencie skazani jesteSmy na wy
rzekanie si~ wlasnej przeszlosci, jak uczynil to zacytowany na pocz'! tku 
kral Henryk w dramacie Szekspira. Bardziej przykre jest to, ze umiesz
czenie Zlotego Wieku Zycia czlowieka na pocz'!tku jego drogi, a nie na 
etapach pamiejszych (tak jak to bylo u starozytnych), sprawia, iz niemal 
niewykonalne staje si~ sprostanie tym wymaganiom; jakie wynikaj,! st,!d na 
dalsZ4 cz~se zycia. T omek Sawyer mag! zachwycie mieszkancow miasteczka 
swOj4 dzielnosci,! i przedsi~biorczosci,!, ale latwo sobie wyobrazic, ze dalsze 
jego dzieje nie byly kontynuacj,! dzieci~cego triumfu, lecz ci,!giem roz
czarowan i zw4tpien. Dla ludzi wychowanych w kulcie mlodosci czas plynie 
szybciej, a porazki S,! bardziej dotkliwe niz dla tych, ktarzy wychowywani S,! 
w kulcie starcaw i mog,! liczyc na dobroczynne efekty przemijania. 

3. Tradycyjny amerykanski kult mlodosci i kontrkultura byly to 
w istocie dwie razne mitologie, zbudowane na r6Znych uj~iach czasu 
- jedna otwarta na przyszlose, druga odwracaj,!ca si~ od niej. Amerykanski 
kult mlodosci czerpal sil~ z wiary, iz dziecko jest zapowiedzi,! wspanialego 
rozwoju i wielkich osi,!gni~e; kontrkulturowi kontestatorzy natomiast 
odrzucali wszelki rozwoj i pragn~li uniezalemie si~ od uplywu czasu. Nie 
marzyli oni 0 wiecmej mlodosci, b~d,!cej cech,! greckich bogow; ich 
idea!em by!o raczej cos w rodzaju bergsonowskiego trwania w qua
si-mistycmej teramiejszosci. Mlodzi bun townicy z lat sZeScdziesi,!tych nie 
tylko nie wypowiadali si ~ 0 przysz!osci, nie tylko ich ona nie obchodzi la, 
ale nawet nie sposab bylo sobie ich w niej wyobrazic. Nie wiem, czy 



zadawano im pytania "Co b¥dziecie robic za dziesi¥c la t?", ale najpraw
dopodobniej taka perspektywa nie midci la si¥ w ich swiatop0glqdzie. Cale 
ich zachowanie, ich wyglqd i poglqdy byly takie, jakby przyszlosc nie miala 
nigdy nadejsc. Stqd brala si¥ nieslychana rytualizacja ich zachowania, 
a rytualy, jak wiadomo, Sq jednym ze sposob6w zatrzymywania czasu. 
Starzy pal ili papierosy w czasie pracy, bo nie mogli sobie pozwolic na jej 
przerwanie; mlodzi palili marihuan¥ w wydluionym akcie celebracji , 
pozwalajqcym im zatrzymac chocby na chwill(! naturalny rozw6j wydarzen. 
Timothy Leary korzystal z auto rytetu Harvardu, by prowadzic badania 
nad moZliwosciq trwania w permanentnej ekstazie, zas na jednego z boha
terow kontrkultury wykreowano psychologa-szarlatana Wilhelma Reicha, 
kt6ry zaslynql z ezoterycznych p rac nad orgazmem, a nawet wyb udowal 
maszynl(!, majqcq kumulowac orgiastycznq energi l(! wszechswiata. Niemal 
kaida czynnosc byla poddawana podobnej wydluzonej celebracji. Kqpiel 
nie byla kqpielq, lecz rozci,!gni¥tq w czasie komuni,! z natur,!. Kopulacja 
nie byla kopulacj,!, ale chciano uczynic z niej misterium. Herbert Marcuse 
nawolywal do budow<fnia utopii, a wi¥C stanu finalnego spelnienia, 
w kt6rym wszelka zrniana staje si¥ zb¢na. Nie tylko zresztq usuni¥to ze 
swiadomosci dqzenie do zmiany ku lepszemu, ale r6wniez zlikwidowano 
obawy przed zmianq na gorsze. "Piekla nie rna" - motyw ten pojawial sil(! 
CZtsto w wypowiedziach , wywiadach i tekstach piosenek, na przyk/ad 
u Johna Lennona, nie przypadkiem uchodzqcego za najglupszego z Beat
les6w. 

Mlodzi kontestatorzy nie byli wi¥c amerykanskim cudem natury, bo nie 
reprezen towali sobq zadn ej obietnicy i nie chcieli stac sil(! innyrni niZ byli. 
Mlodosc nie byla juz pocz'!tkiem in tryguj,!cej drogi ku niewiadomym 
osi,!gni¥ciom, ale jej kresem. Nawet utopia milosci i pokoju, do kt6rej 
wszyscy wzdychali, nie miala wiele wsp6lnego z typowym odruchem 
utopijnym . Nie byla bowiem radykalnym projektem przyszloSciowym, ale 
zwyklym przedluzeniem teramiejszosci . Wyobrazano j,! sobie jako wielki 
og6lnoswi atowy festiwal w Woodstock, tyle ze przy lepszej pogodzie 
i z lepsz,! infrastrukturq ZywnoSciowo-sanitarnq. Nie mialo bye w nowym 
swiecie ani lepiej , ani inaczej; po prostu, wil(!cej tego samego. Cech,! 
wyr6i:niajqc,! byl brak jakichkolwiek cel6w; tak jak w jednej ze scen filmu 
Znikajqcy punkt, pokazujqcej dom hippies a na odludziu, wok61 kt6rego 
jddzi bez celu na motorze naga dziewczyna, szcz¥sliwa bo wolna od 
koniecznosei zmagania sil(! z niewiadomym. Obowi,!zywala maksyma: 
,,Jestem jaki jestem i jest mi z tym dobrze" . Charles A. Reich, jeden 
z popularnych teoretyk6w kontrkultury, wsr6d rzeczy charakteryzujqcych 
now'! swiad omosc w nowym swiecie wymienial mil(!d zy innymi: "Nie klasc 
si¥ spac przez cal,! noc, wstawac przed switem , spac przez caly dzien, praca 
przez trzy dni bez przerwy lub zapominanie zupelnie 0 czasie. Obser
wowanie c:derech par roku, bez zadnych innych zaj¥c i mozliwosc pojscia 
tam, gdzie ich symptomy s,! najlepiej widoczne .. .. Lezenie w lozku, gdy 
odczuwa sil(! takq potrzebl(!, wypicie koktajlu mlecznego w gorqce popolud
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nie lub przerwanie wszelldch czynnosci, aby obserwowac burzt;~." Uderzajq
cq cechq ludzi zamieszkujqcych OWq utopiv byla zatem absolutna nieokres
lonose, upodabniajqca ich do gombrowiczowsldej Iwony. Mowiqc po 
prostu, w utopii chodzilo 0 to, by 0 nic nie chodzilo, bo dopiero wtedy, jak 
wierzono, kazda rzecz bvdzie sprawiala radose . 

• Mistyflkacje kontrkultury 

I. Kontrkultura byla uwiklana w oszustwo, ktorego jej owczeSni 
tworcy i zwolennicy nie zauwai:ali. Rzesza uspokojonych wewnvtrznie 
i iyjqcych poza czasem mlodziencow nie stanowila wszak jedynej grupy 
kontrkulturowej. Oprocz nich istnialy gwiazdy muzyld mlodzieiowej, ktore 
wyraialy nowq ideologiv, choe same w niej siv nie midcily. Wielu z nich 
gralo muzykv perfekcyjnq, niejednokrotnie w sposob wirtuozersld, ktory 
wynikal nie tyle z wyzwolenia, ile ze Zmudnej pracy. Rynek muzyczny 
dopuszczal wprawdzie sporo tandety, lecz konkurencja zmuszala takie do 
wyczerpujqcego wysilku. Bye moie pieklo nie istnialo dla sluchaczy, ale na 
pewno istnialo one dla wykonawc6w walczqcych 0 utrzymanie siv w czolow
ceo Zaden z nich nie mogl sobie pozwoli6 na rezygnacjv z myslenia 
o przyszlosci, bo grozilo to wypadnivciem z obiegu. Zresztq niemal wszyscy 
czuli siv dobrze w roli "szczu row" , skutecznie promujqcych wlasne 
interesy. Byli przedsivbiorcami, z pewnosciq bliiszymi stereotypowi amery
kanskiego marzenia 0 sukcesie, nii kwietystycznym idealom swoich 
odbiorcow. 

Wszystko to prowadzilo do dziwnego pomieszania. Miliony mlodych 
ludzi deklarowalo glosno odwrocenie siv ad etyld sukcesu, pracy i wysilku, 
jednoczdnie podziwiajqc tych, ktorzy dzivki uporczywemu wysilkowi 
osiqgnvli wiellde sukcesy i z iniynierskq pedanteriq planowali swojq 
przysz/ose. Z drugiej strony, muzycy-businessmeni, zmagajqcy siv z bez
wzgl¢nosciq rynku i inkasujqcy gigantyczne honoraria, g/osili z estrad 
i plyt przes/anie 0 wyiszosci bycia nad posiadaniem. M/odzi wyrazali swojq 
pogard v dla zapobiegliwych sklepikarzy, a manifestowali. mi/ose dla 
artystow, ktorzy swojq zach/annosciq nie ustvpowali szekspirowsldemu 
Shylockowi. Piosenkarze spiewali 0 osiqganiu nirwany, 0 koniecznosci 
wyrwania siv z Pvt zachodniego materializmu i zwrocenia ku religiom 
Wschodu, 0 cudownosci buddyjsldego bytowania poza czasem i materiq, 
a wszystko to nie przeszkadza/o im iye i dzia/ae wedlug zasad skrajnego 
i rozpasanego konsumeryzmu. 

Rzecz komplikowa/a si~ jeszcze bardziej, bo oprocz wymienionych grup 
istnia/a takze silna i wp/ywowa grupa ideologow, ktora z idea/ow 
absolutnej nieokrdlonosci wyciqga/a konkretne wniosld polityczne i for
mu/owa/a radykalne programy. Mistyczni mlodziency opowiadali siv za 
pokojem, a przeciw wojnie w Wietnamie (choc oczywiscie nie przeciw 
sowieckiej inwazji na Czechos/owacjv, prawdopodobnie nie b¢qc swiado
mymi istnienia tego kraju), bo pragnv1i miec swivty spokoj, ito w wymiarze 
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kosmicznym; ideolodzy poszli dalej, bo dzialali na rzecz Vietcongu. 
Przeci~tny propagator cywilizacji milosci z Oklahomy pali/ kart~ powola
nia, bo nie chcial ginqc w dalekim kraju za spraw~, ktorq uwaial za 
niezrozumialy spor mi~zy starcami w Bialyrn Domu a starcami na 
Kremlu; Jane Fondajechala do Hanoi i sklaniala torturowanych ioinierzy 
amerykanskich do pot~piania amerykanskiego imperializmu. Mlodziency 
szukali inspiracji na Wschodzie i pragn~li blogiego trwania w pozaczaso
przestrzeni; ideolodzy organizowali na uniwersytetach powstania, palili 
ksiqiki Kartezjusza i zalecali czytanie dziel Mao Tse Tunga oraz Wujaszka 
Ho. Mlodzi odwracali si~ od nerwowosci i napi~cia cech ujqcego amerykan
ski styl iycia; ideolodzy organizowali brygady ochotnikow do pracy 
w rewolucyjnej Kubie i Albanii (do tej ostatniej ochotnikow jednak nie 
wpuszczono; bo Enver Hodia mial male zrozurnienie dla kontrkultury). 
Mlodzi nie chcieli utoisamiac si~ z dominacyjnq kulturq Zachodu; 
ideolodzy glosili pochwal~ afrykanizmu i Trzeciego Swiata. Mlodzi uwaiali 
kolorowych za ofiar~ wyzysku bialych; ideolodzy popierali czarnq rewolu
cj~ . Bialy mlodzieniec chcial przez zwiqzek z czarnq dziewczynq dac zalqiek 
przyszlego powszechnego braterstwa; Leonard Bernstein zapraszal do 
siebie Czarne Pantery, by zamanifestowac ch~c pomocy dla ich dzialalno
Sci. Zrewoltowana mlodziei pragn~la wycofac si~ z wyscigu 0 dobra 
materialne; ideolodzy marzyli 0 nacjonaJizacji lub przynajtru1iej 0 znisz
czeniu amerykanskiego bogactwa (takjak w filmie Antonioniego Zabriskie 
Point, w ktorym bohaterka wyobraia sobie wielokrotnq eksplozj~ nisz
CZqGq eleganckq rezydencj~ bogatego przemyslowca). 

W jaki sposob te wszystkie orientacje mogly razem wspolistniec, 
pozostaje jednym z fenomenow lat szdCdziesi'!tych. A ie wspolistnialy 
bardzo dobrze, co do tego nie ma w'!tpliwosci . ldeologiczne elity korzys
taly z masowej reakcji odrzucenia nowoczesnej cywilizacji, by formulowac 
swoje radykalne programy, ktore w normalnych warunkach amerykan
skich nie znalazlyby iadnego szerszego poparcia; popularnosc muzyki 
stwarzala moiliwosci propagandowe, 0 jakich nie mogli nawet marzyc 
najwi~ksi despoci tego swiata. Natorniast setki tysi~cy mlodziencow 
cieszylo si~ z ekstatycznego charakteru muzyki, a takie docenialo rol~ 
ideologow, ktorzy demaskuj,!c System utwierdzali ich przekonanie 0 po
trzebie przejScia w Now'! Swiadomosc, w ktorej przyszlosc nie stanowila 
jui groi,!cego frustracjq wyzwania. 

Ale w tej symbiozie role nie byly rowno rozdzielone. GruN, ktora 
warunkowala istnienie calej kontrkultury, byly oczywiscie owe miliony 
mlodych marzycieli pragnqcych wyzwolic si~ z tyranii okrdlonosci. Bez 
nich ani ideolodzy, ani muzyczne gwiazdy nie posiadaliby zaplecza i sily 
oddzialywania. Ale jednoczdnie, z racji gloszonych idealow, byla to grupa 
najmniej wymagaj,!ca wobec swoich elit. Wprawdzie stac jq bylo na 
odrzucenie Systemu, ale nie posiadala wystarczajqcej przenikliwosci, by 
dokonac wyraznej selekcji wsr6d tych, ktorzy rnienili si~ wyrazicielami jej 
idealow. Dlatego akceptowala ona rzeezy, ktore klocily si~ z jej swiatopo



14 RYSZARD LEGUTKO 

g1l!dem, co dla obserwatora zewnytrznego, na przyktad z Europy Wschod
niej, zawsze wydawalo siy zagadkl!. Dlaczego amerykanska mlodziez 
- pytano w Polsce przed dwudziestu piyciu laty - kocha Hendrixa 
i wolnose, a jednoczesnie popiera Vietcong? W takim pytani u popelniano 
dwa blydy. Jeden to ten, ze mylono ideologow z masami kontrkul
turowymi. Drugi to ten, ze sl!dzono, iz w kontrkulturze istniejl! jakid 
kryteria, ktore pozwalalyby rozstrzygnl!e tak skomplikowany problem jak 
zwil!zek miydzy muzykl!, wolnoscil! a politykl!. Kontrk ulturowe bytowanie 
poza czasem i przestrzenil! bylo dlatego tak atrakcyjne, i:e pozwalalo 
unikae skomplikowanych pytan lub w najgorszym razie zdawae siy na 
odpowiedz - w gruncie rzeczy obojytnl! z punktu widzenia Nowej 
Swiadomosci - jakiej dostarczali ideolodzy i jak'l wyspiewali piosenkafze. 
Mlodzi w swojej masie byli wiyc raczej przedmiotem nii: podmiotem 
dzialania, choe w swietle przyjytych zasad nie mialo to dla nich znaczenia. 

W ukladzie tym tkwilo wielkie niebezpieczenstwo roznorakich naduzye, 
manipulacji ideologicznych i masowej indoktrynacji. W innych waru-nkach 
cary ruch kontrkulturowy moglby latwo przerodzie si y w szeroki zor
ganizowany ruch polityczny 0 potyinej sile oddzialywania, ruch, ktory, 
animowany dziwaczn,!, radykaln,! i glyboko przeksztalcajl!cl! swiadomosc 
ideologil!, moglby sparalizowae call! struktury liberalno-<lemokratycznl! 
panstwa, gospodarki i spoleczenstwa. Ze tak si y nie stalo, zawdziyczaj'l 
Amerykanie mocnym strukturom swojego systemu i zdrowemu rozs<!dkowi 
szerokich rzesz obywateli oraz polityk6w, ktorzy utrzymali funkcjonowa
nie tego systemu wbrew presji kontestatorow. W efekcie system przetrwal, 
a kontestatorzy zamiast wielkiej rewolucji mieli wielkie wakacje, po 
ktorych powrocili do normalnego zycia. Tam, gdzie kontrkultura pozos
tawila slady, jak na przyklad w ed ukacji czy w humanistyce, tam jej 
ideologiczno--indoktrynacyjne cechy objawily si~ z cat'l m0C<!. Okres 
pokontrkulturowy w Ameryce to czasy wielkiego kryzysu edukacji, ogrom
nej - nie spotykanej w historii tego kraj u - ideologizacji sfery nauczania 
oraz upolitycznienia calej humanistyki. 

2. Takie konsekwencje nie powinny jednak bye niczym z¥ kakujl!cym, 
jdli uswiadomimy sobie, jak glyboko siygalo oszustwo kontrkulturowe. 
Mistyfikacja nie ogranicza!a si y bowiem do samego ukladu miydzy masami 
i elitami. Najwiyksza mistyfikacja tkwila w glownym przeslaniu kontrkul
tury, tyro, ktory wydawal si y niekwestionowalnym osi,!gniyciem ruchu, 
jego najwiykszl! sill! i atrakcyjnoscil! oraz podstawowym wkladem w his
tori y ludzkosci. K ontrkultura widziana byla jako najwiykszy w tyro 
stuleciu bunt przeciw utylitaryzmowi nowoczesnej cywilizacji, przeciw jej 
instrumentalizmowi, funkcjonalizmowi, jednym slowem, przeciw wszyst
kiemu, co zabija duchowe i niekomercjalne dl!zeni a czlowieka. Nawet 
ludzie da\ecy od aprobaty dla calego ruch u byJi sklonni przyznae, iz jego 
wartosc polega na przywroceniu tego wymiaru duchowoSci i bezinteresow
nosci, kt6rego tak bardzo brak uje systemowi kapitalistycznemu opartemu 
o zasad y uzytecznosci. 
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Ale swiat pozbawiony tyranii okreSlonosci tylko pozornie nie podlegal 
utylitaryzmowi. Zauwazmy, ie w takim swiecie nadal pozostawal problem 
podejmowania decyzji, nawet jezeli nie byly one podporz'!dkowane jakie
mus okreslonemu celowi czy su kcesowi zawodowemu. Byl to problem 
- pozostaj,!c przy cytacie z Charlesa Reicha - czy rozkoszowae si y 
koktaj lem mlecznym, czy pracowae, czy obserwowae burzy, czy oddae si y 
buddyzmowi, czy zorganizowae demonstracjy politycznl!, etc. Wszystkie 
decyzje i dotycz'!ce ich pri orytety mialy swoj,! ostateczn,! instancjy 
w jednostce ludzkiej i ona decydowala, czy S,! one - uiywaj,!c niezwykle 
populamego wowczas i trudnego do prze!ozenia slowa - relevant. Co nie 
bylo relevant stanowilo w najgorszym razie zagrozenie jako narzucone 
z zewn'!trz, przede wszystkim przez System, w najlepszym zas razie bylo 
traktowane jako cos obcego, obojytnego, b!ahego i do pominiycia. 

Siowo relevant pozwalalo zatrzec r6Znicy miydzy tym, co duchowe 
i tym, co fizyczne (wszak raz rele vant by!a kopulacja, a innym razem 
medytacja), miydzy tym, co abstrakcyjne a tym, co zmyslowe (relevant byly 
tak sarno studiowanie dziel Marcusego jak i obserwacja zachodow slonca), 
miydzy tym, co polityczne a tym, co prywatne (Eros byl powszechnie 
uwaiany za narzydzie polityczne), mi~zy sztuk,! a ideologi,! (relevant byla 
zarowno muzyka jak i manifesty polityczne wyrazane w tekstach piose
nek). To Humaczy rowniez, dlaczego uk!ad miydzy elitami a masami nie 
by! odczuwany przez te ostatnie jako manipulacyjny i indoktrynacyjny: 
konkretne programy ideologiczne nie musialy bye akceptowane przez 
masy, ale nalezaiy do zestawu rzeczy - obok narkotykow, muzyki, Erosa, 
buddyzmu, zmyslowosci, etc. - ktore mogiy okazae siy relevant. 

Przede wszystkim jednak slowo to wskazuje na potyZnY element 
utylitarystyczny mentalnosci kontrkulturowej . Uiytecznose, czyli indywi
dualnc poczucie zadowolenia i przyjemnosci, stahl si y gl6wnym kryterium 
akceptacji. Kontrkultura nie tylko wiyc nie wytworzyla altematywy dla 
instrumentalizmu i funkcjonalizmu wsp6lczesnosci, ale sarna z nich wyros
la i je uskrajnila. W zadnym razie nie promowala ona duchowosci 
w materialistycznej cywilizacji kapitalizmu. Bylo raczej tak, iz zdegradowa
la ona duchowosc czyni,!c z niej przedmiot przyjemnosci zmyslowej. Co nie 
dawalo si y sprowadzi6 do bezposredniego doswiadczenia jednostkowego, 
to pozostawalo poza sfent zainteresowania, a nawet wzbudzalo uczucie 
wrogosci; co zas wzbogaca!o takie doswiadczenie, urozmaicalo je i in ten
syfikowalo, to zaslugiwa!o na przyjycie, obojytne czy wi,!zalo si y z seksem, 
odbiorem muzyki czy metafizyk,!. Sfera d uchowosci zostala niemal cal
kowicie spsychologizowana, zas ftiozofia , religia, czy sztuka nabraiy 
funk cji terapeutycznej . Zarzut kontrkultury wobec kapitalizmu - w sensie 
:kis!ym a nie zmistyfikowanym przez jej prorok6w - dotyczy! w istocie nie 
tego , ze ten ustr6j zignorowal sfery nieutylita rnl!, ale ie ui:ytecznose kaze 
on widziee zbyt w,!s ko; ze istnieje wielka ilosc doznan, przyjemnosci 
'i zmyslowych doswiadczen , kt6rych rynek nie jest w stanie nam dostarczye, 
a 0 kto re warto zabiegae. 
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W nast~pstwie kontrkultury niemal zupemej likwidacji uleglo w skali 
masowej przeswiadczenie, ze wartosciowq rzeCZq jest bezinteresownose 
w odbiorze swiata. Wbrew pozorom mistycyzm kontrkulturowy oslabil 
ludzkq wrazliwose na sprawy duchowe, bo doprowadzil do zapoznania ich 
specyfiki. Odtqd coraz bardziej bywajq one, w potocznym odczuciu, 
kojarzone z tym co zmyslowe, terapeutyczne, korzystne dla psychicznej 
r6wnowagi; widzi si y je raczej jako przejaw stylu iycia nii jako tajemnic~ 
bytu. R6wnalo siy to w istocie zniszczeniu idei kontemplacji w klasycznym 
rozumieniu. R6wnoczdnie cechy anachronicznosci nabral poglqd - dlugo 
uchodzqcy za powszechny i niepodwazalny - ie obraz swiata powinien bye 
formowany w swietle kryteri6w, kt6re nie tylko nie mUSZq nam sprawiae 
przyjemnosci, ale mogq bye bolesne i ograniczajqce. 

Inwazja ideologicznosci i politycznosci, jaka si y dokonala w humanis
tyce amerykanskiej oraz w oswiacie w epoce pokontrkulturowej, staje siy 
w ten spos6b zrozumiala. Jest ona bezposredni'l pochodn'l utylitaryzmu 
men talnosci lat szeSedziesiqtych. Czynnik, kt6ry utrudnial dostrzezenie 
tego utylitaryzmu - mistyka mlodosci, buntu, narcyzmu i gwaltownego 
egotyzmu - przestal z czasem odgrywac istotnq roly. W miejsce owej 
mistyki weszla, jak to zwykle bywa, polityka i ideologia 0 takim stopniu 
agresywnosci i wulgamego instrumentalizmu, jaki nie bylby moiliwy 
w Ameryce przedkontrkulturowej . 

• Kontrkultura i inteJektualisci 

I. Ruch kontrkulturowy polozyl kres mitowi, iz spoleczenstwu liberal
nemu, kt6re osiqgnylo znaczn'l stabilnosc i wysoki poziom zamoZooSci, nie 
grozi juz popadniycie w szalenstwa ideologiczne. Problemy, kt6re pozostaje 
takiem u spoleczenstwu rozwiqzywae, mialy bye, jak przez dlugi czas 
wierzono, natury techniczno-praktycznej, natorniast sfera idei i wartosci 
- religia, metafizyka czy polityczna eschatologia - stanowic rniala od tej 
pory prywatnq sprawy jednostek i grup, bez bezposredniego zwiqzku 
z normalnym funkcjonowaniem ustroju czy gospodarki. Kontrkultura nie 
tylko pokazala, ze zapotrzebowanie ideologiczne w spoleczenstwie liberal
nym nie zmalalo, ale stala si y sama widomym dowodem, ze wytworzyc ono 
moze ideologiy 0 intensywnosci, konfesyjnosci i sile oddziatywania wiykszej 
nii te, jakie wylaniajq z siebie spoleczenstwa mniej liberaLne. 

Teoretycy "konca wieku ideologii" z prze/omu [at piyCdziesi4tych 
i szdCdziesiqtych (Aron, Bell, Upset) mie1i racjy w jednym punkcie. 
Slusznie przewid zie1i oni, ze w nadchodzqcych czasach gruparni szczeg6lnie 
poddanymi na tworzenie i przyjmowanie nowych calosciowych i ekscen
trycznych wizji swiata byd q intelektualisci, a wiyc ludzie zwi4zani z uniwer
sytetami, srodkami przekazu oraz kulturq (r6wniei masowq). W czasach, 
kied y d rastycznie ograniczona zostala przestrzen dla ekscen trycznosci 
w rozwiqzaniach ekonomicznych i politycznych - co ostatnio spotygowal 
dodatkowo upadek komunizmu, najbardziej dziwacznego z pomysl6w 



17 TRZY REFLEKSJE 0 KONTRKULTURZE 

rewolucjonizuj(!cych gospodarky i panstwo; w czasach kiedy instynkt 
samozachowawczy utrwalil si y na tyle, ze hasla rewolucji politycz
no--ekonomicznej znajd uj(! posluch jedynie wsr6d nielicznych na najskraj
niejszych skrzydlach, oczywistym terenem ekspansji ideologii stala si y sfera 
obyczaju, norm, idei, wartosci, kultury artystycznej, humanistyki, filozofii. 
Tam impuls ekscentrycznosci nie znajduje zadnego oporu materii; tam 
chybione eksperymenty i szalencze pomysly nie podlegaj(! bezposredniej, 
czy niekiedy jakiejkolwiek weryfikacji. Jest to teren, gdzie ekspansja 
nowych ideologii i arbitralne eksperymen ty swiatopogl(!dowe mog(! prak
tycznie dokonywac si~ bezkarnie. 

Kontrkultura byla do tej pory najwiyksz(! erupcj(! tego zjawiska. 
Powstala ona, co interesuj(!ce, poza tradycj(! socjalistyczn(! i poza tradycj(! 
konserwatyWn(!, stanowi(!c pierwszy masowy i spektakularny przejaw ide
ologicznej ekscentrycznosci liberalnej. Czym by! millenarystyczny komunizm 
dla tradycji lewicowej, a mesjanistyczny nacjonalizm dla tradycji prawicowej, 
tym byla kontrkultura dla tradycji liberalnej. Z tradycji tej wzi~a ona przede 
wszystkim dwie idee, kt6re przetworzyla i zintensyfikowala. 

2. Pierwsz(! z nich jest przekonanie, iz moma odrzucie caty bagaz 
kulturowy i rozpocz(!e tworzenie kultury na zupelnie nowych zasadach. 
Pomysl taki oczywiscie towarzyszyl czlowiekowi od pocz(!tku jego ist
nienia, jako ze zawsze istnieli heretycy, kt6rzy uwazali, iz ludzkosc 
popelnila jakis zasad niczy bl(!d w interpretacji swiata. Liberalizm r6mil si~ 
od swoich poprzednik6w tym, ze ide~ odrzucenia i nowego pocz(!tku 
urealnil, a z postawy heretyckiej uczynil powszechn(! zasad~ funkcjonaln(!. 
Kazdy czlowiek stal si~ odt(!d heretykiem, kwestionuj(!cym i podwazaj(!
cym zastane reguly; kazd y byl J ezusem z N azaretu odrzucaj(!cym oficjaln(! 
religiy zydowsk(!, Lutrem wystypuj(!cym przeciw katolicyzmowi jako in
stytucji i tradycji, Kopemikiem obalaj(!cym staq wizjy kosmosu i buduj(!
cym zupelnie now(!, Darwinem zrywaj(!cym ze statycznym obrazem przyro
dy jako wiecznie reprodukuj(!cych siy stalych gatunk6w. Nieufnose, scep
tycyzm i krytycyzm wobec wszystkiego, co wygl(!dalo na ortodoksjy, 
obowi(!zywaly tylez w sprawach malych i codziennych, co i w zasadniczych. 

Liberalizm, wbrew obawom, nie wywolal rewolucji. Udostypniaj(!c 
postawy heretyck(! doprowadzil jednoczesnie do jej spowszednienia i do 
faktycznego stypienia jej niszczycielskiego ostrza. Tendencje her~tyckie, 
z racji wielkiego rozproszenia, r6wnowazyly siy; sil~ swoj(! objawil 
konformizm, rozs(!dek i twarde wymogi rzeczywistosci. Wiele z trdci 
ortodoksyjnych oparlo si y trudnemu testowi liberalnemu i nawet zyskalo 
na znaczeniu. W kazdym razie w praktyce przez dlugi czas nie dochodzilo. 
do tego - czego bye moze obawiali siy niekt6rzy katastroficznie nastawieni 
konserwatysci - by miliony ludzi jednoczeSnie odrzucily wszystko: wy
kszta!cenie, instyt ucje, obyczaje, tradycyjne normy, zdrowy rozs(!dek 
i presjy rzeczywistosci. Cos takiego stalo si y po raz pierwszy w czasach 
kontrkultury. Ogromne rzesze ludzi nie tylko odrzucily wszystko (lub 
prawie wszystko), co mialo posmak ortodoksyjnosci, ale uczynily to 
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jednoczeSnie w tym samym czasie, w taki sam sposob, z tego samego 
powodu i dla tego samego celu. Wizje Wielkiego Zerwania z Wielkim 
BI!;:dem, marzenia 0 Nowym Pocz'!tku, ktare pojawialy sil( w glowach 
rozmaitych politycznych fant ast6w, uzyskaly na kr6tko status realnosci. 

3. Druga idea liberalna przyswojona przez kontrkulturl( to wiara, iz 
czlowiek nie tylko tworzy siebie i swoj swiat, ale ze wolnos<: wyboru w tym 
zakresie jest nieograniczona. Przyznae trzeba, ze rzeczywistose liberalna 
odstawala znacznie od tego idealu. John Stuart Mill magi pisae 0 eks
perymentach, jakich dokonujll jednostki wybierajllc kolejne sposoby iycia 
po to, by wreszcie trafie na ten wlasciwy, ale byl to obraz radykalnie 
odbiegaj,!cy od rzeczywistych zachowan ludzi w rzeczywistych warunkach. 
Codziennose liberalna nie charakteryzowala sil( latwosci,! i swobod,! 
w dobieraniu sobie stylu zycia, ale, przeciwnie, cechowal j,! znaczny 
rygoryzm wynikaj,!cy z natury systemu, racjonalnosci zachowan, wymo
g6w natury ludzkiej, itd. Obietnica wielkich i latwych eksperymentow 
tkwila jednak nadal w ideologii liberalnej. Ona wlasnie posiuzyla wyznaw
com kontrkultury jako plaszczyzna oskarzenia Systemu, ze wyrzekl sil( 
swojego pierwotnego celu. 

Nowy swiat, jaki nadchodzil po Wielkim Zerwaniu, mia! wlasnie bye 
swiatem wielkich moiliwosci samorealizacji cz!owieka. Po wyzwoleniu ze 
starej kultury i starego systemu, jednostka mogla - jak wierzono - nie tylko 
osillgnlle upragnione cele, ale urzeczywistnienie ich bylo teraz w pelni 
autentyczne. Po wyzwoleniu wszelkie d4i:enia, niezalcinie od celow, nabiera
ly charakteru nie zafalszowanej i nie manipulowanej ekspresji. Wszystkie 
wil(c - 0 ile braly si y z doswiadczenia Nowego Pocz'!tku - byly rownie 
upra wnione, rownie wartosciowe i rownie proste w osi,!gnil(ci u, niezaleZnie 
od tego, czy wyraialy sil( w sposobie ubierania, w masturbacji, w hetero-
i homoseksualnosci, w wizjach narkotycznych, w graniu i s!uchaniu muzyki, 
w demonstracjach politycznych, w buddyzmie. Wszystkie one wyrazaiy 
ducha Nowej Wrailiwosci i prowadzie mialy do nowej, nierepresywnej 
cywilizacji, ktorll wyobrazano sobie jako cywilizacjl( pokoju, bez nerwowoSci 
i pospiesznosci liberalnej, bez celu nadrz!(dnego, bez presji sta!ych norm 
i hierarchii, bez degraduj,!cych ocen, konkurencyjnoSci i sporow. 

Taka cywilizacja pogodzie miala m:ljwyzsze idea!y duchowosci, wy
zwolonej juz na za wsze z presji autorytetow oraz walki 0 dominacj~\ 
z najbardziej naturalnymi, prekulturowymi odrucharni czlowieka. Za 
bl!(dny i szkodliwy uwazano zatem pogllld, iz rozwoj cywilizacji musi 
dokonywae sil( przez odejscie od pierwotnosci, od tego, co instynktowne, 
naturalne, dziecinne czy zwierzyce. Ogromnll popularnosci,! zaczl(ly sil( 
cieszye te interpretacje Freuda (np. Normana O. Browna, Herberta 
Marcusego i wielu innych), ktore dowodzily, ii: nie rna sprzecznosci mil(dzy 
kultuq i cywilizacjq z jednej strony, a naturalnymi pop!(dami i zmyslowos
cill z drugiej. Osi'lgalna jest zatem - g!oszono - cywilizacja zbudowana na 
przyjemnosci i zmyslowosci, cywilizacja bez kapitalistycznego czy komuni
stycznego racjonalizmu, bez autorytaryzmu tradycyjnych religii i obycza
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jow. Jedynym warunkiem jest autentycznie Nowy Pocz'}tek, a ten pozostaje 
przede wszystkim w zasil(:gu mlodych ludzi , ktorych niedojrzalose i naiw
nose czyni niewrailiwymi na indoktrynacjl(: Systemu. Oni wlasnie - jak 
pisal Marcuse - tworz'} now'} swiadomose: w swobodzie seksualnej, 
w uZywaniu slow dot'}d uznanych za ordyname, w ubiorze, w pogardliwym 
stosunku do dotychczasowych form ksztalcenia tworz'l si y zal'}iki nowego 
swiata, toleruj'}cego wszelkie formy autentycznej samorealizacji. 

4. Kontrkultura stanowila dla intelektualistow i artystow wielk'l przy
god y swiatopogI4dow'l, nie pierwsz'l w ich kilkuwiekowej historii . Jak 
poprzednio tak i tym razem zostali poddani probie przenikliwoSci, 
samodzielnosci i odwagi myslenia. Jak poprzednio i tym razem probie tej 
ogromna rzesza intelektualistow nie sprostala. Rzecz nie tylko w tym, ie 
ochoezo priystali na dwa glowne hasla ideologii kontrkulturowej, na ktore 
iaden intelektualista w iadnyrn razie nie powinien nigdy przystae: ie 
moi.liwe i poi'ldane jest rozpoczycie wszystkiego od nowa oraz ie wraz 
z nowym pocz'ltkiem moi.liwe i poi'ldane bl(:dzie zbudowanie nowego 
nierepresywnego swiata-. leieli jest cos stalego w powinnosci intelektualisty 
nowoZytnego, to wlasnie przypominanie, ie Nowy Pocz'ltek oraz Nowy 
Nierepresywny Swiat to wiec-mie odradzaj'lce sil(: niebezpieczne pokusy 
naszej swiadomosci i ie uleganie im otwiera zwykle drogl(: barbaryzaeji, bo 
usuwa wszelkie meehanizmy dyscyplinuj'lce myslenie 0 swiecie. 

Staj'lc si~ kontrkulturowymi partyzantami intelektualisci powtorzyli 
inne grzeehy swoich poprzednikow, poehodne owych dwoch podstawo
wych. Lista tyeh grzechow jest dluga, a otwiera j'l estetyzm. Jak kiedys 
intelektualisei ulegli fascynacji komunizmem i nazizmem , poniewai oczaro
walo ich pil(:kno prostoty pil(:Ciolatek, kubistyczny pejzai Donbasu, poezja 
podboju dzikiej Syberii przez technik~ w sluibie ludzkosci, emanuj'lca sil'l 
symetlia Parteitagu w Norymberdze; tak obecnie akces do kontrkultury 
spowodowany byl urokliwosci'l dzieci-kwiatow, festiwalem w Woodstock, 
stylem ubiorow i zachowan, sztuk'l pop, filmami typu Easy Rider ezy 
spektaklami typu Hair . R6:i:nica byla taka, ie partyzanci kontrkultury byli 
w petni swiadomi owego estetyzmu i otwarcie glosili, ii w Nowej Epoce 
panowac b~zie e tho s est e t y c z n y (wyraienie Herberta Marcusego); 
wierzyli , ie uroda kontrkultury jest tak wielka, ii niemoiliwe jest, aby nie 
niosla ona wielkiego i szlachetnego przeslania; ie skoro piosenkarze tak 
pivknie spiewaj'l przeciw wojnie, to naleiy popierae Vietcong; ie skoro 
milion kolorowo ubranych mlodych ludzi wei:mie sil(: za r~ce i stworzy 
olsniewaj'lce widowisko, to oznacza, ie stary swiat sil(: skompromitowal, 
a nowy powstanie lada dzien. 

Ale byly tei i inne grzechy. J ak kiedys intelektualisci przescigali sil(: 
w pomyslowosci, by prostym faktom z rzeczywistosci socjalistycznej 
i nazistowskiej dac wyszukan'l interpretacj~ - Heidegger dokonuj'lcy 
skomplikowanej interpretacji Platona, by wyrazie aprobaty dla NSDAP, 
czy Merleau-Ponty snuj'lcy subtelne rozwaiania na ternat dialektyki 
wolnosci i koniecznosci przy okazji procesu Bucharina - tak teraz 
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partyzanci kontrkultury wkladali cal(l swoj(l erudycjy i sprawnose intelek
tualn(l, by wykazae, ii:, na przyklad, odejscie od wyksztalcenia uniwersytec
kiego to dOW9d rozwoju intelektualnego mlodych ludzi, likwidacja rodziny 
to droga do glybszej wsp6lnoty, rozwi(lzlose seksualna to wyzsza swiado
mose moralna, pogarda dla dyscypliny pracy to humanizacja stosunk6w 
miydzy ludimi, wulgaryzacja jyzyka to bron w walce z System em , 
intelektualne zdziecinnienie to nowa forma uczonoSci, etc. Dziela kontrkul
turowe oraz prasa tego okresu zawieraj,! nieprawdopodobn,! oblitosc 
ideologicznej szarlatanerii, gdzie autorzy przesciguj(l si y w kunszcie wymys
lnego pochlebstwa wobec nowych czasow oraz nowych idei i ideologow. 

Zjawiska te maj,! znaczenie nie tylko historyczne. Wprawdzie dziyki 
lagodnoSci i sprawnosci cywilizacji liberalnej oraz wielkiej sile tradycji 
nieliberalnych - mysli tej nigdy nie dose powtarzac - kontrkultura nie 
doprowadzila do cywilizacyjnej katastrofy, ale nie jest ona definitywnie 
zamkniyt(l przeszlosci(l. Wraz z utrwalaniem si y cywilizacji liberalnej 
istnieje prawdopodobienstwo okresowego pojawiania siy rozmaitych - wy
roslych na gruncie owej cywilizacji - ideologii ostatecznego wyzwolenia 
i ostatecznego spelnienia. Lekcja, jaka plynie z doswiadczenia kontrkul
tury, jest zatem nastypuj(lca. Wbrew pierwotnym oczekiwaniom w warun
kach stabilnosci kapitalizmu i upadku totalitaryzmow nie maleje wsrod 
intelektualistow zapotrzebowanie na wielk(l ideologiy przyprawiaj(lc(l 
o dreszcz egzystencjalny, a niektore formy liberalizmu mog(l talde zapo
trzebowanie zaspokajac. Okazuje siy, ze wie1u wspolczesnych intelektualis
tow nadal sklonnych jest odrzucac postawy umiaru i ostroZnosci, mimo iz 
wlasnie odejscie od tej postawy doprowadzilo wczeSniej ich poprzednik6w 
do kompromituj(lcych uczynk6w i s,!d6w. 

Bye moze zachodzi tez tutaj taka zaleznose: swiadomosc bezpieczen
stwa oraz poczucie gwarancji przed zbrodniczymi ekscesami, jakie daje 
dobrotliwa cywilizacja liberalna, sprzyja swiatopogl(ldowym eksperymen
tom i smialym pr6bom linalnych rozwi(lzan. Moze zatem cywilizacja ta 
- tak skuteczna w zaspokajaniu wszystkich potrzeb ludzkich - posiada 
r6wniei: zdolnose wychodzenia naprzeciw marzeniom czlowieka 0 Nowym 
Pocz(ltku, Nowej Epoce Wolnosci, Nowej Pelni. Moze tak jak produkuje 
ona coraz bezpieczniejsze maszyny i stwarza warunki coraz bezpieczniej
szego zycia, tak sarno potrafi ona dae gwarancjy bezpieczenstwa i bezkar
nosci w rewolucjach swiatopogl'!dowych, a co za tym idzie, w igraniu 
prawd(l, falszem, dobrem, zlem, piyknem, szpetot(l, przyzwoitosci(l, mier
nosci(l, natur(l, konwencj(l. lakkolwiek takiej ewentualnosci nie da siy 
wykl uczye, to warto pamiytac, iz w dotychczasowych dziejach nastypstwem 
wielkiej pychy bylo zawsze wielkie rozczarowanie. 

Ryszard Legutko 

RYSZARD LEG UTKO, ur. 1949, rllozof i publicysta, dr hab. w Instytucie Filozolii 
UJ . 



IRENEUSZ KRZEMINSKI 


LATA SZCZ~SLIWE, 

LATA SZALONE... 


KONTRKULTURA I LATA SZESCDZlESli\TE 

1. Mam nadziej~, ze lata sZeSooziesiqte naszego stulecia przejdq do 
historii jako lata - choc niespokojne - to dobre i tworcze. Za tym 
stwierdzeniem kryje sil[! pewne wyznanie: przekonany jestem, ze tzw. 
mlodziezowa kon trkultura, ktora w duzym stopniu wypelnila trdciq 
okrdlenie "lata szescdziesiqte", zapisala sil[! w dziejach Europy i Ameryki 
jako zdecydowanie pozytywny ruch spoleczny. Ostroiniej mowiqc, kontr
kultura j a k 0 masowy ruch spoleczny wyroinila sil[! ladunkiem pozytyw
nosci i kulturowej kreatywnoSci na tie wszystkich ponurych, mrozqcych 
zgola krew w iylach masowych ruchow XX wieku. Takich ruchow, ktore 
tworzyly zaplecze i stanowily fundament totalitaryzmu i zwiqzanych z rum 
straszhwych zbrodni naszego stulecia. 

Dla por6wnania warto przypomniec, ze ta sama kategoria spoleczna, 
ktora wywolala wielki i dalekosil[!iny ferment lat szesooziesiqtych, stanowi
la spoleczne "zaplecze" i sill[! napydowq innych radykalnych ruchow tego 
stulecia, zarowno faszystowskich jak i komunistycznych. Tq grupq spolecz
nq byla kategoria charakterystyczna dla nowoczesnych spoleczenstw: 
mlodziez. Samo to porownanie, jak sqdZI[!, uwypukla "pozytywnosc" 
ruchow mlodziezowych lat szeSCdziesiqtych. 

Na zjawisko mlodziezowego fermentu, rozmaicie nazywanego, najczl[!S
ciej obok "kontrkultury" okreslanego mianem mlodzieiowej "kontestacji", 
chcl[! spojrzec g10balnie i raczej ogolnie. Literatura jest tu olbrzymia, 
a w Polsce malo znana, co nie przeszkadza jednak nikomu w formulowaniu 
na ten temat stanowczych opinii ... 
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2. Kontrkultura byla zjawiskiem globalnym w doslownym sensie 
i pamiytam dyskusje z kolegami-socjologami, kiedy zastanawialismy siy 
nad "mlodziezow'l kontestacj'l" jako fenomenem szczeg6lnym. Hasla 
i dzialania kontrkulturowe mniej wiycej w tym samym czasie "obiegly" 
ziemski glob: od Kalifomii po Szanghaj. Ruch ten nie magi omin'lC i Polski 
- i nie omin'll, chociaz socjologaw fascynowalo pytanie: jak te zjawiska 
mogly siy wydarzyc w tak roinych systemach, jak mogly nidc ze sob'l nie 
tyle podobne hasla, ale glybsze postawy i nastawienia? 

Symbolem "lat szdCdziesi'ltych" stal siy rok 1968, w ktorym "kontes
tacyjne wydarzenia" skumulowaly siy, zarawno w USA, jak i w Europie. 
Rzecz jasna, 0 zadnej "spontanicznosci" nie moina mowic w stosunku do 
Chin, ale jest przeciei faktem, iz rowniez tam wykorzystano dla celow 
reZimu mlodziez i jej zaktywizowany potencjai. Oczywiscie, nie warto 
nawet mowic, ze sens kontestacji w Kalifomii i Paryzu byl roiny, tak jak 
inne jeszcze znaczenie mial w Polsce. lednak mlodzieZ jako podmiot 
fennentu - to bylo najpierw i na pewno wsp6lne. 

Kilka lat temu przez prasy swiatow'l przetoczyla siy fala wspomnien 
i analiz roku 1968. Zachodnioeuropejscy i amerykanscy komentatorzy 
w dwudziest'l rocznicy tamtych wydarzen na ogol nader krytycznie oceniali 
kontrkulturow'l przeszlosc. W tej ocenie przewazaly rozwazania i rozra
chunki polityczne. 0 rozrachunkach mowiy dlatego, ze oceny calego ruchu 
kontrkulturowego zdominowaly - jak rni siy zdaje - wspomnienia i reflek
sje ex-kontestatorow, ktarzy od dawn a stali siy politycznym przeciwien
stwem "lewicowych rewolucjonistow", jakimi byli jako uczestnicy mlodzie
zowego fennentu. Bardzo charakterystyczne s,! tu na przyklad eseje 
Josepha Epsteina, ktarego ideowo-polityczna ewolucja jest sarna w sobie 
warta eseju. Slricle polityczny rozrachunek z kontrkultur,! wypada szcze
golnie dla niej niekorzystnie, co dla nas jednak-ie nie jest najbardziej 
interesuj'lce. " Lewicowe zludzenia" kon testatorow, zwlaszcza amerykan
skich, a szczegolnie zauroczenie haslami socjalistycznyrni, ide'! "rewolucji" 
i sen czysci kontestatorow 0 "zierni obiecanej" w Chinach - wszystko to 
jest spraw'l znan'l, choc sk'ldin'ld zawsze godn'l nowej analizy. Nieodmien
nie mam jednak wrazenie, ze krytyczna charakterystyka kontrkultury, 
rowniez na poziomie politycznym, jako ruchu lewicowego i stanowi'lcego 
zatem "dalszy ci'lg" utopii socjalistyczno-komunistycznej, jako poplecz
nika rewolucji i tych wszystkich "bl¢ow i wypaczen", do ktarych ona 
doprowadzila - otoz taka charakterystyka wydaje mi siy zasadniczo 
nietrafna. 

Bowiem jezeli nawet krytycy kontrkulturowych wydarzen, zwlaszcza 
tych uniwersyteckich, czy to w USA, czy to w Europie (ze szczegolnym 
upodobaniem wspomina si y wydarzenia paryskie) wskazuj'! na obecnosc 
wyraznie prokomunistycznych grup politycznych i na ich roly jako 
inspiratora rozruchow (tak bylo nawet na uniwersytetach Columbia 
i Berkeley), to zarazem wiadomo, i:e te same wydarzenia byly kresem 
politycznego znaczenia tych grup. Na ogol wsrod inspiratorow wybuchaly 
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bardzo szybko spory tak namiC(tne i ujawnialy siC( roznice tak istotne, ze 
dochodzilo do rozlamu. Zreszt'! od kOl1c:l lat szesC<iziesi'!tych mlodziezowe 
grupy polityczne 0 zabarwieniu komunistycznym byly zroznicowane i wza
jemnie ze sob,! walczyly. Bylo to pochodn,! konfliktu Moskwa - Pekin. Ten 
ostatni, trochC( nie wiedziec dlaczego, stal siC( idolem kontestatorow. 
WewnC(trzny brak sp6jnosci i niezbomosc hase/ komunistycznych grup 
uwidocznila siC( wszydzie, a przypadkiem szczeg6lnie spcktakulamym byl 
Uniwersytet w Berkeley. Komunizuj,!ca mlodziez niew'!tpliwie nalei:ala do 
inspirator6w studenckich wyst,!pien, jednakze blyskawicznie utracila 
wplyw na przebieg wydarzen i znaczenie dla zbuntowanych student6w. Nie 
tylko dlatego, ze mlodzi komunisci kl6cili siC( ze sob,!, gdy nalei:alo dzialac. 
S,!dzC(, ze mimo "lewicowosci" i mimo rozmaicie wyrazanych sympatii 
socjalistyczno-komunistycznych, generalne nastawienie kontrkulturowej 
mlodziezy w zaden spos6b nie bylo kon tynuacj,! dawnych hasel i dawnych 
ruch6w lewicowych. Kontrkultura byla zasadniczo antypartyjna 
i antyideologiczna. A wyplywalo to z samej istoty tego ruchu, ze 
sposobu myslenia, odctuwania i d'!zen, kt6re go zrodzily. Kontrkultura 
byla a n arc his t y c z n a i w tym sensie sympatyzowala z pewnymi 
nurtami tradycji socjalistycznej. Scislej jednak trzeba byloby powiedziec, ze 
nawi,!zywano raczej do samych pocz'!tk6w ruchu rewolucyjnego, do 
w'!tk6w pre-socjalistycznych. 1ednakze "antyinstytucjonalny", anarchis
tyczny indywidualizm kontrkultury, zwlaszcza amerykanskiej, w rownym 
stopniu moma wi'!zac z calkiem inn,!, rdzennie amerykansk,! tradycj,!, 
reprezentowan,! np. przez Davida Thoreau. 

lak z tego wynika, obraz "lewicowoSci" jest trochC( kontrkulturze 
"przylepiony". Osobiscie sklonny jestem s,!dzic, ze sarno to "zaetykietowa
nie" plynie z faktu, iz kontrkultura politycznie kierowala siC( zar6wno 
przeciwko establishmentowi liberalnemu, kapitalistycznemu, jak i porz<[.d
kowi komunistycznemu: przeciwko temu, co pMniej nazwalo siC( "realnym 
socj alizmem". 

Dla nas, obserwator6w z tej strony "zelaznej kurtyny", pomylka 
zrownuj,!ca totalitaryzm komunistyczny z "totalizmem industrialnej biuro
kracji" wydaje siC( blydem kardynalnym. W tej perspektywie wlasnie 
dokonywalo siC( "rozliczenie z kontrukultur,!": zachodni kontestatorzy 
spoj rzeJi na sw6j protest niejako ze srodka systemu totalitamego, a przy
najmniej ku totalizmowi d'!z'!cemu. Z tej perspektywy wszelkie, chocby 
najgorsze nad uZycia wladzy w "industrialnych" czy "postindustrialnych 
demokracjach" nabieraj,! innej skali. 

Lecz przeciez bol,!czki zycia - praktyczne i duchowe - nie znikaj,!. A na 
tym skupiala siC( - nie na polityce - uwaga kontestatorow. luz tutaj byli 
"na opak" z wszelk'! lewicow,! tradycj,! XIX i XX wieku: nie wierzyli 
w "utopiC( polityczn'!" i ideologiC(, w rozwi,!zanie za pomoc,! nowej 
organizacji politycznej, nowego ustroju dylematow spolecznych, moral
nych - 1 udzkich po prost u. 
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3. FaIt; "rozrachunk6w kontrkulturowych" z okazji 20 rocznicy wyda
rzen 1968 roku wspominam dlatego, by wskazac na ograniczenia takiej 
refleksji nad kontrkulturll. W pewnym sensie zaS - twierdzy - rozwazania 
skupily sit; na krytyce politycznych bl¢ow i nonsensow kontrkultury nie 
tylko ze wzgl¢u na kontekst, ktory oznaczal wielkll ideow'! przemiant; 
dominuj'lcej orientacji politycznej Zachodu. Widoczny upadek komunizmu 
i historyczna klapa " reainego socjalizmu", ideowo wzmocniona powstaniem 
ruchu " Solidarnosci" , przyczynily silt wainie do tej reorientacji . Dawni 
kontestatorzy stali sit; co najwyiej refonnatorami liberalnych i kapitalistycz
nych porz(!dkow derrlOkratycznych. Nawet rozwoj amerykanskiego neokon
serwatyzmu wi'!zal sit; z "zastrzykiem" ludzi i koncepcji ... ex-kontestatorow. 

lednostronnosc "rozrachunkowych" rozwaian sklonny jestem przypi
sac jeszcze innemu czynnikowi. OtM ten swiat, ktory sit; ze sW,! kontrkul
tur'! ikon testatorsk,! przeszlosci,! rozliczal, to swiat, w kt6rym przegrana 
jako polityczny "ruch rewolucyjny" kontrkultura przemienila na trwale 
wiele dziedzin, wywarla i wywiera nieustanny wplyw na styl Zycia i na 
codzienne obyczaje, a tabe na ludzk,! wraZliwosc. Jest to wplyw w ... 
kulturze, choc rna swe Zrodla w ruchu kontr-kulturowym. 

Nie wiem, czy mowi,!c "ruch kontrkulturowy" nie popelniam zasad
niczego uproszczenia i czy nie powinno silt z a w s z e mowic 0 r u c hac h 
kontrkulturowych, gdyi wlasnie 0 jakis wspoiny mianownik "tego wszyst
kiego" byloby chyba najtrudniej. A wspolny mianownik polityczny, 
owszem, chwilami byl wainy, w niektorych momentach I,!czyl kontes
tatorow, ale byl to CZt;sto bardziej odruch solidarnosci wobec innych, 
niesprawiedliwie - jak sit; wydawalo - gnt;bionych przez establishment, 
przez "pokolenie rodzicow", nil rzeczywista spojnosc polityczno-ideowa, 
wspolna orientacja, chocby tak ogolnikowa, jak "lewicowosc". 

A jednak kontr-kultura byla pewnego rodzaju jednoSci,!, miala jakis 
wspolny mianownik. S'!dzt;, ie wyraial sit; on na zgola innym poziomie, nii 
manifestacja pogl,!d6w, zwlaszcza pogl,!d6w sensu stricte politycznych czy 
ustrojowych, chociai zarazem nie moina powiedziee, ii pewnego projektu 
alba projekt6w swiata nie formulowano. Koniec koncow toczyb silt walka 
o inne nii dotychczas, i to radykalnie inne, jak wskazuje sarna nazwa 
"kontestacji", urz,!dzenie swiata, uporz,!dkowanie ludzkiego iycia . Skoro 
kontestatorzy sami nazywali sit; "kontestatorami", chcieli tym samym 
wyrwac sit; z tradycji, pokonac ograniczenia wlasnej kultury, okreslic 
sytuacjt;. czlowieka i sens ludzkiego Zycia na nowo, jakby w nowym, 
"dziewiczym" jltzyku. Postawa czy raczej cala wi,!zka postaw z tym 
zwi'!zanych wytwarzala okrdlon,! perspektYWt; poznawcz'!, ktora wy
znaczala zakres moZliwych do przyjltcia dla kontestatorow rozwi,!zan, 
w tym rozwi,!zan politycznych, ustrojowych, spolecznych. Lecz dzialanie 
polityczne bylo dla wit;kszosci grup kontrkulturowych raczej konsekwencj,! 
pr6b wcielenia w Zycie idei, czy raczej - postaw Zyciowych, charakterys
tycznych dla mlodzieiowej kontestacji, kt6rej symbolem i centralnym 
przejawem s~ dla mnie hippisi. 
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W zdecydowanej wiykszosci wypadkow akcja polityczna, czasem rewo
lucyjna, nader radykalna , by!a reakcj~ na postypowanie instytucji pan
stwowych, spo!ecznoSci !ub si! porz~dkowych. Moma zaryzykowac tezy, ie 
w wiykszosci wypadkow byla wtomie sprowokowana, co bylo tei przeciez 
udzialem polskich studentow w marcu 1968 roku. 

4. Co bylo takiego "nie do zniesienia" w manifestacjach kontrkultury, 
ie zmuszalo do akcji, do aktywnego "rozpydzania" kontestatorow? 0 ile 
kontestatorzy rewolucjonizowali siy w trakcie akcji przeciw nim prowadzo
nych, 0 tyle sarna kontrkultura tei byla prowokach i to swiadomie 
podejmowan~. Oczywiscie, prowokacj~ innego rodzaju, ale jednak stano
wi~c~ bardzo powame wyzwanie dla uporz;ldkowanego swiata "spo/e~ 
czenstw dobiobytu". Kontrkultura swiadomie atakowala roine spoleczne 
tabu, przede wszystkim glosno nazywaj~c i analizuj~c to, 0 czym w iaden 
sposob glosno mowic nie wypadalo. A jui pod iadnym pozorem nie moma 
bylo przyznawac siy, ie siy to robi! Zakres tych spolecznych tabu byl 
r6inorodny i szeroki, od seksu do polityki. 

Okrdienie mlodzieiowego fermentu jako "kontrkultury" i fakt, ie ta 
nazwa wlasciwie wyparla slowo "kontestacja", ktore by/o dla wielu 
uczestnikow haslem opisujq.cym ich w/asn~ toisamosc, nie jest przypad
kowe. Propozycje bowiem i prowokacje kontestatorow sirtga/y poziomu 
wzorow kultury, konfrontowaly ludzi z ich rzekomo wyznawanymi i czczo
nymi "od swirtta" wartosciami, wykazuj~c zarazem, ie s~ one niczym 
innym, jak czcz~ gadanin~ i to zarowno w iyciu codziennym "przy
zwoitych obywateli", jak w iyciu publicznymi gospodarczym. 

Ca!y nurt kontrkultury wysmiewa! wlasne spoleczenstwa za to, ie 
walczqc z komunizmem - niewiele sil(: od tamtego porzq.dku r6ini~. 
(Szczegolnie ten punkt widzenia musi si y dzisiaj wydawac po prostu glupi. 
Wyobraienia mlodych kontestatorow 0 iyciu za "ielazn~ kurtyn~" byly 
doprawdy w wil(:kszosci wypadkow szczytem naiwnosci .) Ten element 
wyszydzenia i odrzucenia cal ego !adu spolecznego jako "niezdrowego", 
obludnego i przeiartego m 0 r a In q. k 0 r u p cj q. nadawal ca/emu w zasa
dzie ruchowi posmak radykalizmu spoleczncr-politycznego. 

Na pewno to odrzucenie panuj~cej organizacji ustrojowej i uznawanie 
jej za "moralnie skorumpowan~" wi~zalo ze sob~ bardzo roine skq.din~ 
nurty, grupy i osoby. Nieslychanie wainym i spajaj~cym kontestacyjnq. 
roinorodnosc wspolnym impulsem byl bunt przeciwko "pokoieniu rodzi
cow". Zrobic cos ina c z e j n i ion i bylo psychologicznie niezbydne. 
Sprzeciw wobec "swiata doroslych", "swiata rodzic6w" - byl niew~t
pliwie jednym z glownych skladnikow mlodzieiowej wirtzi. 

Choc nie lekcewaiy czynnika "negatywnej solidamosci", wainiejsze 
wszakie wydaj~ mi sil(: zasadnicze hasla i propagowane postawy, wokol 
ktorych krystalizowala s(1(: po z Y t Y w nat r eS c kontrkultury i dzia/an jej 
aktorow. Ruch niosl rMne projekty pozytywne, ktorych podobienstwo 
moma odkryc na innym planie nii postulaty 'j pogl~dy. Wspolnota mil(:dzy 
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nimi polega/a raczej na podzielaniu pewnych postaw i pewnej wspolnej 
diagnozy swiata oraz kierunku poszukiwania wartosciowego zycia, i'ycia 
p e / neg 0 sen s u. Wydaje mi siy, Ze istotnym rdzeniem kontrkultury by/ 
ruch hippisowski z jego naczelnym has/em: make love not war. Drugim 
has/em, goonym przypomnienia by/o: "rob swoje". Trzecim eiementem, 
bez kt6rego 0 kontrkulturze mowic nie moma, by/ element poszukiwan 
psychodeJicmych, narkotycznych. 

Bez wzglyd u na to, jak surowo ocenia si y dzis narkotycme eksperymen
ty kontestatorow, trzeba pamiytae, ze stanowie one mia/y - i stanowi/y 
- element poszukiwan duchowych: mia/y bye drog'} do innego spoj
rzenia na cz/owieka, na jego moZliwoSci, jego potencja/, a tabe drogy do 
odkrycia tego, co ukryte pod powierzchni'} zjawisk. 

Wszystkie te trzy elementy wydaj'} mi si~ konstytutywne dla kontrkul
tury. Niemal wszystko inne jest ich pochodn'} - b'}dZ ukryt'} przes/ank'}. 

5. Jezeli te trzy has/a kontrkultury umamy za podstawowe, za 
wyrazajqce credo kontestatorow wszclldej masci, to wymaczq one os 
organizuj,}C'l opis i rozumienie ca/ego zjawiska. Has/a te tworz,} zarazem 
zarys "pozytywnego projektu" kontrkultury, jak i s'} wyrazem pod
stawowego sprzeciwu, "buntu przeciw ojcom", jak mowi Eliade, choe mnie 
si y wydaje, ze lepiej mowic 0 "buncie przeciw rodzicom". Matki by/y chyba 
dla kontestatorow rownie wame... 

Zreszt'} has/o make love not war nios/o ze sob'} nie tylko zal'}zek 
politycmej, "rewolucyjnej" kontestacji. Jej irytuj'}cym dzis niekt6rych 
z'}daniem by/o wyrzeczenie si y jakiejkolwiek przemocy, zdecydowane 
wycofanie si y z wszelkiej wojny, zw/aszcza takiej, ktora mia/aby na ce/u 
rzekom'} obron~ wartosci moralnych, w istocie wartosci wywodz'}cych si~ 
z chrzeScijanskiej tradycji euro-amerykanskiej. Kontestacja wojny w Wiet
namie byla tak radykalna dlatego, Ze wojna ta zosta/a umana za 
szczegolny przyklad obludy, nie tylko politycmej ale i moralnej. Wojna ta 
by/a rzekomo wojn'} Ameryki z przeciwnikami idea/ow wolnosci, demo
kracji, poszanowania praw indywidualnych,jednym slowem przeciwstawiaia 
si~ komunizrnowi jako zaprzeczeniu tradycyjnych wartosci cywilizacji eu
ro-amerykanskiej, umanych za uniwersaine, og6lnoludzkie i utozsamionych 
z dobrem. Tymczasem wojna jako taka byla - zdaniem kontestatorow 
- zaprzeczeniem i tradycji chrzeScijansldej, i tradycji humanistycznej Europy 
i Ameryki. Ustanawiania rzekomo dobrego porz<}dku spolecmego przemo
C'l, drog'} wojny i interwencji nie moma nazwac inaczej jak tylko karygodn'} 
moralnie oblud'}. Wojna w Wietnamie stala si y symbolem wszelldej wojny, 
wszelkiego d4ienia do rozstrzygniyc drogll przemocy; znakiem dopuszczal
nosci in terwencji zbrojnej jako narz¢zia polityki, a tym samym politycmego 
narzucania innym swej woli, odrzucanego przez kontestatorow nawet wtedy, 
gdyby dzia/o siy to w imiy "s/usmych" idea/ow. Wyrzeczenie si~ wszelldej 
przemocy by/o podstawowym rysem kontrkultury, rysem tak radykalnym, 
ze przypominaj'}cym nawolywania Ewangelii. 
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Stosunek do wojny w Wietnamie byl w og6Ie symbolem stosunku 
kontestator6w do polityki, zasadniczo nieufnym i stawiaj~cym "polityk~" 
pod znakiem moralnego zapytania. Tutaj zreszt~ anty-tradycjonalni 
kontestatorzy okazywali si~ wyrazicielami w~tk6w bardzo charakterystycz
nych dla europejskiej, szczeg6Inie wlasnie chrzescijanskiej tradycji, zawsze 
wobec polityki nieufnej. 

Zaangazowanie polityczne kontestator6w bylo nade wszystko protes
tern rnoralnyrn: obecny ksztalt polityki byl odrzucany nie w imi~ ideo
logicznie skonkretyzowanego innego projektu "lepszego swiata", lecz 
kwestionowalo si~ wszelk~ poIityk~ w imi~ moralnych zasad, tych samych 
zreszt~, wobec kt6rych oblud~ zarzucano "pokoleniu rodzic6w". St~d tez 
kontestatorzy byli na dluzsz~ met~ mamym "materialem" na sojusznik6w 
zorganizowanej lewicy i "sil rewolucyjnych". lezeli bowiem 0 jakiejs 
polityczno-humanistycznej utopii moma m6wic w odniesieniu do ruch6w 
~ontrkulturowych, to byla to utopia moralna, inna ad tych, kt6re oZywialy 
europejsk~ i amerykansk~ Iewi~, a r6wniez prawic~. Nie byla to utopia 
ideologiczna. Make love' not war wyraialo protest przeciwko cywilizacji, 
kt6ra twierdz,!c, ze opiera si~ na chrzescijanskich idealach milosci bliiniego, 
w gruncie rzeczy dopuszcza przemoc i legalizuje jq.; kt6r~ nap~za wojow
niczy duch rywalizacji i kt6ra tworzy instytucje, dzi~ki kt6rym przemoc jest 
nie tylko dopuszczalna, ale zgola gloryfikowana. Kt6ra buduje ideal 
czlowieka, zwlaszcza m~zczyzny, jako zwyci~kiego bojownika. 

Nade wszystko haslo make love not war nioslo ze sob~ "rewolucj~ 
obyczajow,!", ktorej zgola fundamentalnym elementem byla redefinicja rol 
seksualnych. Haslo bylo zarazem polemik'l z tradycyjn'l moralnoSci'l, 
"moralnoSci~ seksualn~", w mysl kt6rej milosc fizyczna byla czyms 
grzesznym i zlym. Moralnosc ta (cz~sto nazywana "mieszczansk~" czy 
"drobnomieszczansk~") ograniczala czlowieczenstwo kobiety, wyznaczaj~c 
jej rol~ instrumentaln~ "w sluzbie zycia", podporz~dkowuj~c j'l m~czyz
nie, agresywnemu i zwyci~skiemu "samcowi". 

Make love not war odrzucalo i przeksztalcalo tradycyjne wzory obu r61 
p/ciowych , nade wszystko obdarzuj,!c kobiet~ samodzieinoSci~ i pemym, 
wsp610dpowiedzialnym, r6wnym uczestnictwem najpierw w seksie, a wraz 
z tym - w zyciu osobistym i spolecznym. M~czYZnie zas nowy wzorzec 
dawal prawo do "mi~kkich" i opiekunczych uczuc, do wyrazania emocji, 
zastrzezonych dot~d wyl,!cznie dla kobiet. To byl, jak s,!dz~, podstawowy 
sens kontestacyjny hasla make love not war. 

Nie mialo to wiele wsp61nego ze "zwierz~cym seksem". Kontrkultury 
nie moma nawet obarczyc autorstwem tzw. rewolucji seksualnej, ktora 
dokonala si~ i dokonywala - w duZym stopniu - wczesniej i niezaleznie od 
mlodziezowej kontestacji. Kontrkultura jednak nie tylko glosno m6wila 
i nazywala po imieniu to, co juz ad dluzszego czasu wi~kszosc robila. 
Kontrkultura nade wszystko zrywala z tabu publicznego mowienia 0 sek
sie, 0 doswiadczeniu milosci, 0 pragnieniach erotycznych i znaczeniu 
erotyki w ludzkim zyciu. 
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Niewqtpliwie wiele eksperymentow kon testatorow w dziedzinie iycia 
seksualnego okazalo si~ absurdem i skonczylo si~ k.l~skq - rowniei kl~skq 
moralnq. Jednakie w kontrkulturowej perspektywie seks byl jak najbar
dziej ludzki , moina nawet powiedziee: integralnie ludzki: nie mial bye 
dluiej ani czqstkq "zwierzycia" w czlowieku, ani tei ekspozyturq diabla czy 
inn,!, "niisz,!" i "gorszq" cz~sciq ezlowieka. Bylludzki, byl funkcjq emocji, 
choe i poiqdan, ktore wca1e nie okazywaly si~ takie koszmarne i moralnie 
naganne, gdy zdejmowalo si~ z nich odium spolecznego pot~pienia . Seks 
hade wszystko byl a fi r m a cj '! czlowieka i wi~zi mi~dzy chlopakiem 
i dziewczynq, chcialoby si~ powiedziee: mi~dzy ludzkimi istotami, bo to 
pragnienie wspolnego, radosnego, ekstatycznego zjednoczenia seksualnego 
oznaezalo rownorz¢ne i rownoprawne uczestnictwo obu plci. 

W perspektywie kontrkultury nie moina sobie wyobrazie "konkursow 
pi\(knosci" i wyboru "miss", czy "misterow". Nie moina sobie wyobrazic 
przyzwolenia lub chocby usprawiedliv,~enia gwaltu, i to nawet w psychicz
nej formie. Hippisi, czyli "dzieci-kwiaty", znajdowali si~ w podroiy do 
zjednoczenia z innymi ludzkimi istotami, z Zyciem, ze swiatem. Rowniei 
seks byl tego narz¢ziem . Moina sobie natomiast wyobrazie seks orgias
tyczny, nawet i zbiorowy, ktory si~gal w gl,!b ludzkiego doswiadczenia 
i ktorego charakter mial posmak zgola religijny. Orgiastyczny seks mial 
charakter archaicznego swi~ta, oczyszczajqcego i odnawiajqcego sily du
chao (Na t~ analogi~ zwracal uwag~ np. Mircea Eliade.) 

To doswiadczenie "si~gania do :hodel" dowodzi, ie seks byl w perspek
tywie kontrkultury integraln'! cZ~Sciq istnienia czlowieka. Kontrkultura 
- rzee moina - przebudowywala nie tylko znaczenie seksu, ale niosla 
zupetnie nowy na gruncie eUf(}-amerykanskim, zwlaszcza po epoce pury
tanskiej, stosunek do ciala. 

W "moralnosci seksualnej", zarowno katolickiej jak i protestanckiej, 
do dziS obecny jest element antyczno--manichejski. Ludzie wychowani w tej 
tradyeji ealkiem spon tanicznie traktujq seks, a z nim cale cialo, jako 
"niiszy byt", cos, nad czym "goruje" nasza wola, nasz rozum i nasze 
"wyisze uczucia" . Kontrkultura istotnie byla tutaj bardw radykalna, 
starajqc si~ odbudowae doswiadczenie i obraz ciala jako rowniei - mowi,!c 
j\(zykiem Eliadego - czegos "swi~tego", jako czegos przenikni~tego swi~tos
ci,! istnienia. A zatem obraz ciala i czlowieka bardzo pierwotny, chcialoby si~ 
powiedziee "archetypowy". Ewolucja nowoczesnej kultury europejskiej 
idzie w kierunku rosn,!cej kontroli odruchow, konwencjonalizacji wyraza
nia uczue i "intelektualizacji" (by uiye takiego okropnego okrdlenia!) 
zmyslowCH:mocjonalnej wrailiwosci czlowieka. Kontrkultura z wrawwosci 
zmys!owej, z podstawowych wraien i odczue emocjonalnych uczynila 
niekonczqce si~ :hodlo... objawienia sensu swiata. W tej perspektywie 

. trzeba - jak sqdz~ - widziec i oceniae "seks kontrkulturowy". 
Byl to zarazem "seks tolerancyjny", a wi~c rowniei zabawowy, 

ludyczny - ale nigdy nie .,konsumpeyjny". Rzeez jasna, musia!o to 
prowadzic od odkrycia wielosei ludzkiego doswiadczenia seksualnego 
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i pierwszym tego efektem byla rowniez zmiana stosunku do sklonnoSci 
homoseksualnych. Kontrkultura nie mogla nie zerwae z "naukowym" 
obrazem seksualnosci. ktorego dopracowal sit;: wiek XIX, dziell!c pop~ 
seksualny na hetero- i homo-seksualny, i ten ostatni uznajl!c za "chorob
Iiwe" wypaczenie naturalnego iderunku. 

W naukowych badaniach, szczegolnie na gruncie amerykansidm, ten 
pogll!d jui ad dawna byl czyins historycznym, ale rue funkcjonowal 
w swiadomosci potocznej. Kontrkultura wyniki takich badan, jak np. 
Kinseya, uznala za punkt wyjscia wlasnego "badania" ludzkiej seksualnoSci. 
Wynikiem tego bylo uznanie seksualnosci czlowieka raczej jako zlozonej 
i bogatej w r6:i:ne odcienie, nii sztywno podzielonej na wyraine "struktury 
popt;:dowo-behawioralne". Ruch kontrkulturowy z call! pewnoScil! przy
czynil siy do narodzenia ruchow "wyzwolenia seksualnego", ktorych 
istotnym skladniidem jest ruch gejowski .. lednakZe to, co bylo w kontrkul
turze sprawl! eentralnl!. to spojrzenie na seks, popyd i erotyky z punktu 
widzenia kobiety. Kontrkultura, redefiniujl!c role plciowe, uznawala, ze 
dotychczasowe wzory, a Towniei dotychczasowa reOeksja nad seksualnos
cil! i erotyzmem przyjmowala na gruncie rodzimej kultury "myski" punkt' 
widzenia. Freudowska psychoanaliza byla tutaj szczegolnie dobrym przy· 
kladem. Ten "myski szowinizm" zostal odrzucony, ulegal przewartoS
ciowaniu w kierunku uwzglydnienia w sposobie opisywania doswiadczenia 
seksualnego rowniei elementu ienskiego. Tym samym w seksualnosci 
kontrkulturowej bylo zawarte tajemnicze i odwieczne p rag n i en i e pc
Ini, pragnienie androgyniczne. Zresztl! bye moie w tej perspek
tywie nalezaloby w ogole opisywae zarowno przewartosciowanie stosunku 
do elementu homoseksualnego w ludzkiej plciowosci, jak i element 
ferninistyczny . 

Zrozumienie fenomenu seksualnosci w ruchu kontrkulturowym bydzie 
pelniejsze, jeieli dodamy do tego narkotyki, zwlaszcza wszechobecnl! 
marihuany. Seks orgiastyczny i narkotyid mialy tysaml! funkcjy i ten sam 
eel: byly poszuidwaniem "prawdziwej rzeczywistosci", byly wyprawl! 
w swiat ducha, w swiat ukryty. Byly buntem przeciwko swiatu zor
ganizowanej techniki, przeciwko swiatu materialnemu i biurokratycznie 
uporzl!dkowanemu, przeciwko swiatu, w ktorym ludzie sprowadzeni Sl! do 
funkcji i sami sklonni sl! traktowae si y instrumentalnie. 

Narkotyczne eksperymenty byly nade wszystko poszukiwaniem swiata 
duchowego, poszukiwaniem pelni i sensu istnienia. Nieco podobnl! funkcjy 
pelnila muzyka. Nie moina sobie wyobrazie kontrkultury bez muzyki, bez 
nowego, powszechnego "rytualu rockowego". Muzyka pemila roine 
funkcje w ruchach mlodzieiowych. Nade wszystko byla nosnikiem wiyzi, 
byla narzt;:dziem najpowszechniejszego "porozumienia pokoleruowego", 
jyzykiem prawdziwie uniwersalnym, za pomocl! ktorego najprosciej wyra
zie moma bylo wlasnl! toisamose, potwierdzi6 przynaleinose do "ruchu". 
Muzyka byla zarazem manifestacjl! po s taw y k 0 n t e m p I a cj i, slucha
nie i taniec bylo najbardziej widocznym sposobem buntu przeciwko iyciu 
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zinstrumentaIizowanemu, iyciu podporz,!dkowanemu wydajnosci, spraw
nosci, celowosci. Muzyka niosla bezinteresown,! manifestacj~ Zycia, zjego 
b6Iem i radosci,!, szcz~sciem, rozpacz'! i sm utkiem. Wyraiala iycie 
swobodne, iycie wolne, iycie sarno w sobie stanowi,!ce nieskonczon,! 
wartosc. "Nowa muzyka", zwana "mlodzieiow,!", manifestowala r6wniei 
zupelnie inny, drastycznie inny nii dotychczas stosunek do ciala, do ciala 
wlasnego i ciala partnera. Manifestowala cialo elastyczne, kreatywne, 
spon taniczne, cialo nie poddane konwencj onalnem u skr~powani u, cialo 
swobodnej ekspresji. 

Ta zmiana stosunku do ciala byla czyms naprawd~ zasadniczyrn na 
wielu planach. Z ni,! wi'!zalbym tei zgola rewolucyjny "skok" w procesie 
walki z rasizmem. Zmiana stosunku do ciala czlowieka, jak,! niosla 
kontrkultura, przedefiniowywala na poziomie arefleksyjnym, "na poziomie 
odruchow", jdli moma tak powiedziec, stosunek do ludzi 0 innym kolorze 
sk6ry . Rzecz jasna, ie pod tym eufemizmem kryje si~ przede wszystkim 
stosunek do ciemnosk6rych. Nie chcy przez to powiedziec, ie dopiero 
kontrkultura podjyla wysilek walki z przejawami dyskryrrunacji rasowej. 
Ale wolno twierdzic, ie generalna zrruana stosunku do ciala "bia/ego" 
spowodowala niezmieme przyspieszenie procesu - powiedzmy haslowo 
- oslabienia i zniesienia spontanicznej niech~ci do ciala "czamego". 

Zreszt'! krytyczno-rewindykacyjne nastawienie kontrkultury wobec 
wlasnej tradycji przynioslo zmiany stosunku do wszelkich "kolorowych" 
i do wszelkich grup etnicznych . Szczegolnym przedmiotem zainteresowania 
byly spo!eczenstwa plemienne, spoleczenstwa nazywane do niedawna 
"pierwotnymi", ktore dostarczyly kontestatorom wielu iyciowych wskaz6
wek! Kontestatorzy byli sklonni zaryzykowac wlasn,! toisamosc, aby 
sprobowac spojrzec na swiat oczami przedstawicieli plemiennych kultur, 
oczami sZaman6w i czarownik6w. I - oczywiScie.:.. jakos moralnie odkupic 
te haniebne podboje i zniszczenie starodawnych spoleczt!nstw, dokonane 
przez pokolenia "bialych". 

6. "R6b swoje" bylo z kolei haslem utwierdzaj,!cym, choc tei redefi
niuj,!cym, wartosc euro-amerykanskiego indywidualizmu. Element buntu 
zwi,!zany z tym haslem kierowal si y przeciwko sile spolecznego konformiz
mu, rzec by si~ nawet chcialo, "ustrukturyzowanego" konfo~izmu, 
kt6rego wymogi zr6i:nicowane byly ze wzgl~du na role i pozycje spoleczne. 
"R6b swoje" bylo przeciwienstwem tendencji , kt6r'! David Riesmann 
nazwal "orientacj,! radarow'!". Walka 0 wlasn,! osobowosc, sp'ontaniczn,! 
i niezaIem'!, a zarazem hannonijnie kontaktuj'!c'! siy z innymi, oznaczala 
zaprzeczenie "osobowosci radarowej", jak i "osobowosl,; neurotycznej", 
nie m6wi,!c j ui 0 "osobowosci autorytarnej", z kt6r'! - do pewnego stopnia 
- utoisamiano dotychczasowy kontestowany lad . "R6b swoje" bylo 
wyrazem postawy, kt6ra we wlasnej - by tak rzec - "indywidualnej 
naturze" jednostki odnajdywala inspiracjy, kierunek iycia, wrai:liwosc 
moraln'!. Haslo to jednoczeSnie stanowilo swego rodzaju apoteozy wielosci, 
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zromicowania, pluralizmu, jak i dawalo nowe Zycie starej amerykanskiej 
idei "obywatelskiego nieposluszenstwa". Nioslo tei: one ze sobet przeslanie 
moraine: indywidualnej odpowiedzialnosci za podjyte dzialania, a nawet 
- za ca!y swiat. Ale odpowiedzialnosc ta byla rozumiana nade wszystko 
jako konsekwentne poszukiwanie wlasnej drogi i dzielenie si y tym doswiad
czeniem z innymi. Byla to odpowiedzialnosc duchowa, ponieketd 
przez wysilek d uchowy podejmowana i realizowana. J ezeli "kon trkul
turowcy" niesli ze sob~ - a s~dzy, Ze nieSli - pragnienie zbawienia swiata, 
to nie mialo one wiele wspolnego ani z tradycjet kosciolow chrzeScijan
skich, ani z ideologiarni "politycmego zbawienia", lecz raczej byla to idea 
zbawienia swiata przez odbudowanie indywidualnej wiyzi czlowieka ze 
sob~, swym losem, z calym swiatem. 

Narzuca 'siy st~d wniosek, ze byla to jednak d roga religijna. 
W istocie jest to podstawowa teza interpretuj~ca ruch kontrkulturowy. Byl 
on poszukiwaniem odwiecznych :hooel istnienia i miejsca czlowieka 
w Kosmosie. Kontestacja "swiata rodzicow", "spoleczenstwa dobrobytu", 
wlasnej tradycji chrzeScijanskiej i europejskiego racjonalizmu prowadzila 
do poszukiwania elementu duchowego, byla podr6Z~ do :hodel Zycia 
i sensu istnienia, byla wyrazem tysknoty metafizycznej i transcendentnej. 
Nowe sacrum, ktore formowalo siy w ruchu kontrkulturowym, bylo 
przedziwnym saqrum czlowieka zsekularyzowanego. 

Mircea Eliade jest sklonny traktowac kontrkulturowe poszukiwanie 
sacrum i A b sol u t u jako proby siygniycia do archaicznej gleby religijnej, 
proby jakby rekonstrukcji pierwotnego dla wszelkiej ludzkiej kultury 
doswiadczenia sacrum. Trop ten wydaje rni siy najbardziej cenny we 
wszelkich interpretacjach mlodziezowej kontestacji, ale zarazem trochy 
"stronniczy": bierze pod uwagy to, co bylo najwamiejsze dla samego 
Eliadego. 

7. Bunt i odrzucenie przez kontestatorow "zastanego swiata" byly 
warunkiem odkrycia nowego - by tak rzec - universum sensu, a z tym 
nieodmiennie wi~i:e si y doswiadczenie sacrum. Bunt kontrkulturowy byl 
buntem totalnym i przez to zlozonym. Mial on zatem wiele "piyter". 
N egacja trad ycji wlasnej k ultury, zwi~zana rowniez z oskari:eniem jej 
o podboj i uniformizacjy swiata, 0 rasizm i etnocentryzm prowadzila do 
szukania wartosci w oparciu 0 :hoola spoza wlasnego krygu kulturowego. 
"Ziemi~ obiecan,!", zrodlem ducha i swiytosci stala si y kultura Indii, 
zarowno starodawna tradycja wedyjska, jak braminizm i - moze nade 
wszystko - buddyzm. Nie moma rowniez zapominac 0 jodze. 

Prowokacj~ ze strony kontrkultury bylo - wedlug jej przeraionych 
krytykow - odciycie si y od wlasnej historii, poszuki wanie sensu i sacrum 
"na zcwn'ltrz", bez podjycia wysilku zanurzenia si y we wlasn,! przeszlosc. 
Jednakie zarzut ten byl tylko czysciowo trafny, bo chociai nie sposob 
opisac ruchow kontrkulturowych bez fascynacji Indiami (a nawet - ogolnie 
- Dalekim Wschodem), to zarazem jui dotychczasowa analiza wskazuje na 
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rownie ZyW,! obecnosc w ruchu treSci ewangelicznych. Odwolania do 
Ewangelii S,! nieustanrue obecne, zwlaszcza w kontrkulturzeamerykan
skiej, bez wzgirrdu na to, jakie mog,! rodzic uczucia u wyznawcow 
zorganizowanego chrzescijanstwa. Jezus i Budda byli z cal,! pewnosci'l 
"patron ami" kontrkuitury, w sensie mniej i bardziej doslownym. 

Mozna nawet mowic 0 swego rodzaju "zbitce" pojrr6 i wyobraZen, 
zaczerpnirrtych zarowno z Ewangelii, jak i z buddyzmu. Dla "dzieci
kwiatow" niektore slowa ~wangelii staly sirr na pewno Zyciowym programem: 
"Nie troszczcie sirr zbytnio 0 Zycie, co macie jeSc, aru 0 cialo, czym macie 
si~ przyodziae. Zycie bowiem wirrcej znaczy niz pokarm, a cialo wiycej niz 
odzienie (. ..) Przypatrzcie sirr Iiliom, jak rosn'!: nie pracuj'l i rue Przrrdll. 
A powiadam warn: nawet Salomon w calym swym przepychu rue byl tak 
ubrany jak jedna z nich" elk 12, 22-23.27). Paradoks polegal rnirrdzy 
innymi na tym, ze poznanie europejskiej, chrzescijanskiej tradycji duchowej 
nastrrpowalo czrrsto - jdli nie na ogol- pod wplywem boMcow, plyn'!cych 
z prob poznania buddyjskieJ. braminskiej czy ,jogowskiej" tradycji. Pisz\!: 
"prob poznania", bo ruch kontrkulturowy, zwlaszcza w swej masowej 
fazie, byl dose powierzchowny, zasjego a- a1bo nawet anty-intelek
t u a liz m bardzo u trudni al poznanie i glrrbsze wnikniycie w to. co bylo 
przedmiotem fascynacji. Stajemy tutaj wobec wamej kwestii. Bye moze 
"doswiadczanie Indii" wcaJe nie bylo wlasciwym celem zabiegow. Bylo 
szukaniem tradycji, ktor'! moma by przeciwstawic i zorganizowanej 
religijnosci euro-amerykanskiej, i nowoczesnemu racjonalizmowi, kon
tynuuj,!cemu tradycje europejskiego racjonalizmu. Kontrkultura, szukaj,!c 
sensu zycia , poszukiwala nowej formuly umyslu. 

Antyintelektualizm kontestatorow i oddawanie sirr emocjom nie mialy 
jednak na celu wyeliminowania rozumu, po zn ani a. Wlasciwie po
szukiwanie m,!drosci bylo sensem hippisowskiej ;,drogi". Ani medytacja, 
ani refleksja nie byly tu negowane - wrrrcz odwrotnie. A chociaz moma sirr 
dopatrzee w kontrkulturze - zwlaszcza europejskiej - pewnego nawi,!zania 
do tradycji romantycznej, ten trop wydaje sirr jednak nie bardzo znacz,!cy. 
Romantyczna opozycja uczucia i rozumu chyba rue bardzo pocillgala 
kontestatorow. Opozycj\! tr: raczej chcieli "znieSe", zarowno odwoiujllc si\! 
do "logiki dialektycznej", jak i szukaj,!c m'!drosci zycia, w ktorym intelekt 
i poznanie S,! elementem "czlowieka integralnego", czuj'lcego, cielesnego, 
a jednak glrrboko tkwillcego w swirrtym strumieniu Zycia. W tym zreszt'! 
sensie d,!zenie do odnalezienia i przezycia sacrum mialoby ten najbardziej 
archaiczny, archetypowy sens, na ktory zwracal uwag\! Eliade. 

lednakze bez wzglrrdu na fascynacjrr nie tylko Indiami, ale szamaniz
mem i r6Znymi praktykami ekstatycznymi "pierwotnych" kultur, wydaje 
mi sirr, ze kontrkulturowe poszukiwanie sacrum prowadzilo do przedziw
nego stopu odkrye plyn'lcych z archaicznych :.hode! z elementami zarowno 
tradycji chrzeScijanskiej, jak i dorobkiem olbrzyrniej cywilizacji Indii. 
Ozywienie pradawnych :hode! sensu i swirrtosci zycia, odwolanie sirr do 
archaicznej calosci Kosmosu, bytu materialnego i duchow~go zarazem, 
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szukanie nowej jednosci i harmonii miydzy czlowiekiem .i swiatem dokony
walo si y jednak przy udziale nowoczesnego umyslu; spoiytkowywalo 
nowoczesne doswiadczenie ludzkie, byd~ce dorobkiem naszej cywilizacji, 
choc dzialo siy to niejako przeciw tej zgrozie, jak'l "nowoczesnosc" jui 
przyniosla . Ale dlatego tei wydaje mi siy, ie w tej chwili nie moiemy 
jeszcze ocenic do konca kontrkultury. W jakirns sensie ona trwa nadal . 
Procesy, ktore uruchomila, trwaj~, choc czasem wca1e nie przypominaj~ 
kontestatorskich poczynan. 

Kontrkultura byla chyba naprawd y "kontr-kultur~": w pewnym sensie 
przebudowala to codzienne, potocznie podzielane przez nas universum 
kulturowych znakow, symboli, wzorow. Byla swego rodzaju "kulturowym 
trzysieniem ziemi" i widac, ie pewne rzeczy nie mog~ si y tak latwo pojawic 
tam, gdzie jej dzialanie bylo silne. Ale widac r6wniez, ie raczej wyzwolila 
ona nowe sily i oiywila doswiadczenia przeszloSci, nii zagrozila utrat~ 
kulturowej toisamosci. Kontrkultura jako przedsiywziycie duchowe jawi 
siy zatem niejasno. Nie s~dzy, by ktokolwiek m6g1 w tej chwili wyraznie 
opisac jej podstawow~ zdobycz, opisac to sacrum,kt6re odkryc pragnyla. 
Jednakie stala si y zaczynem przemiany duchowej, zainicjowala procesy, 
kt6re sami kontynuujemy, czysto nieswiadomie. Czasem tei dzialania 
spolcczne przebiegajll w opozycji - mniej czy bardziej uzasadnionej 
- wobec doswiadczen "tamtych lat". 

Chodzi znowu 0 "nasze" lata sZeS6dziesi~te, lata znaczone wielkirni 
duchowymi przedsiywziyciami. Kiedy mysly 0 kontrkulturze, nie potrafiy 
nie pamiytac 0 tym, ie ten wielki mlodzieiowy, og61noswiatowy ferment 
zbiegl siy w czasie z innymi wydarzeniami duchowymi, chocby z takim 
religijnym wydarzeniem, znacz<lcym dla ca!ej kultury, jakim by! Sobol' 
Watykanski II. Mam cZysto wraienie, ie Ouch, kt6ry wywo!a! i ustanowi! 
owoce Vatican urn II jest tym samym duchem, kt6ry wial dla kontes
tator6w... 

Ireneusz Krzeminski 

IRENEUSZ KRZEMINSKI, ur. 1949, dr hab., wykladowca socjo1ogii UW. Wyda!: 
Polacy - jesieli 80. Badania nad powstaniem "Solidarnosci" (1983), Symboliczny 
interakcjonizm i socjologia (1986), Swiat zakorzeniony (1989), "Solidarnosc" 1980 
(1 989), Bilwa 0 Belweder (wraz z M. Grabowsk~, 1991). W druku: Co sit! dzieje 
mifdzy It/dimi? 



WPOSZUKIW ANIU CALOSCI 


Z BOLESLA WEM ROKIEM 


ROZMAW1A BARTLOMIEJ DOBROCZYNSKI 


BARTLOMIEJ DOBROCZYNSKI: Wielu powainych myslicieli - a wsr6d 
nich takie znakomitosci, jak chocby Mircea Eliade czy Carl Gustav Jung 
- wielokrotnie podkrdlalo, ie XX wiek bfdzie dla Europejczyka okresem 
"podr6iy na Wsch6d", podczas kt6rej przyswoi on sobie duchowq i religijnq 
tradycjf Orientu. BraId w tej podr6iy udzial jako jeden z pierwszych 
w Polsce: na poczqtku lat siedemdziesiqtych, mifdzy innymi razem z Jerzym 
Illgiem i Ireneuszem Krzemiizskim, pr6bowald przeszczepic na rodzimy grunt 
niekt6re elementy buddyzmu zen. Jako wlaiciciel "Pustego Obloku", wydaw
nictwa propagujqcego mySl orientalnq i ezoterycznq, oraz jako redaktor 
naczelny miesifcznika "I" - pisma CZfsciowO opartego na ideologii New Age 
- a r6wnocze.c,nie jako ahsolwent ATK i doktor JilozoJii - a wifc ktos, komu 
nieohce sq rygory naukowego myslenia - jestd chyba najlepiej przygotowany 
do tego, ahy odpowiedzieC na pytanie 0 skalf i znaczenieJenomenuJascynacji 
religiami Orientu. Jak to sif przedstawialo w naszym kraju? 

BOLESLA W ROK: Fascynacja religiami Orientu to tylko jeden z elemen
tow "podrozy na Wschod". Tak naprawd~ jest to bowiem podr6i: 
z gatunku psychologicznych raczej nii: religijnych, poszukiw~ie najgl~b
szego poznania, wiedzy, m,!drosci czy wtajemniczenia. Wspomniany przez 
Ciebie Jung mowi przeciei: 0 Wschodzie w nas samych, 0 sensie ukrytym 
w gl~binach nieSwiadomosci. Kiedy ludzie odkrywaj,! w sobiejak,!s pustk~, 
odczuwaj,! glod, wtedy zaczynaj,! szukac. Rezygnuj'l z i:ycia takiego, jalQe 
znamy, z codziennym zabieganiem 0 wlasne interesy, z t'! codzienn,! 
krz,!tanin,! wokol wlasnego ,ja", wokol posiadania, kariery, awansu, 
sukcesu. Kultura europejska jest "pokawalkowana", odcisn~ly si~ na niej 
wplywy roi:nych tradycji, ale dominuje podejscie mechanistyczne, oparte 
na nowozytnej nauce. Czlowiek - zgodnie z tym podejsciem - jest istot'! 
racjonaln,!, manipuluj,!c,! swiatem i innyrni ludirni, a zainteresowany jest 
przede wszystkim 'powi~kszaniem swego materialnego dobrobytu. To 
wid ac wyrainie w nauce, ktora nie d,!i:y jui: - jak kied ys - do m,!droSci, 
zrozumienia i harmonii, a raczej do zdobycia wiedzy, ktor'l moma uiyc do 
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kontroli, dominacji, podporz~dkowywania sobie swiata i ludzi. W efekcie 
wartosci duchowe zacz,<ly bye wypierane. Ale coraz wi,<cej ludzi czuje, ze to 
nie tak, ze idziemy coraz szybciej, tylko nie wiemy wlasciwie dok~d. To 
podejscie cz~stkowe, ograniczaj~ce, nie moze juz zaspokoic naszych 
gl~bokich potrzeb. Kiedy wi~ pojawily si~ ulatwienia zwil!zane z dost~pem 
do r6i:nych tradycji, okazalo si~, ze wlasnie w innych kulturach mozemy 
znaleic elementy, kt6re lepiej pasujl! do "obrazu CaloSci". Poszukiwanie 
Calosci jest, moim zdaniem, najbardziej elementaml! potrzebl! czlowieka. 
I dzisiaj, kiedy wsp6lczesna kultura przypornina troch~ st61 zawalony 
najrozniejszymi "smieciami" - jest tu wszystko: elementy roinych kultur 
i tradycji, zarowno dawnych jak i wsp6lczesnych, swiadectwa rnistyczne 
z roznych religii, cala filozofia wieczysta, doswiadczenia swi~tych, proro
kow, m,<drcow, oswieconych, praktyki szamanskie i dzialania magiczne, 
poszukiwania artystyczne a takie odpryski kultury aitematywnej, manifes
ty ruchow ekologicznych, feministycznych, pokojowych, obywatelskich, 
slowem, mieszanina kulturowa, do ktorej wspolczesny czlowiek rna nagle 
dost,<p, moze pogrzebac na tym stole i wybrac z niego to, co chce - okazalo 
si,<, ze podroz na Wschod jest duzo latwiejsza. W czasach, kiedy kultura 
byla bardziej monolityczna i zdorninowana przez autorytety i ludzie nie 
mieli moZliwosci uwolnic si~ ad ich wplywow, trzeba bylo duzej sily, zeby 
odrzucic autorytety i rozpocz~e indywidualnl! drog,<. 

A skqd dzisiaj hierze si(! ta sUa? Pozostanmy przy wplywie mysli orientalnej. 
Mowiles 0 obrazie Calosci. Mysl orientalna oddzialywala na Europ(! od 
ezasow Platona i Plotyna, pitagorejezykow i orfikow. Jej oddzia{ywanie by{o 
widoezne w wieku XIX i na poezqtku naszego stuleeia - vide Sehopenhauer, 
hraeia Goneourtowie, modne ruehy teozofiezne ezy antropozofiezne - ale 
dopiero pod koniee lat pi(!idziesiqtyeh i w lataeh szes(5dziesiqtyeh XX wieku 
wyszla poza kr(!gi elitarne, poza kr(!gi uezonyeh i artystow. Okazalo sif 
nagle, ie istniejq zaskakujqeo Liczne grupy mlodyeh ludzi praktykujqeyeh 
medytaej(!, uprawiajqeyeh jog(!, kierujqeyeh si(! idealami ahimsy (niestosowa
nia przemoey, ezy tei odiywiajqeyeh si(! po wegetariansku. Dlaezego nagle 
oslabla dotyehczasowa sUa autorytetu tradyeji judeo-chrzeseijanskiej? 

Tradycja judeo-chrzescijanska leiy u podstaw starego obrazu swiata, 
paradygmatu ery przemyslowej, kt6ry, moim zdaniem, wyczerpuje si~ juz. 
lest wi~ zrodlem starego stylu myslenia, kt6ry doprowadzil do kryzysu 
ekologicznego i kryzysu wartosci w og61e. Ekspansja, dominacja, auto
rytaryzm, rywalizacja, dualizm - to tylko niekt6re hasla, ktore "w~row
com Wschodu" kojarz4 si~ z tradycyjnym chrzeScijanstwem i jednoczeSnie 
starym paradygmatem. Ale oczywiScie przyczyn slabni~cia tej tradycji jest 
znacznie wi~ej . Jezeli jednak nonnalny czlowiek nie wie, ze moma inaczej 
'lye, myslec, dzialac, to przeciez tak latwo nie wyruszy na poszukiwanie 
czegos, cojedynie intuicyjnie moze przeczuwac. Dlatego moja diagnozajest 
"techniczna": winien jest rozwoj medi6w. Przedtem te elementy innych 
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kultur, alternatywnych wizji swiata byly ukryte i nie rnielismy do nich 
latwego dost~pu. 

Najwyrazniej zgadzasz sif! z Wojcieehem Boekenheimem z "brulionu", ktory 
piszqe 0 zwiqzkaeh mif!dzy New Age a kontestaejq wysunql identyeznq tezf!: 
dawniej indywidualistyeznie ezy antyautorytarnie nastawieni mySlieiele zyli 
w stosunkowo izolowanyeh gel/aeh intelektualnyeh i dopiero pojawienie sir; 
takieh mediow jak plyta gramoJonowa, radio tranzystorowe , tania Iiteratura 
ezy w koneu telewizja - umozliwilo dotarcie ieh idei do szerokiego kr(!gu 
odbioreow. Wydaje mi sir; jednak, ze taka "sytuaejonistyezna" interpretaeja 
nie jest zadowalajqca. Sqdz(!, ze 10 rowniez w obr(!bie kultury zwanej 
euroamerykanskq musialo si(! zdarzye cos, co umozliwilo ten zadziwiajqcy 
przelom. Z drugiej strony, musialo bye w tych propozycjach cos takiego, co 
traJilo na podatny grunt, co zainteresowalo ludzi. ByleS swiadkiem poezqtkow 
tego ruchu. Jak buddyzm traJiI do Polski? Co Ciebie osobiJcie w nim 
zaJascynowalo? Jak 10 jest mozliwe, ze egzotyczna i-co wazniejsze: 
ezoteryczna - religia, ze swoimi poj(!ciami bezjazniowosci i "Pustki" jako 
podstawy rzeczywistosci, znalazla wielu entuzjastow posrod /udzi, zdawaloby 
si(!, dose dohrze osadzonyeh w tradyeji chrzeSeijaizskiej - a wir;e przynajmniej 
na pierwszy rzut oka, wyrainie i jednoznacznie personaIL~tyeznej? 

Co umoZliwilo ten przelom? Tu trzeba byloby odwolac si~ do poczqtkow 
kontrkultury. Ouzo ostatnio si~ mowilo 0 wydarzeniach 1968 roku 
w Polsce. Ale traktuje si~ te wydarzenia wylqcznie w kategoriach politycz
nych, pomijajqc aspekt kulturowy. Mimo znacznego zamkni~cia Polski na 
wplywy z Zachodu w tamtych latach, dotarlo do nas cos z tego, co glosili 
tam "prorocy wewn~trznej wolnosci". W Ameryce katalizatorem stala si~ 
wojna w Wietnamie, a u nas - sprzeciw wobec totalitarnego systemu. Ten 
sprzeciw zaowocowal nie tylko dlugimi wlosami, narkotykami rodzimej 
prod ukcji i dziwacznymi strojami, ale rowniez poszukiwaniami w muzyce, 
malarstwie, grafice czy teatrze. Oczywiscie, to nie bylo tak widoczne jak na 
swiecie, nie bylo przeciez niezalemych srodkow przekazu, tylko nieliczni 
oglqdali obrazy Andrzeja Urbanowicza, czytali wiersze larka Markiewicza 
czy sluchali koncertow Mitana. W tym wlasnie srodowisku na poczqtku lat 
siedemdziesi,!tych pojawil si~ buddyzm zen. Najpierw byly dlugie . ~losy, 
pMniej narkotyki, muzyka Doorsow czy Hendrixa, a wreszcie zen. Tak 
bylo przynajmniej ze mn'!. To byl bunt przeciwko wszelkim systemom 
politycznym , przeciwko tradycji, utartym schematom, a jednoczdnie 
mlodziencza przygoda. W tym samym czasie pojawilo si~ to wsz¢zie. 
Alternatywny styl zycia, alternatywna hierarchia spoleczna, wzorce iycia 
wspolnotowego, ale i ruchy spoleczne, polityczne, antywojenne, rasowe 
i nowa duchowosc - to wszystko skladalo si~ na olbrzymi ruch spolecznego 
protestu mlodziezy. By wprowadzic element mistyczny, powiem - w opar
ciu 0 hipotez~ Sheldrake'a - ze kiedy w jednym miejseu cos zaczyna 
kielkowac, to d uzo latwiej te same ezy podobne e1emen ty zaczynajq si~ 
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pojawiac gdzie indziej. Pewne rzeezy s~ niezale:ine ad siebie w sensie 
przyczynowo-skutkowym, a jednak w gliebszym sensie s~ powi~zane. 

Odwolujesz si~ tu do koncepcji angielskiego biologa, ktorego idee majq 
- w odniesieniu do glownego nurtu nauk przyrodniczych - wyrainie 
a/ternatywny. ale i marginalny charakter. Moina by w tym miejscu 
przytoczyc slynnq, 0 ile pami~tam, tyhetahskq przepowiedni{! gloszqcq, ze 
kiedy ielazne ptaki h'2dq lataly po niehie, buddyzm rozprzestrzeni si~ po calej 
ziemi. My.f/~, ie podobnych wyjainieh moglibysmy znaleic znacznie wifcej. 
Moje pytanie dotyczy tego, co jest bardziej zrozumiale dla kogos z obszaru 
kultury europejskiej, ktorej zwienczeniem jest kartezjanizm czy tei pozy/y
wizm. Stykajqcy si~ z JenomefUllT/i New Age, z rosnqcq popularnosciq 
neognozy i wszystkiego co irracjonalne, z pracami Capry, Bohma czy 
Sheldrake'a - odhierajq je najcz~sniej jako inwazj~ czegos niezrozumialego, 
cz~sto agresywnego i belkot/iwego. Tak przeci~tny "scjentysta" ocenia 
popularnosc buddyzmu, wiary w szamanizm, magi~, zwiqzki pozaprzyczyno
we. Ludzie nie rozumiejq, 'co moze w tym pociqgac mlodego czlowieka, kiedy 
pod r~kq ma on jui racjonalnq i wzg/~dnie uporzqdkowanq wizj~ swiata. 
Dlaczego nagle idzie w kierunku idei, ktore - to najcz~sciej wysuwane 
oskarienie - sq przeszczepione z ohcego gruntu, obce naszej kulturze 
i przeznaczone dla ludzi 0 zupelnie innej mentalnosci. Zwykle podejrzewa si(} 
kogos takiego 0 niezdrowy snobizm, plytkosc intelektualnq czy bezkrytyczne 
zaJascynowanie egzotykq. Czy zatem buddyzm, taoizm, hinduizm, my.U 
plemienna majq do zaoJerowania cos wartosciowego? Co Ciebie zaJas
cynowalo? 

Przyznam siv, :i:e zawsze by/em buntownikiem i tak ju:i: ehyba pozostanie. 
ChCV adkrye wlasny swiat, wlasn~ drogv, co nie znaezy, ie neguj~ 
wszystko, co do tej pory ludzie wymyslili, spos6b, w jaki i.yli. Nie ehodzi 
mi 0 zast'lpienie jednego sposobu mysienia innym, !eez raezej ° stworzenie 
dope/niaj'lcej perspektywy, 0 przeniesienie akeentu dla uzyskania pewnej 
r6wnowagi. Wszelki rozw6j zaezyna siv ad negaeji. Ale r6wnie:i: snobizm 
ezy zafaseynowanie S'l wa:i:ne. Rosi Kapleau opowiadal mi kiedys 0 swojej 
pierwszej wizycie w swi'ltyni zen w Japonii. Mistrz zen kazal jemu 
i drugiemu Amerykaninowi usi~se pod scian~. Obaj mlodzi byli nastawie
ni bardzo bunezucznie, typowi Amerykanie, przyszli tu, aby poznac 
i w jeden dzien zglvbic tajniki zen. I Kapleau siedzial i czekal w nie
wygodnej pozyeji na macie tylko dlatego, by pokazac temu drugiemu, :i:e 
wytrzyma i nie bvdzie gorszy, a zarazem poka:i:e tym Japonezykom, ie 
Amerykanie te:i: "tak potrafi'l". Siedzieli tak przez dwa dni i kiedy mistrz 
ieh w koneu przyj~l, to nie mieli go 0 co pytae. Po prostu przeszli 
in tensywn'l praktykv. 

Sam Kapleau zostal jednak w kohcu huddystq. 
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Tak, ale to trwalo jeszcze wiele lat. Cofnijmy si~ jednak do polowy lat 
siedemdziesi~tych, kiedy W Polsce zaczynal si~ ten ruch. Ta fascynacja, czy 
wr~cz moda, przyszla z Zachodu i przenikn~la do srodowisk artystycznych. 
WczeSniej, w koncu lat pi~ziesilltych, w Krakowie wyklady na temat jogi 
i buddyzmu zen prowadzi/ Jerzy Grotowski. To by/y lata 57-58. Grotowski 
mial co tydzien wyklad na ternat innej tradycji, mowil 0 wszystkim, byl 
wowczas guru tamtejszej mlodziezy. I tak si~ to zacz~lo. Nie przypadkiem 
zainteresowanie buddyzmem ujawnilo si~ w Polsce tak jak i na swiecie. 
I nie przypadkiem zainteresowanie buddyzmem ujawnilo si~ w grupie 
malarzy metafizycznych, jak Andrzej Urbanowicz, Tomasz Holuj, Henryk 
Waniek. Ci ludzie si~gn~li po narkotyki, szukali jakichs grzybkow, odkryli 
odmienne stany swiadomosci. Uswiadomienie sobie nidwiadomosci - jak 
p6i.niej 0 tym pisano - spowodowalo, ze ludzie zacz~li szukac nowych 
technik, ktore pomoglyby im rozwin~c wyobraZni~, umozliwily nowe 
postrzeganie swiata, trochy inne, codzienne funkcjonowanie. Kiedy trafi
lem do tego srodowiska w 1974 roku, bylem jui studentem filozofti na 
ATK, ale moja droga buddyjska nie byla zwi~zana z filozofi~. Przez wiele 
lat w ogole nie willzalo si~ to w zaden sposob. Atrakcyjne bylo przede 
wszystkiln sarno srodowisko, ludzie zajmuj'lcy si~ sposobem wyrazania 
siebie poprzez malarstwo, muzyk~, odkrywaj'lcy roine sposoby pozwalaj'l
ce wyrazic pelni~ siebie. To poszukiwanie nowych form wyraiania siebie 
pchalo ich w rMne kierunki. Jeden z naszych przyjaciol przywiozl ze 
Stanow ksi'lzk~ Kapleau Trzy filary zen. Uczylismy si~ praktyki zen, l'lcz'lc 
j'l z dyskusjami, happeningami artystycznymi, praq na wsi. Wsr6d nas 
byli - oprocz juz wymienionych - muzycy (np. Jacek Ostaszewski z grupy 
Osjan), psychoterapeuci (Wojtek Eichelberger), malarze (Urszula Broll), 
nauczyciele akademiccy, studenci i wielu innych wspanialych, otwartych 
ludzi . Jednak to poszukiwanie drog samorealizacji nie wi'lzalo si~ z filozo
fi'l,. Na przyklad pierwsze fragmenty, ktore przetlumac2:ylismy z Trzech 
filarow zen, dotyczyly praktyki, zostawilismy na boku cal'l stron~ opisow'l, 
zwi'l,zan'l z filozofi'l . 

Czy la. ie zainleresawala was praklyka. nalamiasl aspekl filazaficzny wydal 
si(! mniej interesujqcy. bylo przypadkowe czy tei moina si(! w tym dopa
Irywac znaku czasu? 

lako student filozofti zrazilem si~ do tego, czego mnie uczono. Tralilem na 
ATK z przekonaniem, ze filozofia odmieni moje :i:ycie, ale to okazalo si~ 
niemozliwe. Teraz wiem, ze nie moina poznac smaku potrawy wyl'lcznie 
poprzez lektur~ jadlospisu. Filozofia tak si~ "unaukowila", ze pozostalo 
tylko teoretyczne poznawanie kolejnych jej dziedzin. Daleki jednak jestem 
od kwestionowania potrzeby fllozofii, chociai chcialbym j'l widzie6 w szer
szym kontekscie. Moze st'ld moje zainteresowanie filozofi'l nauki i roznymi 
wizjami swiata, wlasnie calosciowym ogl'ldem. lestdmy niestety wy
chowani na racjonalistycznej filozofti 0 nastawieniu pozytywistycznym 
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i nauce ukierunkowanej na technikrr i dalsz~, bezmysln~ eksploatacjrr 
przyrody. Chodzi wi~c 0 zast~pienie wizji czlowieka-wladcy Wszechswiata 
lub dawniejszej, lecz ci~gle iywej jeszcze newtonowskiej wizji czlowie
ka-rnaszyny, niezaleinego ad przyrody, wizj~ swiata, w ktorym wsp61iycie 
wszelkich istot iywych w zgodzie i we wzajemnym szaeunku, a takie 
rozumne wspolZycie z otaczaj~cym nas swiatem fizyeznym, stanowi normrr 
wyisz~ i szlaehetniejszy eel do osi~gni~cia, nii zaspokajanie egoistycznyeh 
pragnien. Tak naprawd~ ludzie poszukuj~ przeeiei sensu iyeia, zagubione
go elhosu istnienia, wskazowek pozwalaj~eyeh inaezej iye. Bol~ nas 
eodzienne sprawy, relacje z innymi luMmi, z otaezaj~eym swiatem. 
Problemy teoretyezne S'l nam w duiej mierze obee. Trafiali wowczas do 
naszego kr~gu ludzie naladowani wiedz~ 0 buddyzmie jako 0 religii ezy 
syslemie tilolotieznym, probowali nas wci~gae w jakieS dyskusje, ale my 
uwaialismy, ie nie moma wyrobic sobie s~du na temat buddyzmu nie 
praklykuj'lc go. 

Czyli konjlikl mifdzy sferq prywalnq a sferq niejako profesjonalnq? Dlaczego 
jednak nie skorzystalei z tego, co w Europie bylo juz wypracowane? Z jednej 
strony. nurt JilozoJii egzyslencjalnej, ktory zajmowal sif tymi problemami 
i dawal jakieS odpowiedzi, choe moze nie tak konkretne jak buddyzm zen. 
Z drugiej .mony, chrzescijans/Wo z jego sferq praktycznq, poczynajqc od 
codziennych praktyk religijnych, konczqc na praktyce glfbszego zycia 
mistycznego: Oblok niewiedzy, szkola nadrenska (Eckhart, Tauler, Suzo) 
itd. Przyznasz, ze te propozycje sq sformulowane w jfzyku bliZszym 
doswiadczeniu Europejczyka, a rownoczeinie majq rozwinifte formy instytu
cjonalne i nie trzeha ich adaptowae. Oczywiscie, rozny moze bye poziom np. 
grup modlitewnych, ale taka tradycja istnieje, wyslarczy sifgnqe do .swiftego 
lana od Krzyza czy A ugustyna , sifgnqe po rozwiqzania nalezqce do naszej 
kultury. blizsze psychologii personalistycznej. 

Nie odezuwalismy wowezas i:adnej obeosci kulturowej zen, poniewai 
buddyzm, klory poznawalismy, sprowadzal si~ do ezysto teehnieznyeh 
wskaz6wek a nie dogmatyki: usi~M na macie, uloi nogi w ten, a rrree 
w taki sposob i skoneenlruj si~ na oddyehaniu, a wszystko sarno przyjdzie 
z ciebie, z wewn~trz. To byl bardziej styl iyeia nii religia czy fUozofia, 
przekonanie, i e moiemy wszystko znaleic w sobie. 

Ale dlaczego nie chrzescijanstwo? Dlaczego nie tradycja sr6dziemnomorska? 

W6wezas odstr~ezal mnie element eeremonialu, obrz~owosci, ta konieez
nose podporzq,dkowania sirr rytualowi wymyslonemu przez kogos, no 
i sarna fW1keja Koseiola jako posrednika. W zen nikt nie kazal mi w nie 
wierzyc, pokazano mi, jak siedziec, no i zacz~lem praktykowac. Nigdy nie 
bylem wrogiem chrzescijanstwa. Na studiaeh mialem wykladoweow i kole
g6w ksi~iy, ale dla nieh droga poszukiwania prawdy wewn~trz, bez oparcia 
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o uswit;:cone zasady, wydawala sit;: zbyt ryzykowna. Rania mnie obiegowa 
wersja' chrzdcijanstwa, wed lug ktorej modlimy sit;: do Boga, kt6ry jest na 
zewn'!trz nas, kt6ry moze nas oswiecic, moze nam pom6c i nas zbawic, ale 
od nas w sumie d uzo nie zalezy. Dla mnie istotne bylo przekonanie, i:e 
moje Zycie jest w moich rt;:kach, nikt mi nie pomoze w oswieceniu, 
w zbawieniu. Wszystko zalezy od mojej pracy, mojej praktyki, nikt za mnie 
nic ze mn,! nie zrobi. P6Zriiej, w trakcie praktyki okazalo sit;:, ze tak 
naprawdt;: nie rna r6znicy pomivdzy ,ja" czy "on" - zarowno "On" 
w sensie Absolutu, jak i "on" w sensie drugjego czlowieka. Odkrywa sit;: 
jednosc. 

Pawiedziale.( ie wainym aspeklem praklyki bylo 10, ii nikl nie decyduje za 
ciebie, a rownoczeSnie nie musisz prawdy paszukiwac na zewnqlrz, bo 
poszukujesz jej w sobie. Jaspers w arlykule Istota i krytyka psychoterapii 
zwraca uwag~ na szkodliwo.fc ..almosfery psychologicznej". Kiedy czlowiek 
"grzebie si~" we wlasnym wnf!lrzu, 10 lakie zaglf!bianie si~ jesl z punklu 
widzenia paznawczego nielslolne, a z punklu wldzenin psychopalologii 
szkodliwe. Uwiklanie w ..almosferze psychologicznej" powoduje nacisk na 
rzeczy nie nalezqce do sfery rzeczywislej, na marzenia, moiliwosci, wiar~; 
podczas gdy waina jesl nie milosc, ale len kla kocha, nie winra, a Pan Bog, 
nie 10 co mailiwe, a 10 co zrealizowane. W konsekwencji Jaspers Iwierdzi, ie 
samopoznanie jesl dopiero wledy efektywne, jeSli dokonuje sif! poprzez 
poznanie rzeczywisto.ki zewnf!trznej. Jaspers syluuje sif! tu jako ogniwo 
lancucha hiegnqcego ad Arystotelesa i Sw. Tomasza z Akwinu: przez 
rzeczywisto.fc do duszy. Inaczej mowiqc: iehy poznac siebie, muszf! najpierw 
paznac rzeczywistosc zewnf!trznq . Czy nie haleS sif!, i e ugrzf!iniesz w cZYmS, 
co nie hf!dzie mialo iadnej rf!kojmi ohiektywnosci? Jakie byly "drogo
wskazy"? Skqd wiedziales, ie sit! posuwasz naprzOd? Jest to 0 tyle istotne, ie 
w palskim huddyzmie dlugo nie bylo mlstrzow, a przeciei buddyzm opiera sit! 
na szkalach - 10 nauczyciele gwarantujq prawdziwosc "przekazu" I od
powiadajq za to, co sit! z tobq dzieje. Czy nie mialeS wraienla, ie ta, co 
rohisz, sprowadza sit! w gruncie rzeczy do pracy wylqcznie psychologicznej, 
terapeutycznej wla.rnie? W mySli europejskiej silne jest przekonanie, i e 
psychologiczne to subiektywne. lstnieje tei mozliwosc patologi!, przed ktorq 
oSlrzega takie buddyzm, mowiqc chachy 0 dinbelskich wizjach. 

To jest wlasnie ten dualizm . Dlaczego musimy przeciwstawiac to, co 
subiektywne, temu, co obiektywne, duszy - swiatu zewnt;:trznemu? U pod
staw jestdmy jednym wnys/em. Na pewnym poziomie mogt;: powiedziee, ze 
dla mnie nie istnieje rMnica pomivdzy mysleniem 0 rzeczy a rzecz'l, sam,!, 
jak rawniez pomivdzy indywiduum a Wszechswiatem. To z tego od
dzielenia rodzi sit;: It;:k i poczucie zagrozenia. Oddzielamy materit;: od ruchu , 
materit;: od formy, matent;: od czasu. A przeciez - jak mawi sit;: juz w fizyce 
- kazdy twar zalezy w swym istnieniu od odpowiednich warunkow 
w nieskonczonym tie i substrukturze. Zadna rzecz istniej,!ca w przyrodzie 

http:rzeczywisto.fc
http:rzeczywisto.ki
http:szkodliwo.fc
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nie moze miec pemej autonomii W swoim sposobie istnienia, gdyz jej 
podstawowe cechy mUSZq zaiezec od jej stosunku do innych rzeczy. 
Rzeczywistosc nie jest podzieiona na czysci - to tylko nasze uproszczenia. 
Czqstka elemen tama jest tylko abstrakcjq z niepodzielnej caloSci istnienia. 
I ciekawe jest to, ze w trakcie praktyki zen te wszystkie dziwne koncepcje 
nowej fizyki zaczyna siy auten tycznie odczuwac. OczywiScie, gdy patrzy na 
swoN drogy z zewnqtrz, to pojawia si y wqtpiiwosc, czy nie jest to siepa 
sciezka, czy ten oglqd swiata nie jest zludzeniem. Ale moze wszystko jest 
zludzeniem ... To jest kwestia mojego odczuwania raczej niz rozumowania 
i przez to nie jest weryfikowalne. Widzy tu rozbieinosc porniydzy 
narzydziami uzywanymi w nauce czy w ftlozofii a odczuwaniem. Praktyka 
zen jest dla mnie w pewnym sensie szkolq odczuwania. To intuicyjna 
droga, na ktorej dochodzi w tajemniczy spos6b do przezycia jednosci 
swiata, odczucia calosciowosci . Przestajemy klasyfikowac, ie to jest dobre 
a to zle, to jest realne a to nierealne, natomiast zaczynamy dostrzegac 
zlozonosc, akceptuj~c jq, co wcale nie oznacza postawy biernosci. Podczas 
zajyc ze studentami czysto powracalem do tekstu Romana Ingardena 
Czlowiek i ezas, pokazuj4cego metody budowania w sobie wyobrazenia, 
czym jest czas, przemijanie, stalosc, co jest gwarantem naszej tozsamosci. 
Pociqgala mnie ta metoda, metoda zadawania coraz glybiej siygajqcych 
pytan, szukania w sobie, a nastypnie weryfikacji z tym, co nas otacza. 
Dlaczego w poznawaniu swiata mamy si y opierac wylqcznie na naukach 
scislych, dlaczego nie mielibysmy si y odwolac si y do naszej najglybszej 
intuicji? To, co w nas prawdziwe, przykryte jest tyloma warstwami slj,dow, 
ocen, opinii, poglqd6w, ie bardzo trudno do tego dotrzeC. W pewnym 
momencie iycia w tym przedzieraniu siy do wewn4trz pomoglo rni LSD, 
chociai by/o to tylko zobaczenie przez chwily szczytu gory, na kt6ry i tak 
trzeba si y wspiqc bez tych chemicznych "pomocnik6w". Wtedy zro
zumia/em, :i:e postrzegana przez nas rzeczywistosc jest bardzo zubozona 
przez narzucone style widzenia . Swiat jest duzo bogatszy, ni:i: nam siy 
wydaje, a nie widzimy tego bogactwa tylko dlatego, ze sami siebie 
ograniczamy, nie pozwalamy naturalnym w/adzom rozwin,!c si y w perni o 

W takirn razie pojawia si(! jeszcz8 jedno pytanie . Mowild 0 zauJaniu do 
wlasnej intuicji. Tyrnczasern wiele lekstow buddyjskieh stara si(! w punkcie 
wyjseia podwaiyc subiektywne opinie, Jakie nosirny w sobie, nasze nawykowe 
rnniernania, poczynajqc od przekonan co do realnego istnienia przedmiotow, 
slusznosci podzialow, oddzielania siebie od nie-siebie, jednych przedmiot6w 
od innych. ezy tuta) nie rna jakiep sprzecznosci? 

M6wienie 0 buddyzmie w kategoriach teoretycznych trochy nie rna sensu. 
To tylko zonglowanie slowami, kt6re w terminoiogii filozoficznej maj,! 
swoje znaczenie. Tu trzeba zespolic wszystkie wladze poznawcze. W trakcie 
praktyki jest to moiliwe. To niezwykle, jak duzo kolejnych "skorup" 
musimy przebijac, aby dojsc do ... no wlasnie, dokqd, zadne slowo nie jest 
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tu wlasciwe. Bywa tak w moim zyciu, ze przed podjyciem jakiejs decyzji 
starannie rozwazam rozne argumenty "za" i "przeciw", ale jakos trudno 
mi siy zdecydowac. I kiedy wszystko siy uspokaja, blaim,! argumenty, 
budzy siy rano i i juz wiem. przekonalem siy, Ze moc decyzji, ktora niejako 
sarna przychodzi z wewn'!trz, jest olbrzymia. 

Kiedy przed chwilq wylqczyliSmy magnetofon. powiedziale.§. ze juz nie jestes 
buddystq, ze wprawdzie buddyzm dal Ci bardzo duzo. ale ostatecznie go 
przekroczyld. W Jakim miejscu rozwoju duchowego znajdujesz si(! aktualnie. 
dokqd idziesz? 

To jest pytanie, na ktore nie moma odpowiedziec. Mowi si y czasem, Ze 
cz!owiek jest eksperymentem bogow, a ja uwazam, ze to dla samego siebie 
jestem eksperymentem, ktory w sposob odpowiedzialny realizujy, eks
perymentujy ze sob,! staraj,!c si y czerpac z roznych hOdel, d,!zy do jakiejs 
formy samorealizacji. Na czym rna ona polegac? Tatarkiewicz mowil, ze 
nie chodzi 0 to, zeby osi4gn,!c jakis eel, tylko zeby do niego zmierzac. 

"Podr6Z hez celu"? 

To mowu zonglerka slowami. "Podroz bez celu" kojarzy si y zaraz z czyms 
bezsensownym. Zycie w drodze, w wiecmym pielgrzymowaniu, jest dla 
mnie Zyciem w otwarciu na wszystko, co siy pojawia, prawdziw,! wolnoSci'!. 
lezeli rzeczywiScie chcialbym realizowac jakis eel, to musialbyrn dac siy 
omotac przez ten eel, zamim,!c na wszystko inne, bylbym niezdolny do 
tego, by czegos naprawdy doswiadczyc. Nie jest to oczywiScie totalna 
otwartosc na wszystko, co siy pojawia, kaidy rna przeciez wlasn,! drogy 
i wie, sk,!d rna zaczerpn'!c i dok,!d pod'!zac. 

Ale co jest kryterium wyboru? Systemy religijne. mistyczne czy naukowe 
dopracowaly si(! wielu r6Znych kryteri6w prawomocnosci uzyskiwanych 
doswiadczen . Mozemy mid wqtpliwosci co do istnienia popperowskiego 
swiata idei czy co do regul logiki - jako ostatecznych kryteri6w wiarygod
nego poznania; mozemy bye sceptycznie nastawieni do spowiedzijako srodka 
radykalnie przesqdzajqcego 0 naszym losie we wszechSwiecie. ale dla mnie 
jeszcze bardziej wqtpliwa jest droga absolutnego "samodzierzawja": juz 
w punkcie wy/fcia niejasna jest wspomniana przez Ciebie kwestia samoreali
zacji. Maim zdaniem jest to koncepcja deterministyczna: masz w sobie cos 
zreafizowae, tak jak roslina, kt6ra rozwija sw6j genetyczny potencjal 
- wystarczy, ie dohrze jq podlewasz i oslaniasz przed gwaltownymi zmianami 
atmo.iferycznymi, a wszystko b(!dzie w porzqdku. Ale Twoja roS/ina stanie si(! 
wylqcznie tym, czym miala hye i niczym w~cej. Nie ma tu miejsca na iadnq 
wolno.~e czy podejmowanie decyzji. Czy nie boisz si(! moifiwosci zaklamania? 
Na przyklad w ohr(!hie Ko.ki6fa katofickiego istnieje pewna gwarancja. 
h(!dqca oczywi.fcie kwestiq wiary - gwarancja instytucjonalna. plynqca ze 
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spelniania pewnycl/ praktyk religijnYc/I. z uczestnictwa w sakramentach; jest . 
rownoczeSnie zespolludzi. ktory nad Tobq czuwa. a Ty jestes cZ(lsciq czegos 
wi~kszego, czegos. co Ci~ przekracza. M6wiqc, ie to przekroczyld, zo
slawiasz co.( co, jakkolwiek wqtpliwe, posiada jednak pewnq sJer(l tradycji. 
prawomocno.ki, pewno-fci wlasnej drogi. Co masz do zaoJerowania w zamian? 

Nie jest tak, ze odrzucam dokladnie wszystko i pod'!zam calkowicie nowll 
sciezk'l . Wprawdzie u podstaw mojego zainteresowania buddyzmem tkwi 
silna potrzeba przeciwstawienia sit( utartym stereotypom i autorytetom, to 
jednak mam swiadomose, ze uczestniczt( w pott(mym procesie przemiany 
kulturowej, zwi'!zanym z powolnym wyczerpywaniem sit( kultury tradycyj
nej. Poprzez wewnt(trzn,!, indywidualn,! przemiant( ten proces przemiany 
gJobalnej moze bye doswiadczeniem kazdego z nas. To nowe spoleczen
stwo, powstaj,!ce na marginesie dotychczasowego systemu, wyramie integ
ruje si~, tworzllc Zft(by jaJdegos spoleczenstwa przyszlosci, Zdajt( sobie 
sprawt(, ze w ruchu New Age, kt6ry w wielu punk tach oceniam bardzo 
krytycznie, dewalu uje siy znaczenie przewodnika czy nauczyciela d uchowe
go, tradycji, aby pokazae, ze czlowiek moZe odnaleze przewodnictwo 
duchowe tylko w samym sobie. Prowadzi to czasem do zupelnego 
pogubienia sit( ludzi, kt6rzy odrywaj,!c si~ od tradycji s,! przekonani, Ze 
jedynie ich wlasne pomysly S'l cenne. Ale cz~sto tym nowym, ekscytujllcym 
treSciom swiadomosci towarzyszy stary spos6b funkcjonowania. Te same 
hierachiczne struktury, egoistyczne nastawienie na prestiz, walka 0 wladzt(, 
instrumentalne traktowanie ludzi i przyrody itd. Wame jest nasze co
dzienne zycie, to, jak dzialamy, a nie to, co glosimy. Pamit(tam, jak jed en 
z moich ksi~zy profesorow na ATK powiedzial mi, ze on jest tylko 
drogowskazem. Dla mnie wazny jest nie tylko drogowskaz, ale i droga. 
Jestem otwarty na codzienne doswiadczenia, zanurzam sit( w strumieniu 
zdarzen, maj,!c jednoczeSnie swiadomose, co dzieje sit( ze mn,! i z calym 
swiatem. To jest proces samorealizacji, ale nie sprowadzam go do 
genetycznej determinacji - to bardzo scjentystyczna koncepcja. Dla Arne 
Naessa, tw6rcy gl~bokiej ekologii, z ktorym ostatnio sp~dzilem sporo 
czasu, samorealizacja nie jest zwi,!zana z zaspokajaniem potrzeb naszego 
ograniczonego ego, ale raczej z pogl~bianiem i poszerzaniem naszej jaini, 
co wi'!ze sit( z procesem identyfikacji i zdolnosci,! do wsp610dczuwania 
z innymi istotami , z calym swiatem. W takim szerokim sensie wszystko jest 
w nas zawarte. W koncu, jak m6wi Bohm, calose jest zwini~ta w kazdym 
obszarze czasu i przestrzeni. lakikolwiek skladnik wyodr~bnimy myslowo, 
to okaze si~, iz zawiera on calose i jest wewn~trznie zwi'lzany z t'! caloscill. 
W pewnym sensie jesteSmy zwini~tym Wszechswiatem, Z drugiej strony, 
wszystkie religie m6wi,! 0 jednocz'!cym poznaniu boskiej Podstawy swiata, 
Moze wi~c nie rna roznicy mi~dzy romymi tradycjami religijnyrni. lestem 
w stanie szanowae rozne drogi i uwazam, ze kazda z nich moze bye 
prawdziwa dla danego czlowieka, jezeli pod'!za ni,! z przekonaniem. 

http:prawomocno.ki
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Odwolam si~ do Szestowa, ktory napisal, ie jesli chcesz uzyskae iskr(!, to 
musisz mocno uderzye mlotem w kamien, a CZ(!sto jest tak, ze uboczny efekt 
tego uderzenia - a wifc towarzyszqcy mu huk - bierzesz za cos bardziej 
istotnego nii iskra. Czy nie bierzesz pod uwag(! moiliwosci, ie jednak nie 
wszystkie drogi sq rownouprawnione? Czy nie zastanawiasz sif nad tym, ie 
bye moie prawciq jest to, ii Bog zeslal na Ziemif swojego Syna, Jezusa 
Chryst usa, kt6ry umarl za nas wszystkich na krzyiu i przyjdzie pod koniec 
dziejow sqdzic iywych i umarlych? Moze nie ma iadnych buddow i iadnych 
innych drog duchowych, jest tylkojedna Prawdn i onajest obowiqzujqca? To, 
co powiedziales dotychczas, jest charakterystyczne dla calego ruchu New 
Age: "horyzontalne" podej.r.cie do religii. Religie sq rownouprawnione. wifc 
jeie/i tylko w cos bardzo wierzysz, to jest to prawdziwe. Czy nie pomyslaleS. 
ie moze kiedys staniesz przed Nauczycielem z Nazaretu, a On Ci powie: 
"PoszedleS na latwizn(!!" 

Nawet jeieli jest tylko jedna prawda, to dlaezego to musi bye wlaSnie ta, 
o kt6rej m6wisi? Wiyc jeieu ehcesz mnie spalie na stosie, to zr6b to od 
razu, niekoniecznie musisz mnie wrzueae do worka, w kt6rym wnideild 
wszystkie herezje i nakleiles etykietky "New Age". Oezywiseie, w'!tpliwosci 
zawsze si y pojawiaj,!, ale nie maj,! dzialania destrukcyjnego, nie stawiaj,! 
mnie pod Scian,!, m6willc: poddaj si y, bo nie wiesz, ezy sluszne jest to ezy 
tamto. Ale jeieli si y poddam, to z pewnosci,! nigdzie nie dojdy. Pamiytam 
jak,!s rozmowy 0 zaufaniu do r6i:nyeh dr6g duehowyeh i lurek Prokopiuk 
to ladnie uj,!1 m6wi,!e 0 sporze pomiydzy tymi, kt6rzy cos widz,!, a tymi, 
kt6rzy tego nie widz'!; pierwsi zatem gotowi byliby oskariyc tych drugieh 
o slepoty, ci drudzy oskariaj,! zas pierwszyeh 0 oblyd . Nawet jeieli jest to 
oblyd, to obl,!kany jest bogatszy nii slepiee, bo przynajmniej cos widzi. 
leieli ta droga okaie si y falszywa, to mam jeszeze przed sob,! duio innyeh 
moZliwosei. Nie rna we mnie lyku przed smierci,! jako koncem ezegos, 
dlatego nie mam wyznaczonego ezasu, lct6ry by mnie ograniezal. 

Jak rozumiem, w obr(!b Twojej wiary wchodzi rowniez przekonanie, ie 
ewentualnie po smierci tei masz jakies mozliwosci i nadal b(!dziesz aktywny? 

To jest zwi,!zane z odezuwaniem ezasu; nie jest bowiem tak, ie zostal mi 
wyznaezony pewien ezas, w kt6rym muszy zrealizowac jalcid zadanie. 
leieli p6jdy falszyw'! scieik,! a w pewnym momeneie siy zreflektujy, to 
- jestem 0 tym przekonany - trafi y na wlasciw,! drogy. A ezy ten moment 
nast,!pi teraz ezy za kilkaset lat, to nie rna wiykszego znaezenia. 

Z Boleslawem Rokiem 
rozmawia! Bartlomiej Dohroczytiski 
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Ten stary czlowiek to piszqcy te slowa, ktory przeczytal trzy bardzo 
interesujqce teksty, przeznaczone do druku w tym numerze, i doszedl do 
przekonania, i:e rna ochotl(: doloZye swoje trzy grosze, bo z wszystkimi po 
cZl(:sci sil(: zgadza, a czegos wamego mu brakuje. To zas autookrdlenie jako 
starego jest oczywiscie zgodne z wiekiem, ale chodzi tu taki:e 0 zaznaczenie 
zarowno roi:nicy pokoleniowej jak tei: zwlqZanego z tym wiekiem pewnego 
dystansu, innego patrzenia, nastawionego przede wszystkim na odroz
nianie tego, co jest autentycznq wartosci q (lub sygnalem istotnej mutacji), 
od sezonowej mody czy przechodniej figury taktyki. 

Stqd te dose lume ref1eksje, inspirowane tekstami Ireneusza Krzemin
skiego, Ryszarda Legutki i Boleslawa Roka. 

W owych szalonych latach uslyszalem lciedys opowiadanie kogos, kto 
uczestniczyl w wiecu norweskich studentow. Pierwszym punktem pro
gramu bylo podjl(:cie zasadniczej decyzji: czy cos robie, czy tei: 
r a c z ej n i c? Po dyskusji przeglosowano, ze cos trzeba robie. Ale nastl(:pne 
pytanie by/o nieeo zaskakujqce: p r z e ci w k 0 m u? Dna wzbudzilo naj
gorl(:tszq dyskusJI(:. Kiedy jui: wreszcie ustalono przeciwnika, wszyscy byli 
zml(:czeni i coraz mniej zainteresowani tym, co trzeba robie i j a k. 

Przytaczam tl(: zabawnq historyjkl(: nie dla smiechu, leez jako punkt 
wyjscia dla pytania: kiedy kontrkultura staje sil(: antykulturq? Jak wiado
mo, etymologicznie kultura znaczy uprawa. ZakJada wil(:c praCl(: i rozwoj, 
jakies rosnil(:cie, zwiqzane z praq i naturq. Nie moze sil(: wil(:C obye bez 
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kontynuacji. Kultura nie moze istnie6 (to znaczy rozwijac si~, bo zakrzepla 
martwieje) bez ci~glosci. Nie przypadkiem w Polsce nie rozwin'l,l si~ nurt 
zmierzaj'l,cy do rewolucji kulturalnej, do zerwania ze stan em poprzednim. 
Wiemy bowiem doskonale, ze najwi~kszym zagroieniem jest niebezpieczen
stwo utraty toisamosci. Stqd nasza kontrkultura '68 roku byla protestem 
przeciwko pr6bie zerwania ci~glosci kultury, nawiqzaniem do przeszlosci, 
od kt6rej pr6bowano nas odci'l,c, wykorzenic, aby latwiej rzqdzic i przemo
delowac na inne kopyto. 

Nasze historyczne doswiadczenie immunizuje nas niejako, zabezpiecza 
przed pojmowaniem rozwoju jako zerwania z przeszlosciq, ze stan em 
zastanym. To wlaSnie usilowano nam narzucic, taka bowiem byla marksis
towska utopia. 

lesli sluszny protest staje si~ nawykiem negacji, kultura si~ konczy. 
Rozumiemy wiec rozmaite sympatyczne dqzenia r6znych grup mlodziei:y 
w r6znych czasach, widzimy w nich porywy idealizmu, dqienia do czegos 
lepszego, uczciwszego, prawdziwszego, bardziej sprawiedliwego, bardziej 
ludzkiego w najlepszym tego slowa znaczeniu, ale nie ulegamy pokusie 
zadnej rewolucji kulturalnej, zwlaszcza zas takiej, kt6ra nie zaklada ci~ikiej 
pracy i zgola nie mlodzienczej wytrwalosci. A zwlaszcza dzis, po doswiad
czeniach stalinowskiego totalizmu, wiemy dobrze, jak latwo nawet obalic 
system, dokonac rewolucji, a zarazem jak trudno si~ z niego rzeczywiscie 
wyzwolic wewn~trznie. 1ak trudno uciec od historii, kt6ra jest w nas, choc 
o tym wcale nie wiemy. Nie pomoze krzyk: "Zgin, przepadnij maro 
piekielna!" Zasadne jest wi~c pytanie 0 slusznosc nazwy: kontrkultura. 

* 
W 1937 roku Emmanuel Mounier opublikowal studium 0 historii 

ruch u robotniczego, w kt6rym zajmowal si~ w szczeg6lnosci dwoma 
nurtami: anarchistycznym i marksistowskim. lego sympatie byly po stronie 
anarchist6w, marksizm uwazal za powame zagrozenie dla tego ruchu. Ale 
dlaczego sympatyzowal z anarchizmem? Na pierwszy rzut oka wydawalo si~ 
to dziwne, bylo jednak zrozurniale, bowiem Mounier w anarchizrnie widzial 
nie tyle nihilizm ile personalizm, a przynajmniej jego elementy, w marksizrnie 
natomiast doktrynerstwo i zagrozenie wolnosci czlowieka. W Mouniera 
uj~ciu spoleczenstwo buduje si~ od dolu, ad jednostki poprzez male grupy, 
r6mego rodzaju spolecznosci i wsp61noty, autonorniczne, wsp6lpracuj~ce na 
spos6b federacyjny, sprzeciwiaj~ce si~ marksistowskiemu centralizmowi. 
Spoleczenstwo w anarchistycznym uj~ci u nie jest scentralizowanym mechani
zmem, lecz zdecentralizowanym organizmem. lest to spoleczenstwo ludzkle. 

Ale nadzieje Mouniera zupelnie si~ nie sprawdzily. Ruch robotniczy 
zostal zdominowany przez marksizm, a nurt anarchistyczny zszedl na 
margines i zdeformowal si~; jesli przetrwal, to w postaci raczej nihilistycz
no-doktrynerskiej. 

Te poglqdy i nadzieje Mouniera przypomnialy mi si~ przy okazji 
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lektury wspomnienio-analiz Ireneusza Krzeminskiego dotyczllcych "Iat 
szcz~sliwych i szalonych". Jakby ta sarna tonacja uczuciowa, podobne 
nadzieje, marzenia. Krzeminski nurt protestu uwaza za tworczy i plodny, 
a willzllc go poniek'ld z duchem Soboru nadaje mu duchowe wymiary. Ale 
jakby nie dostrzega innego jego oblicza. Przeciez ruch protestu zJllczyl si~ 
takie w jakis sposob z nurtem terrorystycznym. Nie twierd~, ze by! jego 
jedynym irod!em, ale na pewno stworzyl dla niego sprzyjajllcy klimat. 
Oczywiscie moina uwaiae, ie nurt hippisowski jest dla kontrkultury 
istotny, a jego przeciwienstwo to wypadek przy pracy. Ale jednak nie 
moma 0 tej drugiej stronie zapomniee i trzeba sobie postawic pytanie: czy 
u podloia obydwu nie lezy jakis wspolny billd? Jeden widz~, ale moZe s,! 
takie inne. Ten jeden to brak swiadomosci grzechu pierworodnego, to 
znaczy przekonanie, ie zlo jest w stosunku do czlowieka zewn~trzne. Na 
pierwszy rzut oka nie jest to wcale oczywiste, bo przecie:i: m!odzi ludzie 
kontrkultury chcq si'r zmieniae, rozwijac, szukajll ro:i:nych metod, od 
medytacji poprzez narkotyki i seks. Ale w gruncie rzeczy nie czuj,! sily zla, 
nie rozumiej'l fascynacji zlem. WalcZll natomiast nami~tnie ze spo!eczen
stwem, z zastanll kultufll, a wi~c z tym, co jest wobec cz!owieka 
zewn~trzne. 

• 
Nigdy nie zapomn~ Rzeki Pachnllcej w Hue i pagody, ktora stoi przy jej 

brzegu, na grzbiecie skarpy. Mijajllc jq wolnym krolGem k~tem oka 
dostrzeglem sylwetk'r, ktora pojawila si~ w bramie. Byl to stary bonza, 
ktory si'r do mnie usmiechal. Trwalo to chwil~, nie powiedzielismy ani 
slowa, a jednak wspomnienie zostalo mi na cale iycie. W tym usmiechu 
byla cala mlldrose Azji i jakby s!owa Buddy: "IdZcie tedy, dla poiytku 
wielu, dla dobra ludzkosci, ze wspolczucia dla swiata." 

Ale po kilku krokach scena si~ radykalnie zmienila. Pojawila si~ 
rotografia naturalnej wielkosci, przedstawiaj'lca cz!owieka 0 Posllgowej 
nieruchomosci i szlachetnosci, otoczonego plomieniami. To wielebny Thich 
Minh Quang, ktory dokonal samospalenia na znak protestu przeciwko 
antybuddyjskiej polityce Ngo Dinh Diema, owczesnego katoliclGego 
prezydenta poludniowego Wietnamu. Nie wchodz'r w zasadnosc i skutecz
nose tego aktu. W tej chwili waine jest dla mnie to, :i:e jego czyn wykroczyl 
poza buddyjsk'l tradycj~, by/o to cos nowego i chyba z buddyzmem 
sprzecznego, przynajmniej z buddyjskim idea/em, bo w historii Wietnamu 
bywali mnisi przewodzllcy rewolucyjnej wa1ce. ezy sprzeniewierzyl si~ 
temu idealowi, czy tei go uzupelnil? Nie mnie 0 tym rozstrzygac. Dla mnie 
istotne jest cos innego: przy ca!ej sympatii i nawet podziwie wobec 
buddyjskiego wsp6/czucia, odczuwam jego nieadekwatnosc wobec drama
tu zla, wobec niemal namacalnosci Z!ego. Zywi'r najserdeczniejsze uczucia 
wobec Dalaj-lamy i chcia!bym go zap rosie do Oswi'rcimia na ekumeniczne 
modlitwy 0 pokoj, ale patrzllc na krajobraz BrzezinlG wiem, ze wsp6lczucie 
to za malo. Kalwaria jest tu adekwatna, wsp61czucie nie. 
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Idee szalonych lat mialy dla mnie zawsze szereg sympatycznych 
aspektow - obok groznych. Ale ta kontrkultura jest nieadekwatna wobec 
dramatow, mnogosci i zaw,.zlenia problemow wspolczesnego swiata. 
Moina z niej ostroinie czerpac, ale nie powierzyc si,. jej. 

* 
Muzeum ludu Tiam (czy tez Czam) w Da nang pokazuje hindusk~ 

kultur,. w srodku Wietnamu. Bo tez istnialo tu krolestwo tego ludu, 
korsarzy wyspiarskiego pochodzenia, wyznawc6w hinduizmu. Dziwne 
wrazenie swojskosci - jednak jestem Indoeuropejczykiem! 

W pewnej chwili wzrok pada na wyobrazenie hinduskiej tancerki. 
Wszystkie szczegoly zatarly si,. juz w pami,.ci, pozostalo tylko olsnienie: 
zrozumienie plci jako pol,!czenia naturalnoSci z sakralnosci1l. I dostrzeZenie 
n,.ctzy europejskiej kultury, szamocz4cej si,. mi,.dzy pruderi4, falszem 
i wulgamosci 4. Przemysl erotyczno-rozrywkowy pod Statu4 Wolnosci. 
I najszersza definicja pornografii: niepowaine traktowanie plci. 

Zreszt'! kultura azjatycka tez tego problemu nie rozwi,!zala - z jednej 
strony konfucjanska pruderia, z drugiej "szczerosc" domow publicznych 
w Bangkoku. Dawniej: kojarzenie malzenstw przez rodzicow bez zgody 
dzieci i pomnik klasycznej literatury wietnamskiej l(jm Van l(jeu, opisuj1l
cy dzieje dziewczyny, ktora z milosci do rodzicow zostala prostytutk4. 

Bo tez to jeden z podstawowych i najtrudniejszych problemow: 
fizjologiczna czynnosc 0 skrajnie r6Znym przezywaniu i skrajnie r6Znej 
moralnej ocenie. Najbardziej intymna a podstawowa dla przyszlosci calej 
ludzkiej spolecznosci. 

Z jednej strony Pidn nad Pidniami i porownanie zwi4zku malzen
skiego ze zwi,!zkiem Chrystusa z Kosciolem.- Mistycy, ktorzy swoje 
doznania potrafi,! opisaC tylko j,.zykiem erotycznym, choc wiedz'!, ze zaden 
j,.zyk ich nie opisze, ale len moZe jest najbJizszy. 

Z drugiej chyba szczyt perwersji: masowe gwalcenie maj,!ce zmusic 
kobiety do rodzenia dzieci wrogow. A takZe sakralne orgie, ktore nie 
wiadomo czym s'!: oddaniem czci jakiemus bogu czy wyrazem gl,.bokiej 
dewiacji. Przeklamania i kamuf1aze na kazdym kroku. 

W malzenstwie: z jednej strony radosc intymnego zjednoczenia i goto
wosc rezygnacji z niego na rzeczjeszcze gl,.bszej milosci, z drugiej mniej lub 
wi,.cej wyrazny gwalt i swojego rodzaju prostytucja, udost,.pnianie swego 
ciala dla osi,!gni,.cia tych lub innych korzysci, a nie jako dar milosci. 
Wszystko w majestacie prawa i bodajZe nawet nidwiadornie deptanego 
sakramentu. 

W gruncie rzeczy dopiero zaczynamy budowac kultur,. milosci. To 
znaczy teori,. i praktyk,. obejmuj,!C4 r6Zne jej przejawy i formy, przede 
wszystkim zas sposob budowania czy tez raczej wzrostu, z wyramie 
okrdlonym celem i bogactwem srodkow. Bardzo duchoW4 i bardzo 
naturaln'!, odlegl,! od pruderu i wulgamosci. Ambitn,! i realistyczn4. 

http:pami,.ci
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W tej chwili mamy raczej zalew prymitywizmu, antykultury. 
Czytaj,!c manifesty 0 seksualnym wyzwoleniu i 0 wchodzeniu do 

Europy przy pomocy prezerwatyw, czujy siy jak ktos, kogo dzis namawiaj,! 
do sluchania piyciogodzinnego przemowienia Fidela Castro 0 dobrodziej
stwach socjalizmu. 

Choc z drugiej strony rozwniem: na tym siy dobrze zarabia. 

* 

Faktem jest, ze bardzo wielu ludzi Z1e siy czuje we wsp6lczesnym 
swiecie, i to nie tylko ze wzglydu na zlo, ktorego bezposrednio doswiad
czaj,!, lub ktore codziennie wchodzi do naszych dom6w przez ekrany 
telewizorow, glosniki radiowe i zadrukowane plachty papieru. Bardzo 
chcemy pluralizmu jako czegos przeciwnego totalistycznemu uniformiz
mowi i zaklamaniu, ale zaczyna juz nas myczyc owa wielosc opinii, kt6rej 
sarna ilosc uniemoZliwia weryfikacjy. Nowoczesne srodki komunikacji daj,! 
nam zbyt duzo luinych-, a zatem niezrozumialych informacji, gystosc 
otrzymywanych bodZcow budzi tysknoty za cisz'! i jedni'!, a rownoczeSnie 
jakby uniemoiliwia ich osi,!gniycie. Nasza wiedza rozrasta sie lawinowo, 
ale rownoczesnie powiyksza siy jej plaszczyzna styku z tajemniq. Wiemy 
coraz wiycej, ale coraz trudniej si y porozumiewamy. Nawet w obrybie tej 
samej ga/yzi wiedzy, np. biologii, specjalisci trac'! wspolny jezyk. 

Naukowcy tyskni'! za calosciowymi, unitamymi teoriami, a ponadto 
coraz bardziej czujC) niepokoj,!cy rozdzial pomiydzy wiedzC) a sumieniem, 
etykC). Ale roine, mniej lub wiycej oficjalne "komitety etyczne" same 
borykaj,! siy z brakiem kryteri6w i podejmuj,! deeyzje arbitralno-prag
matyezne, kt6rych dowolnosc rzuca si y w oezy. Szary czlowiek zas tyskni 
za jak'!s orientaej,! w tym swiecie, za sensem swego iycia i dzialania. 
I mniej lub bardziej glyboko przeiywa swoj,! bezsilnosc wobec zla, wobec 
mnogosci problemow i dramatow. Czuje, ie nie moie biemie i bezkamie 
codziennie sluehac informacji 0 umieraniu z glodu, 0 torturach, 0 za
slepieniu i szalenstwie ludzi i 0 anonimowych silach, ktorych dzialanie 
jakby nie zaleiy od postypowania poszczegolnych ludzi, lecz jedynie od 
logiki instytucji. Ale czuje si y bezsilny, bo nawetjeSli wniesie swoj,! drobn'! 
skladky na taki czy inny cel, to czy naprawd~ na cos wplynie? Czy tylko 
doraznie uspokoi swoje sumienie? 

Wsp6lczesny czlowiek rna przed sob,! roine moi:liwoSci. Moze sztucznie 
obniiyc pulap mysli i uczuc, zajC)c siy swoimi in teresami - to znaczy 
niekt6rymi potrzebami. Moie wstC)pic do jakiejs sekty, kt6ra da mu na 
jakis czas poczucie bezpieczenstwa. Moie wybrac drog\; odmowy uczestnic
twa w tym swiecie, uznaj,!c go za ulud\; niegodn,! prawdziwego zaan
gaiowania, alba uwaiaj,!c za nieskuteczne wszystkie dotychczas znane 
drogi jego poprawy. Moie szukac jednosci i sensu w sobie, w osiC)gniyciu 
tajemniczej jednosci z kosmiczn,! tajemnicC). 

Ale moie tak.i:e przypomniec sobie powiedzenie, ie kto ratuje jednego 
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czlowieka, ten ratuje swiat, i ratowac kogo si~ da, wyznaj,!c rownoczeSnie 
sw'! globaln,! bezsilnosc. 

Niemniej bardzo mu trudno obyc si~ bez jaldejs zasady swiata, bez 
jakiegos fundamentu i wizji przyszlosci. Rzeczywiscie chyba ma do wyboru 
dwie moi:liwosci. 

Moze przyj,!c wiar~ w wygaszanie cierpien drogl! wnikania w siebie 
i I,!czenia si~ z Kosmiczn,! lednil!. Odkrywania nowych moi:liwosci 
w sobie. 

Moze zrozumiec (przeczuc, uwierzyc), ze zasad,! naszego historycznego 
swiata (to znaczy swiata po okresie pierwotnej dobroci a przed czasem 
przemienienia), swiata zranionego, jest dialektyka cierpienia i milosci. Jego 
przyszlosc mozna wyrazic slowami siostry Faustyny: 

Stworco moj i Panie, Twoja dobroc osmielila mnie mowic z Tob'l- milosier
dzie Twoje sprawia to , ze znika mi~dzy nami przepasc, ktora dzieli Stworc<: 
cd stworzenia. Rozmawiac z Tobq, 0 Panie, to rozkosz dJa mojego serca, 
w Tobie znajduj<: wszystko, czego serce moje zapragnqc mole. Tu swiaUo 
Twoje oswieca moj umysl i czyni go zdolnyrn do coraz gl<:bszego poznawania 
Ciebie. Tu na serce moje splywajq lask strumienie, tu dusza moja czerpie 
Zycie wiekuiste. 0 Stworco moj i Pan ie, Ty jeden ponad te dary dajesz mi 
Sam Siebie i jednoczysz si<: scisle ze swym nvdznym stworzeniem. Tu si<: 
rozurniejq serca nasze bez doborow slow; tu nikt mowy naszej przerwac nie 
jest w stanie ... 

Czuj<:, i.e nie rna ani jednej kropli krwi we mnie, ktora by nie plon<:la 
milosciq ku Tobie .... 

o Pi<:knoSci niestworzona, kto Ciebie raz pozna, ten nic innego kochac 
nie moze. Czuj~ otchlan swej duszy bezdennq i nic jej nie wyrowna - jeno Bog 
sam. Czuj<:, i.e ton<: w Nim jako jedno ziarenko piasku w bezdennyrn 
oceanie .... 

Milosci Wiekuista, plornieniu czysty, pal si<: w moim sercu nieustannie 
i przebostwiaj calq moj'l istot<: wedlug odwiecznego upodobania Twego, 
przez ktore zes mnie powolal do bytu i wezwal do uczestniclwa w Swyrn 
wiekuistyrn szcz~sciu .... 

Dla Faustyny byla to teramiejszosc, dla nas horyzont dziejow. Dla niej 
nat~zenie milosci bylo zl,!czone z cierpieniem. Chciala cierpiec z milosci do 
Chrystusa. Slyszala od Niego, ze potrzebuje jej cierpien dla ratowal1ia 
innych. Wi~cej jeszcze, ze On sam cierpi wskutek braku miloki u ludzi ... 

Wszechmocny i cierpi,!cy, kochaj'lcy Bog. Moma Go odrzucic. Ale 
moma takie wybrac milosc i powierzyc si~ Mu. Zaufac Jego milosci 
i cierpieniu, kt6re w paradoksalny spos6b potwierdza Jego wszechmoc 
i Jego bliskosc. 

Stefan Wilkanowicz 

STEFAN WILKANOW1CZ, ur. 1924, publicysta i dzialacz katolicki. Redaktor 
naczelny miesi~cznika "Znak". 
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"BRULIONU" 

PRZYGODA ZWOLNOSCI1\ 


Trzeba zatrzasnllc drzwiczki z tektury i otworzyc okno, 
Otworzyc okno i przewietrzyc pok6j. 
Zawsze si,. udawaJo, ale teraz si,. nie udaje. 
Jedyny przypadek, kiedy po wierszach 
pozostaje smrad. 

Marcin Swietiicki, Dla lana Polkowskiego 

Osi~gntrli sukces. Udalo im sitr stworzye pismo przemawiaj,!ce innym 
glosem niz witrkszosc periodykow 0 podziemnym rodowodzie. Pismo 
znaczqce i czytane przez przedstawicieli rO:inych k~gow kulturalnych 
i politycznych. Nie startowali z wyrainie skrystalizowanym programem. 
L,!czyly ich sprzeciw wobec "intelektualnego kolektywizmu" kultury 
opozycyjnej i chtrc wylamania sitr z choru niezaleinych. Chcieli prezen
towae wlasn~ twoi-czose i rozbijae zastale srodowiskowe hierarchie. 
Demaskowae klamstwo opozycji i poszukiwae tam, gdzie nie zapuszczala 
sitr koscielno-solidamosciowa mysl przykrawana do wymiarow Tygodni 
Kultury ChrzeScijanskiej. 

Dzitrki prowokacjom nie tylko zwrocili na siebie uwagtr, nie tylko zrazili 
duz~ CZtrSC elit, ale i po cztrsci zbudowali wlasnq toisamose. Demas
kowanie potiomkinowskiego charakteru opozycji, od
rzucanie klamliwych zludzen 0 trwahcym w oporze spo
leczenstwie nadawalo ton wielu tekstom w poczqtko
wych numerach. Towarzyszyly temu liczne zlosliwosci 
wobec opozycyjnych salonow i wybiorczego moralizmu 
spolecznych autorytetow. 

Poczqtkowo wydawalo sitr, ie ich wysilki spalq na panewce. Ze nie 
wyjd q oni poza dawanie wyrazu frustracjom ntrkajqcym coraz szersze krtrgi 
osob skazanych na przeiuwanie opozycyjnej papki. 
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Sporo racji mial "Zyczliwy" (nr 7/8) zarzucajllc redakcji brak jednolitej 
wizji. M y 1 i lsi t: jed n a k s 'l: d z 'l: c, z e po r u s zan i e sit: po 0 mac
ku jest drog'l donik'l:d: 

wszystko co (w "brulionie") jest komentarzem do bl¥d6w niezaleinej kultury, 
komentarzem przeciei potrzebnym jak kama m(!dra i odpowiedzialna 
krytyka, jest golos!ownym opiniowaniem bez gJ~bszej argumentacji, po
krzywianiem si~ zza rogu, pokazywaniem j~zyka i zdejmowaniem majtek. 
Aluzyjnymi felietonami 0 dose w(!tpliwej wartosci umyslowo-stylistycznej 
( ... ) niczego si~ nie zaiatwi, nawet nie wiem, czy zalatwi si~ czystose sumienia 
wobec grzech6w kultury niezaJeinej. Wszyscy wiemy, ze te grzechy istniej(!. 
"brulion" nie odkrywa tu iadnej Ameryki, ale sama ta swiadomosc odziana 
w kilkadziesi(!t przeSmiewczych albo poetyckich zdan to jeszcze nie argument 
do rozwai:enia, to zaledwie grymas niech~i. 

Przy okazji "Zyczliwy" demaskowal "fakt sk'ldin'ld tyle zabawny, co 
zalosny", ze na okladkach kwarta1nika promo by szukae nazwisk lic:znych 
debiutantow, za to pelno umanych slaw, choCby nawet wewn'ltrz numeru 
drukowany byl ich jeden skromny wiersz. Dodac moma, Ze praktyki 
"brulionu" byly czystokroc jeszcze zabawniejsze: z est a w ian i e u two row 
klasykow antykomunistycznego oporu z debiutantami wy
kazywac mialo wyzszosc mlodych. I czasami wykazywalo. 

W szczeliny mit:dzy pozycjami tradycyjnie wypeiniaj'lcymi podziemne 
pisma kulturalne - gdzid na marginesach, w krotkim felietonie, na 
ostatnich nienumerowanych stronach, czasem rzucone mimochodem w wy
wiadzie ... s'lczylo sit: nowe. Niecierpliwe i szydercze. Jak w pierwszym 
numerze kwartalnika: "Tytul Napisu Roku otrzyrnuje wt:giel z ulicy 
Poselskiej (Krakow): STRZELAJ ALBO EMIGRUJ." Pojawialo sit: 
w formie cytatu, przytoczenia, juz to z wywiadu z Agnieszk'l Holland, 
protestuj'l:c'l przeciw moralizatorstwu Michnika i ·ostracyzmowi Herberta, 
juz to z wypowiedzi Giedroycia, ze trzeba postraszyc Europt: moZliwosci'l 
krwawej destabilizacji . CZllstka rozmowy z Miroslawem Chojeckim s'lsia
dowala z s'ldem Artura Sandauera 0 stalinizacji kultury opozycyjnej. 
Mit:dzy wypowiedzi 0 poezji niezalemej wcisnit:to skandalicmy wiersz 
Tadeusza Rozewicza Przyszli ieby zobaczyc poetf!. 

Nieprzypad1cowo leitmotivem dyskretnie przewijai'lcyrn sit: przez pre
mierowy numer byly zamieszczone w dziale "Noty, omowienia, okruchy" 
wyniki badan socjologicmych, swiadcz'lcych 0 mikroskopijnyrn poparciu 
dla opozycji, szacowanej zreszt'l na 7 procent spoleczenstwa i organiczaj'l
cej si y do dzialan w sferze symbolicznej. Motyw ow pojawil sil(: w re1acji 
Radoslawa Smutnego z Przegi'ldu Kabaretow Amatorskich i zaowocowal 
quasi--programow'l: wypowiedzi'l' Przeciwstawiaj'lc spoleczny optymizm 
Jacka Fedorowicza (caly narod przeciw komunie) goryczy kabaretu "Kon 
Polski" Leszka Malinowskiego, autor stwierdzal, iz temu drugiemu "udalo 
si y powiedziec to, co mlodzi maj'l iyj'lcym dluzej do powiedzenia: iyj'lC tu 
jestesmy winni" . Strzaly w antykomunistyczne schematy myslenia od
dawane CZl(:sto bez jakiejs porz'l:dkuj'lcej idei, owe "frustracje na oslep", 
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okazaly siy trafn'! metod,! okrdlania granic tak zwanej 
niezaleinej kultury, pelnej obszarow tabu i swiytych 
krow. 

II 

"brulion" numer 9 rozpoczynal si y spokojnie - od niespecjalnie 
e\ektryzuj~cych wierszy Wiktora Woroszylskiego i opisu imaginacyjnej 
kopulacji Ksawery Deybel z Sewerynem Pilchowskim piora laroslawa 
Marka Rymkiewicza. P6Zniej przychodzil tekst, ktorego wydrukowanie 
okreslic moma mianem najwiykszej prowokacji w podziemnych pismach 
kulturalnych - Historia oka Georgesa BatailIe'a. Do tego dorzucono 
jeszcze pary erotycznych drobiazgow i szkic 0 rewolucji seksualnej, 
w ktorym jako przedstawicieii obow represyjnego wymienia siy Chomei
niego, Bremiewa, Nixona, Reagana, Mao, Castro i lana Pawla II. 

Niezwykle ostro na ten eksces zareagowalo srodowisko wplywowego 
pisma podziemnego "Arka", oskariaj,!c redakcjy 0 "arogancjy i pro
gramowy nihilizm". Arty.kul zatytulowany Literaekie smietnisko ezy rewo
lueja kulturalna byl pryncypialnym potypieniem "brulionu": "zesp61 pod
stawowych dla naszej kultury wartosci estetycznych, ideowych i moralnych 
zostal odrzucony na rzecz, najdelikatniej mowi,!c, totalnej wolnosci artysty. 
Koncepcje tego typu znane S,! nie od dzisiaj, znane S,! takie niebezpieczen
stwa z nimi zwi~zane." 

Nabieraj,!ca wowczas niezwyklej prydkosci Historia uniewainila istot
ny kontekst tej dyskusji, a mianowicie funkcjonowanie drugiego obiegu. 
Odpowiedzi redakcji "brulionu" warto przyjrzec si y jako zwiastunowi 
przyszlych przygod pisma. A odpowiedz ta skladala siy z dwoch czlonow. 
Pierwszy, okreslony p6Zniej mianem "wprawki stylistycznej", to rozci,!g
niyta na cztery strony, utrzymana w niezwykle powainym tonie, polernika 
z poszczegolnymi zarzutami, w ktorej nie obylo siy bez prezentacji listy 
publikowanych auto row i wskazania na zaslugi w promowaniu debiutan
tow . Drugi znajdowal si y na ostatniej stronie numeru i byl reprodukcj,! 
warszawskiego graffiti : imiy lEZUS zapisane z solidarycow'! chor,!giewk,! 
i hitlerowskim SS na koncu. Pod owym napisem nieznaczrue zmieniony 
tekst oskarienia, jaki "Arka" wystosowala pod adresem "brulionu", 
w finale zmjeniaj~cy si y w komunistyczny slowotok: . 

Przeraiaj~cy belkot warszawskiego szalenca, profanacja podstawowego sym
bolu chrzescijanslwa Iqcz<}ca si~ z kpin<} z Solidarnosci. To wszyslko znalezc 
moina bylo ostatnio na rnurach pol skich miast, obsmarowywanych przez 
kilku nieznanych ale zapewne bardzo odwainych rnlodziencow. Tyro razem 
jednak - pisz<}c to co zamieszczono powyzej - przekroczyli granice, w ktorych 
mog~ bye tolerowane rtieodpowiedzialne wybryki . 

Prolestujemy przeciw umieszczaniu tego typu napisow na rnurach, ktore 
budowane byly naszymi r~koma, r~koma naszych dzieci i dzieci naszych 
dzieci . 

lak zinterpretowac ty drug'! wypowiedi? Oczywiscie bylo to szydercze 
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odrzucenie patosu artykulu, ale takze przecieZ swego rodzaju deklaracja: 
swiat jest znacznie bogatszy od ideologicznychschema
tow. W imiy wiernosci rzeczywistosci nie wolno sobie 
i innym nakladac konskich okularow. Trwanie w getcie wyso
kich wartosci nie zmieni faktu, ze wsrod nas rodzi siy inna reainosc, inna 
kultura, altematywna wobec wznioslych lecz pustych gestow. Ona to 
potrafi powiedziec wiycej i ciekawiej 0 nas samych niz dogmatyczne 
nudziarstwo. 

III 

To, co dotychczas bylo jedynie taktykll, w numerach wydawanych juz 
legalnie stalo si y strategi,! "brulionu". Kilkanascie miesiycy poZniej po
twierdzal to kolejny skandal. W dziale "Swiadectwa" umieszczono oblyd
nie antysemicki utwor Louisa Ferdinanda celine'a pt. Hollywood. Zeby 
wzmocnic jego wymowy, dodano jeszcze probkrr historiozoficznego tekstu 
uzasadniaj,!cego Zaglady. Ten gest moma odczytac jako przewrotny 
odpowiednik slynnego hasla francuskich studentow z maja '68 roku. Gdy 
przywodcom rewolty paryskiej wytykano zydowsko-niemieckie pochodze
nie, mlodziez solidarnie skandowala: WSZYSCY lESTESMY NIEMIEC
K-lMI ZYDAMI! Gdy polski opozycyjny salon przypisuje antysemityzm 
wszystkim mysl,!cym inaczej, "brulion" atakuje go probk,! prozy C61ine'a. 
Prowokacja byla ewidentna. Odzew gwarantowany. Oburzony laroslaw 
Marek Rymkiewicz zareagowallistem, w ktorym pi sal: 

Jesli, drukujqc idiotyzrny celine'a, uwaiajq, ie zapewniq swernu pisrnu 
poczytnosc, to ch~ irn powiedziee, ie jest to spos6b wstr~tny. Drukowalern 
kilkakrotnie w "brulionie". Jego redaktorzy powinni si~ teraz zastanowiC nad 
tym, czyje teksty chcq publikowac w swoim pism}e. 

Odpowiadaj,!c, redakcja kwartalnika przeprowadzila telewizyjn'! sondrr 
przed Uniwersytetem Warszawskim, pytaj'!c przechodniow, kogo woleliby 
czytac: Rymkiewicza czy celine'a. Zaprezentowala takie na lamach 
"Tygodnika Literackiego" dluzsz,! wypowiedi, deklaruj,!c mirrdzy innyrni: 

Od poczqtku istnienia "brulionu" zrezygnowaliSrnY z lansowania jakiegokol
wiek sposobu i:ycia i myslenia. Z wlasnej nieprzymuszonej woli (i we wlasnym 
nieprzyrnuszonym interesie) stararny si~ prezentowac najtrudniejsze do 
zdeliniowania postawy, poniewai: to wlaSnie w konfrontacji ekstremalnych 
zachowan zloionosc relacji czlowiek-swiat objawia si~ w spos6b naJbardziej 
wyrazisty. 

Tak drastycznie wyznaczaj,!c formuly otwartosci pisma, ostentacyjnie 
zrzekaj'!c siy odpowiedzialnosci za drukowane slowo, udalo sirr "bruliono
wi" penetrowac rejony zazwyczaj lekcewazone, a niezwykle istotne dla 
dokonuj,!cego siy przelomu. Kwartalnik regulamie udzielal glosu dziala
czom i politykom odsuwanym na ubocze przez elity, uwaznie sledzil 
radykalizacjy nastrojow wsrod mlodziezy, wieszczyl nadejscie ery terroryz
mu. 
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Programowa rezygnacja z interpretacji i wartosciowania zamieszcza
nych tekstow pozwolila na zarejestrowanie duchowego przelomu dokonu
j'leego siy w ostatnich latach, na ukazanie kryzysu hierarchicznej kultury 
i zarysowanie r6i:nych propozycji, stym ulacji, sugestii, jakie towarzysz4 
swiatu, w ktorym zwietrzaly autorytety. 

Publikowane materialy mialy roiny charakter: czasem byly to prze
druki wywiadow, przeg!'ldy prasy czy graffiti, proby literackie, czasem 
problemowe artykuly, w ktorych referowanie egzotycznych na pierwszy 
rzut oka zagadnien, zwiastowac mialo now4 ery. New Age'owe treSci 
ukazywane na lamach kwartalnika, przeciei nie tylko przez przekornego 
Marka Tabora w wypowiedziach Heinricha Himmlera, serwowane byly 
jako cos calkiem naturalnego i nie wymagaj4cego rozbudowanego komen
tarza. Blyskolliwe paryskie korespondencje-nowelki Man ueli Gretkow
skiej znajdowaly swe krajowe dopeinienia. Rozmowy z wrociawskimi 
tworcami alternatywnymi, zaprezentowane przez Wojciecha Bockenheima 
jako pewnego rodzaju pendant do jego opracowan, atrakcyjnie przywoly
waly nowe klimaty. 

Na lamach "brulionu" przedstawiono spor wokol legalizacji nar
kotykow, omowienie filmow satanistycznych, odezwy obroncow praw 
zwierz::tt, program i histori y Transnarodowej Partii Radykalnej, przeg!4d 
nowosci socjobiologicznych, nowoiytne dzieje gnozy, nowe projekty 
Maharishiego, wielki hlok 0 homoseksualistach, polskie zine'y, reneksje 
o Gorbaczowie jako Antychry!;Cie. 

W scenerii zaaranzowanej przez kwartalnik odpowiedzi udzielane przez 
polsk'l literat ury wspalczesn4 i sztuky oficjaln4 brzmialy n i e t y 1 e 
faiszywie, co w ogale nie na temat. Pawel Spiewak byl bliski 
prawdy, gdy omawiaj,!c jeden z ostatnich numerow "brulionu", postawil 
szydercz::t hipotezy, iz kwartalnik ten to "pastisz wymyslony przez jakiegos 
dowcipnego osobnika po to, by pokazac, jak nisko stoczyc siy moze polskie 
czasopismiennictwo" . 

Wizja pisma otwartego tlumaczona byla bowiem nie tylko pokor4 
wobec rzeczywistosci, ale - jak objasniala redakcja - stanowila tei: 
polemiky z paternalistycznym modelem prasy tradycyjnej, w sposob 
nachalny oferuj,!cej jednoznaczn'! wykladniy swiata. Kreatorzy "brulionu" 
deklarowali chyc uszanowania czytelnika i pozostawienia mu trudu i radosci 
interpretacji. Program ten realizowano w sposob wielee przewrotny. Auten
tyczne teksty, cytaty s,!siadowaly z pastiszami. Wywiad ze skinhead ami 
poprzedzala rozmowa z redaktorem podziemnego pisma erotycznego. 
Wypowiedzi powainych osob znaleic moina bylo w jednej rubryee z glosa
mi ewidentnych dewiantow. 0 ile w pierwszych numerach cytaty opatrywane 
byly czasem komentarzem, pazruej zaniechano tej praktyki. Czystokroc 
rezygnowano nawet ze wskazowid w postaci tytulu-sugestii. Terapia szoko
wa, atakowanie czytelniczych przyzwyczajen i negowanie pytan typu: ,jaide 
jest w poruszanej kwestii stanowisko redakcji?", "komu to s/uZy?" - budo
wac mialo now::t podmiotowosc czytelnika. 
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- Dlaczego na przyklad pomiydzy opowidciet 0 Kosciele SubGeniusZl! 
a listem otwartym do mlodzieZy biskupa J6zefa Michalika umieszczono 
tekst przem6wienia ojca J6zefa Marii Bochenskiego? Czy redakcja jest za, 
czy przeciw tezom teologa z Fryburga? 

- To zle pytania - zdaje siy m6wic "brulion". - Dlaczego chcesz 
doszukac si y naszego stanowiska? Rozlu±nij si y, te teksty Set dla ciebie. 
Przestan wymagac od nas prowadzenia za r~ky. 

Zaskakujetce zestawienia material6w, gwalcenie norm prowadzic mialo 
do swoistej d e k 0 n s t r u k cj i a k t u Ie k t u r y. Zaszokowany czytelnik 
zakwestionowac winien swoje stare, niewolnicze przyzwyczajenia. 

Gdyby Pawel Spiewak przezwyci~ZyI obrzydzenie i rzeczywiscie prze
czytal omawiany przez siebie numer "brulionu", nie strdcilby rubryki 
"Teksty odrzucone" w taki oto prosty spos6b: "Nastwnie idet dziela 
odrzucone przez bardziej szacowne pisma (w irniy walki z estahlishmentem 
intelektualnym)." Nie strescilby, gdyz dzial ten charakteryzowal siy 
znamiennym dla kwartalnika rozedrganiem. Status kaidego z prezen
towanych w rubryce artykul6w jest odmienny. Czym innym przeciez 
protest Andrzeja Rozplochowskiego dotyczetcy skandalu z nagrodet irnienia 
Roberta F . Kennedy'ego odrzucony przez pisma polonijne, czym innym 
tekst recenzji podpisanej Tadeusz Szyma (vel Szyna). Final owej recenzji 
r6Zni~ ty kazdemu chyba uzmyslowi. "Siedz'lC w kinie obok dw6ch 
doroslych zakonnic obrz'ldku prawoslawnego, poczulem 6w zeitgeist, 
a kremlowskie ponure sacrum wr~cz dotknylo mnie wr~z. Nie tyle wrycz, 
co wrycz rosn'lc zaczylo. Wyszedlem z nim na wierzchu." 

To, co rzekomo odrzucil "Tygodnik Powszechny" rna z kolei inny 
status od pozostalych tekst6w: oddalonego jakoby przez "NlE" felietonu 
Krzysztofa Skiby 0 Jerzym Urbanie i jego pismie oraz relacji z przed
premierowego pokazu najnowszego ftlmu Andrzeja Wajdy pt. Czlowiek 
z gumy nie przyjytej przez "Tygodnik Literacki" . 

IV 

Sposr6d owych czterech tekst6w najciekawszy dla refleksji, 0 granicach, 
czy moze raczej - kresie "brulionowej" formuly, jest felieton Krzysztofa 
Skiby, kt6rego przeSmiewcze utwory parokrotnie goscily w kwartalni .ku . 
Publikacja jego reportazu 0 emery tach masowo zglaszaj<tcych akces do 
ruchu punk ("To my jestesmy no future - pokolenie bez przyszlosci!!!") 
zakonczyla siy spektakularnym sukcesem w postaci uznania historyjki za 
prawdziwet przez recenzenta "Tw6rczosci". Tym razem lider zesporu "Big 
Cyc" pr6buje rozprawic si y z Jerzym Urbanem. 

I okazuje si y, ze w karnawalowej konwencji kpiny nie liczetcej siy 
z zadnymi autorytetami, zadanie to jest dla Ski by niewykonalne. Dwoi si~ 
i troi, daje zarcik 0 prezerwatywach, obsmiewa biskup6w, umieszcza 
w k0l1CU sw<l lektu r~ tygodnika Urbana w ubikacji. Pisze: "Z Urbanem 
w kiblu czujy siy wysmienicie. Mam nawyk czytania podczas walenia 
kupy. " Z desperacj'l do rzuca: 

http:kwartalni.ku
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Tygodnik "N1E" rna dobry papier (mitrkki, polkredowy) w kontakcie 
z ty!kiem 0 niebo milszy, niebezpieczenstwo pobrudzenia pOldupkow farb~ 
drukarskq tei nie istnieje, no a lektura jest: slodka, lekkostrawna, mila 
i przyjemna. Naprawdl;! warlo sprobowac. Polecarn. Od dzis niech b\XIzie to 
wasza obowi~zkowa lektura na tronie. 

Rzuca si¥ na tasm~: "Tak wi~c do dziela, bowiem pierdziec, podobnie 
jak spiewac, kazdy moze" . r nic!!! Jeden wesolek opaskudza drugiego i nic! 
PUSlO. Pojedynek okazuje si~ nierozstrzygalny. 

Otwartosc "brulionu", tak doskonale osmieszaj,,!ca wysok,! kultur~, 
uniemozliwia polemik¥ z innymi wersjami karnawalu (na zgliszczach). 
Pismo predestynowane do ukazywania alternatywnych propozycji, nie 
moze zadnej z nich zanegowac bez utraty wlasnej tozsamosci. Nag I e 
nonkonfo f mistyczny "brulion" okazuje si~ niebez
piecznie bliski pismom "nowego typu", jak "NIE" czy 
"Skandale", a Skiba, opowiadaj,,!c 0 swoich przygodach w wychodku, 
przesyla braterskie karnawalowe pozdrowienia dla Urba
na. 

Ciekawe swiat/o na problem strategii kwartalnika rzuca Marek Tabor 
w felietonie JeSli Baga nie rna... pochodz4cym z tego samego numeru 
"brulionu". Tekst, zawieraj,,!cy sygnaly ironii, opatrzony zostal "odredak
cyjn"!" not"! : 

Autor zamieszczonego powyiej artykulu ukrywaj~cy sitr pod pseudonimem 
Marek Tabor zosta! w wieku dwudziestu jeden lat wydalony dyscyplinarnie 
z seminariurn duchownego Braci Rerorrnatorow Posoborowych pod we
zwaniern Teilharda de Chard in za okazywanil publicznie mizantropitr. 

Przedzieraj,!c si y przez wszystkie ironiczne nawiasy i cudzyslowy, 
w felietonie tym doszukac si y mozna pytania 0 zaloienia daiszych 
poszukiwan w swiecie ducha i 0 miejsce, w jakim znalazl siy "brulion". 
"Strzezmy wszelkich resztek sacrum, jakie nam w tej sprofanowanej 
cywilizacji pozostaly - pisze Tabor i mimo Ze jego apel brzrni doprawdy 
dziwnie w biiskim s,!siedztwie radosnego wywiadu z prostytutk'! czy 
skandalizuj,!cym wierszem Sajnoga, naleiy go potraktowae serio. "Nie 
plujmy w ten swi~ty ogien, nie plugawmy go powodowani pragnieniem 
transgresji, kt6re stalo siy naszym ostatnim tabu, stworzonym przez nas 
b6stwem, kt6re zwr6cilo si~ przeciwko nam." 

Oto autor, wychodz'!c od znanych twierdzen 0 niemoinosci swieckiego 
uzasadnienia morainosci, bye moze mimowiednie, nawi,!zuje do jednej 
z prowokacji konstytuuj,!cych "brulion" w jego obecnym ksztalcie: do 
publikacji transgresyjnego tekstu Bataille'a - Historii aka. Utworu byd,!ce
go blumierstwem i eksperymentalnym ponizaniem godnosci czlowieka. 
OpowieSci zwienczonej profanacj,! Najswiytszego Sakramentu i aktem 
nekrofilii dokonanym na mordowanym kaplanie. Pro c e s z n a c z 0 n y 
beztroskim wydrukowaniem prozy Bataille'a okreSia ie
lazna logika, niezaleina od stopnia swiadomosci redak
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toraw, co do ideologicznego i filozoficznego obciqzenia 
publikowanego tekstu. 

Kreatorzy "brulionu" powtarzajqc Bataille'owskie bluinierstwo doko
nali czynnosci w pewnym sensie magiczncj. Bo skoro Bataille, to czemu nie 
Celine? Dlaczego nie zacytowaC - blu:lnierczego wobec sl6w mszalnej 
liturgii - napisu podpatrzonego na murze? Przeciez slowa nic nie 
wa Z q a I b 0 m 0 Z e "zr e z y g now a lis my z I a n sow ani a j a k i ego 
kolwiek sposobu zycia i myslenia". Zar6wno celinejaki graffiti 
to przeciez fragmen ty rzeczywistoSci. 

Dlaczego odcinac siy od realnoSci? 8¢ziemy tylko otwierac okno na 
rzeczywistosc, nie bydziemy jej komentowac, bo "rue uwazamy, zeby nasza 
interpretacja zamieszczonych w »brulionie« tekst6w byla ciekawsza, wnik
liwsza czy wazniejsza niz interpretacja Ieogos, kto te teksty czyta nie 
redagujqc »brulionu«. 

Haslo otwarcia na rzeczywistosc prowadzi nie tylko do tak zabawnych 
historii, jak artykul ezas alternatywy. 0 napisach na murach, w ktarym R. 
(Robert Tekieli) omawia miydzy innymi napis "NIEMI/LKNt\" (bydqcy 
wierszem Roberta Tekielego opublikowanym painiej w tomiku) i z za
chwytem stwierdza: "W ciqgu ostatnich Idlku lat pojawily si y tei: napisy, 
ktarych autorzy osiqgajq tald stopien sleompli kowania znaczen, ze bez 
przesady moma mawic 0 ulicznej poezji." 

Haslo to traktowane jest taUe jako alibi zwalniajqce 
z odpowiedzialnosci za istotny wymiar drukowanego 
s Iowa. Ukrywajqc za tego rodzaju deklaracjq ideologiczny charakter 
proced ur selekcji i opracowywania materialu, red aktor staje przed trudnq 
do odparcia pokusq . Oslabienie dyskursywnosci przekazu zamyka usta 
przeciwnikom czy chocby krytykom. 

Caz bowiem z tego, ze afera z nagrodq irnienia Kennedy'ego nie 
wyglqdala tak, jak wynika to z listu Andrzeja Rozplochowskiego? Przeciei: 
budowa dzialu "Teksty odrzucorte" podwaZa zasadnosc reklamacji. C6i: 
z tego, ze wiykszosc opatrywanych p~ychylnymi notami wierszy mlodych 
to ledwie literackie pierwociny? Wawrzyniec Gawski, ktary na lamach 
"Tygodnika Literackiego" zakwestionowal komplementy wyglaszane 
w kwartalniku, zostal pouczony: pochwaly byly ironiczne. Chcesz za
protestowac przeciw przypomnieniu przez "brulion" haniebnej wypowiedzi 
Tadeusza Mazowieckiego z 1953 roku dotyczqcej procesu biskupa Kacz
marka? Alez to tylko fragment rzeczywistoSci, taki sam jak zamieszczony 
obok cytat z pisemka "Czarna suko" wyrazajqcy sprzeciw wobec zbyt 
szybkich wytryskaw partneraw: "Nie chcemy siy wtrqcac w wasze pro
blemy chlopaki, ale moze byscie popracowali nad sobq troszeczky." 

Splacajqc wobec czytelnika haracz' w postaci atrakcji - seksualnych 
kawalkaw, zabawnych grepsaw, zwolniC si y moma z odpowiedzialnoSci za 
publikowane slowo. Ale raz uruchomiony mechanizm de
strukcji trudny jest do zatrzymania. Skandal musi gonic 
skand ai, prowokacja prowokacjy, jedno niekonwencjonalne rozwi,!zanie 
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nastr;:powac po drugim. Alternatywa gnac za alternatyw'! . Licytacja nie ma 
k0!1ca. M ech an izm z zaloien i a b owiem pozb a wio n y jest 
stabilizatorow sensu. Tekst wprowadzony do "brulionu" traci sw~ 
autonomir;:. [ staje siy jednym z wielu elementow mozaiki maj~cej 
obrazowac chaos otaczaj'!cego swiata oraz potwierdzac calkowit,! wolnosc 
i dowolnosc wypowiedzi. 

"J esli Boga nie ma, to jestdmy zwierz,!tkami. ] dli Boga nie staje, my 
stajemy sir;: zwierz'!tkami rZ,!dzonymi behawioraln,! zasad'! przyjemnosci" 
- usiluje przedrzec sir;: przez brulionowy zgielk Marek Tabor. Chqc ukazac 
absurd zdesakralizowanej kultury, rzuca retorycznie: "sprobujcie mi od
powiedziec na pytanie, w czym moja francuska przyjaciolka, mloda 
dziewczyna po szesciu skrobankach jest gorsza albo brzydsza od kobiety, 
kt6ra urodzihi dziecko lub od tej, ktora wst,!pila do zakonu i zachowywala 
sir;: tam cnotliwie, przestrzegaj~c zloionych przez slebie slub6w". Od
powiedZ "brulionu" na te lamenty znalezc moma w nastr;:pnym (17/18) 
zeszycie. Jest ni,! wiersz Lukasza Pendereckiego: 

OCALONY'91 

Walerianowi Piotrowskiemu, senatorowi RP 
Mam minus sZeSc miesir;:cy 
m6zg na poziomie ryby 
ocalalem 
niesiony na aborcjr;: 
Amen. 

Jak na razie wiyc chichotliwy taniec trwa. Tylko ze karnawal trochy siy 
jui dluiy. I coraz bardziej natrytne staje siy pytanie, c z y a by" b r u
lion", prowadz'!c swoje niby-poszukiwania niby-sensu, 
nie przyklada sir;: do budowy nowego swiata zawieszonej 
rea Inos c i. Swiata tak trafnie okreslonego przez Roberta Tekielego 
lakoniczn'l formul'l "Nibyt". 

Andrzej Horuhala 

Jest to skr6cona wersja artykuru opublikowanego w "Tygodniku Literackim" 
w b'lielniu 1992. Zmiany pochodz~ od redakcji. 

ANDRZEJ HORUBALA, ur. 1962, absolwent polonistyki Uniwersytetu Wars"liiw
skiego, doklorant IBL PAN . 



ANDRZEJ MADEJ OMI 


SWI~TO ZBUNTOWANYCH 


NOT A TKI NA MARGINESlE 

FESTIWALU MUZYKl ROCKOWEJ W JAROClNIE 


JeZdzilem na festiwale muzyki rockowej dlatego, ze tam byli mlodzi. 
Mowilem sobie - nie moze zabraknqc pasterzy tam, gdzie gromadzq sir,: 
owce. Chcialem towarzyszye tym, ktorzy szukajq, kontestujq, blqdzq, 
grzeSZq, poznajq... Uczylem sir,: ich sluchac. Chcialem ich zrozumieC. 
Staralem sir,: bye swiadkiem tego bogactwa, jakie niesie ze sobq mlodoS<:. 
Wierzr,:, ze kazdy czlowiek jest bezcennym diamentem w BOZych dloniach, 
zwlaszcza czlowiek mlody, pelen idealow, ambicji, nadziei, rozterek ... Boli 
mnie, gdy widzr,:, jak latwo tr,: nadziejr,: stracie, a idealy skompromitowae. 
Czlowiek znaczy jednak cos wir;:cej nii jego pomylki i grzechy, zwycir,:stwa 
i zastugi. Dlatego bylem obecny w Jarocinie, -Brodnicy i katowickim 
"Spodku" na koncertach muzyki alternatywnej . 

• 
Staram sir,: sluchae, co mlodzi mowiq, co grajq, co Spiewajq. Ich teksty 

Sq najczr,:sciej smutne, a spiewanie ... Jest to raczej krzyk: niezgody, ironii, 
bezradnosci albo tei krzyk 0 miloS<:. 

Slucham mlodych, aby zrozurniee cos z tego krzyku 0 bardziej 
autentyczny swiat. Cza·sem ten krzyk to placz poranionych. Muzyka 
mlodych jest skowytem i lamentacjq, za ktorq ukrywa sir,: przeraiona twarz 
wchodzqcego w dorosly swiat czlowieka. 

Muzyka mlodych jest tez pewnym rodzajem prowokacji. Tylko czy my, 
mniej mlodzi, damy sir,: jej sprowokowae i czy podejmiemy sir,: "odszyf
rowywania" tego, co kryje sir,: za fasad q przekory, "szpanu", kontestacji. 
Jedno wiem - nie wolno mi przejse obojr,:tnie obok mlodego czlowieka, 
ktory szuka na elektrycznej gitarze najbardziej nieprawdopodobnych 
zgrzytow j krzyczy ochryplym glosem na cale gardlo i na cale miast'1 tylko 
trzy slowa: "nie rna nic, nic nie rna, nie rna nic ... "! 
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'" 

Nie chcy upraszczac, leez obawiam si~, ze grozi nam czasem "dorabia

nie" ideologii do takich wydarzen jak festiwale muzyki rockowej. Zawsze 
pr6bowalem trzymac siy zdrowego rozslidku i zadawalem mlodym bajecz
nie proste pytania: ,,Jestd w Jarocirue, czy twoja mama wie 0 tym, :le 
nocujesz w jednym namiocie z twojli kolezankli, etc ... " 

W odpowiedzi slyszalem: rodzice siy rozeszli, rue mam domu, ojciee 
pije, stracilem zaufanie do ksiydza, zdradzila mnie moja pierwsza dziew
czyna, przymusili mnie pierwszy raz do wzi~cia narkotyku i tak siy to 
zacz~lo ... Olatego tez ta "wielka filozofia", kt6ra stoi za buntem, agresjli, 
cynizmem lub ruhilizmem mlodego pokolenia, daje siy czasem sprowadzic 
do kilku fakt,6w: zranione dziecinstwo, rozbita rodzina, brak swiadectwa 
wiary w domu, zimne relacje pomi~zy czlonkami rodziny, brak modlitwy, 
brak zaufania, szczlitkowy dialog miydzy pokoleniami, upadek auto
rytet6w w domu i szkole, konsumpcyjny styl zycia w rodzinie ... 

'" 
Walter Nigg stwierdza: "Mlodziez dzisiejsza jest bezradna wobec 

pytania 0 sens iycia, dlatego ulega ruhilizmowi, dlatego ucieka w konsump
cj~, narkomani~, przest~pczose. " 

Ucieezka od rzeczywistosci jest nyCliCli propozycjli. Nie trzeba czekac, 
nie trzeba si~ trudzic, moma bye szczysliwym teraz, zaraz, natychmiast. 
Orogi tej ucieczki s~ znane: w iluzoryczny swiat alkoholu, w odurzajlicy 
swiat narkotyku, w seks, kt6ry niszczy wiyzi mi~dzyludzkie zamiast je 
umacniac, w ogluszaj~~ muzyky... Zawsze jest to ucieczka ... w grzech. 
Ostatecznie wiyc nie udaje si~ rukomu z mlodych uciec przed duchowli 
pustk~, banalnym nihilizmem, gorzkim cynizmem, swawol~, kt6ra jest 
zdegenerowan~ wolnosci~ . 

'" 
Zanurkowalem w literatur~ 0 wsp6lczesnej muzyce mlodziezowej 

i satanizmie, chcialem siy dowiedziec, co mysl~ teologowie i krytycy 
muzyczni, autorytety koscielne i sami piosenkarze na temat muzyki 
rockowej i jej wplywu na postawy mlodych. Oto kilka swiadectw ludzi 
uznawanych za autorytety: 

Ca!e leksly wydajll si,< pochodzic spoza cz!owieka. Niekl6rzy autorzy 
przyznali, ze pisali pod wplywem szalana, nieobce im by/y halucynacje i stan 
olt;pienia. Zdarza sil(. ie niekl6re p/yty gramofonowe ofiarowywane s~ 
szalanowi w lrakcie czamych mszy ( ... ) Dziesilllki przyklad6w dowodzll, ie 
wielkie gwiazdy rock a dobrowolnie odda/y si,< szatanowi. Faktem s~ liezne 
wil(zi rni~zy sektarni salanisl6w a gruparni rockowymi. Koncerly i kasely 
video slajll sil( okazj~ do szatanskich praklyk, zaproszeniem do p6jscia za 
szatanem i do sruienia mu . Mi~zynarodowe slowarzyszenia czamej magii 
wspierajlj linansowo produkcj~ podobnych plyt i kasel. 

o. Daniel-Ange (leolog) 
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Ten rodzaj muzyki niszczy indywidualizm i osobowose - czlowiek uwalnia sil( 
od swojego swiadomego jestestwa. Muzyka staje si~ przezyciem ekstatycz
nym, uwolnieniem od samego siebie. Takie uwolnienie nie roini sit; niczym od 
narkomanii i jest calkowicie sprzeczne z wiar~ w zbawienie chrzescijanskie. 
Obecnie coraz licmiejsze s~ przejawy satanizmu w muzyce, a z jego 
niebezpiecmego wplywu jeszcze nie wszyscy zdaj~ sobie sprawl(. 

kard. J. Ratzinger (prefekt Kongregacji Nauki i Wiary) 

Trzeba wierzyc w istnienie szatana. To nie jest tylko obraz, ale realna, zywa 
obecnosc. lest on tutaj, wszl(dzie na swiecie. Moi:e nawet przybrae maskt; 
czlowieka pokoju. Zobacz, jak wielka jest jego moc. Szatan jest duchem, 
klory rna moc dzielenia, ograniczania, zamykania umyslow. Szatan mowi: 
"Ja jestem legionem, duchem wielkoki, kt6ry niszczy dusze, niszczy joonose, 
niszczy rnilosc doskonal~. Ja jestem pokuszeniem." Popatrz, jak bardzo 
czlowiek sam w sobie jest podzielony. Sily z1a s~ dzis wszl(dzie, na Zachodzie 
i na Wschodzie. Szatan zostal pokonany na Kalwarii, ale ludzie nadal go 
CZCZ~. Szatanskie informacje przekazywane s~ dzis bezp0Srednio. 

Bob Dylan (piosenkarz) 

Muzyka rockowa, padaj~ca na podatny grunt, moze latwo stae sit; podniet~ 
do popelnienia zabojstwa, do odebrania zycia sobie lub innym. 

GeolTrey Cannon (angielski krytyk muzyczny) 

Elvis Presley obudzil nasze ciala, przeobrai:aj~c je calkowicie. ZwierZ/(cy 
hard-rock, ktorego sekrel zawarty jest wenergicznej muzyce beatowej (bllZll 
muzyki rockowej jest powtarzanie regularnych uderzen, pol~czonych z syn
kopowym rytmem), wypelnial cieplem nasze ciala, rytm zaS sprawial, i:e 
wychodzily wszystkie nami~tnoSci i pasje normalnie odrzucane i powstrzymy
wane ( ... ) Muzyka rockowa naznaczyla pocz~tek rewolucji. 

Jerry Rubin (anarchista) 

Wiadomo dzis, ze pewna ostra forma rocka nie jest niewinna: ujawniono 
w tej muzyce "ukryte przeslanie", 0 naturze prawdziwie szatariskiej, ktore 
dziala na podswiadomosc i w takim sensie ni~ manipuluje, i:e powainie 
uchybia wierze oraz obyczajom: nielad, okrucienstwo (wszelkiego rodzaju), 
samobojstwa mlodych ludzi s~ tego widomyrni skutkarni. 

Jean Prou OSB 

Pi~c Iysi~cy m10dych Amerykanow w ostatnich latach popelnilo samobojstwo 
pod wplywem muzyki hard-fockowej. 

o. Regirnbal (zakonnik kanadyjski, psychiatra) 

Muzyka rockowa przestala juz rnie(: cokolwiek wspolnego z rewolucj~. Rock 
dzisiaj to tylko pozor buntu . Wszyscy ci muzycy z dlugirni wlosarni, stroj~cy 
si~ w szmatki swoich siostr, ktorzy twierdz~, ze uprawiaj~ heavy metal, nie 
robi~ juz na nikim wrazenia. Czas srukac czegos innego. 

Sling (brytyjski piosenkarz) 

Wbrew pozorom, mlodzi potrzebujll i szukajll autorytet6w. Autorytet 
to osoba, zywa, kon k retna, to ktos, kto przykladem swojego i:ycia oraz 



63 SWJ~TO ZIlUNTOWANYCH 
.. - -.- ----.----------------~ 

slowem daje swiadectwo, ie ludzkie istnienie jest sensowne, gdy bud uje si~ 
je na tym, co dobre i wartoSciowe. Mlodzi S,! bardzo wymagaj,!cy, Nikomu 
dwulicowemu nie uda si~ na dluZsZli met~ zdobyc ich zaufania. 

Pracuj,!c z mlod yrni od pi~tnastu z gor'! lat, stawiarn sobie coraz 
natarczywiej pytanie - kto napisze iyciorysy swi~tych w taki sposob, by 
mlodzi ch~tniej wzi~li je do r~1d i czytali jak opowieSci 0 prawdziwych 
ludziach? 0 ludziach a nie aniolach, 0 ich zwyciystwach nad swoimi 
slabosciami i grzechami, tak fascynuj4cych, ie niczego nie potrzeba w ich 
iyciorysach przemi1czac, ani niczego lukrowac. OJ, bydziemy dlugo siedziec 
w czysCcu za to , ie nudnie mowilismy 0 swiytosci! 

• 
Dzisiaj "Jil.rocin" jest jui w kaidym rnidcie. W kaidej szko\e, a nawet 

kosciele. Pytanie 0 to, co robic z mlodymi, ktorych wci4ga ciemnosc, 
ktorzy schodz,! na tak zwany margines, jest pytaniem, ktore zadaje sobie 
dzis kaidy szeregowy duszpasterz mlodych w malym miasteczku a nawet 
wsi. Dojscie do nieformainych grup mlodzieiowych nie jest latwe, ale tei 
i nie jest niemoiliwe. Co czynimy dla tej sprawy w naszych srodowiskach, 
my: rodzice, nauczycie\e, policjanci, katecheci? Latwiej jest powiedziec 
- egzorcyzmujmy mlodych - nii Podj4C si~ trudu ich ewangelizowania. 
Ciqgle powraca do mnie biblijne pytanie: "Skoro im nikt nie glosil?" 

Andrzej Madej OMI 

ANDRZEJ MADEJ OMI, UT. 1951, absolwent !ilozolii i teologii PAT i Gregoria
num, czlonek Zgromadzenia Misjonarzy Oblatow NMP, duszpasterz mlodych. 



BARTLOMIEJ DOBROCZYNSKl 

CZY ROCK 

JEST INFERNALNY? 


80 najslraszliwsi s~ ludzie, 
kt6rzy wszystko wiedz~ 
i s~ 0 lym swi~cie przekonani . 

Elias Canetti 

Sporo si~ pojawilo ostatnio w naszych periodykach tekst6w trak
tujl!cych 0 mlodziei:y ezy, szerzej, 0 tak zwanej kulturze mlodziezowej. 
Wsr6d nich niebagatelnl! cz~sc stanowill artyku/y 0 muzyce rockowej . 
I tak, w dziesilltym, jubileuszowym numerze- "NaG/osu", w ca/osci 
poswit;:conym beat generation, hippisom, i rewolcie lat sZeSCdziesilltych, 
wyr6mia si~ kompetentny artyku/ Andrzeja Dorobka 0 muzyce psycho
de\icznej. W ostatnim, sz6stym numerze "Miesi~cznika Troch~ Innego 
- I", pierwszego polski ego pisma prezentuj llcego ideologi~ New Age, 
najpierw Jerzy Prokopiuk odslldza od czci i wiary muzyk~ rockowll jako 
zjawisko "lucyferyczne" i na wskros destrukcyjne\ a nieca/e czterdzidci 
sIron dalej jeden z najwybitniejszych pol skich tw6rc6w z kr~gu tej muzyki, 
Wojciech Waglewski , twierdzi, ze kontrkultura (kt6rej rock jest niezbywal 
nll cz~scill) to : " ... tak naprawd~ ( ... ) jedyna prawdziwa kuitura, kt6 ra 
istnieje"2. Nawet tak szacowny periodyk jak "Tygodnik Powszechny" 
zamieSci/ ostatnio dwuglos Ryszarda Legutki i Jerzego Wertenstein
Zula wski ego 0 "szarpid ru tach". 

W lym numerze "Znaku" lez znajdujemy artykuly, gdzie rock ujmowa
ny jest z aksjologicznej perspektywy. lednak - wbrew temu, co moma by 

I J. Prokopiuk, Gnoza i rock, "M.iesi~znik Trocb~ Inny", Dr 6, s. 2-6. 

Z W. Waglewski, Zosianie 10 co prawdziwe, Lamie, s. 3&-50. 
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s,!dzic - wymienione teksty, maj,!ce w zamierzeniu sluZyc opisowi i zro
zumieniu muzyki rockowej, obnazajll intelektualnll bezradnosc wobec 
owego fenomenu i zamiast przybliiac to ciekawe zjawisko i czynic je 
bardziej zrozumialym, powi~kszaj,! i tak jui ogromny, panujllcy w tej 
materii ba/agan. Wlasciwie tym, co najbardziej zaskakuje w wi~kszosci 
artykulow na ten temat, jest ich zdecydowana orientacja pra-Iub contra
i brak wywaionych komentarzy: wi~kszosc autorow omawiajllcych muzyk~ 
rockow'! traktuje jll albo jako zjawisko zgola szatanskie, niemoralne, 
infantylne, destrukcyjne, odpowiedzialne za wi~kszosc negatywnych aspek
tow kultury mlodzieiowej (Jerzy Prokopiuk, o. Andrzej Madej, Ryszard 
Legutko). albo tei za jedyn,! prawdziwll kultur~, nosnik autentycznych 
wartosci. niemal przeslanie z popperowskiego swiata idei (Wojciech 
Waglewski, Jerzy Wertenstein-Zulawski, Ireneusz Krzeminski). Trzeba 
sobie z ialem powiedzie6, ie takie opinie grzesz'! nad rniernll jednostronnos
ciil. Nie jest ani tak, ie dzi~ki rock'n'rollowi dokona si~ zbawienie swiata, 
ani tei - prosz~ wybaczyc przyklad - nie jest tak, ie muzyka ta jest 
bezposrednill inspiracjll gwalcicieli i mordercow. Zia - uiywaj,!c powiedze
nia Alaina Besan90n - nalezy szukac tam, gdzie one jest naprawd~. 
W sporej liczbie tekstow 0 muzyce rockowej kryje si~ nie wyartykulowane 
do konca a - trzeba to wreszcie jasno powiedziec - calkowicie bl~dne 
przekonanie, ie taki fen omen kulturowy jak rock jest zjawiskiem jedno
litym, a cale sedno sporu mi~zy jego zwolennikami a przeciwnikami 

·sprowadza si~ wyl,!cznie do tego, czy dla konkretnego autora wartoSci 
popularyzowane w tej muzyce sll godne pot~pienia czy tei nie. S,!dz~, ie 
jest zupelnie inaczej - i nie majll racji ani apologeci rocka widz'!cy w nim 
panaceum na wszystkie bolllczki chorej ludzkosci, ani jego przeciwnicy, 
pomawiaj,!cy rock 0 szatanskie inspiracje. Warto wi~ chyba sine ira et 
studio przyjrzec si~ kilku znaczllcym faktom z zakresu fenomenu, zwanego 
- jakze nieprecyzyjnie - "muzykll rockowll" i zastanowic si~, czy warto 
nadal kultywowac niezliczone stereotypy, nawarstwione dotlld wokol tego 
zjawiska. ' . 

• Czy rock jest muzykl! mlocizieiowl!? 

Pierwsze i najcz~stsze nieporozumienie willZ'!ce si~ z rockiem to 
przekonanie, ii jest on zjawiskiem z kr~gu tzw. kultury mlodzieiowej. 
Niewypowiedzianym a bardzo wainym elementem tego pogllldu jest to, iz 
slowo "mlodzieiowy" funkcjonuje w tym kontekscie jako synonim czegos 
malo wartosciowego, infantylnego. niewaznego, niedojrzalego (dwuznacz
ne: Gombrowicz!), drugorz¢nego etc., etc. Jest to 0 tyle ryzykowne, ie 
znawcy tej problematyki, jak chocby amerykanski kompozytor i dyrygent 
Leonard Bernstein, datuj,! poczlltki rock'n'rolla na polow~ lat 30--ych 
dwudziestego stulecia (czyli, byloby to jui ponad sZeSCdziesillt lat!), 
a najwybitniejsi ZyjllCY przedstawiciele tego idiomu - a wi~c Bob Dylan, 
Lou Reed, Neil Young, Jerry Garcia czy Keith Richards - S,! lu'Mmi, 
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z grubsza rzecz biof'lC, pi~Cdziesi~cioletnimi! Z kolei czarni muzycy (Chuck 
Berry, Little Richard, Bo Diddley), b~'lcy rzeczywistymi ojcami chrzest
nymi rocka, to wlasciwie "dziadziowie" szescdziesi~cio- i siedemdziesi~cio
letni. 

R6wnoczesnie warto zauwaZyc, ii przewaiaj'lca liczba przeci~tnych 
konsument6w "klasycznej" muzyki rockowej to ludzie mniej wi~ej 
czterdziestoletni (co, na przyklad, w USA bez skrupul6w wykorzystywal 
sztab wyborczy Billa Clintona, postuguj'lcy si~ w kampanii prezydenckiej 
utworami adresowanymi do tej grupy wiekowej). 

W ogole trzeba powiedziec, ie okrdlanie czegokolwiek epitetem 
"mlodzieiowy" jest usprawiedliwione chyba wyl'lcznie jako swoista licenlUJ 
poelica, gdyi jak inaczej potraktowac kryterium abstrahuj'lce ad wszelkich 
indywid ualnych uwarunkowan (formacja intelektualna, przekonania, WY
ksztalcenie, temperament, idealy, osobowosc, elc.) a odwoluj,!ce si~ do 
czegos tak drugorz~nego, nieistotnego (i przemijaj'lcego!) jak ilosc 
przeiytych lat. 

• Czy rock jest zjawiskiem wainym? 

Nie rna chyba drugiej takiej dziedziny funkcjonowania sp olecznego , 
kt6ra bylaby rownie przesycona blichtrem, podatna na manipulacj~ 
i kreuji}ca sztuczne "wydarzenia", jak rock. Niewiele jest rodzaj6w 
dzialalnosci artystycznej, w kt6rej 99 procent produkcji to blaha, nic 
niewarta papka, mog,!ca zadowolic tylko kogos, kto jest calk0wicie 
wyzbyty elementarnego poczucia estetyki i dobrego smaku. I wreszcie, 
niewiele jest obszar6w ludzkiej aktywnosci tak bezwstydnie zdorninowanej 
przez pieni'ldze. Ale nie oznacza to wcale, ie moma bezkarnie twierdzic, ii 
w obr~bie kultury rockowej nigdy nie powstalo njc wartosciowego. Malo 
tego, r6wniei nie oznacza to, ie rock'n'roll jest - w sensie spoiecznym, 
poli tycznym czy egzystencjalnym - zjawiskiem niewainym. Oto garsc 
fakt6w i cytat6w, maj4cycil lepiej nii jakiekolwiek analizy wykazac, ie, po 
pierwsze, istniej'l (i istnieli) ludzie, dla kt6rych rock bywa nie tylko sztuk4, 
ale takie znacZ4c'l inspiracj4 we wlasnej dzialalnosci zawoaowej; a po 
drugie , ludzie ci wcale nie musz'l rekrutowac si,. sposr6d troglodyt6w 
o w'ltpliwym czlowieczenstwie, nosz'lcych d!ugie wlosy po to, aby ukryc 
blizny po lobotomii Uak glosi slynne okreslenie ukute w odniesieniu do 
muzyk6w z kr~gow heavy mew/u). 

Najpierw przyjrzyjmy si~ zatem kwestiom artystycmym: 

Rok 1965. W ow)'ch iatach zaczynal si~ pop-art i w zwi~gku z tym walily si~ 
w gruz)' lradycyjne rozr6Znienia mi¢zy sztuk4 eksperymentaln4 nieJiguraLyw
nq a sztuk:j. masow4, opowiadaj4c4 i liguratywn4. W tych czasach Pousser 
powiedz.ial mi , maj4c na mysli Beatles6w: "Oni pracuj<j dla nas", nie zdaj<jc 
sobie jednak sprawy z lego, ze tak ze on pracowal dla nich (i musiala przyjsc 
Cathy Berberian, by pokazac nam, ze Beatles6w, slusznie wprowadzonych do 
Purcella [angie\skie, e\iLarne LowarzysLwo muzycme im. Henry Purcella 
- BD], moma wykonywac obok MonLeverdiego i Eryka SaLie. 3 
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Podobn,! opini~ wyglosil podczas ostatniego festiwalu "Warszawska 
lesien" David Harrington, czlonek bardzo cenionego, dzialaj,!cego od 
dwunastu lat zespolu smyczkowego Kronos Quartet, ktory si~ga zarowno 
po repertuar klasyczny (Bartok, Webern, Gorecki), jak i eksperymentalny 
(Riley, Zorn, folklor australij ski, japonski, argentynski) : 

Od wczesnej mlodoSci bylem fanem Hendrixa. Uwaiam, :i:e jest on jednyrn 
z najwi~kszych muzyk6w amerykanskich tego wieku. Na koncertach gramy 
jego utw6r "Purple Haze", bo kochamy to, co robil. MySlI(,:i:e gdyby Hendrix 
:i:yl dzisiaj, to z pewnosci~ komponowalby dla Kronos Quartet ( ... ) Ceniy 
myzyklC rockow~ tak jak ka:i:d~ inn!!. Oczywiscie, nie wszystko jest lak sarno 
dobre, ale wszystko slu:i:y pomaniu . 

lezeli dodae do tego , ze wsrod zwolennikow rocka mozemy znaleie tak 
rozne i ciekawe indywidualnosci jak wspomnianego juz Leonarda Bern
steina, kompozytora Philipa Glassa, pisarza Kena Kesseya, rerysera 
filmowego Wima Wendersa, Ksi~cia Karola, Vaclava Havla czy - last but 
not least - Jana K rzysztofa Bieleckiego, to moze okazae si~, iz nie do konca 
przemyslane s,! te opinie, ktore bez zadnego rozrozniania kwalifikuj,! cal,! 
t~ muzyk~ jako "zdegenerowane lewackie wycie" . Szczegolnie, ze spora 
czr;:sc z wymienionych przeze mnie osob jest znacz'!cymi artystami, b,!dz tei 
odebraly one w tej materii staranne wyksztalcenie. Moze konkluzja taka 
jest banalna, ale wygJ,!da na to, ze powyzsze fakty i opinie nie s,! 
powszechnie znane, a wi~ - jezeli juz nad czyms dyskutujemy - warto si~ 
z nimi zapoznac. 

Rysza rd Legutko (artykul w II numerze "TP") - maj,!c wprawdzie na 
mysli produkcje polskich muzykow rockowych, ale moma wnosie, ze 
swoj,! niech~c do tego typu wytworow z radosci,! uj,!lby w kategoriach 
"internacjonalnych" - pisze : ,,[sq] wainiejsze problemy do spierania si~ niz 
byle jakie teksty byle jakich autorow, 0 ktorych za kilka lat nikt nie b¢ne 
pami~tal". T o oczywiscie prawda. Ale rownoczeSnie nie mog~ si~ oprzee 
pokusie p rzywolania w tym miejscu pewnego wydarzenia pokazuj,!cego, ie 
teksty rockowe i takaz muzyka s4 w stanie utrzymae si~ w pami~ci przez 
cwierc wieku (a bye moze i wir;:cej) oraz pomagac ludziom w przetrwaniu 
ci~zkich czasow i to w systemie totalitarnym. Moze nie bylo to najwamiej
sze wydarzenie w hi storii ludzkosci, ale niezwykle ciekawie prezentuje si~ 
w kontekscie powyzszej opinii. Otoz w 1990 roku czasopismo "M usician" 
poprosilo Lou Reeda - zalozyciela znacz4cej w dziejach rocka formacji The 
Velvet Underground - 0 przeprowadzenie wywiadu z prezydentem owczes
nej Czechoslowacji Vac1avem Havlem. Spory tekst, ktory powstal w wyni
ku tego spot kania, jest znamienny chocby dl atego, ze pokazuje rol~, j ak4 
w powstaniu "Karty 77" oraz scementowaniu czeskiej opozycji odegrala 
muzyka rockowa (i to zarowno anglosaska, jak i rodnma). Havel barwnie 
opowiada 0 tym, jak zbieranie podpisow pod petycj,! 0 uwolnienie kilku 

1 U. Eco , lm if ROiy, WarSLawa l~8 7. s. 6l6. 
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czeskich muzykow zupelnie nieoczekiwanie zblizylo do siebie rozne icn;:gi 
dysydenckie. To, co jednak najbardziej uderza, to stosunek samego Havla 
do rocka. Pomijaj,!c juz nawet fakt przyznawania si,.: przez niego do 
przemytu zakazanych w CSRS plyt rockowych i plakatow psychodelicz
nych, warto przytoczye ostatnie slowa, ktore Havel wypowiada do Reeda, 
a ktore - w kontekScie prezydentury pisarza - nabieraj,! wr,.:cz symbolicz
nego waloru. Otoz po kameralnym koncercie, w trakcie ktorego Lou Reed, 
specjalnie dla Havla i paru jego przyjaciol, wykonal kilka swoich utworow, 
ten ostatni, zegnaj,!c si,.:, wr,.:czyl mu maly czarny zeszyt i powiedzial: 
"M usisz to miee. Tutaj S,! Twoje utwory przepisane r,.:cznie i prze
tlumaczone na czeski . Istnieje tylko 200 takich egzemplarzy. Sarno ich 
posiadanie bylo niebezpieczne i szlo sir,: za to do wi,.:zienia. Teraz i ty masz 
jeden z nich. Trzymaj za nas kciuki!"4 

Fragment ten porusza mnie nieodrniennie, i to nie tylko dlatego, Ze 
Havel jest postaci,! publiczn'! takiego fonnatu, iz moma jej Czech om 
pozazdroscie. Porusza mnie talcZe ze wzgl,.:du na nowojorskiego muzyka. 
Gest Havla oznacza rni,.:dzy innymi ito, ze w tworczosci Lou Reeda 
musialo bye cos nieblahego, skoro pisarz i prezydent panstwa, ktore 
niedawno odzyskalo niepodleglosc, uznal j,! za wart'! zastanowienia, 
przetlumaczenia a w koncu - co nie jest bez znaczenia - sporego ryzyka. 

Innym ciekawym przykladem pokazuj,!cym, Ze przedstawiciel swiata 
rocka moze bye uznany za istotr,: niebezpieczn'!, jest Bono, czlonek 
irlandzkiego kwartetu U2, ktory na liScie osob sporz'!dzonej przez IRA jest 
drug'! (po Margaret Thatcher) osob,! z wyrokiem smierci, za to, Ze 
publicznie, podczas koncertow, oskar:ia t~ organizacj~ 0 stosowanie 
przemocy i hipokryzj,.: . 

• 	 ezy rock jest odpowiedzialny za rozpowszechnianie "szatanskich" 
idei? 

Mysl,.:, ze wszystkim, ktorzy powainie s,!dz,!, iz muzycy rockowi 
zaprzedali si,.: diabiu, bardzo dobrze zrobi nast,.:puj,!ce, cokohyiek paradok
saIne, choe daj'lce wiele do myslenia, zestawienie: 1. Oto amerykanski 
filozof Nisbet, uwazany za jednego z wybitniejszych mySlicieli konser
watywnych, autor czegos w rodzaju slownika filozoficznego zatytulowane
go Prejudices, twierdzi (konserwatysta, a wi,.:c obronca rodziny i tradycyj
nych wartosci!) - pod has/em "aborcja" - iz jest to podstawowe prawo 
kaZdej rodziny do decydowania 0 posiadaniu, b'ldz tez nie, oraz 0 iloSci, 
swoich czlonkow. S 2. Slynna w latach siedemdziesi,!tych, angielska, 
punk-rockowa grupa Sex Pistols (obrazili sam,! Krolow,!, autorzy mnost
wa skandali, uznani za wrogow pUblicznych) w utworze Bodies: " ... sym
bolem post,.:puj,!cej degrengolady moralnej uczynila powszechny dzis 

• L. Reed, Between Thought and Expression. Selected Lyrics of Lou Reed, New York, 1991, 
s. 	161. 

, R. Nisbel, Prejudices, Harvard University Press 1982. 
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zabieg przerywania ci~iy".6 Czyz nie rna jakiejs sprzecznosci w tym, Ze 
mimo tych faktow, przeci~tny 'czlonek Kosciola b~dzie raczej sklonny 
okreslic "tworczosc" punk-rockowll jako powstal~ z diabelskiego podusz
czenia a raczej przychylnie oceniac tworczose amerykanskiego filozofa, 
podczas gdy okazuje si~ nieoczekiwanie, ze - w konkretnej kwestii aborcji 
- blizsi nauczaniu Jana Pawla II Sll halasliwi rockersi? A moze jednak 
wierzymy, ze to Szatan kazal im bronie iycia nienarodzonych? 

Z drugiej strony, okazuje si~, ze istniejll - wbrew temu, co moma by 
Slldzie na podstawie napastliwych komentarzy - plyty rockowe, b~llce 
probami oddania subteinoSci religijnego doswiadczenia. Wsroo nich naj
bardziej znane to Shot of Love i Slow Train Coming, dokumentujllce 
nawrocenie Boba Dylana na chrzeScijanstwo, a taue plyty Ceremony 
zespolu Spooky Tooth czy Missa in F-minor psychodelicznej formacji The 
Electric Prunes. istniejll takze bardzo pi~kne religijne utwory jak choeby 
Jesus wspominanej juz grupy The Velvet Underground (znanej przede 
wszystkim z brutalnych opisow zdegenerowanego funkcjonowania w za
kresie seksu i uiywek takich metropolii jak Nowy York). I mimo tego, iz 
wielu muzykow rockowych przyznawalo si~ do fascynacji satanizmem, to 
rownie wielu powolywalo si~ na religijne inspiracje stale obecne w ich 
tworczosci. Ktos moze argumentowae, ze mamy tu do czynienia z szatan
skim trickiem, ktory tym bardziej pozwoli usidlie latwowiernll mlodzie:i. 
W tym miejscu alba musimy uwierzye w dek.1aracj~ konkretnego czlowieka 
i uznae, ze rna on uczciwe intencje albo tei wsz~zie dopatrywae si~ 
podst~pu i nieuczciwosci a w konsekwencji pozbawie si~ moi:liwosci 
komunikacji i jakiegokolwiek dialogu. Trzeba bowiem pami~tae, ze taka 
postawa dyskredytacji za wszelkll cen~ zniech~ca do wiary mlodych ludzi 
zwi~zanych emocjonalnie z muzykll rockowll. Jak spiewa Neil Young na 
swojej plycie Freedom: There's a lot of people sayin'l we'd be beller off 
tkadJ don't feel like Satanl hut / am for them (wielu ludzi mowi/ lepiej 
zebyscie pomarli/ nie czuj\! si\! jak Szatan/ ale dla nich jestem nim). Te 
slowa muszll brzmieejak ponure ostrzezenie. Mozejest nie tylko tak, ze nie 
glosilismy im, muzykom, Ewangelii, ale juz duzo wczeSniej uniemozliwilis
my - z powodu naszych przedwczesnych sqdow - Jej przyj~ie? Na 
szcz~scie, nie wolno zapominae 0 sztandarowej orkiestrze hippisowskiej, 
Grateful Dead, spiewaj,!cej na zakonczenie jednego ze swoich najpi\!kniej
szych koncertow, ze "kochamy was, ale Jezus kocha was najbardziej". To 
musi budzic nadziej~. 

• ezy sposob iycia muzykow rockowych jest szatanski? 

Jeden z CZ\!stszych zarzut6w - nazwijmy go umownie teologicznym 
- fonnulowanych w odniesieniu do muzykow rockowych to sprawa 
rozpowszechniania nihilistycznego swiatopoglqd u, propagowania narkoty
kow, ekscesywnego seksu, pogardy dla prawa, wreszcie satanizmu. Bye 

• W. Weiss, Rock Encyklopedia, Warszawa 1991, s. 489. 
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moze rzeczywiscie istniej'l muzycy, kt6rzy spetniaj'l dokladnie wszystkie 
warunki tego oskarzenia ale - znowu gwoli uczciwosci - nalezy podkrdlic, 
ze swiat rock-and-rollowy dopracowal sit; rowniez postawy diametralnie 
przeciwnej: nazywa sit; ona Straight Edge. Zwolennik tego podejscia 
- najbardziej znany to Henry Rollins - nie jada mit;sa, rue pije alkoholll, 
nie pali papieros6w, zaciekle zwa1cza (to najdelikatniejsze sformulowanie) 
narkotyki. W skrajnych przypadkach, niektorzy artysci - j ak chocby 
Jonathan Richman - bezzwlocznie przerywaj'l koncert, jdli tylko poczujq, 
ze na sali ktos pali marihuant;. 

Osobn'l spraW'l - kaz~c'l zaniechac jednoznacznych kJasyfikacji W ob
liczu zjawiska tak zlozonego i wielowqtkowego jak kultura rockowa - S'l 
akcje charytatywne, ktore trudno przeciei. nazwac satanistycznymi. Otoi. 
tworcy " mocnej muzyki" S'l jedn'l z ruewielu grup spolecznych, ktore od 
pocz'ltku swego istnierua z ogromn'l konsekwencj'l angai.ujq sit; w r6i:no
rodne przedsit;wzit;cia charytatywne, dowodzqc tym samym, ze obchodzq 
ich losy swiata, w kt6rym zyjq . Pominmy jui. w tym miejscu przykJady 
z obcego podworka. Zainicjowana nie tak dawno przez Jerzego Owsiaka 
i slynna jui akcja "Wielkiej Orkiestry Swi~tecznej Pomocy" jest przeciei. 
przedsit;wzit;ciem od poczqtku do konca nalezqcym do kultury rockowej. 
Jezeli uwai.nie i w mysl zasady " po owocach ich poznacie" przyjrzymy si~ 
roznorodnym skutkom tej akcji (POCZ'lwszy od entuzjazmu spoleczenstwa, 
poprzez poczucie wit;zi i wsp6lnoty doznawane przez biorqcych w niej 
udzial, ai. do bardzo konkretnego zwienczenia: uratowania iycia chorym 
dzieciom), to musimy przyznac, ze - jak to uj'll Jan K rzysztof Bielecki 
- estetyka i wrailiwosc rockowa wybronila sit;, a - dodam od siebie 
- wstydzic sit; powinien ktos inny. 

Na koniec nie mogt; sit; oprzeC paru uwagom"og6lniejszej natury. Otoi: 
istnieje wsrod zwolennikow tak zwanej antypsychiatrii pogl'ld glosz~cy, iz 
(nieco upraszczam sprawt;) tak naprawdt; choroba psychiczna nie istnieje: 
to, co my nazywamy oblydem czy schizofreni 'l, jest tylko prawidlow'l 
reakcjq zdrowego i wrazliwego organizmu na niezdrowe i zdegenerowane 
warun ki spoleczne. Tak wi~c "chory psychicznie" jest kims, kto wobec 
spoleczenstwa pelni funkcjt; lustra czy tei: zwierciadla, ukazuj'lc temu 
spoleczenstwu jego prawdziw~ natury. Rownoczesnie ludzie podswiadomie 
wyczuwaj'l tt; wrt;cz profetyczn'l natu ry choroby psychicznej i dlatego 
dotkni~tych ni 'l - czyli obl'lkanych - obawiaj'l si~ i izoluj'l, aby tylko nie 
spojrzec prawdzie w o<.:zy i nie dostrzec swej prawdziwej nat ury. 

Nie podzielajqc do konca pogl'ldow R . D. Lainga czy T. Szasza, trzeba 
stv.'ierdzic, ie chyba z nieco pod obn'l sytuacj'l mamy do czynienia 
w przypadku muzyki rockowej. A wi~ zaryzykuj~ twierdzenie, ze to nie 
tyle rock jest infernalny, co raczej swiat jest infemalny i wszyscy ci~g1e 
zapominamy, ze wystarczy wl~czyc "Wiadomosci", aby zobaczyc, j ak 
naprawd~ wyglqda pieklo. P rzyzwyczailismy si~ juz tak do tej sytuacji, i:e 
mozemy spokojnie jesc kolacj~ patrzqc jak ludzie na calym swiecie 
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codziennie wnieraj~ z zimna i glodu, s~ gwalceni, mordowani i poniiani. 
lestdmy tak do tego przyzwyczajeni, ie poraia nas obl~ koncertu zespolu 
rocka ind ustrialnego, a nie zauwaiamy zgielku, huku i smrodu, kt6ry 
panuje na ulicach naszych miast. Ci~gle zapominamy Gub staramy sil; 
zapomniec), ie zbyt wielu tw6rc6w naszej kultury, z kt6rej tak jestdmy 
dumni, to ludzie, kt6rzy narkotykami, alkoholem i oblltdem musieli bronic 
si y przed otaczaj,!c,! ich rzeczywistosci~. Tasso, Caravaggio, Mozart, 
Nietzsche, Van Gogh, Baudelaire, Rimba ud , Joyce, Hemingway, Mo
digliani, Pollock - tl; listy moma by ci,!gn~c w nieskonczonosc. W koncu 
zapominamy, ze Chrystus by! uznany za szalonego i odrzucony przez 
wsp61czesnych mivdzy innymi dlatego,. ii: glosil, ie nie moma sluiyc Bogu 
i mamonie. Zobojl;tnielismy na to tak calkowicie, ie na banknotach 
drukujemy mipis: In God We Trusi. Powiem kr6tko, to nie muzycy rockowi 
powinni sil; nad sob~ zastanowic - to my musimy sil; nawr6cic. 

Bartlomiej Dohroczyiiski 

BARTl..OMIEJ DOBROCZYNSKI, ur. 1958, dr psychologii, pracownik Instytutu 
Psychologii UJ . Publikowa! w "Znaku", "NaGlosie", "Tygodniku Powszechnyrn" 
i czasopismach specjalistycznych. W druku ksiqZka: Ciemna strony psychiki. Geneza 
i hislOria idei nieswiadomosci. 
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TAIZE 

Nauczal ich wielu rzeczy w przypowiesciach. 

Na poczqlku biezqcego roku europejskie spolkanie mlodych w Wiedniu 
zgromadzilo na wezwanie wspolnolY z Taize sto pi# tysi~cy mlodych 
z r6Znych krajow Europy, od Irlandii po Gruzj~, od Skandynawii po 
Chorwacjf!. Wyrazy poparcia przyslali nie Iylko przywodcy re/igijni, ale 
rowniet sekretarz generafny ONZ. Rok wczdniej na podobnym spolkaniu 
w Budapeszcie zebralo si~ siedemdziesiqt p~c tysi~cy mlodzieiy. 

"Czysto zadaje nam siy pytanie: skqd tyle mlodzieZy ze wszystkich 
kontynentow w Taize? Bardzo niewie1e wiemy 0 tym, dlaczego tak jest, 
Bog nam to powie w dniu spotkania twarzq w twarz wZyciu wiecznym", 
pisze Brat Roger w swoim Dzienniku. Ten rozziew pomi¢zy pytaniem 
a odpowiedziq od razu ucina wszelkie proby wyjasniania tego w katego
riach analizy psychologicznej czy socjologicznej. W obliczu zniechycenia 
wielu mlodych do ruchow w KOSciele, ale takZe wobec odradzania si y ich 
religijnych oczekiwan, moze si y pojawic pokusa poszukiwania skutecznych 
sposobow dotarcia do nich i zapytania, z odrobinq zazdrosci, tych z Taize: 
jak siy do tego zabrac. Odpowiedz niewqtpliwie brzmialaby: przestac siy do 
tego zabierac. Zdumiewajqca sila przyciqgania, jakq posi~dii wspolnota 
z Taize, wynika bowiem nie tyle z przemyslanego planu, ile raczej 
z autentycznej inspiracji duchowej, za ktorq sirr wiemie idzie, z ,jednej z tych 
pochodzqcych od Boga mysli, wok61 kt6rych tworzy sirr jednosc jakiegos 
zycia". Zamiast przeto stbsowac tu logikrr wyjaSniania przyczynowego, lepiej 
powr6cic do tego i:rodta, idqc za sugestiq zawartq w okrdleniu, jakie 
wspolnota lubi sobie samej nadawac: parabola komunii. 

Wspomniana wyzej przez Brata Rogera odleglosc mirrdzy pytaniem 
a odpowied ziq jest odleglosci q, kt6ra dzieli wizjrr posredniq, jakq daJe 
przypowiesc (parabola), od wizji w petnym swietle: sens pozostaje zawie
szony, parabola ani go nie narzuca, ani go nie wyczerpuje. Taize, paraboly 
komunii, nalezy rozszyfrowywac tak, jak rozszyfrowuje siy przypowidc: 
wszystkie mozliwosci uczonej egzegezy podporzl!dkowujq sirr przejrzystoki 
opowiad ania, ta zas jest podporzqdkowana temu, co w Kr61estwie 
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niezglybione. Pozwolmy najpierw przemowic kilku obrazom. Jedne stano
wi,! czysc pamiyci Taize, moie jui jego legendy, inne objawiaj,! si y po 
prostu przygodnemu goSciowi . 

• Znaki 

Na poczqtku jest nie tylko Brat Roger, ale i jego babka: kobieta, ktora 
wsrod zamytu lat 1914-1918 przemienia swoj dom w miejsce goSciny dla 
uciekinierow, nastypnie tui po wojnie swoj,! wlasn,! egzystencjy osoby 
wierz,!eej przeksztalca w paraboly komunii: dla wyraznego podkrdlenia, Ze 
jej protestantyzm nie wynika z odrzucenia, lecz z oczekiwania nieodzow
nego pojednania, zaczyna chodzic do kosciola katolickiego, stale za
chowuj,!c wiary odziedziczon,! po przodkach . "Bez niej", pisze Brat Roger, 
"nie mialbym ani tej intuicji, ani odwagi, aby samemu z kolei podjqc 
podobne ryzyko". 

'21 siel1lnia 1940 roku pewna starsza kobieta zaprasza Rogera 
Schutz-Marsauche, aby osiadl w Taize: "Niech pan tu zostanie, jesteSmY 
tacy samotni, a zima jest dluga." Z tych dlugich zim, wypelnionych 
modlitw'! i pomoq owczesnie przeSladowanym, zrodzi siy to, co Jan XXIII 
lubil zwac "wiosn,! Taize". 

W roku 1991 przebywalo tam przez tydzien osiemdziesiqt tysiycy 
mlodych. Podczas wspolnych modlitw, ktore gromadzq t,.: mlodziei trzy 
razy dziennie, honorowe miejsca zawsze zajmujq dzieci ze wszystkich 
kontynentow. Ich obecnosc wyraia "zranion,,! niewinnosc dziecinstwa" 
w favelach czy dzielnicach nydzy wielkich metropolii; wyrai:a ona zawsze 
otwarte moZliwosci, przekraczaj'!ce sytuacje bez wyjscia. To, co dawno 
temu posiala starsza kobieta, troskliwie zabiegaj,,!ca 0 to, by nigdy nikogo 
nie potypiac, dzis wschodzi poprzez ryee tych dzieci. Mlodzi, zm,.:czeni 
moie tym, ie s,,! socjologiczn,,! kategori,,!, ktora budzi strach, a1bo ktorej siy 
schlebia, w obecnosci tych dzieci staj,,! si,.: na powrDt ich starszym 
rodzenstwem. Taize, parabola komunii rniydzypokoleniowej. 

Taize, jakies dziesiyc kilometrow od Cluny. Wieki mniszej modlitwy 
i pracy uksztaltowaly t,.: ziemiy wkolo i usialy pejzai kosciolk.ami roman
skimi. W tej okolicy, dlugo uprawianej przez lasky i grzech, odruch 
antyklerykalny zawsze jest w pogotowiu, ale "swiyci wciqi: na nowo 
wytryskuj'!": Cluny i Cfteaux, Maria Malgorzata i odkrycie mocy Serca 
Jezusa, Anne-Marie Javouhey i rnisyjny zapal swiytego Jozefa z Guny. 
Wspolnota z Taize wpisuje siy w ten zespol nierozdzielnych wspo/rzydnych 
geograficznych i duchowych. ezy jest ona, jak to kiedys sugerowal jeden 
z jej dlugoletnich przyjaciol, Hubert Beuve-Mery, w swoim artykule z "Le 
Monde" : "rodem z Guny, ze wszelkirni przeksztaleeniami, jakich domaga 
siy dwudziesty wiek"? W kai:dym razie jest to Guny bez opactwa. Zloiona 
z barakow i namiotow calosc wyrosla na skraju wsi, nie naruszajqc jej 
architektury, rytmu iycia, nawet ciszy. Obszemy kosciol Pojednania 
rozsiadl siy 0 trzysta met row od romanskiej kaplicy wioskowej, po czym 
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przedl uzyl si~ 0 pl6cienne namioty i prowizoryczne elemen ty prefab
rykowane , wesolo zwienczone dwiema bizantynskimi dzwonniczkami ... 
Zadziwiajqca mieszanka prowizorium, kt6re trwa, nie przestajqc bye 
prowizorycznym , oraz element6w stalych, kt6re ofiarowujq swojq solid
nose, zachowujqc mimo tego swojq tajernnic~. Taize, znak i parabola 
tw6rczej ciqglosci Ducha. 

Taize, par~ kilometr6w od linii demarkacyjnej, kt6ra w latach 
1940-1942 dzielila Francj~ na dwie cz~sci. Na dwa lata Brat Roger staje si~ 
Iqcznikiem, ukrywajqc i doprowadzajqc w bezpieczne miejsce politycznych 
zbieg6w i Zyd6w. J<jedy stopniowo przybywajq bracia, by dzieIiejego iycie 
- aktualnie jest ich okolo setki - to powolanie Iqcznika trwa w zmienionej 
formie: realizuje si~ one w samej wsp61nocie mi¢zy podzielonymi 
wyznaniami chrzeScijanskimi, jako ie razem iyjq i modlq si~ katolicy 
i bracia 0 r6inym rodowodzie: ewangelickim, luteranskim, kalwinistycznym, 
angJikanskim. Bardzo szybko, w spos6b dyskretny, by nie rzec - sekretny, 
Taize staje si~ Iqcznikiem mi~dzy Wschodem i Zachodem Europy. Spotkania 
mlodych, czy to na miejscu, cry w Madrasie, na Filipinach czy w Stanach 
Zjednoczonych, coraz bardziej mieszajq ze sobq P61noc z Potudniem, kraje 
gospodarczo ubogie i kraje 0 wysokim rozwoju techno10gicznym. Wsz¢zie 
tam , gdzie rysujq si~ jakid linie demarkacyjne, czy to ruchome, czy trwale 
wykrystalizowane przez historiy, instynkt Taize okazuje si~ instyn ktem 
Iqcznika. Wszystkie te rodzaje przechodzenia niosq w sobie obietnicy Paschy . 

• Mlodzi w Taize 

Chcqc teraz spr6bowae rozszyfrowae te znaki, trzeba przywolae 
spotkania, kt6re przez wszystkie tygodnie roku, od niedzieli do niedzieli, 
gromadz'l mlodych w wieku od siedemnastu do trzydziestu lat, przybylych 
ze wszystkich zak'ltk6w Europy i swiata. Dla socjologa trwanie ich sily 
przyciqgania sarno w sobie rna juz cos zadziwiaj'lcego. Od konca lat 
pi~edziesiqtych bowiem mlodziez si~ w znacznym stopniu zmienila. Lata 
1960-1975 to okres emancypacji trzeciego swiata i przebud,zenia sumien 
wobec wyzwania, jakie stanowi rozw6j; to czas priorytetowych zaan
gaiowan spoleczno-politycznych, r6Znych aktywizm6w i kontestacji; mo
ment niekiedy gwaltownego odrzucenia odziedziczonej tozsamosci i zewn~t
rznych oznak przynaleinosci. Dzisiaj mlodzi raczej poszukujq swojej toi
samosci i symboliki odpowiedniej dla jej wyrai:enia; ruina wielkich syntez 
ideologicznych otwiera miejsce skromniejszym, bardziej uczuciowym i zara
zem pragmatycznym poszukiwaniom ce16w oraz srodk6w dla ich realizacji. 
Europa zmienila granice, a mlodziei: swoje oblicze. Mimo to w dalszym 
ciqgu nap!ywa do Taize. Byloby czyms zbyt prostym powiedziee, i e 
wsp61nota potrafila "zlapac wiatr" i przystosowae si~ do zmieniajqcych si~ 
oczekiwan. Moja hipoteza jest odwrotna. WlaSnie dlatego, ze Taize w zasad
niczy spos6b siy nie zmienia, mlodzi "odnajdujq si y" w nim, w sensie 
glybszym, niz tylko w znaczeniu ulotnego efektu odbicia w lustrze. 
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Ale jeieli fenomem T aize trwa, to mimo to nie zagniddzil si{: ani nie 
zinstytucjonalizowal. W dalszym ci[jgu "do T aize przychodzi si{: tak, jak 
przychodzi si y do zrodla" , wedlug wyraien ia lana Pawla II. Trzeba tu 
znowu przypomniee istnienie niew'!tpliwej zgodnosci miydzy drog[j wspol
nocie "dynamik,! tego co tymczasowe" a mlodziei,!, tak ch{:tnie buntuj,!C'! 
siy przeciwko wszelkiemu zaszeregowaniu i etykietkom. Ale nie powinnis
my zapominae, ie plod nose Taize opiera siy p rzede wszystkim na solidnie 
okreSlonej i ujytej w trwal[j struktury toisamoSci wspolnoty monastycznej. 
Bracia nie chc,! bye animatorami mlodych, lecz luMmi modlitwy, w wier
nosci mniszym slubom, ktore ich I'!cz[j. lesli mlodzi "odnajduj,! si y" w tym, 
to nie z racji mniej lub bardziej zamierzonej zgodnosci miydzy Taize 
a cZysto nieokreslonym charakterem ich wlasnych poszukiwan, lecz 
przeciwnie, dlatego, ie wspolnota rna moen,! toisamosc duchow,!. Moze si y 
ona swobodnie otworzye na wszystkich, nie ulegaj,!c oslabieni u, i pobudzac 
pewne zaangaiowania rodz'lce siy na zewn'ltrz niej, ktorymi ona sarna nie 
stara siy zawladn,!c. 

Ale podobnie jak przypowieSci, Taize potrafi mowic te moene rzeczy 
jyzykiem zrozumialym i towarzyszye doswiadczeniu tych, dla ktorych s,! 
one przeznaczone, aby je mogli dalej poprowadzie. Kiedy mlody czlowiek 
przybywa tam, wryczany mu arkusik od razu pokazuje mu fundament i eel 
tygodnia, ktory rna tu przeiyc: "Przybyld do Taize, ieby udac si{: do 
zrodel Chrystusa przez modlitwy i milczenie. Przybyles, aby odkryc sens 
twojego iycia, odzyskae zapal, przygotowae siy do podjycia odpowiedzial
nosci tam, gdzie zyjesz." W ten sposob na paru linijkach zostaj[j wytyczone 
punkty orientacyjne proponowanej drogi: chodzi przede wszystkim 0 spot
kanie z Chrystusem - przezywane wci,!z na nowo przy koncu kazdego 
tygodnia misterium paschalne stanowi jego niestrudzenie uaktualniane 
Centrum. Spotkanie, ktore kaidego dotknie w glybi jego wlasnego wn{:trza 
i kazdego otworzy na podjycie jego wlasnej, jeszcze szerszej odpowiedzial
nOSci , odpowiadaj[jc w ten sposob na wrailiwosc mlodych, ktora jest 
rownoczdnie in tymistyczna i uni wersalistyczna. WI'!czaj'!c od razu to 
podwojne oczekiwanie w Chrystusa zrnartwychwstalego, jedynego, ktory 
mocen jest dotkn'!c intymnych zranien serca i uzdrowie je oraz ogarn,!c 
caly ogrom swiata, by go zbawic, Taize przygotowuje jego nawrocenie. 

Rytm kaidego dnia wyznaczaj'! trzy pory modlitwy. Wiele jui napisano 
o liturgii Taize, ktore potrafilo wytworzyc styl, jaki moie odpowiadac 
zarowno przygodnemu agnostykowi, jak i czlowiekowi oswojonemu z mo
dlitw'l . Nie jest to modlitwa na uiytek mlodych: jest to modlitwa 
wspolnoty, powoli upraszczana przez te codzienne kontakty z jej goscmi, 
nabieraj,!ca charakteru uniwersalistycznego, dziyki roinorodnosci zarowno 
ich, jak i jej wlasnej. Prawdziwe pi{:kno kryje siy w prostocie slow i gestow, 
zaczerpniytych z tradycji Kosciolow, tak Wschodu, jak i Zachodu, 
rozwijaj~cych siy w miydzynarodowej liturgii poprzez gry jyzykow, ktore 
nast{:puj[j po sobie albo na siebie zachodz'! . Ta gra odtwarza na swoj 
sposob jednos6, jak,! niegdys zapewniala lacina - ktora zreszt'! stanowi 
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CZ~sc tych kolejno po sobie nast~puj'lcych j~zyk6w! Podobnie proste 
i niezmordowanie powtarzane refreny i inwokacje, tak jak modulacje frazy 
gregorianskiej, daj'l czas na "wewn~trzne odczucie i kosztowanie" sensu 
slow modIitwy, na wejscie w nie niby w mieszkanie, gdzie serce moze si~ 
rozszerzye i odpocz'le. Mlodzi odczuwaj'l urok tego wewn~trznego miesz
kania, ale i zarazem obaw~; razem odwaiaj'l si~ przekroczyc prog 
ogromnego kosciola Pojednania. Niektorzy zapewne zatrzymaj'l si~ na tym 
progu, wiedzeni po prostu pi~knem i otaczajl!cym ich zapalem. Inni 
podejdl! nieco bIizej na osobiste spotkarue ze Zmartwychwstalym. Wszyscy 
doswiadczaj'l jakiegos nawrocenia w swoim spontanicznym stosunku do 
czasu i do slowa; chodzi tu raczej 0 obecnosc, nii: skutecznoSe, raczej 0 to, 
by bye, nii cos robie. 

ezy to znaczy, ze w Taizl: mlodzi przezywajl! cos w rodzaju po
zbawionego trdci duchowego happeningu, ktory odpowiada na jakid 
nieokrdlone wezwanie religijne, ale nie buduje osobistej wiary? Takie 
ryzyko istnieje. Ale roiwai:my ogoIn'l organizacj~ dni i teksty, jakie 
proponuje si~ uczestrukom do refleksji podczas chwil dzielenia siy: widae 
wtedy, ie sill! wsp6lnoty z Taize jest mi~zy innymi to, ii potrafila ona 
odnaIezc i w oryginalny sposob sp0Zytkowae duchowl! inspiracj~ chrzciel
nych i mistagogicznych katechez pierwszych wiekow chrzescijanstwa z ich 
podwojnym charakterem - stopniowego zbliiania si~ do Tajemnicy, 
i doswiadczania kosztowania teji;e Tajemnicy. Jesii przez ideologiy b~dzie
my rozumiec dyskurs, kt6ry rzeczywistosc zast~uje systemem maj'lcym 
rzekomo rzeczywistosc t~ wyjasniac, to mistagogia jest par excellence 
aktem antyideologicznym: tylko ten, kto doswiadczyl Boga i:ywego w ciszy 
modlitwy albo laski sakramentu, odczuwa potrzeb~ dotarcia do sensu tego 
doswiadczenia i posiada potrzebne ku temu srodki; wie on rowniez, ze 
dyskurs wyczerpie jego doswiadczenie w nie wi~kszym stopniu, rui tell, 
w jakim one sarno moze dorownac Tajemnicy. Przesyceni ideologi'l 
mlodzi, zwlaszcza ci z krajow wschodllkh, rue myl'l si~ tutaj. Proponowane 
kaidego ranka chwile pouczenia z Bibli'l w ryku stanowi'l w umyslach 
przedluzenie echa tego, co modlitwa rozbudzila w sercu. Nauka taka jest 
krotka i moze jedynie zapoczl!tkowac rozumienie wiary, ktore gdzie indziej 
winno kontynuowac ten wysilek. Odpo~ada ona jednak na wewn~trzne 
oczekiwanie pokolenia, ktore najczysciej zostalo zawiedzione przez zwy
czajne struktury przekazu religijnego. 

W momencie przybycia informuje si y mlodych, ze co wieczor bracia S'l 
do ich dyspozycji w kosciele, by ich "sluchae". Termin ten rue zostal 
wybrany przypadkowo. Dotyka on jednej z najwiykszych ran we wspol
czesnych relacjach mi~dzy pokoleniami, Sluchanie nie oznacza jeszcze ani 
udzielania rad, ani recept, jest to po prostu dopuszczenie, by przei:ywane 
doswiadczenie, czrrsto burzliwe i peine konfliktow, zostalo przedstawione 
w pierwszej osobie, by uformowalo sirr w slowa, weszlo w przestrzen relacji 
mi~zyosobowych. Dla niektorych sluchanie moze wowczas znaieZc prze
dluzenie w sakramencie przebaczenia. 
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• Droga nawrocenia 

Przez caly ten rok, dla wypelnienia czasu dzielenia si~ mlodych, 
proponuje si~ List z Filipin, napisany przez Brata Rogera na spotkanie, 
ktore mialo miejsce w Budapeszcie. Ktos obeznany z Cwiczeniarai ducho
wymi swi~tego Ignacego odnajdzie tam Slad klasycznej drogi nawrocenia. 
LLI·t zaczyna si\.! od przywrocenia absolutnego pierwszenstwa miloSci 
ofiarowanej przez Boga, po czym zaprasza on kawego do odkrycia 
uzdrowienia swojej wolnosci przez przyj~cie tej rniloSci, zanim czlowielc 
zaangai:uje si~ w "wiekuiste talc", ktore pozwala ise za Chrystusem i czynic 
dziela milosci: "tam, gdzie S,! rany nienawisci, blisko lub daleko od nas, 
przynosit pojednanie". Sila tego przeslania wynika przede wszystkim z sHy 
duchowej takiej drogi. Ale rownie znamienny jest sposob, w jaki jest one 
wprowadzane w Zycie. Przede wszystkim chodzi 0 "list", pisany zawsze 
w drugiej osobie liczby pojedynczej, bez Zadnych terminow technicznycb, , 
nie cofajqcy si~ przed licznymi powtorzeniami, a niekiedy odwoluj,!CY si~ 
do srodkow poetyckich: ,.Opada jego rosa, Izy poranka, i na pustyni twej 
duszy gasi pragnienie milosci." Tekst nigdy rue ui:ywa trybu rozlc.azuj,!ce
go. Tryb oznajmujqcy bardziej przemawia do mlodych, ktorzy c~sto 
mijajq si~ z psychologicznym progiem prawa, lecz s,! z,!dni punktow 
orientacyjnych. Tryb oznajmuj,!cy czasu terazniejszego, ktory wskazuje 
moi:liwose i czyni jq poz'!dan'!: "na krancach ziemi tak jak i zupelnie blisko 
ciebie S,! tacy, ktorzy nie pozwalaj,! zagasn'!e temu wewn~trznemu we
zwaniu"; tryb oznajmuj,!cy czasu przyszlego, ktory otwiera drog~ obecnym 
wzlotorn i pozostawia w zawieszeniu czas uzdrowienia: "pewnego dnia 
pojrniesz, ze Bog w nikim nie wzbudza wewn~trznej udr~ki"; raczej 
pytanie, niz nakaz: "Czym bylaby wolnose, gdyby dla zaspokojenia 
swojego egocentryzmu naruszala wolnose drugich?" W ten spos6b zostaje 
wprowadzone prawo stopniowania, ktore przywraca dlugie trwanie, gdzie 
chodzi 0 jakoSc, czas trwania duchowego wzrostu. 

W tej drodze nawrocenia nie uzywa si~ terminu "grzech". Jego real nose 
nie zostaje przysloni\.!ta, ale zostaje uchwycona tam, gdzie rzeczywiScie 
staje si~ ona widoczna dla mlodych: najpierw w zranieruach, jakie 
powoduje, w sobie samyrn i poza sobq, ale nade wszystko w gdcie 
przebaczenia, ktory je ukazuje i uzdrawia. Mlodzi, w obliczu. przernocy 
w swiecie tak pod atni na pokus~ oskatiania alba tez rezygnacji, lostajq 
w ten sposob zaproszeni, by wejsc w dynarnizm pojednania, zawsze daj,!cy 
si~ dostrzec w historii przez tych, ktorzy potrafi,! zbliZye si~ do niego 
z wn~trza tajemnicy paschalnej. Napisany na Filipinach i odczytany po raz 
pierwszy w Budapeszcie List, kJadqc akcent na wolnosc i pojednanie, 
zmierza wprost ku duchowym stawkorn, niesionym przez wydarzenia, 
jakich doznaly ostatnio te kraje: pilnej potrzebie "przebaczenia ewangelicz
nego", ktore "przechodzi ponad pami~ciq"; przypomnieniu, Ze "nawet 
wsrod nocy ludow S,! tacy, ktorzy rozdmuchuj,! niepewny p1omyk" i ze 
"wolnosc nie zostaje zdobyta raz na zawsze". Ale Taize rna wlasnysposob 
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przypominania tych stawek: podczas gdy nazbyt cz~sto stajemy wobec nich 
jako widzowie, pozostaj4c w dotkliwym rozdZwi~ku mi~zy bezosobow'l 
informacj" a osobistym do niej stosunkiem, tutaj zewnytrzne wydarzenie 
rna swoje miejsce w duchowej walce, wobec ktorej w szczegolny sposob 
staje kaida swiadomose. Lis' umiejytnie sugeruje zresztq bardzo konkretne 
sposoby zaangaiowania, dziyki ktorym szlachetnosc nie zagubi siy w pust
ce i ktore kazdego odsylaj" do miejsca, gdzie p~dzi swoje zwykle iycie. 

Ten ostatni punkt wart jest tego, by siy na nim zatrzymac. Taize nie 
proponuje zadnej walki w ramach jakiegos ruchu, zorganizowanego wok61 
wspolnoty. Mlodzi nigdy nie majll poczucia, ze sll jedynie obiektem 
ewangelizacji; S4 natychmiast zapraszani, by byli jej uczestnikami. Powie
rza im sit;: w szerokim zakresie odpowiedzialnosc za organizacjy i za 
animowanie; ale Taize jest przede wszystkim miejscem, gdzie okazuje im siy 
zaufanie, gdzie czuj" i wiedz4, ie ich tworcze energie Sll oczekiwane 
i pobudzane. W krajach cz~sto zbyt alba za malo rozwiniytych, by mogiy 
im dac zatrudnienie, w parafiach, gdzie mlodziezjest w mniejszosci, energie 
te Sq zagrozone skurczeniem, zbl"kaniem lub porazk". Taize pelni w do
slownym znaczeniu funkcjy paraklezy: w listach Pawlowych termin wpro
wadzaj"cy prak tyczne pouczenia jest tym samym, ktory w ronnie rzeczow
nikowej okresla Ducha Swi~tego, Parakleta. Parakleza jest zachytll, rad", 
rozeznaniem. Brat Roger czysto mowi 0 "darze pastoralnym", udzielonym 
kazdemu ochrzczonemu. Na zaufaniu, okazanym temu "darowi pastoral
nemu", opiera si y pedagogia Taize. Podejmowanie odpowiedzialnosci jest 
natychmiastowym i trwalym efektem tego zaufania. lezeli Taize posiada 
jakis sekret , to, bye moze, na tym on wlasnie polega . 

• Sens paraboli 

Mozemy teraz powr6cic do naszej wyjsciowej hipotezy, a rruanoWlCle 
wziqc doslownie okreslenie Taize jako paraboli komunii. Co do paraboli , 
to, co przezywa siy w Taize, rna w sobie wyczuwalne bogactwo, prostoty 
tonu, doskonale przystawanie do doswiadczenia i oczeki..yan tych, dla 
ktorych jest przeznaczone. Trzeba jednak posun"e siy dalej. Oddzialywanie 
Taize jako paraboli komunii leiy w porz4dku semantycznym ! symbolicz
nym: jest to dzialanie poprzez znaki i w samych znakach. Tu moze zawiera 
siy jego kruchosc, ale takie laska i sila. Dotyczy to przede wszystkim 
wspolnoty z Taize jako takiej . Gromadzllc braci 0 rozmaitym rodowodzie 
wyznaniowym, unaocznia komuniy eklezjaln", ponad zranieniami historii. 
Jednakie nie realizuje jej ona w pelni i ten mi\czqco przyjmowany dystans 
jest probierzem cierpienia, ktore takie stanowi cz~sc jej powolania. "Prosty 
odblask tej jedynej komunii, jakll jest Cialo Chrystusa", objawia ona 
w profetyczny sposob, to znaczy otwieraj"c siy na przyszlosc, ktor" nie 
rozporzqdza, rzeczywistose jui dzialajqC4 w " Boiym dzisiaj". 

Zgromadzenia mlodych z kolei majq wartosc symbolicznll. Dla wszyst
kich uczestnikow, czysto znajduj"cych si y daleko od jakiejkolwiek wyrainej 
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przynaleinosci wyznaniowej, spotkanie oznacza, niby w jakims historycz
nym "kr6tkim spiyci", konkretnq uniwersalnosc Kosciola, i pozwala 
od kryc wsp61notowy wymiar wiary chrzescijanskiej. Teologiczrue ta eklez
jalna "katolickose" rue naleiy do porz<'!dku kwantytatywnego i rna 
znaczenie od poranka Piycdziesi<'!tnicy. Ale w spos6b widoczny zaznacza 
siy ona, kiedy w irni~ Chrystusa na burgundzkim wzgorzu spotykaj<,! si~ 
Afrykanczyk z Soweto, Rosjanin z Sankt-Petersburga i mlody Amerykarun. 
Podobnie duchowa mlodose Kosciola rue jest funkcjq wieku jego czlonk6w. 
Ale kiedy w porze modlitwy ku kosciolowi Pojednania schodZ4 siy z romych 
kierunk6w wszyscy ci mlodzi, nadzieja dla terainiejszosci i przyszlosci 
swiata, kt6rej nosicielem jest Kosci61, nabiera nagle ksztaltu, i w tej 
swobodnej, a petnej szacunku goScinnosci, cechujqcej ich poszukiwania, daje 
siy odczue szczeg61ne przymierze Ducha Boiego ze wszystkim, co si~ wlasrue 
rozpoczyna. Przejrzystose kierowanych poruszeniarni Ducha slow nie jest 
przede wszystkim rezultatem symultanicznego tlwnaczenia. Ale jakie nie 
odczuwac tchnienia PiyCdziesi<'!tnicy w petnej humoru i technicznej przemysl
nosci latwosci, z jak<,! pokonuje si~ przeszkody j~zykowe? 

1 asne jest, ie spotkarue ponad r6Znicami wyznaniowymi, kulturowymi, 
ekonomicznymi czy politycznymi nie oznacza jeszcze ich rzeczywistego 
przekroczenia. Ten symboliczny skr6t drogi nie chroni przed p6Zniejszymi 
rozczarowaniami. St'l:d wlasnie mqdrosc i duchowy realizm w odsylaniu 
kaidego z powrotem w zwyczajne ramy jego Zycia: tam wlasrue moZliwe 
jest podejmowanie i przeiywanie decyzji ub6stwa, zaangaiowania i sluiby, 
kt6rych doswiadczenie przeiyte w Taize rna stanowic ich zapoczqtkowanie. 
Wlasciwosciq znaku jest to, ie jeSli rna on dobrze wypelnic swojq funkcjy, 
domaga si~ on, by si y na nim nie zatrzymywac. 

Podobnej analizy moina by dokonac w odniesieniu do sposob6w 
obecnosci Taize wobec stawek spoleczno-poli tycznych. Rozmieszczajqc 
male grupki braci w centrum region6w n~zy tego swiata - od Bangladeszu 
po zakazane dzielnice Nowego lorku - wspolnota z Taize jest znakiem 
solidarnosci w kondycji i znakiem bliskosci w miloSci, kt6rej zasiyg daleko 
wykracza poza wymiemq skutecznose. lak nie moiemy jui myslec 
o umieraj,!cych na chodnikach Kalkuty nie obejmujqc ich petnym szacun
ku i czulosci spojrzeniem Matki Teresy, tak ci, ktorzy przechodzq przez 
Taize, nie mogq poprzestawac jui tylko na zgorszeniu takimi sytuacjami. 
Wlasciwq dla T aize laskq jest tu, bye moie, symboliczne zbliienie mlodosci 
w jej iywych ksztahach z tymi miejscarni nieszczyscia w jakims rodzaju 
doswiadczenia paschalnego: milosc jest zwyciyzcq smierci. 

Podobnie wzywaj<,!c mlodych z kontynent6w Poludnia, ieby przybyli 
do Taize i dzielili si y z mlodymi Europejczykami swoimi intuicjami 
i p roblemami, Taize symbolicznie odwraca ow zaklyty krqg relacji pomocy. 
Doroczny Lisl z Taize wychodzi najczysciej z kraj6w poludniowych i z tych 
stolic ludzkiego cierpienia: Kalkuty, Haiti, Madrasu ... Sposob na to, by 
z jqd ra milczenia ubogich wytrysn~la inicjatywa slowa. Kontynentalne 
spotkania mlodych w takich stolicach jak Rzym, Nowy 10rk czy Paryi, 
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maj~ rowniez znaczenie symboliczne. Na przeci~g kilku dni te megalopolis, 
napi~tnowane anonimowosci~, sekularyzacj~, a cz~sto segregacj~, staj~ si~ 
dla przybywaj~cych ze wszystkich stron mlodych wielkim miejscem swi~to
wania: etapem w .. pielgrzymce zaufania przez ziemi~". Etapem przej
sciowym, duchowym nomadyzmem bez korzeni? Czasem niewiele potrzeba 
dla rozniecenia ognia tl~cego si~ pod popiolem, i wiele parafii w owych 
megalopolis doswiadczylo przyjscia czy powrotu swojej mlodzieiy dzi~ki 
tym spotkaniom. 

Siowa przypowieSci nigdy nie s~ jednoznaczne. Taize moze I~czyc bez 
pozornej sprzecznosci rzeczywistosci cz~sto odczuwane jako biegunowo 
przeciwne: charakter wewn~trzny i zaangazowanie, ..walk~ i kontempla
cj~", organizacj~ i improwizacj~, zakorzenienie i uniwersalizm. Przeslanie 
wystarczajllco otwarte, aby kazdy rozpoznal w nim cos ze swojego 
oczekiwania i mogl to zinterpretowac w odniesieniu do wlasnej drogi 
duchowej. Przeslanie 0 tyle lepiej przyjmowane, ze wielu mlodych posiada 
zyw~ swiadomosc paradoksalnej wspolzalemosci tych terminow. Z drugiej 
strony, przypowiesc zwraca si~ do wolnosci i pozostawia jej prawo do 
trzymania si~ jej literalnego odczytania: tak wi~ niektorzy w .. fenomenie 
Taize" zawsze b~ll mogli widzie6 jedynie wyraz niezwyklej wrai.liwosci na 
swiat mlodych. Jak mowi Ewangelia, .. majl! oni tylko przypowidci" 
i zgubili do nich klucz. Albowiem j~zyk szybko obraca si~ w pustk~, staje 
si~ bezbarwny albo zmienia si~ w dr~tw~ mow~, jeSli nie stoi za nim 
rzeczywistosc. Jdli znaki, jakie artykuluje Taize, zachowuj~ sens, to 
dlatego, ze maj'l podwojne oparcie i gwarancj~. Najpierw w rzeczywistosci 
wspolnoty, ktora zyje swoim rozstrzygaj'lcym zaangazowaniem w po
s~powaniu za Chrystusem, w wiernosci otrzymanej misji. Misji symbolicz
nej w mocnym, etymologicznym znaczeniu tego slowa: rna ona na celu 
zblizanie, ponad odgradzaj~cymi murami, rozpraszonych czlonkow Ciala 
Chrystusa, aby si~ ujawnila, w postaci znacz~cej i daj'lccj si~ rozpoZIlae, 
rzeczywistosc Zmartwychwstalego, dzialaj~go w historii ludzi. Przychodzi 
taka godzina, kiedy Jezus Chrystus nie przemawia jui: do swoich uczniow 
w przypowidciach, lecz calkiem otwarcie. Jest to godzina Ostatniej Wiecze
rzy, przelanej Krwi i wydanego Ciala. Jest to takZe godzina otwartego boku, 
Kosciola jednego i niepodzielonego. Ta godzina jest juz tu, i jeszcze nie 
nadeszla. W Taize, bardziej niz gdzie indziej, doswiadcza si~ cierpienia 
owego ,jeszcze nie", kiedy ci, ktorzy modlili si~ razem, nie mog~ wszyscy 
razem przystwowac do komunii. Ale w sercu kosciola Pojednania czuwa 
Eucharystia. J est tam Obecnosc, d yskretna, in tensywna. Ponad przypowid
ci.~, wsroo ciszy, stol na Uczt~ jest juz zastawiony. 

Marguerite Lena 
tlwn. Maria Tarnowska 

Artykul przedrukowujemy za: ..Etudes" (lipiec/sierpien 1992); autorka naleZy do 
Wspoinoly ApOsloiskiej sw. Franciszka Ksawerego; pierwszy akapit zostal dodany 
przez braci z Taize. 
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Trzeba bye bardzo cierp/iwym. Na pocz~tku si~ziesz 
w pewnej odJeglosci ode nmie, ot tak, na trawie. B~~ 
spogJ~dac na ciebie k~tem oka, a ty nic nie powiesz. 
Mowa jest ir6dlem nieporozumien. Lecz kaidego dnia 
b~ziesz siadac troch~ bJiiej ... 

Antoine de Saint-Exupery, Maly Ksiqif 

Rozpoczynaj~c lekcje religii w jednym z rzeszowskich liceow ogolno
ksztalq.cych, zastanawialem si~, co mam do przekazania ludziom, do 
kt6rych zostalem pos/any. J ak dotrzec do ich wn~trza, jak przebic si~ przez 
kokon schematow myslenia 0 wierze i Kosciele, jakie jest ich doswiadczenie 
Boga? W uszach brzmialo echo opowidci 0 pewnym katechecie, ktory 
tluk~c dzieciaki za nieposluszenstwo uczyl je prawdy, ze "Bog jest 
milosci'f'. Jak,! obrac drog~, aby dotrzec do ziama zasianego w sercach 
tych konkretnych licealistow? J ak obudzic w nich wrailiwoSc na inny 
wymiar? De Mello w jednej ze swoich ksi,!Zek opowiada bajk~ 0 jajku or/a, 
w/ozonym pomi~zy jajka kury. Po pewnym czasie wykJul si~ orzel, ale zyl 
jak kura; ptak niebianskich przestworzy zadomowil si~ w kumiku dziobi,!c 
ziamo i myslal 0 sobie jako 0 kurze. Kiedys, zwabiony moze cieniem na 
ziemi, spojrzal ku niebu i dostrzegl rozpostarte skrzydla ogromnego ptaka. 
"Co to jest? - zapytal. To orzel, krol ptakow - odrzekla kura. Ale rue mysl 
o tym . Ty i ja Jestesmy inni niz on." 

Dramat tego ptaka, ktory utracil pami~c i ktorem u nikt nie powiedzial 
prawdy 0 jego pochodzeniu, dostrzegam w wyrazach twarzy i OCZU 

mlodych ludzi, jakich spotykam w szkole i na katechezie. Jak podnidc ich 
wzrok ku gorze? Jak w morzu wrzasku i dzwi~kow hitow, jakimi 
wypeinione S4 ich uszy, uslyszec glos orla? Jak przekonac, :i:e tym orlem jest 
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Ten, czyje imiy znaj'l od dziecinstwa, a ktore tak niewiele jui dla nich 
znaczy? Rozpoczynaj'lc nauczanie katechezy w liceum, mialem w sobie 
nieco filozoficzno-teologicznego "gruntu" i na jego tIe wiycej pytan, nii 
jasnych odpowiedzi. Trzeba bylo zatem szukac pomocy w pamiyci. 

Z dominikanskiego "przedszkola", czyli nowicjatu, zapamiytalem jeden 
ze sredniowiecznyeh obrazow Swiytego Dominih, ukazuj'lcy wydruj'lcego 
samotnie kaznodziejy z Ewangeli'l Swiytego Mateusza pod pach'l. Za
dziwiala mnie odwaga brata Dominika. W czasie trwaj'l,cej krucjaty, kiedy 
zwyeiyiyla "opcja militama" - on, czlowiek w bialych szatach, wyei'l,ga 
puste ryce na znak gotowosci do dialogu. Taki jest wlasnie Swiyty 
Domini k: nie przekreSlaj'ley iadnego czlowieka a, przeciwnie, wolaj'lcy 
noe'l w pustym kosciele: "Panie, co siy stanie z grzesznikami?!" Jakie 
odlegly jest taki obraz Swiytego od poiniejszego wzorca bezd usznego 
inkwizytora . Swiadeetwo pokoju i usmiechu. Ale takie bolesny wyrzut dla 
mnie: ile czasu spydzam w kaplicy ... ? 

Drug'l postaci'l, jaka wyznaczala mi punkt wyjscia na spotkanie 
z licealistami i ich kuitur'l, jest Swiyty Tomasz z Akwinu. Milosc m'ldrosci 
nauczyla go badac pisma pogan, dostrzegac w nich to, co jest po
szukiwaniem prawdy i wartosci. Tomasz jest nauczycielem w zachowywa
niu otwartosci na inne od moich prawdy i w sztuce wl'lczania znalezionych 
perel do skarbca nauki i kultury chrzeScijanskiej. Nauczyc siy myslenia, 
jyzyka i swiata symboli uczniow - to dopiero pocz'ltek. Mial Tomasz 
jeszcze jedn'l ceehy, a wlasciwie slabosc wyniesion'l, z dziecinstwa: w ezasie 
burzy m'li Boiy chowal ze straehu glowy w tabernakulum. Piykna 
metafora szukania mocy i szeptania - wprost Jezusowi - 0 wlasnej slabosci. 

Wreszcie trzeci przyjaeiel, ktory towarzyszy mi na religii w klasie, to 
Mistrz Eckhart. Nadrenskiego mistyka moina nasladowac w d'lieniu, aby 
nie zaslaniac swoj'l osob'l Boga, nie wi'lzaC ucznia ze sob'l, leez stawac siy 
przezroczystym jak szyba. Liczy siy tylko swiatlo Boga. Eckhart dodaje mi 
odwagi, abym wyrainie potwierdzal, ie chrzeScijanstwo jest religi'l, mistyki. 
To, czego niektorzy z uczniow szukaj'l w religii i kulturze Wschodu, jest 
rowniei obecne w tradycji mistyki chrzeScijanskiej. Takie w lej religii jest 
moZliwe glybokie, osobiste doswiadczenie Absolutu. Eckhart podpowiada 
swoje motto : " odejscie", "dystans", to przede wszystkim drogowskaz dla 
katechety. 

Z takiej wewnytrznej przestrzeni wychodzy ku uczniom. Otwieram 
drzwi klasy i wkraczam w ich swiat. Jaki on jest? 

To, co dostrzegam u siedz'l,cyeh w lawkach licealistach, to przede 
wszystkim chyc dialogu i poznania uzasadnienia wielu prawd, jakie glosi 
Kosci61. Te lekeje religii, peine argument6w bardziej emoejonalnych nii 
wynikaj'lcych z przemyslenia problem6w ezy tei z wiedzy religijnej, 
stanowi'l okazjy do odkrycia wnytrza ludzi, intencji, niekiedy przes'ld6w 
ale i fundamen talnego pragnienia szezyseia i akceptacji. Podczas dyskusji 
o aborcji, wolnosci, tolerancji, 0 chorych na AIDS czy partiach chrzeS
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cijanskieh, obserwuj~, jak j~zyk licealistow jest ksztaltowany przez zargon 
mass-mediow, mlodziezowyeh program ow ezy gazet. W tym momencie 
waznicjszym od takiego spostrzezenia jest jednak wysilek zrozumienia 
intuieji i mysli uezniow. KJasowe rozmowy, klotnie i pytania wyrriajl! 
protest mlodyeh ludzi wobee takiej formaeji wiary i wynikajl!cej z nieh 
hierarehii wartosci, jak'l wynoszl! z "tradyeyjnie katoliekiego" domu, od 
rodzieow, bl!dz z kateehezy. Sprzeeiw ten dotyezy gloszenia prawd, 
ktorymi sir; nie zyje i postawy b~dl!cej praktycznl! realizaejl! przyslowia: 
"Bogu swieczk~, a diablu ogarek." Sl! wraZliwi na autentycznose i rupokry
zj~, pragnl! religijnej praktyki przede wszystkim w oparciu 0 wiar~, nie zaS 
rytual ezy l~k przed utratl! opinii "katolika". Zresztl! to ostatnie poj~cie 
przestalo juz bye dla wielu z uczniow znaez'lee, raezej opisuje one 
bezkrytyeznl!' postaw~ "wiernego" wobec autorytetow Kosciola. IUedy 
roznlawiamy 0 satanistaeh i ieh kontestaeji Boga, Koseiola, prawd wiary 
i etyki, moma dostrzee, ze moi uezniowie wycil!gn~li praktyczne WIlioski 
z "religijnego" Zyeia wielu sposrod ieh rodzieow. Patrzl! na obraz Boga, 
jaki kryje si~ za postaw'l ejea czy matki, popyehania do Kosciola, na Msz~, 
zakazu pieia ezy palenia, a rownoezeSnie oboj~tnoSci na prawdy wiary, 
braku swiadeetwa, ehoeby wspolnej modlitwy - taki swiat zaklamania 
odstr~eza. 1uz lepiej uloZye si~ z tym, ktory jako pierwszy odrzucil 
atmo§fer~ ezolobitnos·Ci... Ktos zadal mi pytanie: 

- Sk'ld mam znae prawd~ 0 szatanie, skoro wszystkie jego opisy 
poehodz'l z Biblii - ksi~gi jemu wrogiej, a wi~e nieobiektywnej? 

- Rzeczywiseie - odpowiadam - Biblia nie jest obiektywna, tak jak 
powinna bye np. eneyklopedia ezy ksil!zka telefoniezna; Biblia jest 
napisana przez ludzi rozkoehanyeh w Bogu, ale jeSli szukasz prawdy 
o szatanie, spojrz na skutki jego obecnoSci wsrod ludzi - zapraszam Ci¥ za 
druty obozu w Oswi~cimiu ... 

- Tak - kontynuuje moj rozmowea - ale ei, ktorzy tam mordowali, mieli 
napisy, ze to wlasnie "Bog jest z nimi!" 

- To bylo najwi~ksze szyderstwo z Boga - koncz~ - a maip'l Boga i lego 
kiepskim falszerzem jest wlasnie szatan--{)skarZyeiei ... 

Nie wiem czy takie argumenty przekonuj'l, ale przeraza mnie, ze mlodzi 
tak malo lub ogolnikowo wiedz'l 0 holoeauscie, ze wyjezdzaj'le do tego 
miejsea, zwiedzaj'l je "z biegu", ze jest to wycieczka rustoryezna, a nie 
piclgrzymka do wn~trza ezlowieka ... Dlatego pragn~ pojeehae tam, za druty, 
na rekolekeje z uezniami i raz jeszeze wobec milczenia barakow zapytae 
o dobro i zlo, Boga i szatana, stanl!e wobee wyboru i jego konsekweneji. 

Dyskutuj'lea cz~se uezniow, jeSli widzi dla siebie miejsee w Kosciele, to 
przede wszystkim w konkretnej wspolnocie, w ezasie Eueharystii, gdzie 
slowa homilii odnosie si~ b¢l! do ieh problemow i przyniosl! swiatlo, 
w kt6rym Jepiej rozpoznaj'l sens swojego Zyeia. 

lstnieje kilka swi~tyeh s 10 w dla mlodyeh lieealistow. Ten wspolczesny 
"dekaJog" glosilby solidamosc z ehorymi na AIDS i pomoe dla nieh 
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w tworzeniu osrodkow, gdzie mogliby zye i pracowae, dalej, jest to wiara 
w Boga oparta na wlasnym autonomicznym wyborze, nie zasna tradycji 
narzuconej przez autorytet, wreszcie to prawo do w~tpienia i polemilei. 
Pragnienie stawiania pytan nawet Bogu. Zdanie Biblii "Bog jest miloSci~" 
nie brzmi juz dla tych mlodych ludzi z oczywistosci~ i mo~ powalenia na 
kolana i naklonienia do czci i adoracji. Ta prawda zostala zamazana przez 
doswiadczenie zla i cierpienia, zdradt(: "wierzqcego" ojca lub matlei oraz 
przez zgorszenie wyplywajqce od konkretnych parafialnych duszpasterzy. 
Par~ dni temu ktos mi powiedzial: "Wiesz, kiedy obserwujy ksi~zy, iudzi, 
kt6rzy postawili wszystko na jednq karty - karty miloSci wszystkich ludzi 
- mam tabe wrazenie, ze tak naprawdy nie jestdcie w stanie pokocha6 
nikogo ... niektorzy jedynie siebie samych." Te slowa rozczarowanego 
czlowieka wstrzqsajq obrazem Boga, jalei nosi on w sobie. Na niewie1e 
zdaje si~ w tym miejscu argumentacja, zostaje zranienie, ktore moze 
zaleczye jedynie swiadectwo innych postaw. Tego ucznia otaczam modlit
Wq i milczeniem. 

Moina zauwazyc, ze pomimo niewielu lat swiadomego uczestnictwa 
w zyciu, mlodzi ludzie spotkali si~juz zjego brutalnosciq i tragizmem oraz 
z tabmi pytaniami, na ktore nie rna odpowiedzi, a przynajmniej nie jest 
ona prosta. W tym kontekscie rysuje si~ cecha ich wiary: droga przez 
czlowieka do Boga. Kolejnose krokow w wierze jest nast~pujqca: nie 
abstrakcyjna prawda a z niej wyciqgane wnioslei, ale konkretna sytuacja, 
osoba, problem, odniesiony do Ewange1ii. Talei jest krqg mysli tych 
uczniow, ktorzy najcz~sciej uczestniczq w dialogu. 

Ale opis lekcji religii to rowniez przyznanie, ze pytania i zaangazowanie 
pojawiajq si~ tylko u niektorych. Cz~stsza i groiniejsza dla ksztahowania 
ducha jest apatia i mieszanka zawieszonej w proi.ni poboinoSci, braku 
myslenia i konformizmu. Nieleiedy trzeba si~ przebijac przez zaslony 
oboj~tnosci, halasu, oazowej dewocji a z rzadka kontestacji. Inaczej to 
wyglqda u pierwszoklasist6w: wrzaskliwych, roztrzepanych, wycwiczonych 
w prawie r6wnoczesnym chwytaniu za dlugopisy i otwieraniu zeszytow. 
Najmlodsi najbardziej Sq zagroi.eni "atrakcyjnosciq" fundamentalizmu 
religijnego przychodzqcego do nich w postaci sekt bqdz misteryjnych 
medytacji Wschodu . Inaczej "ucieczk~ od wolnosci" wyrazajq maturzysci: 
pozbawieni juz przez szkolnq edukacjt(: spontanicznoSci, sceptyczni, "po!u
jqcy" na ocent(: pasujqcq do sredniej jak najmniejszym kosztem, wpatrzeni 
w swoje wlasne gwiazdy i wyrocznie, w¢rujq - jak leiedys Odyseusz - ku 
swoim Itakom. Sq podekscytowani koniecznosciq pierwszych w zyciu 
decyzji, ale jeszcze bardziej pragnq oderwania od domowego ciepelka, 
gotowi do lotu w nieznane ... 

Jak okrdlie spotkania z tymi wszystleimi grupami uczni6w na kateche
zie? Po prost u jest to "oswajanie", powtarza sit(: historia Malego Ksiycia 
z liskiem: "najwainiejsze jest niewidoczne dla oczu". 

* 
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Przyznajl( sil( do mojej bezradnoSci. Tu juz nie chodzi 0 charyzmat 
pedagogiczny. Tu zaczyna sil( kr61estwo wewnl(trznej wolnosci czlowieka. 
Moie on przyjllc lub odrzucic zaproszenie do iycia z Jezusem w Kosciele. 
Zastanawia mnie milczenie Jezusa, Idedy mlodzieniec pytajllcy sil( 0 dosko
nalosc i wezwany do pojscia za Nauczycielem - odchodzi smutny. Jezus nie 
biegnie za nim, szanuje jego wybor i pozwala odejsc. Tu spotyka sil( 
wielkoSc ludzkiej wolnosci z milujllcym do konca mi1czeniem Boga ... 
A przeciei Ten, ktory pozwala na odejscie, jest Miloscill. Siabosc Boga? 
T ak, On jest z nas wszystkich najslabszy - bo najbardziej kocha. A jednak 
ma On swoje drogi do ludzkiego serca, obym Mu tylko nie przeszkadzal ... 

Umawiam sil( na pilkl( z chlopakami z pierwszej klasy. Mysll(, ze Swil(ty 
Pawel nie zawahalby sil( - dla pozyskania mlodych Chrystusowi - grac 
w pilkl( noinll. Na jutro zaproszono mnie na basen. luz slyszl( glosy 
zgorszenia dobrze wychowanych ch rZeScij an: "zakonnik na basenie - ko
niec swiata!!!" Na pewno jest to koniec swiata gorsetu, kt6ry mial uchodzic 
za prawdziwll sylwetkl( czlowieka. 

Nasza lekcja religii zaczyna sil( jui duzo wczesniej przed wejSciem do 
klasy. Wlasciwie jest nill juz usmiech i pozdrowienie przy wejsciu do szkoly, 
czy przy otwieraniu drzwi do ldasy. Wspolna z uczniem kanapka, 
dostrzezenie smutku na twarzy, czy tez gratulacje za dobrll ocenl( 
z angielskiego, to wszystko tworzy atmosferl( spotkania. Nikt z tych 
wpatrzonych we mnie sluchaczy nie moie czuc sil( zagroiony mojll wiedzll, 
co najwyzej sprowokowany do myslenia. Przy wystawianiu ocen pytam: 
czym sil( rozni chrzeScijanskie milosierdzie od ftlantropii? Czy Pan Jezus 
wiedzial, ze Ziemia jest okr'lgla? A jdli tak, dlaczego 0 tym nie m6wil? Co 
stanowi 0 istotnej r6inicy mil(d zy soborem a pari amen tem? Dlaczego 
KOSciol dopuszcza protezy - jak np. sztuczna szczl(ka, a dlaczego uparcie 
potl(pia srodld antykoncepcyjne - prezerwatywy? Co oznaczajll cytowane 
przez zesp61 "Wilki" slowa Eli, Eli, lema sabachthanf! 

Dopiero w klimacie zaufania, zdobycia uwagi uczni6w, moma roz
poczllC wprowadzanie sluchaczy w swiat tajemnic wiary i przekladac na ich 
jl(Zyk teologiczne zagadnienia. Na katechezie liczy sil( myslenie i urniejl(t
nose korzystania z posiadanej wiedzy, tym razem pobomosc juz nie 
wystarcza. 

Licealisci majll sw6j swiat mowy i symboli, kt6rego poznanie jest 
koniecznym warunkiem komunikacji. Nie gorszy mnie zwrot "sie ma 
SZCZI(SC Boze", ani okreSlenie "braciszk u" czy Pocillgnil(cie za szkaplerz. To 
S'l ich spontaniczne reakcje i znaki wyrazajl}ce przede wszystkim akceptacj~ 
i wyraz wsp6lnoty. Jest jednak pewna granica, kt6ra wymaga szacunku: 
przycheJdzl( z innego swiata i 0 tym swiecie ch~ m6wie, a jest on swil(ty. 
Bardzo waina jest tu odpowiedzialnosc za autorytet, chronienie go przed 
zeSwiecczeniem, sprowadzeniem tylko do tego, co ludzkie, kolezenskie, 
dowcipne i blyskotliwe. Zastanawiam sil(, jak bronic moich uczni6w przed 
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biblijnym "kompleksem Chama", czyli dostrzezeniem "nagosci", omyl
nosci, slabosci dotychczasowych wzorc6w: rodzic6w, katechet6w j nauczy
cieli? Czasami trzeba powiedziee zupemie otwarcie: "mozesz przebaczyc 
rany, ale nie zapomniec. MoZesz pragn,!c - pomimo wyrZlldzonego Tobie 
zla i zgorszenia - dobra dla tego, kto Citr skrzywdzil." Jak to czynic? Nie 
dajtr recepty, lecz wskazujtr na tajemnictr skruchy serca moi:liw,! u kazdego 
czlowieka, takze winowajcy, i na zgitrte kolana, i wieczom,! adoracjtr Jezusa 
w Kosciele u pokrzywdzonego. Gdzie nauczyc sitr mozna przebaczenia jak 
nie tam, przed Panem? 

Czy moja praca jest ewangelizacj,! czy katechez,,!? Podprowadzeniem do 
spotkania z Chrystusem, pierwszego zachwytu wezwaniem Dobrej Nowiny 
czy przekazywaniem wiedzy? Wedlug statystyk - mlodzi, kt6rzy siedz,! 
przede mn,,!, to juz chrzescijanie, kt6rzy pozdawali koscielne egzaminy 
i zostali dopuszczeni do pierwszych sakrament6w. Dla mnie SOl oni ludZrni 
szukaj,,!cymi szczr;:scia i zagrozonymi latwyrn poprzestawaniem na jego 
namiastkach. Wrzaskliwa i kolorowa reklama, sztuczne uSmiechy i biale 
z~by modelek - taki swiat pragnie ich kupic i przeci,,!gn,!c na swoj,! stron~. 
Intuicyjnie, resztkami wewntrtrznej czystosci, ci, kt6rzy Zyj,,! blizej powierz
chni wody, blizej swiada, dostrzegaj,! ten falsz. Moze wlaSnie dlatego 
przychodz,! na katecheztr, ze tu rnaj,! nadziej~ odnalezc zr6dlo mocy do 
kontestacji papierowego swiata? A moze tylko dlatego zasiadaj~ w !awkach 
na religii, ze im kazali rodzice, ze zawarli z nimi jakid domowe kontrakty 
i uklady? Bez iluzji, nie trzeba wylewac litr6w wody swi~onej na proz~ 
Zycia. Jednak skoro przychodz"!, to juz jest szansa na uslyszenie s!owa 
wiary - tylko tyle. 

Piotr Siejkowski OP 

PS. Tych kilka rozwianych i prostych rnysli - reportaz z rnalego swiata 
- niech br;:dzie swiadectwem z szarego, codziennego dnia katechezy 
w czasie, kiedy tocz"! sir;: wielkie i powazne dyskusje 0 _ wartosciach 
chrzescijanskich, 0 religii w szkole i sensie ocen z katechezy. Bez 
olsniewaj,,!cych sukces6w ani nawr6cen, ale tez bez agresji na Kosci61, 
w tonacji zwyklego przebywania z sob,! rodzi sitr witrz zaufania i szacunku, 
powstaje przyjazn, kt6ra jest darem od Boga. Za ni,! dzitrkuj~. 

Rzesz6w 17.02_1993 

PIOTR SIEIKOWSKI OP, ur. 1964, zajrnuje si~ mozoli~ religii, publikowal 
w "Znaku", "W drodze", "Liscie". 
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Z KARLEM CAPKIEM 


ZAPOWlEDZ 

Kiedy t{! rustori{! przeczytalem po raz pierwszy, wydala mi si{! natych
miast dziwnie znajoma - znajoma jakby od srodka, od wewn'!trz, od tego, 
o czym ona w istocie opowiada, a niekoniecznie we wszystkich motywach 
i szczegolach samego opowladania. Potem pomysialem, ze to jest przeciez 
p r z y pow i eS c - tyle ze troch{! nietypowa i dziwna: przypowleSc w d r u
g'! s t ron ~ (a moze nawet w trzeci,!). Zaraz wyjasni{!, 0 co chodzi. 
Przyp0wleSci Jezusa opowladaj,! 0 rzeczach znanych Jego sluchaczom po 
to, zeby im powiedziec (albo jeszcze bardziej: zeby im pokazac) cos dot,!d 
nieznanego, cos nieslychanego: z e p r z y b I iZ y los i {! k r 01 0 wan i e 
Boga - i ze to Jezus sam jest teraz znakiem obecnosci 
Bog a k r 01 uj '! c ego i z b a w i e n i e m. Tak jest w przypowleSciach. Ale 
przeciez moma - i moie dzisiaj trzeba - inaczej. Skoro juz wlemy - albo 
przynajmniej wydaje si y nam, ze wlemy - 0 tym nieslychaI1ym, co 
wydarzylo si{! z przyjsciem Jezusa, co wl{!cej, skoro tak si{! do tego 
przyzwyczailismy, ie wcale jui si{! nam nie wydaje az tak bardzo 
nieslychane, trzeba zacz'!c 0 tym mowlc inaczej. T{! sam,! historl{! - 0 krolo
wani u Boga i 0 nas, jacy jesteSmy i jacy jeszcze byc moiemy - moma 
przeciei opowiedziec inaczej : nie tylko odmieniaj,!c porz,!dek przyj{!ty 
w przypowleSciach i przechodz'!c teraz na powrot od tego, 0 czym one 
w istocie S,!, do znanej nam doskonale codziennosci. MoZliwe jest przeciez 
jeszcze wl{!Cej: moiemy pozwolic sobie razjeszcze, na nowo opowledziec to 
najwamiejsze, to, co moie naprawd{! odmienic nasze iycie, ale opowledziec 
tak, ie b~dzie to zarazem opowladanie 0 nas samych. Taka wlasnie jest ta 
historla, 0 ktorej mowl~, i ktor'! chcialbym za chwil~ przedstawlc. Jest 
przypowleSci,! w nieco zaskakujqcym ksztalcie bajki i wlasnie w takiej 
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postaci mowi i pokazuje nam rzeczy, 0 kt6rych moze juz dawno 
powinnismy wiedziec, ale nigdy do konca nie wiemy. Posluchajmy zatem. 

KAREL CAPEK 

o ZACZAROWANYM 


WL6cz~DZE 

A gdyhy wam, dzieci, kto.~ powiedzial, ie bajki nie sq wcale prawdq, to mu 
nie wierzcie. Sq prawdq i jui. Przeciei moja bab cia , daj jej Panie wieczny 
odpoczynek, widziala na wlasne oczy krolowq w~iow, a w naszych rzekach, 
Upie i Metuji, byl naprawd~ wodnik, a psie rusalki, 0 ktorych kiedys 
opowiadalem, tei naprawd~ sq, to wam po.~wiadczy pan lirasek, ktory napisal 
tyle ksiqiek, a takie swiadectwo cos przeciei znaczy; mowi si~ na nie 
"wyi/~ta". Przeciei i tu, w Pradze, jest jeden wielki dom, nazywa si~ 
Rudo![,mum / w Polsce taki dom · stoi w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 
- przyp. tw J, a tam si~ schodzq mag icy czyli czarodzieje i pot~inie czarujq; 
kiedy jeden z nich powie: "czary mary fuk", latajq w powietrzu pieczone 
golqbki, a kiedy drugi wykrzyknie "enyki benyki", zniknq te pieczone golqbki 
i nie zostawiq po sobie nawet zapQszku; tak ci magicy czyli poslowie wciqi 
czarujq jeden przeciw drugiemu i wciqi nic nie widac; a ie ~o jest swifta 
prawda, 10 wam za.~wiadczy i wasz tatoo W Pradze jest tei czarodziejka, 
ktora przepowiada przyszloH:, aja znamjednq rusalk~ z oczymajak gwiazdy. 
Z tego widzicie, ie bajki sq naprawdf, a kto w to nie wierzy, nie powinien 
dalej czytae. 

Byl wifc kiedy.~ wlocz(!ga, w jednej kieszeni mial dziur~, a w drugiej i tego 
nie; to byl caly jego majqtek. Do tego wszystkiego byl biedak niemy i mial 
weszki w siwych wlosach, a byl tak n~dzny, ie ani mu nigdzie nie pozwolili 
przenocowac; tak ie nawet je.sJi klO mu dal splesnialq kromk~ chleba, to ten 
wlocz~ga ani podzi~kowac nie mogl, tylko tak dziwnie i przepi~knie spojrzal 
ja.sniejqcymi modrymi oczyma i pow~drowal dalej. A je.sJi chodzi 0 spanie, to, 
moj Boie, tu i owdzie jest siano alba sloma: a kiedy jui zupelnie nie bylo 
czym si~ przykryc, wlocz~ga przykryl soMe chociai oczy pomarszczonymi 
powiekami i tei jakos to szlo. 
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Spi kiedys len niemy wloez(!ga w puslej budee slroia i sniq mu si(! roine 
rzeezy, na przyklad, ie jesl w raju; laka rzeez moie si(! przysnic nawel 
ezlowiekowi hiednemu. A kiedy lak spal, znalazl si(! lam maly zlodziejaszek 
i lei eheinl si(! przespac w lej budee. Wlazl lam do srodka i po ciemku 
nama cal wI6ez(!g(!. To pewnie jesl kolega, pomyslal, i zaraz mu si(!ga do 
kieszeni, ezy lam nie ma zlolyell laneuszkow alho diamenlowyeh piedcion
k6w z jakiejs kradzieiy. W jednej kieszeni znalazl ,dziur(!, a w drugiej zupelnie 
nie; 10, dzieei, jesl okropnie malo nawel dla ehuderlawego zlodziejaszka, wi(!e 
len kieszonkowiee zoslawil wloez(!dze w kieszenineh 10 nie i I(! dziur(! i poloiyl 
si(! po drugiej slronie budki, iehy si(! ehoeiai wyspac. 

Lezy zlodziejaszek i nie moze zaraz usnqc; pewnie mial cos na sumieniu. 
A kiedy lak leiy, w budzie pojawia si(! dziwne, wspaniale swiallo, ze ai 
w gardle sciska od lakiego pi(!kna, a w Iym lajemniezym swielle zjawiajq si(! 
Irzy biale slaruszki. Zlodziejaszek ai si(! wzdrygnql ze slraehu i zrobil si(! 
w swoim kqlku malulkijak gadc popiolu,jak suehe idziebelko,jak Irzy razy 
zgi(!le nie, iehy go nikl nie znalazl. Ale Ie Irzy slaruszki naehyUly si(! ku 
spiqeemu niememu wl6ez(!dze i pierwsza z nieh rzekla: 

"Sioslry, jak spokojnie spi najbiedniejszy ezlowiek na swieeie." 
"Najhiedniejszy ezlowiek", rzekla druga, "a przeeiei znajdzie miejsee, 

gdzie jesl najwi(!kszy na .fwieeie skarb." 
"Ale dopiero po swojej smierei", dodala Irzeeia . 
Trzy razy zgifle nie, malulki zlodziejaszek, zaslrzygl uszami. 
"Tak, dopiero kiedy b(!dzie poehowany", rzekla pierwsza slaruszka. 
"Bowiem wlainie na Iym miejseu, gdzie b(!dzie poehowany", prawila 

druga, "zoslal zloiony najwi(!kszy skarb na swieeie." 
"Tak jesl poslanowione", dokonezyla Irzeeia. 
"A gdzie bfdzie poehowany?" wyrwalo si(! nagle zlodziejaszkowi, ale 

zaraz lego pozalowal: ledwie 10 powiedzial, Irzy slare wieszezki znikn(!ly 
i zoslalo po nieh Iylko 10 dziwne, ezarowne, I(!skne swiallo, od klorego at 
w gardle seiskalo, a w Iym swielle eieho, spokojnie oddyehal spiqey niemy 
wl6ezrga. 

Zlodziejaszek usiadl i przemysliwal: Jesl zalem poslanowione, ie len 010 

dziadek bfdzie kiedys poehowany na miejseu, gdzie zoslal zloiony najwi(!kszy 
na swieeie skarb. Wieeznie iyl nie b(!dzie, jesl przeeiei jak para nad 
garnkiem. Ja go jui za nie nie zoslawi(!; pojd(! wsz(!dzie za nim, a kiedy 
umrze, po ezekam , gdzie b(!dzie poehowany; i wlainie na Iym miejseu polem 
bfcif kopal i znajd(! skarb. Ludzie zloci, ja 10 jeslem sprylny. Z lak wielkim 
sprylem 10 po proslu szkoda kra.fc; laki spryciarz jak ja nadaje si(! do 
lepszyeh rzeezy. Kiedy znajd(! len skarb, kupi(! sobie samoehod i majqlek 
ziemski i koiueh i zlole piedeienie, a gdyby polem na mnie napadJ jakiS 
zlodziej. 10, len lego, ja hym mu ale dall Co Iy, ewaniaku, Iy bandylo, Iy 
zlodziejski nieponiu, Iy bfdziesz kradJ moje piedcienie? Marsz na szuhienic(!! 
Tak jesl, rzekl sobie zlodziej. 10 wszyslko zrobi(!, nieeh Iylko len dziadek 
umrze, aja znajd(! skarb na Iym miejscu, gdzie b(!dzie poehowany. 

Ledwie si(! rozjainilo i niemy wloez(!ga wylarl sobie sen z modryeh oezu, 
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zlodziejavzek zaraz na niego: a kim wlaSciwie jest i dokqd by szedl, i tak 
dale}. Niemy dziadek, to sif rozwnie, nie rzekl na wszystkie te pytania ani 
slowa, tylko tak pifknie i modro patrzyl. 

"Niema niemoto ", powiada zlodziejaszek, "tebys wiedzial, ja teraz pojdf 
Wszfdzie z tohq; a gdybys mi chcial zwiac, to ci natlukf, na mq dusZf, 
natlukf, jame? Tak, a teraz ruszaj w swiat!" 

Szedl wifC wloczfga od wsi do wsi, a zlodziejaszek wciqt 0 krok za nim, 
teby go z oczu nie stracil. Szedl wloczfga od ludzkich drzwi do ludzkich 
drzwi; gdzieniegdzie mu dali kawalek chleba, a gdzie indziej zle slowo; z/e 
s/owo mu zlodziejaszek zostawil, ak kawalek chleba mu zabral i zjadl sam; 
gdzieniegdzie zlodziejaszek ukradl kurczaka albo krolika i upiekl go sobie na 
ogniu, ale wloczfdze nie dal ani kosteczek oblizac. Niech wnrze z glodu, 
my.Nal sohie, przynajmniej prfdzej odziedziczf ten skarb. Ale niemy dziadek 
wciqt nie wnieral; stale szedl od wsi do wsi, a zlodziejaszek ciqg/e krok za 
nim, i tak razem przesz/i prawie caly swiat. Kiedys szli dlugim czarnym 
lasem, a byla jut noc i bylo zimno. 0 po/nocy przyszli do samotnej gospody 
w lesie . Dziadek wl6czfga zastukal w drzwi, i przyszedl mu otworzyc 
gospodarz lira, a ten lira byl zhOjcq. Dziadek mu pokazywal rfkoma, teby 
mu lira pozwolil gdzieS przenocowae, na strychu albo w chlewiku; ale lira 
tylko okropnie zaklql i zatrzasnql staremu W/oczfdze drzwi przed nosem. 
Dziadek sif oglqda i widzi psiq budf, gdzie lety ogromny pies, a byl to 
krwawy wi/kolak. Ale dziadek Slf zupelnie nic nie boi i prosto do budy; a ten 
zly wilkolak pifknie wstanie, zamiecie trochf ogonem i puici dziadka do 
swojej cieplej budy. Na to sobie powiada zlodziejaszek: A to ja sif tam tei 
polotf. I pcha sif do budy. Ale wilkolak wyskoczy, wyszczerzy zfby 
i w piersiach mu strasznie zacznie warczee, jakby sif tam cos chcialo urwac; 
a kiedy sif urwie, to hfdzie, ludkowie zloci, okrutne chaps. Zlodziejaszek 
gwaltem .I'koczyl at do drzwi i za~tukal. Zbojca lira otworzyl i pyta szczerzqc 
gfbf , czego kto chce. 

"Proszf wa~, gospodarzu",jqka/ zlodziejaszek, "puSecie mnie do srodka, 
bo mnie ten wasz pies potre ". 

"Tu sif placi", rzekl lira. 
"fa wam zaplacf", krzyknql zlodziejaszek, "kiedy wykoPlf ten skarb". 
Slyszqc to, lira zaraz chwycil zlodziejaszka za kolnierz, a term, 

panoczku, gadae mi tu zaraz, jaki skarb i gdzie on jest. Chcqc nie chcqc 
musial zlodziejaszek opowiedziee, jak widzialtrzy wieszczki i jak prorokowa
ly, te na miejscu, gdzie ten niemy wloczfga bfdzie pochowany, znajdzie sif 
najwifkszy na swiecie skarh. No, taka rzecz ogromnie lirf zainteresowa/a; 
pifC razy si(? 0 wszystko wypytal, a potem zamknql zlodziejaszka do komory, 
podwinq/ rfkawy, naplu/ w dlonie i zaczql przemysliwae. 

Pojdf ja z tym wloczfgq, rzekl sobie, a kiedy wnrze, zobacz(?, gdzie go 
pochowajq, i na tym miejscu wykopi(? skarb. A za ten skarb kUPlf sobie 
zamek , i jedna komora b(?dzie pelna dukat6w; a gdyby tam na mnie napadli 
zhojcy, to, psiakr(?c, ja ich zabij(? 0 tych rzeczach myilal ai do rana. Rano 
uciql sohie pol cetnara sloniny, wlotyl do worka i ozekal, at niemy wlocz(?ga 
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si~ zbudzi i p6jdzie dalej, zeby p6jsc za nim. Dziadek si~ zbudzil, pogladzi! 
wilkolaka, wnyl sobie oezy i puSeil si~ szosq dalej. Zbojea lira za nim. 

Tymezasem zlodziejaszek zostal zamknifty w komorze. Rano zaezql si~ 
bac, zeby mu dziadek nie zginql, i zrobil si~ cienki, cieniutki jak wlosie 
i przeeiqgnql si~ przez dziurk~ od klueza na zewnqtrz; a tu widzi, ie dziadek jui 
odehodzi, a lira za nim. Pobiegl zlodziejaszek za nimi, ale lira wyciqgnql zza 
pasa straszny rzeinieki nOt i pokazal: Czlowieeze, ill sobie innq drogq, albo ci 
rach-ciaeh podetn~ gardlo. Zlodziejaszek sif zlqkl, zostat w tyle i zastanawial 
sif, jak to zrobic, zeby sif zem.scic i zeby mu lira dziadka nie ukradl. 

Szedl dziadek od wsi do wsi i prosil 0 kawalek chleba. Zbojca lira wciqz 
krok za nim i nie spuszczal z niego swoiclz krwawyeh oezu. Bylo poludnie, 
a dziadek nie wyprosil ani kromeezki ehleba; i siadl przy drodze i trzqsl si~ 
jak suchy lise. Siadl soMe lira, wyeiqgnql z worka slonin~, uciql dwadzidcia 
funtow i na posiedzeniu zjadl; ale dziadkowi nie dal ani skorki od sloniny. 
Potem dziadek ruszyl dalej i szedl ai do wieezora, a nigdzie nie dati mu ani 
"dzien dobry", ani suehego ziemniaka. A kiedy przyszla noc, poloiyl slf 
w jakiejs szopie, zamknql modre oezy i zasnql. lira siedzi na progu i gryzie 
dwadzieScia funtow sloniny. A co ja b~d~ za nim biegae, mysli sobie, ja mu 
podetn~ gardlo, a kiedy b~dzie martwy, pochowam go; przeciez nawet jeSli go 
pochowam, gdzie chc~, na tym miejscu b~dzie ten skarb. Wyciqgnql noi, 
naplul na ostrze i zaczql ostrzyc na oselce. Potem wyprobowal ostrze na 
paznokciu, znowu nap lui, znowu ostrzyl, ai swiszezalo . I znow wyprobowal 
na paznokciu i znowu ostrzyl. 

Tymczasem zlodziejaszek poszedl do najbliiszej wioski, i zeby lirze 
wszystko popsuc, opowiedzial ludziom, ze znalazl zaczarowanego wI6cz~g~, 
i ie na miejseu, gdzie b~dzie pochowany, lezy skarb, i ze zb6jca lira idzie 
z dziadkiem, zeby ten skarb wykopae. Ledwie to ehlopi uslyszeli, powiada 
sobie kaidy, ze tei pojdzie za tym skarbem. Kazdy wziql worek, wrzueil do 
niego kawal chleba alba troeh~ w~dliny, ehwycil motyk~ alba lopat~ i hajda 
za dziadkiem. lira wtedy wlaSnie ostrzyl noz, zeby niememu wl6cz~dze 
podeiqe gardlo. Kiedy po raz trzeei splunql na ostrze i po raz trzeci zaczql 
ostrzye, az iskry strzelaly, podniosl glow~ i zobaczyl dokola jakby same 
ezerwone w~gielki. To byly ehciwe, p/onqee oezy tyeh, kt6rzy przyszli 
wykopywae skarb. A nieeh to, powiada soble lira, ja tego dziadka zahij~ 
i pochowam, a oni potem mnie przep~dzq i wykopiq skarb sami. Tak to ja si~ 
nie bawif, powiada sobie, i jakby nigdy nic doostrzyl nOt i uciq/ sobie jeszcze 
jeden kawal s/oniny. Dziadek cieho spal. Ale nikt z tych, ktorzy szli za nim, 
nie spal - ze straehu, ieby ezasem kto.~ inny dziadka nie wyniosl w worku 
i gdzieS tajemnie nie poehowal; tak siedzieli wokol szopy, swlecili na siebie 
krwawymi oczyma i jezy/i wqsy. 

Rano dziadek sif przebudzil, ale nic si~ nie dziwil tym wszystkim ludziom; 
ohmy/ soble oezy rosq i szedl dalej. Caly ten zast~p ludzi za nim, a kaidy si~ 
tylko pehal, iehy bye jak najb/iiej dziadka. W poludnie wl6ez~ga nie 
wyiebral ani jednej skorki chleba, i siadl sobie na kamieniu i chwial si~ jak 
idziebelko na wietrze. Wszysey siedli doko/a, wyciqgn~li z workow zapasy 
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i jedli, ale jemu nikt nie dal ani okruszyny. A kiedy znowu w nocy dziadek 
poszedl spac, posiadali wszyscy wok61 niego jak wilki i swiecili plonqcymi 
oczyma i pilnowali si~ nawzajem i zgrzytali na siebie z~baml,jakby si~ chcieli 
pozagryzac. Clcho, cichutko jak dziecko spal posrodku nich dziadek. 

I tak bylo rowniei nafl~pnego dnia , i dnia trzeciego, i czwartego I stale; 
tylko ludzi wciqi przybywalo i wszyscy szli za skarbem i czekali, ai niemy 
dzladek umrze. Wszyscy si~ nienawldzi/i i chcieliby si~ pozabijac; ale nikl si~ 
w tym pochodzie nie chcial opOinic i dlatego poierali si~ tylko plonqcyml 
o czyma , i syczeli na siebie i klapali z~bami. Byli mi~dzy nimi ubodzy iebracy, 
ktorzy sif chcieli wzbogacic, i zlodzieje, i zb6jcy, ale takie ludzie zamoini, 
ktorzy chcieli wzbogacif: sl~ jeszcze bardzie}, a ci jechali za dziadkiem 
wozami i powozkami, ieby ten wielkl skarb moc zaraz odwieic. Ci nojbogatsi 
nie szli za dzladkiem sami, ale naj~1i sobie strainik6w i detektywow, i sami 
na}slawniejsi detektywi jechali za nim samochodami, a kaidy chcial byc przy 
tym, jak wlocz~ga umrze i b~dzie pochowany. To byl pochod wielu tysi~cy 
ludzi, a na czele szedl zgi{!ty, niemy dziadek z krzywym kijkiem i modrymi 
oczyma. Wsz{!dzie zamykali drzwi I bramy no widok tego dziwnego pochodu, 
I nigdzle jui nie dali wlocz{!dze ani kawalka chleba. I stqd dziadek byl dzieil 
po dniu mniejszy i coraz bardzie} pomarszczony, tylko jego oczy byly coraz 
bardziej modre, coraz bardziej modre, jakby patrzyly z nieba. 

Gdziekolwiek dziadek usiadl, wszyscy siadali dokola i jedli, a jemu nie 
dawali. Po co go jeszcze iywic, mysleli sobie, jui dawno powinien umrzec 
i dac sif pochowac. Ale stary wlocz{!ga nie umieral, chociai byl jut prawie 
przezroczysty. A w nocy, kiedy spal, tysiqce zlych oczu swiecilo wokol niego 
czerwonymi i zielonymi ognikami. Pewnej nocy dziadek poszedl spac no stogu 
slomy w szczerym polu. Wok61 siedzq tysiqce ludzi i pilnujq. Konie przy 
wozach grzebiq kopytami, samochody warczq, ludzie si{! ani nie poruszq. 
I zgrzytajq na siebie z{!bami. Na to si~ zm6wi/i nojmocnlejsi z tych, co szli za 
skarbem, ie tej nocy dziadka zahijq I rozetnq na kawalki; kaidy z nich 
weimie kawalek ciala i gdzie.f pochowa, ieby poiniej na tym miejscu znaleic 
skarb. I wzi{!1i noie i szli no dziadka. 

W tej chwili z nieba splynql ognisty aniol i dal dziadkowi smiertelny 
pocalunek. Stog slomy zaplonql ai do nieba wysokim plomienlem i straszliwie 
oswietli/ tysiqce twarzy bladych z przestrachu i skqpstwa. Zanim si{! wszyscy 
ockn{!Ii, stog calkiem si~ spalil, a z pogorzeliska wzniosl si{! ogromny slup 
popiolu i powpadal wszystkim stojqcym wokolludziom do oczu. Byl to popi61 
z martwego dziadka. 

Strarzliwie palily oczy, w ktore wpadlo chocby ziarenko tego popiolu, 
i byly no dlugo oslepione. Ale b61 pomalu mijal, a oslepienie wyplywalo ze 
Izami, i wtedy znikaly tym ludziom czerwone i zielone ogniki z oczu, a oni 
rozglqdali si{! ze zdumieniem. Nagle widzieli chciwosc i iqdzf zysku, ktora ich 
gnala za skarbem, i wszyscy sl~ zawstydzili tak, ie chcieliby si~ zapaSc pod 
ziemif. I jeden drugiemu widzial po oczach, jak si{! wstydzi, i ie chcialby 
naprawic swoje iycie; jeden zajrzal drugiemu ai do serca, gdzle budzily sif 
ial i lagodno.rc; nagle przestali widziec w sobie nieprzyjaciol i widzieli w sobie 

http:lagodno.rc
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ludzi. To bylo dla nich cos talc nowego, ie zarazem zrozumieli, ie ich oczy sq 
teraz oezarowane popiolem z niemego dziadka. Widzieli nagle pickne gwiazdy 
na niehie, wspaniaL~ze nii wszystko zloto, i widzieli dobre strony w duszaeh 
ludzi, a co widzieli zlego, to w nich budzilo tylko ial, a nie nienawiSc. W ten 
sposoh naprawdf znaleili najwifkszy skarb tam, gdzie dziadek wlOezfga zostal 
pochowany, we wlamych oczach i w ich dobrym spojrzeniu. 

Od tego cza~u wszyscy sif jui dawno rozeszli po swiecie. ale weiqi jeszcze 
majq lagodne i oezarowane oczy, ktorymi potral14. dostrzee wszystko, co jest 
pifkne i dohre w iyciu. Cz~ami spotkacie takiego ezlowieka, a ledwie na w~ 
spojrzy, jui wam jest tak, jakhy wam powiedzial cos bardzo picknego. 
Przeeiei i tu, w Pradze, jest pewien posterunkowy. a on kiedys byl 
detektywem i tei szedl za tym skarhem; ale poniewai wpadl mu do oczu 
popi61 z niemego dziadka. ma teraz oezarowane oezy. Stoi na swoim miejseu 
i patrzy, jak wokOl ehodzq ludzie; w kaidym widzi jakqs dobrq i swiftq 
iskierkf. ehociai moie przytlumionq i zap omn ianq. WokOi niego jeidiq 
tramwaje i samochody, ludzie biegajq za skarbami i za codziennymi troskami, 
a nikt nie mysli 0 tym. czy wok61 nich jest cos dobrego i picknego. Ale ten 
posterunkowy patrzy i widzi, co jest w ludziaeh ukryte; i on tei by wam 
po.fwiadczyl, ie bajki sq naprawdf. i ie sq mifdzy nami i w ~ samych. 

tlum. tw 

Ja nie wiem, ale kiedy tak czytam t~ histori~, to i niejeden szczeg61 
wydaje mi si~ znajomy. Tylko Ze w bajce, jak to w bajce, wszystko jest 
troch~ inaczej, niz w naszym zwyczajnym Zyciu, a w zyciu, jak to w Zyciu, 
wszystko jest popi'ltane i nie tak logicznie poukladane, jak w bajce. Tak mi 
si~ przypomina, ze przeciez my mielismy juz do czynienia z takim 
popiolem, kt6ry si~ na nas sypie, zeby z naszych oczu wypaIic zlosc 
i chciwosc i nauczyc nas widzie6 w sobie i w innych rzeczy dobre i pi~kne. 
I jeszcze mi si~ przypomina, ze slup ognia, kt6ry si~ga az do nieba, tez 
niedlugo mozemy zobaczyc - kiedy zostanie zapalony od ognia po
swi~onego w Wieik'l Noc i wniesiony w sam srodek Kosciola, to znaczy 
w sam srodek zgromadzenia grzesznik6w, kt6rzy od tego ognia i od 
plyn'lcego z niego swiatla maj'l si~ dowiedzie6 0 Jezusie, Synu Bozym, 
kt6ry w ich oczach umarl i zostal pogrzebany i zmartwychwstal, i terazjest 
dla nich najwi~kszym na swiecie skarbem. Wszystkim Zycz~, zeby im si~ to 
stalo z oczyma i zeby juz odtlld byli jak ten posterunkowy z Pragi i jak tylu 
innych, kt6rym juz to si~ raz na zawsze stalo. 

Ks. Tomasz Wfclawski 

KS. TOMASZ W~CLAWSK I, ur. 1952, teolog. Ostalnio wydal w Znaku Gdzie jest 
Bog? (1992). 
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DRABINA DO NIEBA 


Pisalem 0 nudzie religijnej, jak,! we mnie kiedys obudzila wizja nieba. 
St,!d i zainteresowanie moje c~sto biegnie w tym kierunku: jak m6wic 
o niebie, aby bylo to m6wienie prawdziwe, to znaczy peine pasji? Jedyne 
niebo malarskie, w kt6rym chciatbym si,.: znalefc, namalowal Fra Angelico 
swoim braciom z klasztoru San Marco we Florencji. Na skrzydlo-tr,rltyku 
przedstawiajqcego S,!d Ostateczny widac swiytych tanczqcych z aniolami, 
plqsajqcych w raj skim ogrodzie rozkoszy. Tei bym tak chcial, ale jak 
znaleic niebo? Do nieba wszak idziemy przez ziemi,.: - jak wiyc mamy 
wypatrzec znaki wskazujqce drog,.:? 

Proponujy lekturl< kilku mysli, kt6re wyszly spod pi6ra wybitnych 
filozof6w. Najpierw Immanuel Kant: "Dwie rzeezy napemiaj,! moje serce 
wciqi nowym i wciqi rosnq.cym szacunkiem, im cZI<Sciej i wytrwalej 
zastanawiam si,.: nad nimi: niebo gwiaidziste nade mnq i prawo moraine we 
mnie." A teraz Leszek Kolakowski: "W calym wszechswiecie czlowiek nie 
potrafi odnalei6 studni tak gt,.:bokiej, by pochylajqc sil< nad ni,! nie odkryl 
na dnie swojej twarzy." 

Gdy Kant spoglqda w swoje sumienie - widzi w nim odlask nieba. Gdy 
Kolakowski (dodajmy: "mlody Kolakowski") spoglq.da w niebo - widzi tam 
jedynie odbicie twarzy czlowieka. Kosmonauci sowieccy powr6cili z kosmo
su z wiadomosciq, ie nie widzieli tam Boga. Amerykanie krqi:qc wok6l 
Ksi,.:Zyca czytali biblijny hymn 0 stworzeniu: tak porazilo ich niewypowie
dziane pil<kno wszechswiata, ii tylko j~zyk religijny m6g1 unieSc ogrom tego 
zachwytu. Kto rna racj~ w tym sporze? Kt6r~y wiOOzie droga do nieba? 

• 
Czlowiek religijny od wiek6w poslugiwal sil< symbolem nieba. Ale czy 

zdolamy przeloiyc jl<zyk symboli religijnych, zbudowany na archaicznej 
wizji swiata, na jyzyk wsp6lczesny? To problem nie tyle kosmologiczny, co 
poetycki; jestem przekonany, ie dotyczy nie tyle wizji swiata, co przy

http:spoglq.da
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wracania mocy s!owom, a to jest zadanie dla poety i jego zasadnicza 
funkcja w kulturze. 

Czlowiek religijny ,,00 pocz~tku" kierowal oczy ku niebu. Sklepienie 
niebieskie, rozgwie:roione noq zas za dnia b~d~ce torem w~rowki slonca, 
stanowilo objawienie "czegos innego", co swoj~ pot~g~ i nieskonczonosci~ 
przekracza!o cz!owieka. Niebo jest bliskie, jest stale obecne, ale jednoczd
nie jest niedost~pne i nieosi~galne. Oczywiscie widzenie nieba jako symbol u 
si! boskich nie jest wynikiem iadnego rozumowania, nie tak bowiem rodz'l 
si~ i nie tak iyj~ symbole. One rOOz~ si~ ze spontanicznego widzenia i iyj~ 
tak dlugo, jak cos ukazuj~, a smierc ich jest spowOOowana tym, ie 
przestaj~ mowic 0 czymkolwiek. 

Historia religii dostarcza wielu interesuj~cych dowodow Swiadcz'lcych 
o tym, ii najstarszym slowem uiywanym dla okreSlenia Boga bylo 
"niebo". W j~zyku staroiytnych Sumerow (a pami~tamy ie "historia 
zacz~la si~ w Sumerze") ideogram przedstawiaj~cy "Boga" byl toisamy ze 
znakiem opisuj~cym "niebo". Historia religii opowiada taue dramatyczne 
dzieje poszukiwania przez czlowieka kontaktu z niebem. Wiele mitow, tych 
czcigOOnych opowiesci religijnych, znanych szczegolnie z Czarnego L~du, 
opowiada, ie dawno, dawno temu moma bylo rozmawiac z Bogiem, ale 
poniewai ludzie zgrzeszyli, On odszedl daleko i wysoko. Nie rna Go dla 
czlowieka, jest tylko dla siebie i wypoczywa, deus otiosus; a tam, gdzie 
przebywa, nie dociera ludzkie v.;olanie. 

Pewne obrazy biblijne s~ jakby OOpowiedzi~ na to przejmuj'lce wolanie 
czlowieka. Wedle slow Genesis, podr6iuj~cy lakub znalazl si~ w ,jakims 
miejscu" i postanowil si~ zatrzymac, bowiem "slonce jui zachodzi!o" (Rdz 
28,10). lnne tlumaczenie tego fragmentu zwraca uwag~ na to, ii bylo cos 
zdurniewaj~cego w tym zachodzie slonca i to wlasnie sklonilo lakuba do 
postoju - bylby to znak pierwszy, drugi przyszedl we snie. Stalo si~ 
bowiem, ie gdy uloiyl glow~ na kamieniu, zobaczyl widok doprawdy 
zadziwiaj~cy - oto pomi~zy niebem a ziemi~ unosila si~ dziwna budowla, 
ni to schody, ni to drabina (uczeni znawcy dawnych j~zyk6w powiadaj~, ie 
uiyte tutaj slowo sullam znaczy zar6wno "drabina", jak i "schody", takie, 
jakie budowano w babilonskich swi~tyniach). Ceni~ Bibli~ we francuskim 
tlumaczeni u Chouraq uie'go i posluguj~ si~ ni~ cz~sto, bowiem posiada 
znakomite ilustracje, pozwalaj~ce ogam~c tekst biblijny nie tylko mysl~ ale 
i wyobraZni~. Dla zobrazowania snu lakuba za!~czono pi~kn4 fotografi~ 
monumentalnych schOO6w, pochodz~cych ze swi~tyni w Persepolis, drugiej 
stolicy staroiytnej Persji. Jakub nie mag! znac tej wlaSnie budowli, ale jego 
wyobrainia, wyobraznia czlowieka staroiytnego Wschodu znala podobne 
monumenty. 

Wrocmy do snu lakuba: oto po drabinie "wchodzili do gory i schodzili 
na dol aniolowie Boiy". Trudno nie przypomnie6 innej budowli, tym 
razem nie zst@uj~cej z gory, z nieba na zierni~, ale wznoszonej przez ludzi, 
aby dosi~gn~c nieba - slynnej wieiy Babel. lahwe pokaralludzkosc za ten 
grzech pychy, mieszaj~c j~zyki i uniemoiliwiaj~c porozurnienie budow
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niczych. Ale pomil[:dzy niebem i ziemi'l nie nast'lpilo ostateczne "pomiesza
nie jl[:zyk6w" i nadal moi:liwe jest porozumienie. Biblia jest opowieSci'l 
o ludzkim zagubieniu i ludzkiej niegodziwoSci, ale to przede wszystkim 
opowiesc 0 wiernosci Boga. I ta wiernosc Pana sprawila, ze lakub znalazl 
czcigodne miejsce, aby na nim przezyc swoj sen. 

J akub na wlasne oczy z 0 b a c z y I, wyrazniej niz na jawie, bo w proro
czym snie, Ze opowiadania naszych czarnych braci nie mowi'l prawdy: oto 
pomi¢zy niebieskim dworem a ziemi'l zamieszkal'l przez ludzi aniolowie 
zbudowali schody, aby zanosic w gorl[: ludzkie wolania, a nam przynosic ad 
Najwyzszego dowody lego laski. lakub zobaczyl po prostu "religif' czyli 
hlCZ1'lOSC, komunikacjl[: pomi¢zy czlowiekiem a Bogiem. Nie rna religii tam, 
gdzie nie rna komunikacji. Nie rna religii tam, gdzie wyobrai:enie 0 Bogu 
sytuuje Go w niedostl[:pnym niebie, gdzie nie slyszy On naszego wolania. Nie 
rna religii tam, gdzie nie rna aniolow, ktorzy nosz'l modlitwy i /aski. Sen 
lakuba zawiera zastanawiaj'lce pouczenie: czlowiekowi pytaj'lcemu 0 niebo, 
nieufnemu - pokazuje drogl[:, jaka istnieje pomi¢zy niebem a ziemi'l . 

• 
Powrocmy do tematu zasadniczego naszych rozwazan: w jaki sposob 

przywrocic zywotnosc i swietnosc starozytnym symbolom religijnym? lak 
znaleic tl[: l'lkl[:, na kt6rej aniolowie tancz'l ze swil[:tyrni? Paul Tillich 
zapewnia, i:e tylko "symbol prze/amany" daje moi:liwosc wejrzenia w rzeczy
wistosc, do kt6rej adsyla. Jak rozlamac niebo, aby ukazalo sil[: Niebo? Gdzie 
znaleic drabinl[:, po ktorej mog'! schodzic aniolowie brzemienni Laskct, aby 
nast~nie mogli wdrapywae sil[: cil[:zcy naszyrni blaganiami i wdzi~osci'l? 

Przypominajct sil[: slowa: "Zaprawdl[:, zaprawdl[:, powiadam warn: Ujrzy
cie niebo otwarte i ani%w Bozych wstl[:puj'lcych i zstl[:pujctcych na Syna 
Czlowieczego" (J 1,51). Czyz nie On jest ow'l Drabin'l, dzil[:ki ktorej Niebo 
otworzylo sil[: dla nas? Moze jednak nie rna racji uczony mozor, moze nie 
kazda studnia odpowiada obrazem naszego wlasnego oblicza? Moze jest 
takie oblicze, w kt6re gdy sil[: wpatr~ pozwoli mi dostrzec ,Niebo? MoZe 
dopiero wpatrzeni w Jego oblicze uczymy sil[: na nowo rozumiec mowl[: 
odwiecznych symboli, w ktorej wyrazala sil[: ludzka tl[:simota za Pelnict 
i ocaleniem? Bowiem tylko tl[:sknota spetniona staje sil[: zrozumiala. 

Jan Andrzej Kloczowski OP 

JAN ANDRZEJ KLOCZOWSKJ OP, ur.1937, liIozof i leolog. Kierownik Katedry 
FilozoJii Religii na Papieskiej Akademii Teologicznej, regens Kolegium FilozoJicz
no-Teologicznego 0.0. Dominikan6w w Krakowie. 
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POMI~DZY ARYSTOTELESEM 

A ANARCHI1\ 


MORALNE WYZWANIE WOLNOSCI 


Jednym z moich zamierzen jest podsuni~cie czytelnikowi mysli, ii duia 
cz~sc zam~tu charakteryzuj<lcego nasze czasy i wynikaj<lCych z niego apatii 
i nami~tnosci zarazem, spowodowana jest niezmiern~ zlozonosci<l prawdy, 
t~ zas z kolei zawdzi~czamy faktowi, Ze historia ludzkiej mysli i ludzkich 
trosk jest bardzo dluga. llekroe probujemy wyrazic dowoln<l zasad~ czy 
wartosc, zgodnie z ktor~ porz<ldkujemy nasze zycie codzienne, stwier
dzamy, ii przeciwstawiaj,! si~ jej lub przynajrnniej ograniczaj~ j~ inne 
wartosci . 

WeZmY zasadniczy dylemat Zycia chrzeScijanskiego. ChrzeScijanie wie
rz~, ii ostateczny sens wszelkich naszych poczynan, naszego Zycia, jak 
rowniez iycia wszechswiata, nie spoczywa wyl~cznie w naszych r~kach. 
lednakie tylko nieliczni sposroo nas otrzymali powolanie, aby w zwi~zku 
z tym zaszye si~ w celi mnicha i tam kontemplowae to, co wed lug Ewangelii 
stanowi jedn~ i jedyn~ konieczn~ trosk~. Zycie, jakie wiedziemy, zmusza 
nas, jak powiada Jezus do Marty, do "troszczenia si~ i niepokoju 0 wiele", 
przez co rY-lykujemy, ze z pola widzenia zniknie nam to ,jedno", ktore jest 
rzeczy....~scie potrzebne (Lk 10, 41-42). Gdyby jednak zabraklo nam 
odwagi do dzialania, spoleczenstwo ludzkie i to, co nazywamy naszym 
swiatem, rozpadloby si~. M~drosc chrzeScijanska polega mi~dzy innymi na 
opanowaniu wewn~trznym, ktore umoiliwia nam branie w rachub~ 
i czynienie lego, 0 czym wiemy, ii tak naprawd~ jest bez znaczenia. Polega 
na cierpliwym i rozwamym wytrzymywaniu i znoszeniu powiklan ludzkiej 
kondycji, ktora nigdy nie jest dose prosta, by pozwoli6 nam si~ opanowa6 
dzi~ki prostym rozwi~zaniom. 

Zacznijmy przeto od stwierdzenia, ze wolnos6 nie jest ani najwyzsz'!, 
ani najwainiejsz,! z ludzkich wartoSci. Gdyby ni~ byla, gdyby twoja i moja 
wolnos6 byla w naszym zyciu czyms najwamiejszym, to nalezaloby 
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oczekiwac, ie zaryzykujemy dla niej wszystko, nie tylko nasz'l pomyslnosc 
i nasze iycie, ale r6wniei prawdy, moralnosc, lad dowolnego rodzaju . 
Niemale zgorszenie wywolala wypowiedZ bylego amerykanskiego sekretarza 
stanu Haiga, kt6ry powiedzial, ii istniej'l rZIXzy wainiejsze nii pok6j. 
A jednak oczywiste jest, ie mial on racjy, albowiem kaidy, kto oglasza 
pok6j wartosci'l najwyisz'l, zmuszony jest do uleglosci, do faktycznej 
akceptacji niewoli, ilekroe pojawia siy powame zagroienie dla pokoju . 
Podobne rozumowanie rna zastosowanie takie w odniesieniu do wolnosci. 
Jei:eli wolnose bylaby nasz'l wartosci'l najwyisz'l, w6wczas jedynym 
realnym zlem bylby wiyzienny loch. A przeciei podziwiamy ludzi, kt6rzy 
"w imiy lepszej sprawy" godzili siy na uwiyzienie. Moina by oponowae, ii 
wielu z nich poszlo do lochu, aby ocalie wolnose innych. Jakkolwiekjest to 
prawoa, prawd'l jest wszakie r6wniei to, ie wielu znosilo niewoly 
i niewolnicze warunki w imiy czegos innego, nade wszystko w imiy 
wlasnych przekonan i uczciwosci moralnej. Oto jeden z powod6w, 
dlaczego nasza kultura zachodnia, rozpoczynaj'lca si y od Platona i Arys
toteiesa, rozwinyla etyky, zgodnie z kt6r'l dobroe czlowieka a przez to jego 
"szczyscie" S'l w duiym stopniu niezaleine od okolicznosci, kt6rych nie 
jestesmy w stanie zmienie. Swiytose i, co wiycej, zwykl'l ludzk'l dobroe 
moma urzeczywistnie wszydzie, nie wyl,!:czaj'lc lochu. W rzeczy samej, 
wiele obserwacji nasuwa mysl, ie ludzie iyj,!:cy w zniewoleniu, jak we 
wsp6/czesnych systemach komunistycznych, dose cZysto przejawiaj,!: wiy
kszy heroizm i cnoty nii ci, kt6rzy z dum,!: m6wi,!: 0 Wolnym Zachodzie. 

Rzecz jasna, nie chcy przez to powiedzie6, ii wolnose nie jest wartosci'l, 
o kt6r'l warto walczye. Ostatecznie to ideal wolnosci byl motorem 
powstania nowoczesnej demokracji, kt6r'l jak na razie wszyscy uczciwi 
ludzie uwaiaj'l za najlepszy system polityczny, jaki kiedykolwiek wynale
ziono. Nie powinnismy wszakie przeoczye tego, co poza tym wydarzylo siy 
w imiy wolnosci. Wolno nam nie pamiytac, ie nawet dzis niekt6re 
nowoczesne panstwa obchodz'l jako swe narodowe swiyto rocznicy mord u 
swego wladcy, ale nie moiemy przeoczye faktu, ie iyjemy w wieku, 
w kt6rym odrzucanie w imiy wolnosci innych aspekt6w nas?:ego kultural
nego i etycznego dziedzictwa jest na porz'ldku dziennym. Niekt6rzy 
mogliby nawet pragn'le dowieSe, ie istnieje jakas logika tego rozwoju, od 
buntu przeciw wladcom do widocznego dzis na kaidyrn kroku buntu 
przeciw zasadom moralnym, przeciw najbardziej elementarnym doswiad
czeniom rodzaju ludzkiego, a nawet przeciw samej naturze lUdzkiej .. 
Neomarksisci opisali ty logiky w kategoriach pojycia alienacji, ktora ma 
bye przezwyciyiona; obalaj'lc wladc6w narody odzyskuj'l swoj'l prawowitf! 
wlasnose, sw'!: suwerennosc; wyzwalaj'lc siy z norm prawnych czy etycz
nych odzyskujemy wewnytrzn'l niezaleinosc; powstaj,!:c przeciwko wszys
tkiemu, co w jakikolwiek spos6b nas ogranicza, odnajdujemy drogy 
powrotu od alienacji do naszego autentycznego, wolnego la. 

Aby zabezpieczye si y przed tego rodzaju naduzyciem pojyciowym, 
podejmowano szereg pr6b zdefiniowania wolnQsci na nowo . Niekt6rzy 
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powiadaj~ nam, iz prawdziwa wolnose nie jest wolnosci~ od czegos, lecz 
raczej wolnosci~ uczynienia czegos. Albo slyszymy, ze autentyczna wolnose 
pol ega na uznaniu nieuchronnego przymusu. Niekt6rzy chcieliby nawet, 
bysmy uwierzyli, :i:e wolnose polega ostatecznie na uznaniu tego, co 
nieuchronne. Bez wzgJ~ u jednak na zatety twierdzen tego rodzaju, 
pierwotnym znaczeniem wolnosci bydzle zawsze wolnosc od wi yz6w. 
A choe moze bye tak wazna i choe, bye moze, powinnismy tak usilnie jej 
bronie, wolnose to nie wszystko. Zbiegly przestypca, kt6ry natychmiast 
popelnia nowe przestypstwo, byl wolny; ktoz jednak chcialby zaprzeczye, 
ze nie uzyl on swojej wolnosci we wlasciwy sposob? 

Najwiykszym blydem Iiberalizmu byla wiara, ie jedyny problem 
lilozofu politycznej polega na znalezieniu i utrzymaniu systemu politycz
nego, w ktorym wolnoSci jednostki nie ogranicza nic oprocz wolnosci 
innych. System taki sklania do zapomnienia 0 tym, co twierdzili dawniejsi 
filozofowie polityczni, mianoWlcie, :i:e ostateczny cel wszelkiego porz~ku 
politycznego polega na dopomoieniu czlowiekowi w staniu siy cnotliwym. 
Koniec konc6w doktryna liberalna doprowadza do sytuacji, w ktorej mogy 
czynie co tylko przyjdzie mi do glowy 0 ile nie naruszam swobody 
uczynienia tego samego przez innych. Perspektywa taka zapoznaje rownie:i: 
fakt, ie dla innych wolnosc moie sprowadzac si y jedynie do wolnosci 
glodowania, wolnosci pozostania zwierzyciem. Wlasnie to spostrzeienie 
sklanialo myslicieli jui od pi~tego wieku przed Chrystusem, kiedy to poj~e 
demokracji zaczynalo nabierac ksztahu, do twierdzenia, ie wolnosc, nawet 
w swym najbardziej abstrakcyjnym sensie, rna jakis zwi¥ek z rownosci~. 
Kiedy atenscy politycy, tacy jak Perykles, a poi:niej mysliciele, jak Arys
toteles, pr6bowali opisaC demokracjy jako system polityczny ludzi wolnych 
od wszelkiej niewoli, zauwaiyli oni, ie przynajmniej w pewnym sensie i do 
pewnego stopnia obywatele tego spoleczenstwa musz~ bye rowni. 

Pierwotnie r6wnose ta nie oznaczala nic inn ego jak bycie rownym 
wobec prawa. Kaidy obywatel atenski, czy to wywodz~cy si y z arystokracji 
czy tei pochodzenia chlopskiego, bogaty czy biedny, mial identyczne 
prawo uczestniczenia w decyzjach na temat tego, jak powinna bye 
interpretowana konstytucja; w szczegolnosci zas, ilekroc zdarzylo mu siy 
stan~6 przed s~dem, mial on prawo bye s~dzony bez wzgJ~u na powyisze 
roznicc, przynajmniej jak dlugo nie wynikaly one ze specjalnego statusu. 
Ciekawe, ie wielu staroiytnych krytyk6w demokracji po pora:i:ce Aten 
w wojnie peloponeskiej jako jej glowne niedosta tki wymienia naduiywanie 
tak wolnosci jak i rownoSci. I tak na przyklad Platon oskari:ar obywateli 
demokracji 0 oddawanie siy rozwi~zlosci i 0 rowne rozdzielanie wszys
tkiego pomi~zy rownych i nierownych, co jego zdaniem jest niczym innym 
jak wyrazem nadmiernej poblailiwosci (Paizsrwo, 557b, 558c). Jesli zas 
przeSledzimy los pojycia demokracji na przestrzeni wiek6w, rownose wraz 
z wolnosci~ byd~ zawsze zaliczane do jej najpowainiejszych problem ow. 

Problemy te obchodz~ nas nawet wsp6lczeSnie i to wyjasnia, dlaczego 
chcialbym drqiye je daJej. Platon, Arystoteles, stoicy a pomiej chrzeScijanie 
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przeksztaleili proste pojycie wolnosei od wi~zow w bardziej zlozone poj~cie 
wolnosei indywidualnej. Dopiero pO niespetna dwoch tysi'lcach lat poj~eie 
wladzy ludu znow stalo si~ przedmiotem szczegolnej uwagi. W tej tradycji 
najwyZsz'l wartosei'l ludzk'l byla nie wolnosc, ale dobroe i wlaseiwy 
porz'ldek mi~dzyludzki. Dlatego tez wi~zy kr~puj'lce wolnose widzieli oni 
nie w zniewoleniu, jakie ludzie narzucaj'l ludziom, ale przede wszystkim 
w naturalnym poddaniu wyzszych wladz czlowieka jego wladzom nizszyro. 
Zgodnie z t'l dlug'l tradycj'l rzeczywista wolnose polega na panowaniu 
racjonalnej cz~sci czlowieka nad jego cz~sci'l irracjonain'l - rozumu nad 
nami~tnoseill, boskich wladz czlowieka nad jego instynktami zwierzycymi. 
Jesli przedstawieiele tej tradycji podejrzliwie odnosili si~ do demokracji, 
przyczynll byl z jednej strony fakt, ze dostrzegali oni, iz glownym irodlem 
zniewolenia jest sarna jednostka, a z drugiej strony, Ze d'lzenie do rownosei 
nieuchronnie sklania ludzi do zgody na swoj najrnniejszy wspolny mianow
nik, na zwierzyce cechy w czlowieku. Oto dlaczego mieli oni poczueie, Ze 
ludzie powinni bye rZ'ldzeni przez najlepszych a nie przeei~tnych, i Ze 
czlowiek najlepszy a nie przeci~tny winien stanowie wzorzec, wzglydem 
kt6rego nalezy ustalie wlasciwy porz'ldek. W ich oczach demokracja 
zdawala si~ pocillgae za sob'l niebezpieczenstwo, ze g6r~ wezm'l nizsze 
aspekty ludzkiej kondycji: nami~tnose nad rozumem, zwier~ nad duchem, 
eiernny motloch nad tymi, kt6rym udalo siy okielznae zwierzyce cechy 
czlowieka. Mysl ich miala charakter arystokratyczny nie tylko w pierwot
nym sensie slowa, w kt6rym "arystokracja" oznaczala rzlldy arisloi, naj
lepszych, lecz r6wniez w sensie nowoczesnym, w kt6ryrn pospolstwo mialo bye 
rZ'ldzone podlug wzorcow dostarczonych przez tych nielicznych, ktorych 
wysilek osobisty, nastypnie wyksztalcenie a w dalszej kolejnoSci po
chodzenie gwarantowaly zwyciystwo tego, co cenne nad tyro, co rnieme czy 
wrycz bezwartoSciowe. 

Nie zarnierzarn robie tu wykladu na temat historii poj~ wolnoSci, 
rownoSci i demokracji. Pozwol~ sobie przeto na ograniczenie si~ do 
stwierdzenia, ze wsp61czesnym rezultatem tej wiekowej debaty nad zaleta
mi wolnosei i swob6d, r6wnosci i wyzszosei najlepszych, demokracji 
ludowej i republiki rZ'ldzonej przez najbardziej wartosciowych, jest pewna 
wieioznacznose otaczaj'lca pojycie demokracji. Istniejll co najmniej trzy 
rozne pojycia demokracji, z kt6rych kazde stalo siy istotnym elementem 
naszego pojmowania tej instytucji. Choeiaz zas sll one wzajemnie powi'lza
ne, wynikaj'l z nich calkiem rMne twierdzenia dotycz'lce relacji porni¢zy 
wolnosci'l a rownosci'l. To, co faktycznie rozumiemy pod pojyciem 
demokracji, niemal calkowicie zalezy od tego, na ktor'l z tych trzech 
tradycji kladziemy nacisk. 

Pierwsze pojycie demokracji posiada rowmez najdluzsz'l tradycjy; 
okrdlilbym je jako seisle pol i t y c z n e pojycie demokracji. Interpretuje 
one demokracjy jako system polityczny, w ktorym wolni ludzie, rowni 
wobec prawa. decyduj'l poprzez wybory. kto b~dzie nimi rZ'ldzil. Zasad
niczo jest to pojycie republiki. -jednakze rozni si y oden pod dwoma 
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waznymi wzgl~dami: rownose traktuje ono powazme, nie wyk.luczaj~c 
nikogo z doroslych ani z powodu rasy i plci, ani tei: z racji osi~ganych 
dochodow czy jakiejkolwiek innej cechy, a jedynym mozliwym wyjlltkiem 
jest niehonorowanie tej rownosci z powodu popelnionego przest~pstwa. Po 
drugie, za nadaj~cego si~ do obj~cia urz¢u uznaje one kazdego, kto 
uprawniony jest do glosowania, z mozliwymi wyjlltkami dotyczllcyrni 
wymaganego wieku. Republiki przeddemokratyczne nie spelnialy zadnego 
z tych dwu warunkow. W Atenach uprawniona do glosowania byla jedynie 
glowa rodziny; kobiety i niewolnicy nie byli nawet uwazani za obywateli. 
W RepubJice Weneckiej do udzialu w wyborach uprawniony byl - choe 
w skomplikowany sposob - kaZdy; panowala zgoda co do tego, iz doz~ 
moze zostae tylko czlonek jednego z kilku okrdlonych rodow. 

To polityczne poj~cie demokracji, ktore w Ameryce pojawia si~ juz 
w roku 1647, kiedy to w kolonialnych zapisach z Rhode Island "forma 
Rz~du Kolonii »Providence({" zostaje nazwana "demokratyczn~" i zdefi
niowana jako "rz~dy sprawowane przez woln~ i dobrowoln~ zgod~ 
wszystkich" - zaklada pewn~ istotn~ wlasciwose semantyczn~. Nie po
zwala one mianowicie na mowienie 0 czyms takim jak "demokratyzacja". 
Demokracja ujmowana jako konstytucja czy system polityczny moze bye 
skonstruowana lepiej b~dz gorzej, ale nie moZe bye mniej czy bardziej 
demokratyczna, podobnie jak kon wyscigowy nie jest koniem bardziej od 
konia zaprzygowego. 

Poj~ie "demokratyzacji", wprowadzania wi~kszej demokracji w jakis 
juz demokratyczny system polityczny, zaklada ide~ calkowicie odmienn~. 
Odkrywamy jil po raz pierwszy we Francji w dekadach poprzedzaj~cych 
Rewolucj~ 1789 roku . To dtugie poj~cie demokracji, ktore okrdlilbym 
mianem spolecznego, oznacza raczej jakis proces anizeli system, 
i koncentruje si~ wokol poj~a rownosci, a nie wolnosci. Zaklada one 
sytuacj~, w ktorej pewne klasy czy grupy, choe w sensie prawnym mog~ 
bye wolne i rowne, nie maj~ moi:liwosci korzystania z takich samych 
przywilejow jak inne. Dla nich b~dZ dla tych, ktorzy wyst~puj~ w ich 
imieniu, "demokracja" jest okrzykiem bitewnym w walce 0 rownose, 
o rowne przywileje i szanse. 6w bitewny okrzyk przybiera zazwyczaj 
postae wolania 0 wolnose; oto powod, dla ktorego ta walka opisywana 
bywa zwykle jako "emancypacja", termin, ktory pierwotnie oznaczal akt 
prawny, na mocy ktorego dziecko stawalo si~ niezaleme od ojca. Rzeczil 
wazn~ jest wszakZe dostrzezenie r6Znicy pomi¢zy tym wolaniem 0 wol
nose a wolaniem, jakie rozlega si y, gdy w walce chodzi 0 demokracj~ 
politycznil. W pierwszym bowiem przypadku wa!czilcy 0 demokracj~ siljuz 
zazwyczaj rowni w sensie greckiej isonomia, rownosci wobec prawa. Tym, 
o co toczy siy walka, jest nie wolnose, ale moi:liwose korzystania z niej 
w sposob bardziej efektywny. IUedy francuska burZuazja przed Rewolucjil 
czy robotnicy w drugiej polowie XIX wieku prowadzili walk~ 0 demokra
cjy, alba kiedy wspoiczdnie jakies faktycznie b~dZ we wlasnym mniemaniu 
uposledzone grupy mowi~ 0 potrzebie "wiykszej demokracji", w formal
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nym, politycznym sensie s,! JUz one wolne i rowne. Mog,! uczestniczyc 
w wyborach i teoretycznie posiadaj,! nawet rowne szanse bycia wybranym. 
W rzeczywistosci jednak nie interesuje ich to, kto nimi rZ,!dzi; przedmiotem 
ich troski jest moZliwose uzycia swej wolnosci na r6wni z tymi, kt6rych 
okrdlaj,! jako "klasa rz'!dz'!ca", "establishment" czy "uprzywilejowana 
mniejszosc". 

Niech mi wolno b¢zie dodac, it: choc polityczne i spoleczne znaczenia 
tenninu de m 0 k r a cj a r6zni,! si~ w spos6b istotny, istnieje cos takiego, 
jak historyczna logjka w rozwoju od demokracji czysto politycznej do 
demokracji spolecznej. W wi~kszosci przypadkow narody pocz'!tkowo 
godz,! si~ na "rz,!dy sprawowane przez swobodn,! i dobrowoln,! zgod~ 
wszystkich" w sytuacji, kt6ra pozwala kilku bogatym i wyksztalconym 
czynic to, czego dusza zapragnie, podczas gdy liczne rzesze pozostaj,! bez 
maj'!tku, bez dost~pu do wyksztaleenia i przy dose ograniczonych moz
liwosciach sen sown ego u:iycia swej wolnosci. Poniewaz zas ci ostatni 
stanowi,! wi~kszosc, b¢,! oni d,!zyc do rz,!dow sluzq.cych w pierwszej 
kolejnosci ich sprawie i ostatecznie eel ten osi,!gn,!. To, co powstanie, to 
sytuacja dokladnie przeciwna arytokratycznej idei nieodl,!cznej od trady
cyjnego etycznego poj~cia wlasciwego porz,!dku politycznego: na jego 
szczycie znajd,! si~ nie jednostki najlepsze, ale ci, ktorzy s,! najbardziej 
sklonni ulec pragnieniom wi~kszosci, i to oni bl[!d,! wladcami, oni utworZ'! 
rzq.d. 

Zanim jednak zatrzymam si~ przy relacji pomi¢zy politycznym 
a spolecznym wymiarem demokracji, chcialbym dorzucic slowko na temat 
trzeciego pojl[!cia. Jest ono rzadko swiadomie zauwazane i zazwyczaj 
wspomina si~ 0 nim jedynie wowczas, gdy jakid post~powanie chce si~ 
scharakteryzowac jako demokratyczne bq.di niedemokratyczne. Dlatego 
nazw~ je pro c e d u r a I n y m czy tez be haw i 0 r a I n y m poj~em demo
kracji. Gdy, przykladowo, na zebraniu zespolu kierowniczego w jakiejs 
szkole podj~ta zostaje decyzja wbrew stanowisku przedstawicieli jakiejs 
mniejszosci, ktorzy nast~pnie oSwiadczajq., iz decyzji tej nie zaakceptujq., 
b¢zie si~ ich oskarzae, ze nie Sll demokratami. Podobnie w dyskusji 
poprzedzajq.cej decyzj~ rzecznik mniejszosci rri6glby apelowae do wi~kszosci, 
iz sprawiedliwie i demokratycznie byloby przynajmniej c~Sciowo uznae 
propozycj~ mniejszosci. Albo, by wspomniec niedawny przyklad po
chodzq.cy z Niemiec, jakas partia moglaby pozyskae poplecznikow twier
dzq.c, ze wejdzie w koalicj~ z innq. parti,!, a nast~pnie postq.pic inaczej. Jei:eli 
zachowanie tego rodzaju zostanie nazwane niedemokratycznym, to rna sil[! 
na uwadze nie tyle okreslone reguly jakiegos systemu politycznego czy 
rozwoj u zmierzajqcego do wi~kszej rownoSci, co raczej pewne normy 
ludzkiego post~powania . To trzecie poj~ie demokracji posiada bardzo 
wyrainy sens moralny; jest czyms w rodzaju kwintesencji moralnych norm 
zachowania ludzi zyjqcych w systemie demokratycznym. 

DtM tym, czego bylismy swiadkami w ciqgu ostatnieh pi~tnastu ezy 
dwudziestu lat, byl pot~zny awans drugjego, spolecznego poj~cia demo

http:chodzq.cy
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kracji. Powody takiego obrotu sprawy s~ roinorakie. Moina by wymienic 
przystosowanie sit;: Kosciola katolickiego do wspolczesnego swiata w na
stt;:pstwie Vaticanum II, jak rowniei do olbrzymiego oddzia/ywania, jakie 
na nasz~ kulturt;: mialy rozmaite odcienie zachodniego neomarksizmu. 
Moina by tei przywolac datuj~cy siy od niedawna wzrost :znaczenia 
przypisywanego prawom czlowieka czy obecne bardzo powszechne zatros
kanie problemami spolecznymi. Wreszcie, last but not least, moina by sit;: 
zastanawiac, czy przemiany te przynajmniej czt;:sciowo nie stanowi~ wyrazu 
naszkicowanej jui historyc:znej logiki. 

Osobiscie mniej interesuj~ mnie przyczyny, a bardziej konsekwencje 
tego rozwoju i chcialbym wysunCl-c tu twierdzenie, ii oslabil on w spos6b 
:znacz~cy naszCl- trosky 0 wolnosc. Na wolnosc kladzie bowiem akcent nie 
idea demokracji spolec:znej, a idea demokracji polityc:znej; idea demokracji 
spolecznej, ktor~ moina by rowniei nazwac demokracj~ dobrobytu, 
akcentuje natorniast r6wnosc. Dawno jui: zauwaiono, Ze nacisk poloiony 
na rownosc prowadzi do zmniejszenia troski 0 wolnosc. Podkreslal to de 
T ocqueville w swoim studium nad Stanarni Zjednoczonymi w latach 
30-tych ubieglego stulecia. Moina by wysunCl-c obiekcjy, ie jako czlonek 
francuskiej arystokracji w rownym stopniu zdegustowany co zafascynowa
ny tym, co zaobserwowal, myslal 0 wolnosci przez pryzmat arystokraty. 
Zauwaiyl on przenikliwie, ii iycie oparte na przywilejach :zniknie wraz 
z rozprzestrzenianiem sit;: demokracji . Na tej podstawie twierdzi sit;: dzis 
czt;:sto, ie wzrastaj~ca r6wnosc ostatecznie powit;:ksza rownosc wolnosci, 
jako ie liczba tych, kt6rym dane jest korzystac z owocow wolnosci, rosnie. 

Z pewnosci~ w argumentacji tej jest jakas doza slusznosci. leieli 
wolnosc jest prawem, z kt6rego nie moina korzystae, jest ona czyms 
niewiele wit;:cej nii slowem: jeieli ktos mowi mi, ii jestem wolny i mogt;: 
udac sit;: dok~d chCtr, lecz ja jestem zbyt slaby, aby w og6le chodzic, to 
wypuszczenie mnie na wolnosc jest niczym wit;:cej jak nikczemn~ sztuezk~. 
lednakie przy:znanie slus:znosci temu rozumowaniu nie moZe zamykae nam 
oczu na fakt, ie istnieje szereg wzajemnie powi~zanyeh sposobow, w jakie 
mandatowa r6wnose powoduje naloienie wtrdzidla wolnosci. Zaeznijmy od 
wyraienia moiliwej w~tpliwosei , ezy wzrost liezby tyeh, kt6ryeh moina 
nazwac spolecznie wolnymi, moie rzeczywiscie zostac seharakteryzowany 
jako powszeehny "przyrost wolnosci". Choe zaloienia wolnosci s~ z pew
nosci~ natury spolee:znej, stan byeia wolnym jest czyms w scislym sensie 
indywidualnym. Mowi~e wprost, wolne nie jest nigdy spoleezenstwo, leez 
raczej ezlonkowie pewnego rodzaj u spoleczenstw. Istnieje bardzo rzeezywi
sty sens, w jakim mowienie 0 przyroscie wolnosci dla wszystkich jedynie 
z racji wzrostu liczby tyeh, ktorzy w wolnosci maj~ udzial, jest rownie 
niedorzeezne jak twierdzenie, ii przykladowo moj wlasny bol wzmagaj~ te 
same dolegliwosci wystt;:puj~ce u innych ludzi. 

Czyms istotniejszym od tej semantycznej trudnosci jest wszakie fakt, ie 
we wsp6/czesnym spoleezenstwie ruch ku r6wnosci w wit;:kszosci przypad
k6w moie bye wykonany z powodzeniem jedynie przez panstwo i ie 
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panstwo nie moze nikomu dae czegos, czego nie zabralo komus innemu. 
W tej mierze, w jakiej wolnose - aby bye rzeczywist'l - wymaga srodkow 
materialnych, wszelka redystrybucja tych srodkow oznacza uszczuplenie 
warunku wolnosci kogos innego. Jezeli wlasnose ziemsk,! posiadaj,! tylko 
nieliczni, to tylko oni mog'l cieszye si~ tym rodzajem wolnosci, jaki 
zapewnia posiadanie wlasnosci ziemskiej. Jdli t~ wlasnose porozdzielamy, 
niew'ltpliwie osi'lgniemy wi~ksz'l rownose, a przez to powi~kszymy liczb~ 
tych, ktorzy mog,! cieszye si~ wynikaj'lc,! z niej wotnosci'l, ale uszczuplimy 
wolnosc pierwotnych wlascicieli. Kiedy na osoby osi,!gaj,!c wyzsze do
chody panstwo naklada wyzsze podatki niz na osoby 0 dochodach 
nizszych, tym ostatnim pozostawia ono wi~ej wolnosci, ale ogranicza 
wolnose osob nalei:'!cych do pierwszej z wymienionych grup. 

Moina by, jak to czyni wielu, odparowae, ze wprawdzie moze tak bye 
istotnie, lecz jest to sprawiedliwe. Argument podstawowy brzmi, ze jest 
niesprawiedliwosci'l, jezeli jedni mog,! si~ cieszye swoj'l wolnosci'l a inni 
nie. Jednakze gdyby nawet byl to argument prawdziwy (a jest prawdziwy 
jedynie w ograniczonym zakresie), prawd'l pozostaje wszakze rowniez to, iz 
w dziedzinie ekonomii rownosc osi,!ga si~ kosztem czyjejs wolnoSci. 
Wydaje si~, 'ze pod pewnym wzgl~dem odnosi si~ to rowniez do dziedzin 
pozaekonomicznych. W ostatnich dekadach wszyscy bylismy swiadkami 
upowszechnienia si~ wyksztalcenia uniwersyteckiego, ktore obniiylo zarow
no przeci~tny poziom owego wyksztalcenia, jak i perspektywy zawodowe 
uniwersyteckich absotwent6w. Nawet cos tak prostego jak elegancki ubi6r 
zatraca SW'l szczegoln'l wartosc, swoj uprzywilejowany charakter i sw'l 
pehu! wyrazu wolnosc, jesli wszyscy zaczynaj'l ubierae si~ w ten sposob. 

Innym powodem, dla ktorego zwi~kszona r6wnose poci'lga za sob'l 
zmniejszenie wolnosci przynajmniej niekt6rych, jest fakt, ze rozdzielanie 
bogactwa, jakie obserwujemy dzis we wszystkich demokracjach zachod
nich, wymaga coraz wi~kszego aparatu bi urokratyczncgo, wydaj'lcego 
coraz wi~ksz'l ilose regulacji. Pod tym wzgl~em skutki wzrastaj'lcej 
r6wnosci dobrobytu ponosz'! faktycznie wszyscy. Podczas gdy nowoczesne 
demokracje zaprowadzane byly, obok innych powod6w, takZe pod pretek
stem, ze zmniejszy to brzemi~, jakie panstwo naklada na ludzi, mamy 
obecnie bardziej rozbudowane panstwo niz jakiekolv.riek spoleczenstwo 
w przeszlosci. Pans two nasze jest co prawda panstwem opiekunczym, lecz, 
jak wszyscy wiemy, nawet najwi~ksza opiekunczosc moie stac si~ opresyw
na, jeSli l'lczy si~ ze zbyt wieloma wymaganiami. 

Osobiscie rue jest em ani wrogiem rownosci, ani zagorzalym przeciw
nikiem panstwa dobrobytu. lednakZe rzecz'! waZn,! wydaje mi si~ zauwaze
nie, ze awans spolecznego poj~cia demokracji rna swoj'l cen~. Nawet nasze 
zamoine spoleczenstwa nie zdaj'l si~ dose bogate, aby dalej rozszerzac sw6j 
system opiekunczy. Niezaleznie zas od tego cen'l, jak'l za system ten 
placimy, jest wolnose. Bye moze jest to cena nieunikniona i sprawiedliwa, 
ale nie pov.rinnismy zapominac, iz rzeczywiscie j'l placimy - niektorzy z nas 
plac,! wi~cej nii inni, lecz do pewnego stopnia czyni'l to wszyscy. 
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lstnieje jeszcze inny, rzadko zauwazany, aspekt tego zagadnienia. 
Wolnosc zarazem poci,!ga za sob,! jak i zaklada ryzyko niepowodzenia. To, 
ze Bog obdarzyl mnie woln'! wol,!, niesie z sob,! ryzyko, ze ja mogt(: sit(: Go 
zaprzec. To, ze jestem wolnym wlascicielem jakiegos przedsit(:biorstwa. 
poci,!ga za sob,! ryzyko, iz doprowadzt(: do jego ruiny. To, ze jestem 
czlonkiem wspolnoty wolnych ludzi, poci,!ga za sob,! ryzyko, ze nikt z nas 
nie bt(:dzie postt(:powal sprawiedliwie wzglt(:dem innych i ze wspolnota sit(: 
rozpadnie. OtM jednym z celow naszych zarnoinych demokracji jest danie 
kawemu zabezpieczenia, ktore oddzieli niepowodzenie od jego konsekwen
cji. leze\i jestem zbyt leniwy, by na serio pracowac, otrzymam publiczn,! 
zapomogt(:. leSli nie zadbam 0 swoje zdrowie, wylecz,! mnie panstwowe 
szpitale. leSli nie uskladam pienil(:dzy na starosc, otrzymam emeryturt(:. 
lei:eli zas zechCl(: poplywac sobie na kalifornijskiej plaiy, przepl(:dzi mnie 
starnt,!d policja konna, poniewaz grasuj,! tam rekiny; przepl(:dzi zamiast po 
prostu ostrzec - jak gdybym nie mial prawa podj,!c ryzyka. 

Taki obrot spraw wynika z jakiegos, by tak rzec, rozdt(:cia spolecznego 
pojt(:cia demokracji. lezeli osi,!gnit(:ta ma byc pelna rownose, panstwo musi 
baczye, aby nikt nie wypadl z szeregu. Musi ono zagwarantowae kazdemu 
bezpieczenstwo i to bezpieczenstwo nie tylko w klasycznym sensie, 
w ktorym pierwszym obowi,!zkiem panstwa byla ochrona iycia jego 
obywateli, lecz rowniez w tym obezwladniaj,!cym znaczeniu, ze panstwo 
musi troszczye sit(: 0 mnie, ilekroe podejmuj~ ryzyko uczynienia czegos, co 
w jakimkolwiek stopniu moze mi zaszkodzie. Panstwo troszczy si~ 0 mnie 
niezalemie ad tego, czy czegos dokonuj~ czy nie, czy troszczt(: si~ 0 to czy 
nie. 

Taki obrot spraw w odrruenny niz wymieniony poprzednio sposob 
naklada wolnosci wl(:dzidlo; podwaza on moj,! deterrninacjt(: do robienia 
uiytku z mej wolnosci. W istocie podwaza on moje przekonanie, iz 
wolnosc jest czyms wartosciowym, zas jego konsekwencj,! jest wzrastaj,!ca 
liczba obywateli, ktorzy ponad wolnose przedkladaj,! rownose i bez
pieczenstwo. Rownose daje im szanse lepszego losu , a bezpieczenstwo 
chroni ich przed wszelkim ryzykiem. eM warta jest wolnose, mysli coraz 
wi~ksza liczba obywateli, jesli poci,!ga za sob,! ryzyko - ryzyko porazki, 
ryzyko koniecznosci obrony, ryzyko, iz bt(:dt(: zmuszony do odpowiedzial
nosci za to, co robi~? 

Pierwotnie rownose oznaczala wyl,!cznie rownose ludzi wolnych wobec 
prawa; w ramach konstytucji, prawa, s'!downictwa wszyscy winni miee 
jednakowe szanse. Od konca wieku XVIII spolecznose zachodnia uswiado
mila sobie, iz takie poj~ie wolnosci jest zbyt puste. Wolnose, ktora ma bye 
rzeczywista, zaklada przeslanki mat e ria 1 n e. St,!d rozwoj spolecznego 
pojt(:cia demokracji na rowni z politycznym. lednakie z uplywem czasu 
powstala demokracja przyporrunaj,!ca hobbesowskiego Lewiatana: panstwo 
gwarantuj'!ce wolnosc wszystkim a przez to stopniowo j,! ograniczaj,!ce. 

W zwi,!zku z tym powstaje pytanie, co mozemy uczynie w obliczu tego 
zagrozenia. Rzecz jasna mozemy domagae sit(: rozs'!dnych granic dla 
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nowoczesnego pans twa dobrobytu. Niewiele to jednak pomoze, albowiem 
zbyt wielu ludzi - tak korzystaj~cych z jego darow jak i tych, ktorzy nimi 
administruj<! - zainteresowanych jest jego kontynuacj<! i wzrostem. Do 
pewnego stopnia jest to nawet sluszne zainteresowanie. Nowoczesne 
patistwo dobrobytu zmierza do zlikwidowania ubostwa, analfabetyzmu 
i nieludzkich warunkow. Oczywiste niebezpieczenstwo wywrocenia si~ na 
tej drodze zostanie najprawdopodobniej zazegnane z czysto ekonomicz
nych wzgl~dow. Wydatkowanie przez panstwo pieni¢zy na rzecz wszys
tkich stalo si~ zbyt kosztowne do sfinansowania nawet przy redystrybucji 
bogactwa; spl~drowanie maj~tkow wszystkich zyj'lcych wokol bogatych 
ludzi nie pozwoliloby bardziej rozbudowanemu systemowi opieki spolecz
nej nawet na utrzymanie biez~cych programow. Niezaleznie od wszyst
kiego, wspolczesna ekonomia wykazala, iz wywlaszczenie poprzez podatki 
i poci~gni~cia innego rodzaju posiada swoje granice, poza ktorymi staje si~ 
ono hamulcem dla produkcji. Upieczenie mi~sa z krowy, ktorlJ, nadal chce 
si~ doic, nie moZe zakonczyc si~ powodzeniem. 

Jak zatem mozemy pogl~bic rozumienie wolnosci i przekonac do niej 
nasze spoleczenstwa? Po pierwsze nie slJ,dz~, aby skuteczne bylo po prostu 
zachwalanie wolnosci i swobod. Ponadto fala, ktorej si~ przeciwstawiamy, 
jest zbyt pot~i:na, by dalo si~ j~ odeprzec przez powtarzanie slow, ktore 
wszyscy swietnie znaj~. Wszak przez ponad trzydzidci lat Wolny Zachod 
pelen byl pochwal wolnosci, a wci'lz wielu zwlaszcza mlodych ludzi wydaje 
siy nie miec wysokiego 0 niej mniernania. Z drugiej strony wolnosc, kt6r'l 
tak bardzo wychwalamy, stala siy w naszych czasach problemem; zbyt 
wielu ludzi nie wie, co z ni<! poczlJ,c. Juz raz ZachOd przeszedl przez to 
doswiadczenie w okresie mi¢zy dwiema wojnami swiatowymi: w latach 
dwudziestych i trzydziestych ludzie masowo ulegali fascynacji Zwi'lzkiem 
Radzieckim. W ich oczach wolnosc, kt6rej w Stanach Zjednoczonych, 
Anglii czy na kontynencie doswiadczali na co dzien, znaczyla niewiele 
w por6wnaniu z parciem pot~znych idei marksizmu i, z tych samych 
wzgl¢ow, nazizmu. Intelektualisci, ktorych zadaniem jest refleksja i dlate
go latwo ulegaj'l wykorzenieniu i alienacji wobec wszystkiego, co rna 
posmak tradycji, nade wszystko fascynowali si~ nowatorstwem tych 
ideologii, a nawet ich bezwzgl¢noscilJ,. 

R6wnie malo pozytku co zachwalanie zachodnich swobod przynosi 
proba ostrzezenia Zachodu poprzez wskazanie, co dzieje siy w Europie 
Wschodniej, w licznych krajach wschodniej Azji czy na Kubie. Od
dzialywanie solzenicynowskiego "GULagu" bylo tak ogromne jedynie 
z powodu ludzkiej slepoty. Poza nielicznymi wyj~tkami ksilJ,zka ta nie 
zawierala zadnych informacji nieznanych komus, kto chcial zaznajomic siy 
z tym, co dzialo si~ w Zwi~zku Radzieckim. Napisano na ten temat cale 
biblioteki, a jednak tylu ludzi - zbyt wielu - potrzebowalo jakiejs niew'lt
pliwie pot~i:nej indywidualnosci pisarskiej, aby dac siy przekonac. Jak 
powiada niemieckie przyslowie, wszystko rna swoje naturalne granice za 
wyj~tkiem ludzkiej glupoty. 
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Zauwazmy r6wniez, iz spora CZtrSe naszej mlodzieZy nie wie, co pocz'!c 
ze swoj~ wolnosci,! . BI,!ka si~ od eksperymentu do eksperymentu, od 
narkotykow do od urzaj,!ccj muzyki, od swieckich ewangelii zbawienia do 
skrajnie nied orzecznych sekt religijnych, od zwi,!zkow quasi-malzenskich 
do ekscytacji tym, co dzieje sitr w odleglych krajach. Niektorzy grz~n,! 
w tym lub innym z owych eksperymentow; inni trzezwiej<! i wyzbywaj<! sitr 
zludzen;jeszcze inni traq zdolnose zaangazowania sitr w cokolwiek,l,!cznie 
z wolnosci,! eksperymentowania. Liczba tych, ktorzy bez szwanku przecho
dz,! te doswiadczenia, jest prawdopodobnie znacznie niisza, niz sklonni 
jestesmy s,!dzie. 

Dlatego tym, na czym mUslmy sitr skoncentrowac, jest, jak mi siy 
wydaje, t reS cwo 1nos c i - wartosci ludzkie, ktore zakladaj,! wolnosc 
czyni,!cj,! z kolei bardziej wartosciow'!. Musimy sprobowac oderwae sitr od 
idei, ze ostatecznym sensem wolnosci jest moZliwose czynienia tego, na co 
sitr wlasnie rna ochottr, a co zapewne podsuwaj,! najbardziej elementame 
instynkty. lnnyrni slowy, broni,!c swobOd i naszego systemu politycznego, 
mUslmy przywrocic naszemu Zyciu codziennemu przynajrnniej niektore 
elementy tradycji arystokratycznej, ktora leZy u podloza swiata zachod
niego. Na coz bylyby nam swobody, jesli nie osi'!gntrlibysmy panowania 
nad sob'!, ktore jako jedyne pozwala nam przynajrnniej probowae bye 
ludZmi dobrymi. Bye moze Grecy i chrzescijanie sredniowiecza i wczesnej 
nowoZytnosci, ktorzy utrzymywali, iz skoro tylko wyzsze wladze czlowieka 
zapanuj,! nad nizszyrni, stanie si~ on automatycznie dobry, zanadto 
uproscili to zagadnienie. Za bardzo mysleli oni kategoriami boskiego 
pierwiastka uwitrzionego w zwierztrciu i dlatego s,!dzili, ze skoro tylko ten 
pierwszy zapanuje nad drugim, ow boski pierwiastek zwroci sitr ku Dobru 
niczym orzel powracaj'!cy do swego gniazda wysoko w gorach. Z pewnos
ci,! jednak mieli slusznose pod jednym wzg1~dem: po to, by swiat bardziej 
byl warty, aby w nim Zye, po to, by odkrye, jak korzystae z wolnosci we 
wlasciwy sposob, czlowiek musi pierwej uczynie bolesny wysilek zwrocenia 
sitr przeciwko sobie samemu. By posluzye sitr przykladem podanym przez 
C.S. Lewisa, czlowiek w stanie naturalnym jest jak pies pozostawiony na 
pustkowiu, brudny, niezdyscyplinowany, niemal nie zasluguj,!cy na milose. 
Dopiero kiedy zostanie wytresowany przez swego pana, gdy ten opanuje 
jego krn<!bm,! natur~ i spowoduje wyjscie na jaw jego ukrytej duszy, 
dopiero wowczas istotnie staje si~ on psem, ktory jest naszym przyjacielem. 
przyklad ten sluZy Lewisowi do opisania, w jaki sposob Bog uzywa bolu, 
by nauczye nas bycia Jego slugarni. Wydaje sitr jednak, iz moglby siy on 
rowniez odnosic do sposobu, w jaki my, istoty ludzkie, winnismy 
wychowywae zarowno samych siebie jak i nasze dzieci . Wolnosc jest 
instrumentem, ktory morna uzyc tak do dobrego jak i do zlego. Zadaniem 
naszym jest wyewiczenie siebie samych i innych w wykorzystaniu jej do 
tego, co tradycja zachodnia nazywala enot'!, do bycia czlowiekiem dobrym, 
czlowiekiem 0 rozwinitrtej w calej pelni ludzkiej naturze . Brzmi to bye moze 
abstrakcyjnie, ale proste przeslanie praktyczne, ktore bym z tego wyci,!g
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nlll, jest talcie, :ie wolnose ludzka posiada sw6j naturalny, inny niz 
samowola eel i ze eel, do kt6rego czlowiek uzywa swej wolnosci, nie jest 
czyms oboj,.:tnym. Ponadto czlowiek nie moze doeenie swej wolnosci, 
dop6ki nie zaakeeptuje wi,.:z6w narzuconych sobie samemu, wi,.:z6w tej 
drobiny dobra, kt6ra w nim jest, nalozonych na mrowie zwierz,.:cych 
pozlldan, na irracjonalnose, fanatyzm, na brak cierpliwosci i opanowania 
kt6re nim miotajll. Nie przekonamy naszej mlodziezy, pokolenia, w let6
rym wszyscypokladamy nasze nadzieje, do wartoSci wolnosci, 0 ile nie 
nauczymy jej ponownie, ze bycie wolnym i uiywanie swej wolnosci 
w spos6b sensowny pocillga za sobll wysilek, kt6ry jest nieuchronnie 
bolesny. 

Bye moze przeslanie to sprawia wra:ienie beznadziejnego. Jak bowiem, 
w swiecie tak chaotycznym pod wzg\¢em duchowym jak nasz, mamy 
uratowac nasze swobody, jeze\i zaklada to jaklls morainll przemianrr 
u ogromnej liczby naszych wsp6lobywateli? Jak ma sirr to nam w og61e 
udac, jezeli los demokracji zaiezy od tak prostej rzeezy, jak osobista 
postawa moralna kazdego bez wyjlltku indywidualnego czlowieka? Jak 
moma uksztaltowae nowll swiadomose co do amerykanslciej i europejslciej 
wolnosci, jdli wszystko zalezy od odnowy morainej? 

Nie posiadam gotowej odpowiedzi na to pytanie. Chcialbym natomiast 
przytoczye odpowiedz, jakll sugeruje Arystoteles na ostatnich stronach 
swojej Etyki Nikomachejskiej. Zakonczywszy swe monumentalne dzielo, 
jalcim bylo stworzenie pierwszego w historii Zachodu calkowicie przemys
lanego systemu etycznego, rozwaia on kwesti,.: czy prawa i reguly mogll 
rzeczywiscie wesprzeC moralnosc i dochodzi do wniosku, iz zazwyczaj 
moralnose jest od nich niezalema. NastrrPnie jednak dodaje, :ie bye mo:ie 
wystarczyloby, gdyby czlowiekowi wolnemu udalo si,.: nauczye wlasne 
dzieci, swych przyjaci61 oraz slugi, czym jest dllzenie do dobra. Moma 
prowadzie na ten temat wyklady, organizowae konferencje poswirrcone 
wolnosci, glosie jll z ambony, ale jedynym rzeezywistym sposobem, by 
przedluzye jej trwanie, utrzymae jll i ochronie, jest dawanie osobistego 
przykladu w naszym wlasnym zyciu wiedzionym w kr,.:gu tych niewielu 
ludzi, kt6rych znamy osobiscie. 

Nikolaus Lobkowicz 
ttum. Marek Klimowicz 

NNlCOLAUS LOBKOWlCZ, ur. 1937, lilozof polityki, rektor Uniwersytetu 
Katolickiego w Eichstiitt. 
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JAK SI~ RZADZA SZWAJCARZY 


• Kto rz~dzi Szwajcari~ 

Przyjmijmy, ie Szwajcarill rzlldzi "Iud" czyli "suweren" czyli Szwaj
carzy. Nie jest to bynajmniej zaloienie oczywiste: od samych Szwajcarow 
moma usfyszec, ie wlaSciwa odpowiedi na pytanie "kto rzlldzi w Szwaj
carii?" nie brzmi wcale "Iud" czy "suweren"; Szwajcarill rzlldzll bowiem 
kierownicze gremia "partii rZlldowych", tj. partii, ktore od ponad trzy
dziestu lat niezmiennie wchodzll w sklad rZlldu. Inna opinia glosi, i:e 
"naprawd~" szwajcarskll politykll kierujll owe wielkie partie, ale wraz 
z organizacjami wyraiajllcyrni in teresy najbardziej wplywowych grup 
spolecznych. Wsrod tych organizacji wyrnienia si{: zwi:tzki zawodowe, 
organizacje pracodawcow i inne lobby. Spotyka si~ tei opini~, ie Szwaj
carill rzlldzll banki, a kolejna, najbardziej "demaskatorska", wskazuje na 
zwi(!Zki wie\kiej finansjery z mi~dzynarodowyrn swiatem przest~pczym: 
Szwajcaria jest pralnill brudnych pieni~zy - twierdzi Jean Ziegler. I z tych 
zwillzk6w mialyby si~ wywodzic si/y, kt6re rzeczywikie rzlldzll Szwajcarill. 
Sll tei tacy, kt6rzy mowill, ie 0 najwamiejszych sprawach decyduje rZlld 
i rzlldowa biurokracja, sWll fachowoScill gorujllca nad "Iudem" i jego 
reprezentantami . 

• Kto jest Szwajcarem czyli commune bourgeoisiak 

Przyjmijmy jednak na razie, ze Szwajcarill zgodnie z konstytucjll rzlldzi 
"suweren" czyli wlaSnie Szwajcarzy. Nie uwolnimy si~ w ten sposob od 
dalszych, tei tylko z pozoru latwych pytan. Na przyklad od pytania: "kto 
jest Szwajcarem?" czy moze: ,jak si~ zostaje Szwajcarem?" Przeczuwajllc, 
ze nie jest to pytanie proste, poprosilem kiedys swojll gospodyni~ 
o pomocnll lektur{:. Dostalem m.in. Guide civique fribourgeois czyli 
Fryhurski przewodnik ohywa/elski, ktory gmina Granges-Paccot miala 
zaszczyt jej wr~czyc a l' occasion de sa promo/ion civique 15 listopada 1978 
roku. IdllC za dobr'l rad'l, zacZlllem czytac. W przedmowie znalazlem 
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potwierdzenie wiedzy uzyskanej juz dawno: Szwajcaria jest ogromnie 
zromicowana. Dlatego autorom rue przemknyla nawet mysl, by ich 
przewodnik mial bye przewodnikiem dla wszystidch wchodzqcych w zycie 
polityczne mlodych Szwajcarow. Mysleli jedynie 0 przewodniku dla calej 
Szwajcarii romansidej. Ale i to bylo ruemoiliwe. "Liczne osobliwosci 
naszej organizacji politycznej sprawily - piszq - ze projekt taid okazal siy 
nie do zrealizowania." 
. Pierwsze strony Przewodnika poswiycone Sq gminie Granges-Paccot. 
Moma siy wiyc np. dowiedziee, ze najwczdniejsza wzrnianka 0 niej 
znajduje si~ w dokumencie z 1179 roku, ze jej powierzchnia wynosi 396 ha 
czyli 1100 poses frihourgeoises. Mowa tez 0 zmianach demograticznych: 
w 1811 bylo 164 mieszkancow, w tyro 49 bourgeois, 103 fribourgeois, 
3 conjederes, 3 etrangers; a w 1970 - 1303 mieszkancow, w tyro 15 
bourgeois, 691 fribourgeois, 403 confMeres, 194 elrangers. Oczywiscie liczby 
mniej mnie zaj~ty. Bardziej interesujqca wydala rni si y sarna zasada 
klasytikacji. 0 ile latwo siy bylo domyslic, ze etrangers to obywatele panstw 
obcych, conjederes - Szwajcarzy pochodzqcy z innych kantonow, afrihour
geois - mieszkancy z kantonu frybursidego, 0 tyle tajemnicza pozostawa
la kategoria bourgeois. Kim Sq owi bourgeois gminy Granges-Paccot? 
Dlaczego ich liczba zmalala, choe liczebnose wszystkich innych kategorii 
wzrosla? 

Otoz okazuje siy, ze bourgeois, choe tak rueliczni, stanowiq w gminie 
Granges-Paccot (i w kazdej innej gminie szwajcarskiej) wamq grupy 
mieszkancow - gmin~ w gminie - ktora rna SWq specjalnq nazwy commune 
bourgeoisiale. Tylko oni cieszq si y pewnymi prawami: mogq zarzqdzac 
wspolnym majqtkiem gminy, np. wspolnymi lasami czy Iqkami, i majq 
prawo do udzialu w korzysciach, jakie ten wspolny majqtek przynosi. 
Tylko oni majq prawo do opieid ze strony gminy w razie koniecznosci 
spowodowanej chorobq czy podeszlyro wieidem . Tego ostatniego prawa 
nie traq tahe wtedy, gdy mieszkajq gdzie indziej: commune bourgeoisiale 
jest ostatniq ostojq, ktorej siy nigdy nie traci. Kazdy Szwajcar jest 
czlonkiem jakiejs commune bourgeoisiale. 1 zeby bye Szwajcarem, trzeba 
stae siy bourgeois w jakiejs commune. To zas moze nastqpie na kilka 
sposobow: przez urodzerua - dziecko staje siy bourgeois w gminie swego 
ojca, przez adopcj~, przez malzenstwo, ktore otwiera drog~ do szybszej 
naturalizacji i przez zwyklq naturatizacj~, kt6rej warun idem jest co 
najmniej 12-1etni pobyt w Szwajcarii i przyj~cie do grona bourgeois 
w jakiejs gminie. To przyj~cie jest zazwyczaj obwarowane r6znymi 
warunkami: odpowiednim stopniem asyroilacji, znajomosci q lokalnego 
dialektu, a tahe warunkami tinansowyrni. Bourgeoisie moze siy okazae 
kosztowna, jej cena wynosi niekiedy nawet ponad 20 tysiycy frank6w. 
Czasem bourgeoisie jest rue do zdobycia drogq naturalizacji: gmina 
Zermatt, na przyklad, od 1889 nie naturalizowala nikogo. 0 tych 
dodatkowych, takze fmansowych warunkach przyjycia do swego grona 
rozstrzyga wlasnie commune bourgeoisiafe. 
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• Najpienv gmina... 

Gmina odgrywa w iyciu Szwajcara rol~ podstawowl! nie tylko dlatego, 
ze z nil! zwil!Zanejestjego obywatelstwo i prawo do dozywotniej opieki, ale 
tez dlatego, ze to na poziomie gminy rozgrywa si~ olbrzymia Hose jego 
i:yciowo wainych spraw. Dla wyjasnienia trzeba dodac, ze tymi i:yciowo 
waznymi sprawami zajmuje si~ gmina inaczej poj~ta - wsp6lnota, ktorej 
czlonkarni Sl! wszyscy pemoprawni mieszkancy. Ze gminy tak rozumiane 
- a wi~ gminy jako skupiska mieszkanc6w, Sl! czYmS innym od communes 
bourgeoisinles, widac z liczb: tych pierwszych jest ponad 3 tysil!ce, tych 
drugich - ok. 2 tysi~y. Gdy si~ m6wi "gmina" (Gemeinde, commune), to 
moze to tei: znaczyc jeszcze kilka innych rzeczy: np. gmin~ szkolnl! 
(Schulgemeinde), ktorej zadaniern jest utrzymanie miejscowej szkoly, alba 
tei gmin~ - wsp6lnot~ plaqcych (na rzecz gminy) podatki. MoZe si~ 
przeciei: zdarzyc, Ze ktos rna na terenie gminy majl!tek i choc nie jest 
w gminie ani bourgeois, ani rnieszkancem, to jednak placi na jej rzecz 
podatek. Ma wowczas prawo uczesniczyc w gminnym zebraniu pod at
nikow, ktore nazywa si~ assemb/ee des contribuables. Wainymi instytuc
jami gminnymi sl! parafie. Bywa oczywiScie, ze mieszkancy tej samej gminy 
nalezl! do roinych parafii, chocby dlatego, ze Sl! roinych wyznan. 

Mowil!c "gmina" rna si~ zazwyczaj na rnysli gminy--wspolnot~ miesz
kancow. Najwyzszl! w1adzl! w tak rozurnianej gminie jest zgromadzenie 
zwykle (l'assemblee ordinaire) czyli zgromadzenie wszystkich mieszkanc6w, 
kt6rzy ukonczyli 20 lat i cies~l! si~ pelnil! praw. Zgromadzenie to 
zatwierdza budzet gminy i rozliczenia fmansowe, decyduje 0 podj~ciu 
budowy bl!di reperacji obiekt6w gminnych, aprobuje zakup i sprzedaz 
gminnych nieruchomosci i ruchomosci, wyraza zgod~ na zacil!gni~cie przez 
gminy poiyczki, mianuje na trzy lata kontroler6w wydatk6w i wplywow 
gminy. W gminach wiykszych zgrom~dzenie zwykle zast~uje wybierany 
w wyborach powszechnych parlament gminy (Ie conseil genera!), kt6rego 
liczebnosc zalei:y od wielkoSci gminy. 

Wladzl! wykonawcZl! gminy jest rada gminy (Ie conseil communa!), na 
czele kt6rej stoi syndyk. W Granges-Paccot sklada siy ona z 9 czlonk6w, 
kt6rym podlegaj'l poszczeg61ne "wydzialy". Jaki jest zakres kompetencji 
gmiIlY widac z wyliczenia owych wydzial6w: syndykatura i administracja 
ogolna - finanse - wodocil!gi - budynki i budownictwo komunalne - drogi 
- szkoly - opieka i sluiba socjalna - policja lokalna, wyw6z smieci, 
oczyszczalnia sciek6w - maj'itek komunalny, lasy, plan zagospodarowania. 

W wielu gminach Szwajcar rozstrzyga sam nie tylko 0 spolecznej 
infrastrukturze swej gminy: jako czlonek Schulgemeinde decyduje 0 wybo
rze nauczyciela, jako czlonek parafii - 0 wyborze proboszcza, rna wreszcie 
wplyw na wyb6r s~ziego. Gdy zas m6wi si~, na przyklad, ie do 
kompetencji gminy naiei'i drogi, znaczy to, ie nawet przeprowadzenie 
autostrady federalnej wymaga zgody zainteresowanych gmin. 

Paradoksalnie, ta tak daleko idl!ca autonomia gminy nie jest ugrun
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towana w konstytucji federalnej. Moina to tlumaczyc dwojako: albo w ten 
sposob, Ze tworcy konstytucji z 1848 roku uznawali autonomi~ gminy za 
cos tak naturalnego, ie ai nie wymagaj~cego regulacji prawnej, albo tei, 
ie - respektuj~c osobliwosci systemow prawnych poszczegolnych kan
tonow - nie chcieli narzucac ogolnych rozstrzygni~ na poziomie federacji. 

Czyiby wi~c rola i znaczenie gminy byly odmienne w poszczegolnyr.h 
kantonach? Rzeczywiscie tak jest. Odmienna jest jui odpowiednia ter
minologia: syndyk nazywa si~ gdzie indziej prezydentem gminy albo 
podesta. Wainiejsze jest jednak, Ze odmiennie wygl~da stopien uzaleinienia 
od centralnej wladzy kantonalnej. W niekt6rych kantonach ta zaleinosc 
jest niewielka. W innych - daleko idllca. Kantonem najbardziej seen
tralizowanym jest kanton Vaud (czyli Waadtland), kt6rego stoliq jest 
Lozanna. W konstytucji kantonalnej gminy Sll podporz~dkowane kan
tonowi (suborddnnees a I'Etat) . Symbolicznym wyrazem tego podporz~d
kowania jest ceremonial zatwierdzania nowo wybranych wladz gminnych 
przez prefekt6w czyli wyznaczonych przez panstwo naczelnik6w 19 
okr~gow administracji kantonalnej . 

• ... potem kanton ... 

To zroinicowanie pozycji gmin jest jednym z wielu przejaw6w kom
promisowego charakteru konstytucji z 1848 roku, ktora dala poczlltek 
nowoczesnej Szwajcarii i zakonczyla ostatni~ szwajcarsk~ wojn~ domow~ 
- starcie rzecznikow modemizacji z konserwatywnymi obroncami dotych
czasowych porzlldk6w. 

Czym byla Szwajcaria do roku 1848? Podczas zjazdu historyk6w 
szwajcarskich, ktory odbyl si~ jesieni~ 1991 roku, slyszalem wielokroc 
opini~, wedIe kt6rej do polowy XlX wieku wlasciwie nie bylo Szwajcarii: 
byl tylko lumy zwi~zek panstw - Staatenbund, z ktorego dopiero mialo 
powstac panstwo federalne - Bundesstaat. To, Ze ta dawna Szwajcaria byla 
rzeczywiscie raczej lumym zwi~zkiem samodzielnych panstw-kantonow, 
kt6re bi/y wlasn~ monet~, pobiera/y na granicach cia, poslugiwaly si~ 
wlasnymi miarami i wagami, stanowilo przeszkod~, ktorej usuni~ia 
pragn~li przemyslowcy, kupcy i finansisci z Zurychu i Berna. Nie mogl si~ 
bowiem rozwijac nowoczesny przemysl i handel w tym politycznie roz
bitym mikrokosmosie, w kt6rym ruch ludzi i towar6w utrudnialy granice, 
cia i osobliwosci politycznych ustroj6w. 

Jak bardzo lumy byl 6w zwi~k pailstw poprzedzaj~cy nowoczesne 
panstwo szwajcarskie, swiadczyc moZe ito, ie jednym z czlonk6w konfederacji 
bylo ksi~stwo Neuchate1, ktorego suwerenem byl krol pruski. Pretensje 
pruskie do Neuchatel nie usta/y nawet po roku 1848, co omal nie zakonczylo 
si~ wojn~. Kompromisowe rozwi(!Zanie, jakie udalo si~ znalezc, zezwalalo 
wladcom Prus uZywaC dawnego tytulu w zamian za rezygnacj~ z rzeczywistej 
wladzy. Tak wi~ jeszcze cesarz Wilhelm II uiywa/ tytulu ksi~a Neuchatel, 
choc nie bylo jui ksi~stwa. a pozostal zwyk/y kat}ton szwajcarski. 
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Slady tego dawnego zroinicowania spotyka si~ w Szwajcarii na kaidym 
kroku. W drobiazgach: jak widzielismy w gminie Granges-Paccot hektary 
nadal przelicza si~ skrupulatnie na poses fribourgeoises; w mentalnosci: 
znawcy twierdz'!, ze w Neuchatel atmosfer~ miasta ci,!gie wspoltworz'! 
kalwinizm, konserwatY2m i pewne tendencje rojalistyczne - rna to m.in. 
znujdowae wyraz w szczegolnie starannej francuszczymie, z ktorej to 
miasto jest znane nie tylko w Szwajcarii; w kOllCU w ustroju politycznym: 
zwyci~scy modernisci pozostawili kantonom tyle niezaleinosci, ile moina 
bylo pogodzie z wymogami nowoczesnej infrastruktury gospodarczej 
i spolecznej. To dlatego autorzy Guide civique fribourgeois zrezygnowali 
z napisania przewodnika obywatelskiego dla calej Szwajcarii romanslciej. 

Kantony pozostaly (prawie) panstwami. Gdy wi~ bank nazywa si~ np. 
Banque de I'"Etat de Geneve, to naJefy to rozumiec "Bank Panstwa 
Genewslciego". Gdy zaS w przedmowie do swej ksi,!zlci znajomy historyk, 
wyliczaj,!c swoich wspolpracownikow, podaje przy kaidym nazwisku 
nazw~ kantonu. z ktorego wspolpracownik pochodzi. to dlatego. ze 
Szwajcar jest Szwajcarem tylko ad usum swiata zewn~trznego; u siebie, 
"'!ewn'!trz Szwajcarii, Szwajcar jest gl6wnie i przede wszystkim ein Wa//iser, 
em Fiindner, ein Luzerner, un fribourgeois, un vaudois, etc. I wame jest 
wlasnie pochodzenie: ktos moze od lat nie mieszkae w kantonie solurskim 
(Solothurn, Soleure), ale zawsze b~zie ein Solothurner. 

Fryburski przewodnik obywatelski w rozdziale zatytulowanym L 'Eta.l de 
Fribourg nie pozostawia w'!tpliwoSci: "Kanton Fryburslci jest panstwem 
suwerennym czy niepodleglym · (.,.), Rz,!dzi si~ sam swoimi wlasnymi 
prawami ( ... ) Konstytucja fryburska zostala przyj~ta w glosowaniu w 1857 
r'oku, a poprawlci wprowadzone do niej glownie w 1921, 1971 i 1992 
zostaly zaaprobowane przez obywateli." 

Oczywiscie, ta suwerennose, choe potwierdzona przez konstytucj¥ 
federaln,! (art. 1 m6wi, ze Szwajcaria sklada si~ z ,,23 suwerennych 
kantonow"), jest ograniczona. Mylilby si~ jednak ten, kto by s,!dzil, ze owe 
konstytucyjne zwroty S,! tylko szacownymi reliktami przeszlosci, z kt6rll 
wspolczesna praktyka Szwajcarii rna niewiele wspolnego. Ze kantony sll 
(prawie) panstwami, s,!dzic mozna i po tym, jak wain,! jest kwestia granic 
pomi¢zy kantonami. DOkladniejsze przyjrzenie si~ mapie Szwajcarii jest 
pouczaj'!ce, Gdyby ktos chcial np. dostae si~ z Yverdon-Les--Bains do 
Neuchatel wschodnim brzegiem jeziora Neuchatel - b~zie musial sZeScio
krotnie przekraczae granice kanton6w: Vaud, Fryburg, Bern i Neuchatel, 
i to wszystko na przestrzeni ok. 50 lcilometrow. Oczywiscie dla turysty nie 
rna to wi~kszego znaczenia. Dla miejscowych - rna. Historyczne. Religijne. 
A takze fmansowe: wsrod wielu zachowanych uprawnien kantony majll 
bowiem rowniez prawo do nakladania podatk6w i korzystaj,! z tego prawa 
w bardzo rozny sposob, tak ze obci,!zenia podatkowe obywateli w po
szczegolnych kantonach mog'! si~ tez znacznie roinie. 

Kantony majll wi~ wlasne konstytucje, wlasne prawa, wlasne systemy 
wymiaru sprawiedliwosci. W takich dziedzinach jak szkolnictwo. stanowie
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me 1 wykonywanie prawa, opieka spoleezna, polieja, budowa drog ezy 
w sprawaeh stosunkow z kosciolami kantony SOl rzeezywiScie bardzo 
samodzielne. Klasycznym przykladem dziedziny, ktor,! niemal w ealosci 
pozostawiono samodzielnym deeyzjom kantonow, jest szkolnietwo. Wpra
wdzie federaeja rna, na podstawie osobnego artykulu (27) konstytueji, 
prawo do ustanowienia federalnego uniwersytetu, ale z prawa tego nie 
skorzystala. Istniej~ natomiast dwie federalne wyzsze szkoly politeehniez
ne. Poza tym ed ukaeja na poziomie uniwersyteekim i niZszym jest domenll 
kantonow i gmin. 

Konstytucyjne rowice rni~zy kantonami s~ znaezne. Konstytueja 
federalna wyznaeza jedynie ogolne demokratyczne i republikanskie ramy. 
W tyeh ramaeh mieszez~ si~ jednak systemy bardziej seentralizowane (np. 
w kantonaeh Szwajearii romanskiej) i mni~j seentralizowane (systemy 
dernokraeji parlamentarnej) oraz systemy demokraeji bezposredniej (kan
tony i polkantony: Glarus, Obwalden, Nidwalden, Apoenzell-Ausserr
hoden i Appenzell-Innerrhoden). W niektorych kantonach struktury 
posrednie pomi~zy kantonem i gmin~ (Bezirk lub district czy arron
dissement) odgrywaj~ wi~ksZll, w innych rnniejsZll rol~. 

Pod wieloma wzgl~ami polityczna pozycja poszczegolnego obywatela 
jest na poziomie kan tonu mocniejsza od jego pozycji na poziomie federaeji. 
o ile, na przyklad, na poziomie federaeji prawo "iniejatywy ludowej" 
dotyezy tylko konstytucji - tzn. odpowiednio liezna grupa obywateli moze 
si~ domagac zmian w konstytucji - 0 tyle na poziomie kantonu prawo takie 
d'otyczy taue zwyklych ustaw. 

Szczegolnie mocna jest pozyeja obywate\i w tych kantonach, ktore 
zachowaly rMne formy demokraeji bezposredniej. Najwawiejsz~ z tyeh 
form jest tzw. Landsgemeinde. Jest to konstytucyjne zebranie prawodawcze 
obywate\i kantonu, odbywane pod golym niebem z zachowaniem calego 
dawnego ceremoniatu, podczas ktorego rozstrzyga si~ najwamiejsze pro
blemy polityczne i legislacyjne. Do niedawna Landsgemeinde byla wyl~cz
nie spraw~ "kflrgu wolnych mr;zow". NajdluZej przed dopuszczeniem 
udzialu kobiet pronil sit; polkanton Appenzell-Innerrhoden. Ale i on 
musial w 1991 roku ust~pic. Ten sam polk anton wyromia si~ i winny 
sposob: prawo inicjatywy ustawodawczej przysluguje w nim kazdemu 
obywatelowi z osobna. ' 

W wiykszosci kan tonow demokracja jest jednak demokracj~ posredni~: 
suweren wybiera swych parlamentarnych przedstawicieli. Parlamenty kan
tonalne nazywaj~ si~ roznie: Grosser Rat, Kantonsrat, Landrat, Gran 
Consiglio, Grand Conseil, a w kantonie J ura po prostu - Pariement. 
Parlamenty te licz~ od 52 czlonkow (Obwalden) do 200 (Zurych) i S'l 
wybierane na rome okresy: od roku (Appenzell-Innerrh.oden) do 5 lat 
(Fryburg). Podobne jest jedno: godnosc czlonka pariamentu jest honoro
wa. Romie tez nazywajll si~ wladze wykonaweze poszczegolnych kan
tonow: Rel{ierungsrat, Stao.tsrat, Standeskommision, Consiglio di Stato, 
Conseil d'Etat, a w J urze - znow po prost\) Gouvernement. Choc 
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w wi~kswsci kantonow czlonkowie rzlld u sll etatowymi urz~dnikami, nie 
brak i takich kantonow, gdzie rowniez czlonkowie rZlldu pelnill swe 
funkcje honorowo . 

• ...08 koileu: "Bund" czyJi Bemo 

Jesli zakres autonomii kantonow i gmin jest tak znaczny, jakie Sll 
ko~petencje federacji czyli zwillZku (Buml)? 

W gestii federacji pozostajll: eta, stosunki z zagraniq, poczta (PTf) 
i koleje, komunikacja lotnicza, obieg pienilldza, wojsko, prawo cywilne, 
prawo kame i kodeks zobowi!lzan, wspomaganie rozwoju ekonomicznego 
kraju, ubezpieczenia spoleczne. Szczeg6ly owego rozdzialu praw, zadan 
i kompetencji' pomi¢zy federacjll a kantonami Sll oczywiScie dose zawile. 
Obok kolei panstwowych istniejll tei np. koleje kantonalne - moie nieco 
wolniejsze, ale rownie wygodne i punktualne jak koleje federalne. Kantony 
majll tei sporo do powiedzenia w sprawach annii : kantonorn podlega np. 
piechota, natomiast artyleria, wojska zmechanizowane, lotnictwo i obrona 
powietrzna podlegajll bezposrednio federacji. Kantony Sll odpowiedzialne 
za wyposaienie i umundurowanie, federacja za uzbrojenie i szkolenie. 
Federacji przypada ustawodawstwo w sprawach wojska, ale wykonywanie 
ustaw jest zadaniem kantonow. Orobiazgowose tych rozgraniczen willie si~ 
z calym mnostwem historycznie wainych okolicznoSci i z faktern 0 zupelnie 
zasadniezym znaczeniu: sluiba wojskowa nadal odgrywa oibrzymill rol~ 
w iyciu Szwajcara. Milicyjny system organizacji armii wcillga go na dlugie 
lata w tryby cillgle odnawianego szkolenia i sluiby: najpierw (od 20 do 32 
roku iycia) s!uZy w annii poiowej, potem od 33 do 42 w tzw. Landwehrze 
(obrona granic, twierd:z i umocnien), w koncu w Landstunnie (obrona 
terytorialna i sluzby pomocnicze). Przez ealy ten czas rnusi zachowaC 
sprawnose i gotowose bojowll. Olatego poza szkoleniami obowillzujll go 
jeszcze " strzelania" - bron i rnundur rna u siebie, w domu. W tak 

. zorganiw wanej annii sluZy 625 tysi~y iomierzy. Dodajmy, ie w Szwaj
cam - pomimo kilkakrotnych prob wprowadzenia - nie rna sluiby 
zast~pczej. 

Wladza ustawodawcza federaeji jest w r~kach dwuizbowego pari amen
tu. lzbll, ktora wyraia pierwiastek demokratyczny, jest Rada Narodowa 
(Conseil National, Nationalrat). lzba ta, liczllca .200 czlonkow, wybierana 
jest przez iud, a ilose mandatow przypadajllcych poszczegolnym kantonorn 
zaleiy od liczby ludnosci kantonu. "Radcy narodowi" Sll wybierani na 
eztery lata w wyboraeh przeprowadzanych wed Ie ordynaeji proporcjonal
nej. Okr~gami wyborczymi Sll kantony. Zasada uzaleinienia liczby man
datow cd liczby ludnosci moglaby nadmiemie faworyzowae kantony 
o wi~kszej ilosci mieszkancow. Olatego Rada Narodowa znajduje przeciw
wag~ w Radzie Panstw (ConseiJ des Etats, Stiinderat) czyli w Radzie 
Kantonow. KaZdy kanton jest reprezentowany w niej przez dwoch 
przedstawicieii, niezaleinie cd liezby mieszkanc6w. Razem jest wi~ 46 
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czlonkow (wyjasnijmy w naWlaste, ze trzy kantony podzielone Sq na 
polkantony Basel-Stadt i Basel-Land, Appenzell- Ausserrhoden i Appen
zell-Innerrhoden, Obwalden i Nidwalden, i kazdy z tych polkantonow 
wysyla jednego przedstawiciela). Pierwiastek federacyjny Szwajcarii wyraia 
si~ dobitnie w tym, ie kazda ustawa musi uzyskac aprobat~ obu izb 
parlamentu, a w izbie kantonow glos nawet najrnniejszego kantonu liczy 
si~ tak, jak glos Zurychu czy Berna. Obie izby stanowiq Iqcznie Zgroma
dzenie Federalne (l'Assemblee Federale, Bundesversammlung), ktore wybie
ra m.in. Rad~ Federalnq (Conseil Federal. Bundesral) zlozonq z siedmiu 
osob. Rad a Federalna jest powolywana na 4 lata. Z jej grona wywodzi si~ 
powolywany n,a I rok prezydent federacji. lednakie nie jest on glowq 
panstwa, gdyz stanowi jq Rada Federacji jako calosc; to wyjasnia, dlaczego 
nigdy nie slyszy si~ 0 zagranieznych wizytach glowy panstwa szwajcar
sldego, Rada Federalna jest jednak rownoczesnie rzqdem. Poszczegolni 
"radey federalni" stojq na czele tzw. departamentow, ktore, z grubsza 
biorqc, odpowiadajq rninisterstwom. 

lnnq osobliwosciq Rady Federalnej jest jej stabilnosc - czlonkowie 
Rady Federalnej S4 w zasadzie nieodwolywalni (dlatego Szwajcaria nie zna 
kryzysow rninisterialnych i rZqdowych) - oraz kolegialnosc - kaZdq deeyzj~ 
firmujq wszyscy radcy federalni. 

Zwolennik tezy gloszqcej, ze Szwajcariq rZqdzi suweren czyli Iud, 
znajdzie material potwierdzajqcy t~ tezl( nie tylko na poziornie gminy czy 
kanton u. Takze na poziomie federacji jest wiele instytucji prawnych 
i poljtycznych, ktore najwamiejsze i "ostateczne" decyzje oddajq w r~ce 
"Iud u". I(jlka przykladow: kaZda zmiana konstytucji przyj~ta przez 
zgromadzenie federalne wymaga zatwierdzenia przez Iud i kantony. Za 
zmianq musi siy wi~ opowiedziec w g los 0 wan i u wiykszosc Szwajcarow . 
i wi~kszose kantonow. T~ wi~kszose kantonow (Sltindemehr) oblicza sil( 
przyjmujqc, iz kanton, w ktorym wi~kszosc glosujqcych glosowala za 
poprawkq, sam, tzn. jako kanton, glosuje "za", przy czym kazdy kanton 
rna I glos. Latwo sobie wyobrazic sytuacj~, ldedy wi~kszosc Szwajcarow 
akceptuje poprawk~, ale nie cieszy si~ ona poparciem wi~kszosci kantonow 
i musi bye odrzucona. Sytuacje talde rzeczywiScie si~ zdarzaly. 

Zmian~ konstytucji moze zaproponowac grupa co najrnniej 100 tys. 
obywateli. Dokladniej: jeieli uda si~ w ciqgu 18 miesi~y zebrae 100 tys. 
podpisow osob popierajqcych propozycj~ zmiany, wowczas ta "inicjatywa 
ludowa" musi zostac przeglosowana w glosowaniu powszechnym. Dla jej 
uprawomocnienia wymagana jest znow akceptacja "ludu" i Slandemehr 
- akceptacja wi~kszoSci kantonow. 

Na poziomie federalnym - inaczej niz w kantonach - nie rna inicjatywy 
ustawowej, czyli inicjatywa ludowa moze odnosic si~ tylko do zmian 
w'konstytucji. Ustaw nizszych od konstytucji dotyczy prawo do referen
dum: jezeli w ciqgu 3 miesi~cy od momentu przyj~cia ustawy przez 
Zgromadzenie Federalne za poddaniem ustawy powszechnemu glosowaniu 
opowie si~ co najmniej 50 tys. obywateli - ustawa musi zostac prze
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glosowana. W przeciwnym razie staje si~ prawem. W przypadku ustaw 
glosuje tylko "Iud" - nie jest potrzl!bna "wi~kszosc kantonow". 

• Formula magiczna, "fiIcokracja", "kryzys zaufania" 

Jakie racje mogliby przywolac ci, ktorzy nie akceptuj~ zarysowanej 
"konstytucyjnej" odpowiedzi na pytanie: "kto rz~dzi Szwajcari~?" Z pew
nosci~ mogliby wskazac caly szereg fakt6w. Jednym z najwainiejszych jest 
utrzym uj!lca si~ od kilkudziesi~ciu lat szczegolna rola gJownych partii 
politycznych. Partie te uzyskuj~ w wyborach parlamentarnych bardzo 
zbliione wyniki i - pornimo proporcjonalnej ordynacji wyborczej - dystan
suj~ partie mniejsze. Od roku 1959 jednym z filarow szwajcarskiego Zycia 
politycznego jest tzw. fonnula magiczna. Gwarantuje ona owym "partiom 
rz~owyro" staly udzial w rz~zie i to w ustalonych proporcjach. Po dwa 
departamenty obsadzaj~: Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz 
(FDD) czyli radykalowie, Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) czyli 
chrzeScijanscy konserwatySci, Sozialdemokratische Parte; (SPS) czyli socjal
demokraci, a jeden departarnent przypada partii chlopow i rzemidlnikow 
czyli Schweizerische Volkspartei (SVP). Formula magiczna z jednej strony 
odegrala rol~ stabilizacyjn!l. Wraz z zasad!l jednomyslnosci decyzji Rady 
Federalnej przyczynila si~ do zhigodzenia konflikt6w politycznych. Kryty
cy twierdz'l jednak, ze to lagodzenie konfliktow politycznych rna r6wniez 
negatywne strony: m.in. zniech~ca coraz liczniejsze odlamy spoleczenstwa 
do udzialu w Zyciu politycznyro. W wyborach bierze udzial mniej niz 
polowa Szwajcarow, w glosowaniach cz~&~o zaledwie oketo jednej trzeciej. 

Formula magiczna jest tylko jednym z przejaw6w "pokoju spolecz
nego". Innym jest coraz wi~kszy udzial zorganizowanych grup interesow 
w pracach legislacyjnych i podejmowaniu bie:i:~cych decyzji politycznych . 
Zwi'lzki zawodowe, zwi!lzki pracodawc6w, organizacje gospodarcze itp. 
uczestnicz!l na przyklad w wypracowywaniu projektow ustaw. Grupy te 
wykorzystuj!l sw6j potencjal organizacyjny m.in. po to, by torpedowac 
projekty niedogodne dla interes6w, ktore reprezentuj~. Jedn~ z form 
nacisku jest zagrozenie referendum: im dana organizacja jest sprawniejsza, 
tyro latwiej jej zebrac potrzebn~ ilosc podpisow pod z'ldaniem referendum 
i p6Zniej przeprowadzic odpowiedni'l kampani~ przed samyro glosowa
niem. W tej sytuacji 0 ksztalcie projektu ustawy c~sto nie rozstrzygaj~ 
wzgl¢y merytoryczne, a wypadkowa sil i interes6w uwzgl¢nionych przez 
rz'ld (Rad~ Federaln'l) w toku prac przygotowawczych poprzedzaj~cych 
wnicsienie projektu do parlamentu. Paradoksalnie, ..prawo do referen
dum" z narz¢zia demokratycznej opinii publicznej przeradza si~ w narz~
dzie zakulisowych przetargow. 

Praktyka uzgadniania wainiejszych decyzji pomi~dzy rz~dem, kierow
niczyrni grerniami partii rz~dowych, zorganizowanymi grupami interes6w, 
pariamentem, praktyka, kt6ra w istocie nie dopuszcza do glosu "suwere
na", prowadzi do zjawiska, ktore w Szwajcarii nazywa si~ "sfilcowaniem" 
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polityki. Oprocz "organizacyjnego" rna one takie aspekt "personalny": 
okazuje si~ cz~sto, i e te same osoby wyst~uj,! w i;yciu publicznym w wielu 
r6inych rolach. Cz~ste Sl! przypadki Illczenia stanowisk we wladzy 
wykonawczej na poziomie kantonu z godnoScil! czlonka parlamentu na 
poziomie federacji i udzialern w kierowniczych gremiach roi:nych or
ganizacji czy wielkich przedsi~biorstw. "Skutek jest taki, ie nasz system 
demokratyczny podlega wplywowi niewielkiej elity, ktoq Hans-Peter 
Kriesi dla okresu 1972-76 oszacowal na 1224 osoby" - pisze Hans Tschani 
(Wer regierl die Schweiz? s. 14). Odwrotnll stron~ "pokoju spolecznego" 
i "demokracji uzgodnien" ujmuje on w krotkim zdaniu: "W panstwie nie 
rna rzeczywistej opozycji..." . 

Opisana praktyka. choc tolerowana przez cale dekady, zaczyna budzic 
coraz wi~ej wl!tpliwoSci. Przede wszystkim za sprawl! roinego rodzaju afer 
poIitycznych i skandali. Szwajcarzy z niejakim zdumieniem odkryli niedaw
no, ie i w ich praworzllrlnym kraju moZe zostac rozbudowany do 
absurdalnych rozmiar6w nadzor policyjny, ze minister sprawiedliwoSci 
moze miee rodzinne powi:l:Zania z handlem narkotykami. Ta ostatnia afera, 
ktorej bohaterk,! stala si~ pierwsza kobieta--minister federalny Elizabeth 
Kopp, byla dla Szwajcarow szczegolnie przykra. Okazalo si~ bowiem, Ze 
Szwajcaria nie jest wcale "poza wszelkimi podejrzeniami". 

Na poczq.tku cytowanej juz ksi,!zki Wer regierl die Schweiz? Hans 
Tschani pisal jeszcze w 1983 roku: "Okropne slowo »korupcja« jeszcze nie 
padlo". Kiedy w czerwcu 1992 odwiedzilem w parlamencie szwajcarskim 
Jeana Zieglera, auto ra, kt6ry od dawn a tropi nie tylko "mcokracj~". ale 
powiq.zania szwajcarskiego 8wiata politycznego z mi~zynarodowq. prze
st~pczoScill, ustysza\em najpierw: "Wiem, co pan chce wiedziee. Chce pan 
zapytae, jak skorumpowana jest Szwajcaria. Odpowiem: strasznie." Zdaj~ 
sobie spraw~. Ze genewski socjolog uznaje przesadne sformulowania 
i przejaskrawione opinie za wainy skladnik arsenalu srodk6w, jakimi 
dysponuje "krytyczny intelektualista" . Jego krytycyzm nie jest jednak 
odosobniony. Sp~zilem w Szwajcarii kilka miesi~y w 1991 roku, kt6ry 
byl rokiem obchodow 700-lecia konfederacji szwajcarskiej. Odnioslem 
wrazenie. ie dominat'! tego jubileuszu bylo swego rodzaju zatroskanie. 
Slowem cz~sto powtarzajllcym si{: w wypowiedziach publicznych byl 
"kryzys". Roine odmiany "kryzysu" : "kryzys zaufania", "kryzys wielkich 
partii". "kryzys tozsamoSci" . Sq.dz~, ze to poczucie kryzysu - nola bene 
gl6wnym akcentem obchod6w jubileuszowych bylo wystawienie w par
lamencie sztuki Fried rich a D iirrenmatta Srajnia Augiasza - ma trojakie 
irodla. 

Pierwszym jest rozczarowanie eli tami politycznymi. Szwajcaria jest 
nadal krajem Iudzi niezwykIe solid nych, pracowitych i obowillzkowych. 
Przebylem w tym kraju kilka tysi~y kilometrow korzystajllc ze wszystkich 
moZliwych srodk6w Iokomacji. I tylko raz zdarzylo si ~ w Sankt--Gallen, ie 
autobus miejski nie ruszyl zgodnie z rozkladem jazdy: kierowca nie m6g1 
uruchomic siinika. Ale autobus "zast(:pczy" byl po 2 minutach. Kraj tak 
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dobrze fun kcjonujllcy nie m6g1 nie przezyc szoku, gdy wyszlo najaw, ze nie 
moma liczyc na solidnosc najwyzszych funkcjonariuszy panstwowych. 

Drugi pow6d owego poczucia kryzysu tkwi w dostrzeieniu granic 
wydolnoSci niekt6rych instytucji szwajcarskiej demokracji. Na przyklad 
coraz bardziej skomplikowany charakter zagadnien, z jakimi rna do 
czynienia rz'ld federainy, sprawia, ze i trad ycyjny spos6b funkcjonowania 
rz'ldu, i liczba ministrow, i sposob powolywania rz'ldu, zdaniem wielu, 
wymaga zrniany. J)e facta zmianom ulegaj 'l stosunki pomi~dzy wladzami 
federalnymi a kantonami: nasilajll si~ tendencje centralizacyjne. Przy
kladem instytucji, ktorej faktyczna rola jest inna, niz przewiduje konstytu
cja, jest wspomniane jui referendum. Nie dziw wi~, ze odZywa raz po raz 
postulat "totalnej rewizji" konstytucji, a i pozostale instytucjonalne 
aspekty szwajcarskiego Zycia politycznego ~ obserwowane bardziej kryty
cznie niz jeszcze niedawno, gdy model szwajcarski nie byl modele en crise. 

Trzeci pow6d tego poczucia kryzysu wi~ si~ ze zmianami w sytuacji 
zewn~trznej Szwajcarii. Jak w calej Europie, w Szwajcarii jeden z zasad
niczych problemow politycmych stanowi okrdlenie wlasnego stanowiska 
wobec jednocz'!cej si~ Buropy. Z jednej strony Szwajcaria jest jui teraz 
gospodarczo powi,!zana z "EL\rOPll" bardziej niz niekt6rzy czlonkowie 
"dwunastki" . Z drugiej strony ta post@uj,!ca integracja budzi najrozmait
sze obawy: po~miejllcy ruch towarowy nadmiernie obci,!ia przel~ze 
i tunele alpejskie i zdecydowanych ograniczen tego ruchu domagaj'l si~ nie 
tylko ekologowie. Obawy budZll tei roine formy ekspansji kapitalu 
niemieckiego. W kantonie Ticino coraz wi~ksza liczba nieruchomoSci, 
dzialek, firm znajd uje siy w r~kach Niemcow. Najbardziej obawiaj,! si~ 
jednak Szwajcarzy utraty swej toisamosci. Powtarza si~ pytanie, czY 
zmiany, ktore wymusi ewentualne przyst,!pienic do "Europy", nie miszcz'l 
dotychczasowych struktur wewn~trmych w takim stopniu, ze Szwajcaria 
utraci sw'!, tak dla Szwajcar6w cenn,!, oryginalnosc . 

• Oryginalnosc Szwajcarii 

Zdaniem wielu polega ona na tym, Ze w Szwajcarii i tylko w Szwajcarii 
utrzymala sj~ pewna forma cywilizacji, b~d,!ca w istocie kontynuacjll 
cywilizacji greckiej polis, sredniowiecmych i renesansowych miast wlos
kich, niemieckich, niderlandzkich. Gonzague de Reynold apelowal niegdys 
do Szwajcarow: "Pomyslcie, Ze dzi~ki naszemu federalizmowi Icontynu
ujemy dzis - jako jedyni - lini ~ wyznaczonll przez Ateny, Koloni~, 
Norymberg~, B rugi~." Nie ulegalo dian w'!tpliwosci, ze szczegoln'l wartos
cill szwajcarskiego doswiadczenia cywilizacyjnego bylo zachowanie kul
turalnej r6ZnorodnoSci kanionow, gmin, srodowisk, grup jyzykowych 
i spo!ecznosci religijnych. Dlatego z uznaniem cytowal opini~, kt6r'! 
wyglosil Pierre de Coubertin: "Szwajcaria jest malym swiatem; bez 
kantonow bylaby tylko malym krajem." 

Czy ten "maly swiar' moze si~ zachowac? Trudno 0 zdecydowane 
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prognozy. Sluszniejsza wydaje sitt: jednak odpowiedi pozytywna. przema
wia za nil!, powszechnosc specyficznego konserwatyzmu, kt6ry cechuje 
i szwajcarskich politykow, i szwajcarski "Iud". Konserwatyzrn ten IlI,czy sitt: 
z elastycznoscill, i pragmatycznym podejSciem do pojawiajll,cych siy pro
blemow. Z niechtt:cil!, do zbyt wielu zbyt dobrze brzmill,Cych hasel i slow 
- blyskotliwosc jest w swiecie szwajcarskiej polityki uznawana niemal za 
wady. Z gotowOScil!, do zrnian niezb¢nych. 

Inn~ kwestil!, jest, czy ten "maly swiat" wart jest zachowania. Po
dzielam zdanie tych, ktorzy, jak Ernst-Wolfgang Bockenf6rde w artykule 
Die Sehweiz - Vorbildfiir Europa?, uznajl!, Szwajcariy za wzor dla Europy. 
Istniejl!,c, Szwajcaria dowodzi moZliwoSci wspolzycia w jednym porzl!,dku 
politycznym r6Z~ych wspolnot jyzykowych, religijnych, kulturalnych, 
wspolzycia, ktore tej roi:norodnosci nie tylko nie wyklucza, ale przeciwnie: 
podtrzymuje i umacnia. Szwajcaria dowodzi, ze mozna s'unir sans s'unijler, 
ze moi.liwa jest unia bez unifikacji. 

Czeslaw Porfhski 

CZESLA W POR~BSKJ, ur. 1945, dr hab., wyk!adowca rllozom Akademii Ekono
micznej w Krakowie. Wyda! m.in. Umowa spoleczna w swietle leorii decyzji (\986). 
W druku Na przyklad Szwajcaria. 
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WE FRYBURGU SZWAlCARSKlM 

ROZMAWlA CZESLAW POR~BSKI 


CZESLA W PORI;:BSKI: Cheialbym najpierw zapytac 0 "kryzys zauJania". 
W Szwajearii term in ten odnosi sif do r6i:nyeh zjawisk. Uiywa sif go m.in., 
gdy mowa 0 swego rodzaju erozji "partii rzqdowyeh", a wife part ii, ktore 
odgrywajqe glownq rolf w parlamencie, przez ostatnieh kilkadziesiqt lat 
wsp61tworzq tei Bundesrat (Conseil Federal - Radf Federacji) - organ 
wladzy, ktory jest zarazem kolektywnq, siedmioQsobowq glowq paizstwa 
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szwajcarskiego ijego rzqdem. Parlie Ie (rad)lkalowie, konserwalysci chrzeS
cijailscy, socjaliSci, parlia chlopow i rzemie.flnikow) Iracq poparcie wyborcow 
m.in. dlalego, ie narasla polilyczna apalia szerokich krt;gow spoleczetistwa. 
Zmienil sit; slosunek do armii. NieklOrzy .proleslujq nawel przeciw samemu 
jej islnieniu. Siowem, odziedziczone po popJ'Zednich pokoleniach inslylucje 
polityczne i melody uprawianill polityki nie cieszq sit; dawnym zauJaniem. 
Jak powainy jest Twoim zdaniem len kryzys? 

URS ALTERMAIT: UwaZam., Ze jest bardzo powamy, ze si~ga gl~boko. 
Kryzys ten jest konsekwencjl! przemian spolecznych, ktore dokonaly si~ 
w cil!gu ostatnich czterdziestu, pi~Cdziesi~ciu lat, a wi~c po II wojnie 
swiatowej. Sklada si~ na nie przede wszystkim zupelnie niezwykly wzrost 
dobrobytu. W latach pi¢dzi~sil!tych, szesCdziesil!tych, siedemdziesil!tych 
i jeszcze w osiemdziesil!tych nas:aego stulecia poziom Zycia w Szwajcarii 
podnosil si~ rzeczywiScie bardzo szybko. Sl!dz~, Ze proces ten pocil!gnl!t za 
sobl! przemian\, systemu wartosci. Jej skutkiem jest m.in. oslabienie 
podstawowego konsensu obywatelskiego. Stalo si~ tak dlatego, Ze stop" 
niowo przeobrazilismy si~ w spoleczetlstwo, w ktorym zaspokojenie 
potrzeb materialnych prowadzi do zaniku zaangazowania i obywatelskiej 
postawy wobec panstwa. 

Co slanowilo Ju..ndament owego podstawowego konsensu? 

Jednym z fundamentow bylo przekonanie, Ze obywatel WUllen czynnie 
uczestniczyc w iyciu politycznym, miec swoj udzial w res publica, 
w panstwie. Mam wrazenie, ze to aktywne uczestnictwo zaniklo w konsek
wencji materialnego przesytu. Oczywiscie, istniejl! tez inne fundamenty 
tego podstawowego konsensu. Majl! one jednak bardziej trdciowy charak
ter. Mam wi~ na mysli np. poszukiwanie helweckiego kompromisu., lego, 
co tez nazywamy eidgenossicher Kompromiss ("kompromis konfederacyj
ny"), poprzez ktory chcemy odnalezc najmniejszy wspolny mianownik, 
pozwalajl!cy powil!Zac ze sobl! interesy Szwajcarow, tak przeciez rome. 
Procesy, 0 ktorych mowi~, do tego stopnia wzmogly tendeQlYje partykular
ne, ze coraz cz~sciej wysuwajl! si~ na pierwszy plan interesy czysto 
indywidualne, a takZe - to zwlaszcza w cil!gu ostatnich dwoch dekad 
- czysto indywidualne klopoty i trudnosci. 

Szwajcaria kojarzy sit; wielu z "demokracJq bezposredniq". Jednakie dla 
rzeczywislego Junkcjonowania demokracji szwajcarskiej duie znaczenie mialy 
wspomniane wielkie "parlie rzqdowe". Teraz 10 znaczenie zmalalo. Jak 
dalece? 

Powiedzmy najpierw, Ze Zycie politycme w Szwajcarii mniej wi~ej ad roku 
1850 do okolo 1950 ksztaltowaly wyraine paradygmaty. Na poczl!tku tego 
okresu rywalizowaly ze sobl! dwie partie: partia radykalna (die Freisin
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nigen) i partia konserwatywna, cry dokladniej, partia konserwatywnych 
katolikow. Dominowal wtedy paradygmat, ktory moma ·by nazwae 
paradygmatem Kulturkampfu. Paradygmat ten pod koniec XIX wieku, 
kiedy ustal Kulturkampfw Scislym sensie, ust'lpil miejsca innemu - paradyg
matowi walki klasowej. To znaczy po jednej stronie znalazly si~ partie 
mieszczanskie, a wi~ zarowno radykalowie, jak i konserwatySci, a po 
drugiej - socjaldemokraci, w ogole partie lewicowe, tak.ie chlop skie. 
Z kolei ten paradygmat zacz'll tracic na znaczeniu w miar~ podnoszenia si~ 
dobrobytu, w miar~ rozrostu "panstwa dobrobytu" czy tei panstwa 
socjalnego. Po drugiej wojnie swiatowej istnialo juz "panstwo socjalne" 
- a wi~c rozwin~lo si~ ono w okresie wyznaczonym przez pierwsz'l i drug'l 
wojn~ swiatow'l - a to znaczy, i:e utracil swe podstawy paradygmat walki 
klasowej. Ugruntowuje si~ wtedy paradygmat podzialu (Verteilungs-para
digma). Osi'lgni~to porozumienie co do tego, ie udzialy w korZYSciach 
pJyn'lcych z dobrobytu, a takie udzialy we wladzy panstwowej ustalac si~ 
b¢zie sposobami pokojowymi. MySl~, ie ta wlaSnie demokracja ci'lglego 
uzgadniania "udzialow" poszczegolnych grup, owa Konkordanz-Demo
kratie, jak j'l nazywamy w Szwajcarii, decyduj'lco zawaiyla na naszym 
iyciu politycznym. Przede wszystldm dlatego, ze poszczegolni obywatele 
mogli niejako pozostac w swoim srodowisku, w swoim milieu. 

W ostatnim okresie, poczynaj'lc mniej wi~ej od lat szeSCdziesi'ltych, 
srodowiska te podlegaj'l jednak rozpadowi - i dzis nie rna jui: wlaSciwie 
"klasycznego katolika", tak jak nie rna "klasycznego robotnika", nie rna 
tei "obywateli" w dawnym sensie, gdyi wszyscy Szwajcarzy stali si~ 
tymczasem "dobrymi obywatelami". I w miar~ jak post~uje ten 'proces, 
rozpadowi, czy moie lepiej wlaSnie "erozji", podlegaj'l tei partie. Nie jest 
to moie zjawisko dramatyczne, jeieli odniesiemy je do standardow 
europejskich. Za dramatyczne moma je uznac jednak wtedy, gdy uswiado
mimy sobie, ie do zwi'lzkow z tymi ugrupowaniami nie poczuwa si~ jui: 
okolo jedna trzecia wyborcOw i ie ich liczba ci'lgie rosnie. 

Daje sif jednak zauwatye zjawisko nowe, nieco paradoksalne nawet. Z jednej 
strony widoczna jest bowiem niechge nie tylko do dawnych partii, instytucji 
czy organizacji, ale tet do samego organizowania sif. Z drugiej jednak strony 
pojawiajq sig organizacje polityczne nowego typu, ktore nazywasz partiami 
monoternatycznymi. Te nowe organizacje polityczne poslugujq sif odmiennym 
jgzykiem politycznym, wyraiajq odmienne wartolci. Mys/{, te moina tu 
dostrzee zwiqzki z rozIeglejszymi procesami, ktore faute de mieux nazywa s;g 
postmodernizmem czy postmaterializmem. Jakq wagg przywiqzujesz do tej 
nowej orientacji i do jej rzecznikow - owych part ii, ktorych monotematycz
nose widoczna jest jui w nazwie; w parlamencie rna swoich przedstawicieli 
Partia Samochodu - Autopartei... 

Co do tych nowych ruchow spolecznych i politycznych, to naturalr!ie 
pojawiaj'l si~ one zarowno po lewej, jak i po prawej stronie sceny 
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polityeznej . Na pewno nie jest to tylko zjawisko lewicowe: istniejll tei: 
prawicowe ugrupowania tego rodzaju. Mysl~, Ze Sll one wyrazem tego, iz 
stosunki polityezne w Szwajcarii eoraz bardziej si~ "polonizujll". Szwaj
caria staje si~ coraz bardziej polska. 

Nkbywale. Wkm co prawda. ie Wlosi porownujq swoj parlament do 
polskkgo. ale ieby i w Szwajcarii ... 

,,Polska ehoroba" zaezyna trapic ZaehOd. Wloehy byly nill dotkni~te jui: 
dawniej. Teraz doehodzi do ostatnich bastionow zachodniej kultury 
polityemej. Mowi~ oczywiScie ironicznie. 0 tyle jest to jednak oeena 
realistyczna, Ze fragmentaryzacja szwajcarskiego systemu partii politycz
nych prowadzi stopniowo do tego, ii: stosunki polityczne stajll si~ 
ehaotyczne, co przypomina tei: odleglll polskll tradycj~, ktora przeciez byla 
tatie nas~~, szwajcarskll tradycjll. 

Otoz Szwajcaria per def'mitionem nie stanowi jednoSci. i rozpada si~ na 
rozmaite skladowe: polityczne, j~ykowe, wyznaniowe, spoleczne, kulturo
we itd. Mniej wi~j w latach 1880-1980 udalo si~ osillgnllc konsens 
narodowy. Dzi~ki przezwyci~Zeniu wspomnianych konfliktow, a wi~ 
konfliktu, ktorego osill by! Kullurkamp/, konfliktu klasowego, a tei: dzi~ki 
owej demokracji uzgodnien, doszlo do zjednoczenia Szwajcarow. Dodal
bym, Ze waZnll rol~ odegra!a tu takie druga wojna swiatowa: przeciw
stawienie si~ narodowemu socjaJizmowi cry faszyzmowi stworzylo wi~zi 
Illczllce klotliwych Szwajearow. Podobnie w okresie zirnnej wojny czyn
nikiem integrujllcym by! opor przeciw komunizmowi. Dzis rnozemy 
powiedziec, Ze te zewn~trzne zagrozenia ustllpily: zagrozenie ze strony 
faszyzmu znikn~lo jui: po drugiej wojnie swiatowej, a od 1989 przesta!, 
dzi~ki Bogu, zagrazac komunizrn. 

Ta zntieniona sytuacja zewn~trzna rna swe reperkusje wewn~trzne 
w i:yciu politycznym naszych krajow. l ako jeden z prawdopodobnych 
skutkow wymieni!bym to, Ze i:ycie polityczne w krajach zachodnich, 
a szczegolnie w Szwajcarii, staje si~ coraz bardziej chaotyczne. Na nowo 
zagrai:a nam chaos, gdy chodzi 0 godzenie interesow. I z tego punktu 
widzenia zarysowuje si~ linia podzialu przebiegajllca niejako w poprzek 
tradyeyjnego klasycznego krajobrazu politycznego uksztaltowanego przez 
partie. Po jednej stronie tej linii Sll ci, ktorzy trzymajll si~ starych instytucji, 
czyli starych partii, kOSciolow, zwillZkow zawodowych (zaliczy!bym do tej 
grupy takie inicjatorow ruchow podobnych do "Solidarnosci"), po drugiej 
zas zwolennicy nowych ugrupowan, ktore nazywam nowymi ruchami 
spo!ecznymi czy nowymi ruchami politycznymi. Te nowe ugrupowania 
odnoszll si~ zupelnie inaczej do zycia, poslugujll si~ tei: zupelnie odmien
nym stylem dzialania. Przeciwstawiajll si~ "filcokracji", pragmatycznej grze 
politykow, a wlasnie polityczny pragmatyzm byl bardzo typowym elemen
tern owego "heJweckiego konsensu", ktory, odwolujllc si~ do procedur 
demokracji uzgodnien, w sposob pokojowy pozwaJa! ustalac "udzialy" 
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poszczeg6Jnyeh grup spoleeznych. A teraz w opareiu 0 niernal now~ 
rnoralnosc, z przywolaniern jakiegos nowego fundamentalizmu zaezyna si~ 
4dae udzialow i praw d1a siebie, i to tylko dla siebie. I to wytwarza ow 
chaos. 

Czy jednak w /ym ehaosie. 0 k/orym mowisz. nie da sif dos/rzee zarysu 
pewnego porzqdku? Czy obraz iyeia polityeznego i spoleeznego Szwajearii 
nie zyskalby na przejrzys/osci, gdyby zapy/ac 0 s/osunek rOinyeh ugrupowaJi 
i ieh zwolennikow do /yeh po/einyeh proeesow modernizaeyjnyeh, k/ore 
uezyni/y ze Szwajearii, kraju jeszeze w XIX, a nawe/ na poezq/ku XX wieku 
s/osunkowo biednego, kraj 0 niezwykle wysokim poziomie iyeia? 

Zgadzam si~. Kryteriurn, ktore proponujesz pozwala rzeczywiScie scharak
teryzowae duze i warne odlamy spoleezenstwa szwajearskiego. Mamy wi~ 
najpierw staryeh, klasyeznych "modernistow". T~ grup~ stanowiliby zatem 
ci, ktorzy angaZuj~ si~ w prac~ partii, zwi¢ow zawodowyeh. Odegrali oni 
szczegolnie waZn~ rol~ w ostatnim polwieczu, dokladniej: od mniej wi~j 
1930 do 1980 roku. OczywiScie moderniSci odgrywali istotn~ rol~ juz 
wezesniej, ale ograniczmy si~ do ostatnieh dwoeh generaeji. 

Czy owyeh modemis/ow spo/ykalo sif /ylko wsrod radykalOw (Freisinn)? 

Nie, konserwatywni katolicy 0 nie nie starali si~ talc bardzo, jak 0 to, by 
przez sw~ nowoezesnose calkowicie upodobnie si~ do radykalnyeh bour
geois z Zuryehu ezy Genewy. I w istocie, w ci~u ostatnieh dwudziestu, 
moZe trzydziestu lat, katolicy w sprinterskim tempie doscign~li miasta 
protestanekie, osi~gn~li to, co protestanci zdobyli juz wezesniej. Podobnie 
soejalisci. Dla niZszyeh warstw ludnoSci rniejskiej najwyzszym idealem bylo 
wlasnie stile si~ prawdziwym bourgeois. I wlaSnie, w miar~ jak stawalismy 
si~ coraz lepszymi bourgeois, zanikala obywatelskosc (je bUrgerlieher, urn so 
weniger s/aa/sbiirgerlieher). W Szwajearii zawsze bylo waZne, by bye 
dobrym obywatelem, dobrym ci/oyen. I to wlaSnie teraz si~ zatraca. Zrazu 
ta transfonnaeja Szwajcarow w narod bourgeois miala korzystny wplyw na 
ieh obywatelskie zaehowania: ei/oyen wygrywal z bourgeois; teraz jednak, 
w epoce postmaterializmu, jest inaezej. I w tym kontekscie pojawiaj~ si~ ci, 
o ktorych juz mowilismy - zwolennicy nowego, "alternatywnego" stylu 
:iycia; wedle mojej oceny stanowi~ oni okolo 25%, w kaZdym razie ponizej 
1/3. 

A zatemw grubym zarysie krajobraz wygl~da tak: sporo ponad 1/3 
stanowi~ klasyezni "rnoderni&ci", nieco ponizej 1/3 - zwolenniey "alterna
tywnego", postmaterialnego systemu wartoSci, zaS 1/3 ci, ktorzy s~ lub 
czuj~ si~ pokrzywdzeni przez procesy modernizaeyjne. I ta ostatnia grupa 
takze protestuje, a jej protesty, maj~ce cz~sto charakter populistyezny, 
kieruj~ si~ przeciw wartoSciom propagowanym przez modernistow. Wy
st~puje tu powi~anie z ksenofobi~, takZe z kwesti~ stosunku do Europy, 
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ktora budzi rome obawy; Europa jest przeciei: klasycznym produktem 
procesow modemizacyjnych. Ludzie ci odwoluj~ si~ wi~ do starych dobrych 
czasow, do dawnej Szwajcarii, do wlasnego j~zyka, do wlasnego malego 
kr~gu . I to prowadzi do utopii, skierowanych przeciw big labour, big 
business, big banks, przeciw wszystkiemu, co wielkie. Prowadzi to tei: do 
przedziwnych koalicji, jednoCZllcych tych ludzi z lewicowo zorientowanymi 
postmodernistami. 

Czy moglbys podac kilka charakterystycznych przykladow przemian, 0 kto
rych mowimy, a wifc zmian dotyczqcych przyjmowanych w iyciu politycznym 
wartosci, zmian dotyczqcych "tre.sci" iycia politycznego i sposob6w uprawia
nia polityki? 

Dobrym przykladem przemian pierwszego rodzaju jest stosunek Szwaj
carow do wojska i slui:by wojskowej. Ai: do lat szeSCdziesi~tych armia 
stanowila mocno ugruntowany, stanowi~cy swoiste tabu, skladnik narodo
wego konsensu. W epoce faszyzmu, a zwlaszcza podczas drugiej wojny 
swiatowej, byla gwarantem niepodleglosci i symbolizowala szwajcarsk~ 
odr~bnosc. Potem w swiadomosci tych, ktorzy slui:yli czynnie w czasie 
drugiej wojny swiatowej, obraz mi¢zynarodowego zagroienia zwilj,zal si~ 
z komunizmem. Superpatriotyczna zgoda co do koniecznoSci duchowej 
obrony kraju trwala wi~ pomimo protestow takich pisarzy jak Max 
Frisch, Friedrich Diirrenmatt, Peter Bichsel itd. Choc intelektualiSci 
z sarkazmem mowili 0 helweckim totalitaryzmie, wi~kszoSci obraz helwec
kiego jeia byl nadal mily. Ten jei byl odpowiedzi~ Szwajcarii na wyzwanie 
ze strony totaiitaryzmow XX wieku. 

Klimat spoleczny zrnienil si~ dopiero w latach siedemdziesi~tych. 
Zapowiedzi tej zmiany pojawily si~ wczeSniej. lui pod koniec lat pi~ 
dziesi~tych dal 0 sobie publicznie znac lewicowy ruch pacyfistyczny, 
protestuj~cy przeciw zbrojeniom atomowym. Potem pojawili si~ conscien
tious objectors. W roku 1968 bylo ich tylko 88, w 1974 jui: 554. Na 
poc~tku lat osiemdziesi~tych nast~pila radykalizacja lewicowego ruchu 
pokojowego. Sprzyjal temu klimat mi¢zynarodowy - pami~tamy marsze 
protestacyjne w Niemczech Zachodnich i USA. Kiedy wi~ w 1984 jeszcze 
raz nie powiodla si~ inicjatywa maj~ca na celu wprowadzenie zast~pczej 
sluiby cywilnej, w srodowiskach nastawionych do armii krytycznie na
st~pila radykalizacja: ha wiosn~ 1985 komitet inicjatywny Gruppe Schweiz 
ohne Armee (GSoA - Grupa Szwajcaria bez armii) zacz~1 zbierac podpisy 
osob popieraj~cych likwidacj~ armii. 26 listopada odbylo si~ referendum 
w tej sprawie. GSoA uzyskala poparcie znacznie wi~ksze nii: si~ spodziewa
no. Ponad jedna trzecia glosuj~cych - 35,6% opowiedzialo si~ za roz
wilj,zaniem armii. 

lednymz przejawow "nowego stylu" uprawiania polityki byl wzrost 
liczby tzw. inicjatyw ludowych, maj~cych na celu dokonanie zmiany 
w konstytucji. Rzecznikami i organizatorami tych inicjatyw byly liczne 
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male, slabo zorganizowane, tworz'lce si~ ad hoc ruchy, ktore nie znaj
dowaly swego miejsca w spectrum tradycyjnych partii. 

Takie byly pocZ'ltki ruchu ekologicznego i roinych zielonych partii. 
Ruch ten zapocz'ltkowaly protesty przeciw wykorzystywaniu energii 
atomowej, przeciw budowie elektrowni atomowych. Poiniej uwaga skupia
la si~ wokol takich tematow jak obumieranie lasow, smog zimowy czy 
"dziura ozonowa". Pierwsze Qg61nokrajowe organizacje ekologiczne poja
wily si~ na pocZ'ltku lat osiemdziesi~tych. Po 1983 wyksztalcily si~ dwa 
ugrupowania zielonych: zieloni "umiarkowani" - Zielona Partia Szwajcarii 
(GriiJre Parte; der Schweiz - GPS) i zieloni "altematywni" (Griine und 
Alternative - GRAS - 1983). Obecnie GPS jest najwi~ksZym ugrupowa
niem opozycyjnym. W roku 1983 partia ta uzyskala 3 miejsca w parlamen
cie, a w 1991 juz 14 (6,4% glosow). Kluczowe hasla tego ruchu to 
"ludzkosc", ,jakosc zamiast iIoSci", "dtugodystansowosc", "technologia 
lagodna zamiast technokracji", "decentralizacja", "nowy sposob i:ycia", 
,jakosc i:ycia". 

I moze jeszcze jeden przyklad z drugiej strony seeny politycznej. 
W drugiej polowie tat osiemdziesi'ltych obok ugrupowan prawicowych, 
ktore skupialy si~ wokol hasla walki z naplywem cudzoziemc6w i protes
towaly przeci w "tJberfremdung", poj a wila si~ nowa partia, wspomniana 
juz Partia Samochodu - Autopartei. Powstala w roku 1985, a wi~ 
w okresie, gdy uwag~ opinii publicznej przyci'lgaly zagadnienia ekologicz
ne. Od czerwca 1983 media zajrnowaly si~ "oburnieraniem las ow" . B~'lc 
reakcj'l na ruch ekologiczny, Partia Samochodu zwalczala ~ polityk~, 
ktoq od slow a Umwelt - srodowisko, nazywala Umweltismus. Partia ta po 
raz pierwszy uczestniczyla w wyborach w 1987 roku. Zdobyla wowczas 
w Bernie i w Zurychu dwa mandaty. W roku 1991 zwi~kszyla swoj stan 
posiadania do 8 mandatow i 5,1 % glosow. W przeciwienstwie do innych 
ugrupowan prawicowych Partia Samochodu opowiada si~ jednoznacznie 
za wzrostem gospodarczym, przeciwstawiaj'lC si~ ruchom ekologicznym, 
propaguje wizj~ Szwajcarii mocnej, bogatej, zadowolonej z i:ycia. W ten 
sposob mobilizuje cz~ mlodszej generacji akceptuj'lcej wartoSci hedonis
tyczne. SamochOd funkcjonujejako symbol stosunku do i:ycia opowiadaj'l
cego si~ za wolnoSci'l, post~pem, mobilnosci'l, radosci 'l zycia. Nadmiar 
restrykcyjnych posuni~ wladzy panstwowej uznaj'l "milosnicy auta" 
(Autophilen) za zagrozenie dla uzyskanego dobrobytu. 

Dzi~kuj~ za rozmow~. 

Fryburg, czerwiec 1992 

Z Ursem AlterllUlttem 
rozllUlwiaJ Czeslaw Porfbski 
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KRYZYS I REFORMY 


"Kiedy kryzys jest c~zki, nie wystarczajq technicy i politycy, potrzeba 
ji/ozojii" - stwierdza Henri Hu4e, miody Jrancuski ji/ozoJ w swojej ksiqzce 
Etyka i polityka. RzeczywiJcie. jest to analiza wspolczesnego kryzysu 
i jednoczesnie jakby manifest nowego reJormizmu, wykraczajqcego poza 
k(asyczne podzialy po/ityczne i ide%giczne. Autor szuka glfbszego zro
zumienia wartosci konserl4latywnych i postfpowych oraz rownowagi m~dzy 
nim;, bfdqcej zerwaniem zarowno z pseudo-postfPowosciq jak tez z pel
zajqcym totalizmem. Oto cele, jakie sobie stawia: . 

- pogodzenie EUMPY z ojczyznami;odrzucenie szowinistycznego rozumie
nia narodu, uznanie jego koniecznosci w plaszczyinie kultury i demokracji; 

- pogodzenie rodziny z demokracjq; o4nucenie jej jedynie konserwatyw
nej roli, uczynienie z niej takte czynnika postfpu kultura/nego i spolec:mego; 

- pogodzenie rynku ze sprawiedliwosciq; przejScie od rynku typu oligar
chicznego do rynku typu demokratycznego, jedynego, ktory moze zapewnic 
zdrowq politykf ekologicznq; 

- pogodzenie republiki z prawdziwym szlachectwem ducha; odrzucenie 
demokracji arystokratycznej czy oligarchiczn£j, budowa demokracji repub
likailskiej. 

Autor jest przekonany, ze spoleczeilstwo Jrancuskie (i ch)lha ogolakj: 
zachodnie j staje s~ coraz bardziej arystokratyczne czy oligarchiczne. Pisze: 

"To jut jest zjawisko masowe: demokracja arystokrafycma przechodzqca 
w oligarchicznq, arystokratycma gospodarka rynkowa skrfcajqca w stroTlf 
lichwy i praktyk p61-mafijnych, sek.ci4rstwo i dogmatyzm pseudlJ.--postfpowej 
kasty intelektuainej, cynizm i korupcja politycznych obyczajow, rosnqca pustka 
politycznej retoryki, bezsilnosc zwiqzkow zawodowych i warstwy pracownikow 
najemnych, znikn~cie majqcych przyszlosc ludowych partii politycznych, ruina 
; wychodictwo chlopstwa przy powszechnej ohojftnosci, itd ... " 

To czame widzenie rzeczywistoSci uzupelnione jest przekonaniem, ze po 
upadku komun;zmu reJorma na Zachodzie stala s~ koniecznosciq. Zarowno 
na Wschodzie jak i na Zachodzie potrzebna jest w gruncie rzeczy ta sama. 
W calej Europie XVlll wiek jest skonczony - pisze. Na Wschodzie 
o.fwieceniQwy racjonalizm zrodziltotalizm gwaltowny. Na Zachodzie ten sam 
racjonalizm w sposob ciqgly tworzy tota/izm pelzajqcy. 
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Ksiqika Henri Hude'a wywoluje oslre reakcje, zarowno pozylywne jak 
i negalywne. Nie jesl 10 bowiem akademicki Iraklal. lecz raczej szczegOiny 
rodzaj lileracki. w kiOrym po wzglfdnie chlodnej analizie naslfpuje gorqcy 
pamf!el. Moina s~ zgadzac lub nie, ale przeczylac. a zwlaszcza przemyslec. 
warlo. 

Na poczqlek proponujemy rozdzial 0 demokracF 

Stefan Wiikanowicz. 

HENRIHUDE 

DEMOKRACJA 

ARYSTOKRATYCZNA 


ADEMOKRACJA 

REPUBLIKANSKA 


Wsp6lczesne ustroje polityczne moma tak uszeregowac, aby tworzyly 
cos w rodzaju skaIi . Na jednym jej hal1cU mamy ustroje czysto arysto
kratyczne, na drugim - systemy demokracji absolutnej . Ani jedne, ani 
drugie nie odpowiadaj~ potrzebom rozwiniytego spoleczenstwa. S~ one 
niezdolne do zapewnienia narodowej jednosci, ducha wsp6lnoty, ani tei: do 
stworzenia atmosfery rozs~nej wolnosci. Pomiydzy tymi dwiema skrajnos
ciami rozci'lga siy cala gama ustrojow 0 demokracji umiarkowanej. 

Gdzie sytuuj'l siy reZimy faszystowskie? Odpowiem, i:e faszyzm jest 
z pewnosci'l czystym i brutalnym arystokratyzmem, ktory jednaki:e romi 
siy swoj'l fllozofi'l od bardziej tradycjonalistycznych arystokratyzmow. 
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Tradycyjne arystokracje zasadzajll si~ na metafizyce panteistycznej albo na 
teizmie interpretowanym w bardzo konserwatywny sposob . Arystokracja 
faszystowska jest natomiast z gruntu sceptyczna. Ale nie chodzi tu 
o "dobrze wychowany", umiarkowany sceptycyzm, lecz 0 sp6jny i konsek
wentny, ktory w swym nihilizmie idzie az d o konca. Dlatego wlasnie 
stosunki mi¢zy autorytarnymi konserwatystami a brutalnymi i awantur
niczymi faszystarni Sll ~wsze dwuznaczne. 

Powroemydo wachlarza wniarkowanych ustroj6w demokratycznych. 
Bez trudu pojmujemy, i:e mogll one bye dose silnie zabarwione arysto
kratyzmem lub tez bardziej nastawione n~ Pelnll efektywnosc demo
kratycznll. Te pierwsze nazywam demokracjami arystokratycznymi , te 
drugie republikanskimi. Od jednych do drugich przechodzimy przez call! 
seri~ stopni. ' 

N ietrudno ~harakteryzowae i jedne, i drugie. Nie dokonujemy tego 
przez badanie instytucji politycznych czy system6w partyjnych, lecz przede 
wszystkim analizujllc natur~ elity wladzy oraz sposob, w jaki pojmuje ona 
swoje otwarcie na. talenty, pochodzllce z klas srednich lub srocowisk 
robotniczych czy chlopskich. 

W demokracjach bardziej arystokratycznych czlonkowie sfer wyzszych 
postrzegajll siebie jako prawdziwl! arystokracj~, ktora w praktyce utrzymu
je si~ przy wladzy na zasadzie dziedziczenia i uWaZa to za normalne. Zadna 
partia inajllca jakieS znaczenie nie podwaZa przywilejow ustaIonej klasy 
rZlldzllcej . Lud akceptuje ten stan rzeczy jako cos naturalnego, sprawied
Iiwego i rozumnego. Jest wzywany, by zabra.1 glos dla wybrania swoich 
przedstawicieli i swoich gl6wnych zwierzchnik6w, ale faktycznie rna on do 
wyboru osoby wzajemnie wymienne, zarowno w aspekcie doktryny jak 
i celow politycznych. Zreszll! nie wydaje si~, by Iud byl zmartwiony tym 
uniformizmem. W takich krajach istnieje duza ilosc znacznych fortun, 
kt6rych trwaniu nie stoi nic na przeszkodzie; sprawia to, ze istnieje tam 
wi~ksza nier6wnose spoleczna, lecz stan umysl6w przyczynia si~ do tego, ze 
Sll one duzo slabiej odczuwane niz gdzie indziej, poniewaZ ogolny poziom 
zamoznosci jest dose wysoki. Elita otwiera si~ przez kooptacj~, wybieranie 
tego co najlepsze. Czlonkowie tej ustabilizowanej klasy nie popelniajll 
bl¢u, by zamykae si~ we wlasnym towarzystwie, ale starannie kontrolujl! 
wchodzenie w ich grono. Drzwi uchylajl! si~ na chwilk~, by wpuscie 
nowego arystokrat¥, po czym z powrotem si¥ zamykajll. W tym arysto
kratycznym przesiewaniu wamll roly odgrywajll Iiczne instytucje, na 
przyklad kluby. Istnieje ambicja robienia kariery wsrod arystokracji, 
stopniowego przenikania do coraz bardziej zamkni¥tych kr¥gow, w kto
rych coraz bardziej skupia si¥ wladza, co zakonczye si¥ ma zaj~iem 
jakiegos stanowiska na szczytach arystokracji. JdIi liczba dopuszczonych 
tll drog'l utalentowanych Iudzi jest, mimo przeszkOd, zn aczn a, trzeba 
uznae, i:e elita zachowuje w istocie wysoki poziom kompetencji - i ze Iud 
ma pewne podstawy, by s'ldzie, iz ta arystokracja, jakkolwiek bardzo 
w swej grupie zamkni¥ta i odroi:niaj'lca si¥ od innych, jest mimo wszystko 
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arystokracjll otwartll dla jednostek pochodZllcych z ludu. Istnieje bardzo 
wyraina barlera, hennetyczna dla mas, ale przenikalna dla jednostek. 
Demokracje takie Sll mniej lub bardziej arystokratyczne, zaleinie od tego, 
czy wi~kSZll rol~ odgrywa urodzenie czy po prostu stan majlltkowy. Gdy 
celem i marzeniem wszystkich jest zostae arystokralll i bogaczem, nikt 
w gruncie rzeczy arystokracji nie kwestionuje, a pogon za pienilldzem 
uruchamia energie, skierowane na dllzenie do pozyskania spolecznego 
uznania. 

W demokracjach tego typu zasada wspolnoty jest slabo uznawana, 
silniejsza jest tendencja indywidualistyczna. Poniewaz idealem kaZdego jest 
wyroinienie si~ i bycie podziwianym z racji swej fortuny i swoich zdolnoSci, 
kaZdy usiiuje istnie6 osobno. Ale poniewaz kaZdy liczy przede wszystkim 
na samego siebie, nie przestajllc jednaki:e potrzebowac innych, spotykamy 
tam rowniez silny dynamizm i zjawisko stowarzyszania si~. PoniewaZ 
demokracje takie Sll tez bl\rdziej odporne na utopie demokracji absolutnej, 
cz~sto zachowujll w sobie elementy tradycji i swoistej "poczciwoSci". Jest 
si~ panstwu posiusznym, ale bardzo si~ je padzoruje i starannie kontroluje, 
bowiem arystokraci nie majll do niego zaufania. Zresztlljest ono tu slabsze, 
c~sciowo wskutek tej nieufnoSci eslahlishmentu wobec wszelkich odchyleri 
monarchicznych, jak rowniei: w wyniku siiy elity spolecznej; ponadto 
spoleczenstwo nie solidaryzuje s~ z egalitarno-etatystycznymi przed si~
wzi~iami. Tak przedstawiajll si~ demokracje arystokratyczne. 

Demokracje republikanskie punkt po punkcie przeciwstawiajll si~ tym 
pierwszym. Demokracj~ arystokratycZll ll uwazajll one za pewnll form~ 
zlagodzenia oligarchii. Oemokracja republikanska godzi si~ na to, by 
'rzlldzila nill uprawniona eIita, jest ona, jak si~ czasem mowi, "merytokra
cjll", ale nie chce ona arystokracji, nawet szeroko otwartej i troszczllcej si~ 
o pozyskanie aprobaty ludu. Nie oznacza to, i:e chcialaby ona wykIuczyc 
z elity spadkobierc6w, ale akceptuje ich,jeSii zostanll uznani za kompetent
nych, a nie z tej racji, i:e Sll czyimis potomkami. Elita nie powinna stanowic 
odr~bnego ciala, wy1llczonej grupy, uprzywilejowanej kIasy. Uznaje si~ 
zdolnoSci jej czlonkow, ich zasiugi. Slucha si~ ich. Ale wymaga si~ od nich, 
by slui:yli, a nie zlldali slui:enia sobie, by wypelniali swoje odpowiedzialne 
funkcje tak, i:eby nie wytwarzala si~ w nich mentalnosc ludzi uprzywilejo
wanych. Wymaga si~ od nich, by bliznich traktowali jak podobnych sobie, 
a podwladnych jak rownych. Wymaga si~, i:eby nie u:i:ywali protekcji 
wobec swojej rodziny, z uszczerbkiem dla tego wszystkiego, co powinno 
wynikac z zaslug. Wymaga &i~, aby spoleczeristwo uwazali za cialo, ktorego 
elita jest organem, a nie za obcy organizm, na ktorym i:eruje pasoi:ytniczy 
organizm rz!ldZllCY, w gruncie rzeczy zewntrtrzny wobec pierwszego. 
W sumie od eIity oczekuje sitr, i:e btrdzie ona stanowic calosc nikogo nie 
wy1llczajllc, ani siebie nie wy1llczajllc z witrkszej caloSci. I ze ~dzie miee 
ducha sluzby. Dlatego wlasnie demokracja republikanska przywillzuje 
wielkll wag~ do szkol, do konkursow i dyplomow jako do sposobow 
rekrutacji tych, ktorzy najbardziej oddaleni Sll od .protekcji i przywilejow. 
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Demokracja republikanska pragnie, zeby rownosc warunkow byJa bardziej 
rzeczywista, efektywna. Lubi, gdy sJuzba publiczna ofiarowuje briery 
taIentom, gdy urodzenie i koneksje majll mniejsze znaczenie. Pragnie 
zachowania w rolnictwie, przemysle i handlu silnej klasy wolnych drob
nych posiad aczy, w czym dopatruje si~ najlepszego fundamentu pokoju 
spolecznego. MoZe to sprzeciwiae si~ interesom wielkich przedsi~biorc6w, 
kt6rzy podkreslaj ll najlepszll wydajnose swoich przedsi~biorstw, nie zawsze 
biorllc pod uwag~ koszta spoJeczne, moraIne i polityczne, niejednokrotnie 
znaczne. MoZe to r6wniez przeszkadzae partiom demokracji absolutnej, 
a taue progresistom, z zasady przeciwstawiaj llcym si~ wlasnosci prywat
nej, kt6rzy instynktownie czujll, Ze obywatele tym bardziej b~ll sklonni 
przyjmowae ich elukubracje, im bardziej stanowie b~ll ma~ nieod
powiedzialnll i wyzutll z wJasnosci. Wlasnie ta troska 0 wolnll drobnll 
wlasnosc daje cz~sto demokracji republikanskiej pewnll miemosc, atawis
tycznll nieufnosc wobec tego, co "wielkie", upodobanie w "maJym" . 
MoraIny progresizm prowadzi do deformacji umysJow tej klasy, widzimy 
wi~c, jak rozwija si~ w niej malo poci~gajllca men talnose bazuj~ca na 
spolecznej zazdrosci, drobnych, ograniczonych przyjemnosciach, na stca
chu pczed niedostatkiem, na absucdalnej mieszaninie zachlannego posiada
nia i zazdrosnego egaIi taryzmu, pogoni za przywilejami i nienawiSci do 
przywilejow, na grubej warstwie podskomego antyklerykaIizmu i upo
rczywej bezreligijnoSci; mentalnosc frustracyjna i zrz¢liwa, skoncentrowana 
na drobnych sprawach lokalnycll czy nawet rodzinnych; malo patriotyczna, 
ale z gwaltownymi wybuchami szowinizmu, sklonna do nieustannego 
oskariania innych 0 brak postawy obywatelskiej, do kul tu przeci~tnoSci 
i poddawania si~ rozmaitym demagogiom, ktore jej schlebiajll. 

A jednak, bye moie, jest to tylko degradacja jakiejs bardziej czystej 
formy. Demokracja republikanska jest bardziej wspolnotowa, nawet jezeli 
egaIitarny indywidualizm przeszkadza, jak to widzielismy, tej tendencji. 
Jest ona mniej indywiduaIistyczna, nawet jeSli mniej w niej stowarzyszen, 
poniewaZ intuicyjnie d~iy do form organizacji gl~bszych nii proste 
stowarzyszenia jednostek. Jest bardziej etatystyczna, gdyz panstwo otwiera 
drog~ briery dla nowych ludzi i obecnosc jego jest niezb¢na dla 
dokonywania redystrybucji, dzi~ki ktorej nierownose utrzymuje si~ na 
znosnym poziomie. Demokracja republikanska nie rubi pieni¢ zy, nawet 
jezeli ludzie w niej bez w~tpienia nie Sll ani bardziej ani mniej chciwi niz 
gdzie indziej. Odpowiada to idealowi wspolnotowemu, kt6ry rna w sobie 
cos bardziej konkretnego, cos bardziej osob owego i kt6ry z trudem zgadza 
si~ z abstrakcyjnymi i bezosobowymi aspektami pieni~za. Czasami 
wydaje si~, i e demokracja republikanska odnosi mniejsze sukcesy nii 
demokracja arystokratyczna, ale moZe to bye skutkiem faktu, Ze jest ona 
jeszcze w trakcie powstawania, podczas gdy demokracja arystokratyczna 
dawno juz osil!gn~la dojrzalose Gest bowiem blizsza dawnej arystokracji). 
Do demokracji republikanskiej naIezy takie przyszlosc, jesli potrafi ona 
zdecydowanie odrzucie wszelki progresizm i rozwijae si~ zgodnie z czystos
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cil! i wielkoScil! swojej istoty. Demokracja republikanska jest rownoczeSnie 
bardziej i mniej moralna niz demokracja arystokratyczna. Nie chodzi tu 
o ocen~ moralnej wartoSci osob, ale 0 obserwacj~ faktow spolecznych, 
ktore tworzl! typy moralnosci znacznie roi:nil!ce si~ mi~zy sobl!. Obywate
Ie w demokracjach arystokratycznych przejawiajl! bardzo i:ywe uwraz
liwienie na przest~pstwa dotykajl!ce pojedynczych ludzi i na wszelkie 
pogwalcenie prawa, ktore ich chroni. Obywatel w demokracji republikan
skiej jest raczej wrailiwy na przest~pstwa 0 tyle, 0 ile stanowil! one 
naruszenie egzystencji wspolnotowej. Bawi si~ i wcale nie przejmuje 
wybrykami, fortelami czy grubianstwarni f4!dZl!cych, ktore w demokracji 
arystokratycznej Sci'Wl~lyby na tychze wielkie nieprzyjemnoSci. A jednak 
jest on bardziej przywi;p:any do prawa, ktore skl!dinl!d bardziej relatywizu
je. PoniewaZ jest w rum pewne poczucie absolutu, absolutnej sprawiedliwos
ci, mogl!ce karmic umysly sklonne do utopli, ale ktore nil! nie jest, i ktore 
podsuwa mu pfzekonanie, Ze w prawie jest cos swi~tego, jak gdyby jego 
powolaniem bylo gloszenie regul doskonalosci. Demokracje republikanskie 
prezentujl! w ten sposob charakterystycznl! mieszanin~ drobnomieszczans
kiej pospolitosci i marzycieiskiej, idealnej wzniosloSci. Ze swej strony 
demokracje arystokratyczne przedstawiajl! nie mniej interesujl!Cl! mieszani
n~ przyziemnego materializmu i moralizatorskiego legalizmu, nie po
zQawionego hipokryzji. 

Trzeba przyznae, ze pomimo nieprzystosowania do rzeczywistosci oraz 
niepowodzen, jakie powoduje zmysl idealu i wartosci nastawionych na 
post~p, ale jeszcze nie zrealizowanych, wi~kszy potencjal rna spoleczen
stwo, ktore zachowalo bardziej wyostrzony zmysl absolutu i gI~bokie 
pragnienie znalezienia autentycznego wyrazu dla tego idealu. Mniej 
natomiast moina oczekiwac od spoleczenstwa zadowolonego, ktore nie 
widzi juz innego celu niz bogacenie si~ w nieskonczonosc i monotonne 
odtwarzanie az pifkres dziejow. Niewl!tpliwie religia jest tym czynnikiem, 
ktory ostatecznie trumaczy te roznice. Demokracja arystokratyczna w kra
ju 0 tradycji chrzdcijanskiej bye moZe lepiej harmonizuje z bardziej 
indywid ualistycznl! religijnoscil!. Demokracja republikansk~, przeciwnie, 
zapewne lepiej zgadza si~ z religijnoscil! bardziej wspolnotowl!, gdzie zycie 
z Bogiem jest bardziej istotowo zwil!zane z przynalei:noscil! do Kosciola. 

Akceptacji tego faktu moze przeszkadzae pami,.:c 0 zwil!zku mi~dzy 
bardziej wspolnotowl! religil! a dawnym porzl!dkiem, rownoczdnie bar
dziej wspolnotowym, ale taki:e bardziej arystokratycznym niz ustroj 
liberalny. Rownoczdnie demokratyzacja rodzi wi,.:cej problemow i konflik
tow tam, gdzie religia jest bardziej wspolnotowa, to znaczy w krajach 
o tradycji katolickiej lub prawoslawnej; ale rowniez w tych ostatnich 
krajach wzywa si~ do jej kontynuowania, do nie zatrzymywania si~ na 
etapie demokracji arystokratycznych. PoniewaZ skl!dinl!d demokracja 
arystokratyczna przejawia sklonnosc do poszanowania tradycji jako takiej , 
widzimy call! zlozonosc sytuacji, gdzie nie wszystkie, bardzo Hczne 
czynniki, oddzialujl! w tym samym kierunku. 
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Demokracja arystokratyczna moZe posiadae charakter mniej lub bar
dziej Scisly i sztywny, alba tez mniej lub wi~cej luiny. Kraje bez tradycji 
chrzeScijanskiej, czy szerzej, teistycznej, jesli nie poddaj~ si~ kolektywis
tycznej utopii , demokracji absolutnej i totalitarnej, zrnierzaj~ raczej 
instynktownie ku demokracjom bardzo arystokratycznym, ktorych demo
kratyczny charakter graniczy w oczach czlowieka Zachodu juz z fikcj~. 
Niew~tpliwie zawiera si~ tam maksimum demokracji, jakie moze zniesc bez 
grozby eksplozji tradycyjny panteizm. 

Takie s~ dwie formy czy dwa stopnie demokracji umiarkowanej . 

• Historia i demokratyzacja 

JeZeli chcemy zarysowae jak~s mozofiC( historii demokratyzacji, to 
mOZemy powiedzie6, Ze demokratyzacja arystokratyczna osi~gn~la rowno
wagC( i swoj ksztalt kanoniczny w krajach, ktore okazaly si~ lepiej 
predysponowane do jej przyjC(cia z racji bardziej indywidualistycznej religii 
i z powodu polozenia geograficznego, raczej na uboczu wspolnoty innych 
narodow. 

Narody bardziej uwiklane w uklady, wynikaj~ce z delikatnych pro
blemow s~siedzkich, i maj~ce wyznania 0 charakterze bardziej wspolno
towym, duzo gorzej przezywaly demokratyzacj~ . Istnial tam tradycjonalis
tyczny sprzeciw wobec demokratyzacji, nast~pnie krwawa ideologiczna 
rewolucja, a dalej dyktatury progresistyczne i reakcyjne, tradycja utopij
nego progresizmu itd. 

Demokracji arystokratycznej dotkliwie brakuje demokratycznej pelni 
i zmyslu wspolnotowego. Ekonomia rynku oligarchicznego rozwija siC( 
w sposob nieregularny, wstrz~sowy. 

Dopoki arystokracja istnieje w ramach spoleczeostwa tradycY.inego, 
ziemianskiego, pozostaje ona systemem do gI~bi wspolnotowym, poniewaZ 
rodziny, ktore s~ w sluzbie rodow rz~dz~cych, czuj~ si~ z nimi zwi~zane 
bardzo silnymi wiC(zami osobistymi. Arystokraci, miast bye jedynie ludZmi 
uprzywilejowanymi, spelniaj~ w ten sposob funkcj~ protekcyjn~ i opiekuri
C2:~' Sytuacj~ spoleczn~ charakteryzuje zatem trwala i duza nier6wnosc, 
lecz arystokraci, zachowuj~ znaczny zakres obowi~zkow, staraj~ siC( je 
wypelniac, a poddane im rodziny ciqgn~ z tego powaZne korzySci. Cale 
spoleczenstwo rna charakter miC(dzyosobowy, rodzinny i, by tak rzee, 
poczciwy. Tak wygl~da arystokracja w dawnym stylu. Przestalajednajc bye 
juz moZliwa. Dlatego tez nowoczesna arystokracja nabiera charakteru 
silnie indywidualistycznego. Stosunki miC(dzy ni~ a wspolobywatelami staj~ 
si~ bardzo napi~te. Jesli kontynuuje ona sprawowanie patronatu, zanik 
dawnego ducha wspolnotowego skazuje j~ na pelnienie dziel czysto 
dobroczynnych, podczas gdy chodzi 0 dzielo sprawiedliwoSci - i wowczas 
zarzuca siC( jej paternalizm. Jdli zaprzestaje tego rodzaju dzialan, te 
niezb¢ne funkcje spoleczne nie s~juz realizowane, dopoki nie podejm~ ich 
sluzby publiczne, stowarzyszenia lub przedsiC(biorstwa. Ale bogaty, za
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przestaj,!c sprawowania patronatu, z latwoSci,! moi;e bye uwaiany po 
prostu za uprzywilejowanego, egoist~ lub paternalist~, w obu wypad lcach 
dose nienawidzonego. Arystokrata porzuca wi~ dawnego ducha wspolno
towego, poprzestaje na piastowaniu wysolcich funkcji, nie i,!cZ'lc ich 
- z wyj'!tkami - z silnym zaangaiowaniem patronac1cim, bore uch odzi za 
patemalizm. W ten sposob dochodzimy do arystokracji 0 charakterze 
indywid ualistycznym. Mowilem juz,jakie sprzyjaj,!ce okolicznoSci religijne, 
historyczne i geograficzne pozwalaj,! takiej arystokracji skutecznie realizo
waC demokratyzacj~, ktora w maksymalnym stopniu zachowuje struktur~ 
arystokratycznll. 

Niewlltpliwie arystokratyzm tej demokracji predysponuje jll do szcze
golnego respektowania wartoSci konserwatywnych, ale rownoczdnie jej 
nadmiemy indywidualizm sprawia, i;e coraz silniej rozwija si~ mental nose 
progresistyezna, ktora toczy wartoSci konserwatywne. Teni;e indywidu
alizm pcha do rozwijania gospodarki monetarystyeznej, subiektywistycznej 
i a--ekologicznej, ktorej rownowaga staje si~ coraz bardziej krucha i ktorej 
skutki, zarowno w dziedzinie ekologieznej jak i moralnej , okazuj,! si~ 
niszczycielskie. T u tkwi najgl~bsza sprzecznosc demokracji arystokratycz
nej. Demokracja ta egzystuje na gruncie konserwatywnego liberalizmu, ale 
poniewai nie idzie do konca za swojll logikll wolnosci przemyslanej, nie 
udaje si~ jej okreslic rozumnej ekonomii ani uniknllc inwazji degraduj'lCCgo 
progresizmu. Dlatego tez zmierza ku upadkowi, rozsiewajllc blaski wspa
nialego, ale coraz bardziej niepewnego rozkwitu. 

Demokracja republikanska natomiast zaczynala 0 wiele gorzej, ale 
moglaby rozwijae si~ duzo lepiej. Najez~sciej powstawala w opozycji do 
wartosci konserwatywnych, dlugo byla oslabiana i niszczona przez pro
gresizmy i utopie. Ale nadmiar trudnosci, w jakich pogr~ jll kryzys 
progresistyezny, zawalenie si~ komunizmu, a wreszcie niemoi:nose zasad
nego nasladowania demokracji arystokratyeznych - wszy~tko to pcha jll do 
odkrycia samej siebie i podj~cia swego powolania . 

• Lewica i prawica - Scisle definicje 

KonczllC trzeba powiedzie6 par~ slow 0 systemie partyjnym i 0 duchu 
Zycia publicznego w demokracji republikanskiej. 

Slyszy si~ dzisiaj, i;e poj~ia lewiey i prawicy nic juz nie znacz'!; inni 
mowi,!, i;e nigdy nie nie znaczyly. Mimo to S,! one fundamentalne 
i niewlltpliwie dlatego tak niejasne. , 

Dwa kryteria pozwalaj,! dobrze,poj,!c lewi~ i prawi~, i wedle nieh 
zaklasyfikowac formaeje poli tyezne. 

Pierwsze kryterium: lewica i prawica soej o l ogiczna. W kai:dyro 
spoieczenstwie da si~ wyroi:nie patrycjuszy, klasy srednie i klasy ludowe. 
Stanowi to podstaw~ istnienia dwoch lub trzech partii polityeznyeh, ktore 
wyraiajll punkt widzenia jui: to jednych, juz to drugich. A zatem w tyro 
pierwszym znaezeniu partia patrycjuszowska to , prawica; partia ludowa 
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- to lewica. MOwillC to oczywiScie nie ignoruj~ faktu, Ze patrycjusze gJosujll 
nieraz na lewi~ i Ze, odwrotnie, robotnicy czy ur~d,N.icy na prawi~. A to 
dlatego, Ze to pierwsze kryterium, ktore jest niewlltpliwe, nie jest jedynym. 

Drugie kryterium: lewica i prawica ak sj 01 0 gi czn a (z greckiego slowa 
axios czyli wartosc, godnosc). Istniejll dwie grupy ludzi, z ktorych jedna 
spontanicznie jest bardziej wraZliwa na wartoSci konserwatywne, ~ druga 
bardziej na post~owe. Jest to fakt. Kaidy rozumny czlowiek po za
stanowieniu moZe zrozumiee wartosc jednych i drugich. To nie zmienia 
jednak jego wychowania, temperamentu czy, jak si~ czasem mowi, jegb 
wraZliwoSci polityoznej . 

Pozostawiam na boku inne aspekty, ktore tane majll swoje znaczenie: 
roinice mi~dzy dawnymi a nowymi mieszkancami, mi¢zy regionami 
bogatymi a biednymi, mi~dzy jaklls wyrainie okreslonll gruN zawodowll 
(robotnicy, chlopi itd.) a innymi. Pomijam tez roinice j~zyka, rasy, wieku, 
plci, religii itd. W zaleinoSci od sytuacji ekonomicznejz historii, geografii 
danego narodu, taka czy inna cecha moZe nakladac si~ na tamte dwa 
podstawowe kryteria i silnie oddzialywae. 

Te dwa pierwsze kryteria Sll zasadnicze i pozostajll poza wszelkll 
dyskusjll. Socjologiczna i aksjologiczna lewica i prawica Sll faktami 
antropologicznymi, politycznymi, dajllcymi si~ powszechnie obserwowac. 
Dodam, ze Sll one calkowicie normalne. Nie tylko nie naleZy sobie 
wyob raZac, Ze to rozdzielenie ludzi na dwie grupy ustanawia jakis rozJam 
w spoleczenstwie, ale przeciwnie, trzeba uznac, Ze wspolnota polityczna 
potrzebuje tych dwu skrzydel, aby miarkowac swoje opinie, prostowac 
orientacje i utrzymywac si~ w stanie rownowagi. 

MOwillC to dobrze zdaj~ sobie spraw~. Ze istniejll irracjonalne wersje 
tych dwoch wraZliwosci: istnieje prawica i lewica racjonalna, normalna; 
istnieje tane lewica i prawica p a t 010 g i c z n a. Dla dokladnego i peJnego 
obrazu trzeba nawet wyroinic: 

- prawic~ i lewic~ aksjologicz-nie patologiczne; chodzi 0 cias
not~ umyslu, ktora nie pozwala racjonalnie przyjllc wartoSci, czy to 
post~powych , czy to zachowawczych, pod pozorem, Ze nie wyczuwa si~ 
zarowno jednych, jak i drugich. W ten sposob otrzymuje si~ progresizmy 
i konserwatyzmy, ktore mogll si~ indywidualizowac, w zaleinosci od 
okolicznoSci i szczegolnych warunkow; 

- Iewi~ i prawic~ so cj 01 0 gi cz n i epa tol 0 giczn e; chodzi 0 pew
nego rodzaju transformacj~ swiadomoSci klasowej (arystokratycznej, robot
niczej, chlopskiej, burZuazyjnej itd.) w swiadomosc plemiennll, zamkni~tll, 
chorobliwll, agresywnll itd.; 

- lewi~ i prawic~ calk o wicie p atologicznll, jeSli dwie powyzsze 
patologie nalozll si~ na siebie. 

W tych sprawach gJownymi czynnikami patogennymi Sll - na prawicy 
d uch kastowy i krotkowzroczny materializm pieni~iny; na lewicy zazdrosc 
i ideologiczny racjonalizm. Punkt pierwszy jest oczywisty. Drugi uzyskal 
szerokie wyjasnienie na Jamach tej ksillzki w szczegoJowej analizie 
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pseudo--progresizmu (trzeba tu dodac, Ze w ekonomii tezy liberalne cz~sto 
sll rowniez ska:ione ideologicznym racjonalizmem). 

lone kryteria klasyftkacji niekoniecznie wplywajll w sposob trwaly lub 
znaczllcy na podzialy polityczne. Na przyklad istniejll ludzie bardziej 
sklonni do centralizmu lub tez do decentralizacji, do metod lagodnych albo 
ostrych itd. Ale obrona decentralizacji czy wymog stanowczoSci przecho
dZll od lewicy do prawicy i na odwrot, w zale:inosci od okolicznosci i od 
dyskutowanego przedmiotu. Wystarczy, Ze kazdy z obu biegunow politycz
nych podejmie si~ bronienia jednej lub drugiej z tych dwu zasad, aby kazda 
z nich zostala przypornniana i aby w ten sposob zostala okrdlona, 0 ile si~ 
da, bardziej zrownowaiona polityka. 

Odpowiedzialni obywatele, nale4cy do ro:inych skrzydel, powinni, 
wed lug rnnie, przezwyci~:lyc rozdraznienie i zaskoczenie, jakie mogll 
wzajemnie wywolywac, i dllzyc do tego co istotne: 

- zachowania fundamentalnej solidarnosci tych roznych skrzydel; 
- nie odrzucania en bloc fonnacji politycznych niewlaSciwie zaanga:iowa

nych i popierania ich ewolucji w kierunku normalnoSci i solidarnoSci. 
Obecnie istniejllce lewica i prawica wynikajll ze skrzyzowania zbioru 

interesow spolecznych i preferencji aksjologicznych. Jdli, pozostawiajllc na 
boku lewicy i prawic~ patologicznll, weimiemy pod uwag~ tylko lewicy 
i prawicy socjologicznll oraz lewicy i prawic~ aksjologicznll, to uzyskamy 
cztery moZliwe, typowe kombinacje: 

1. lewica zdecydowana, okrdlona zarowno przez !ewicowll aksjologi~, 
jak i lewicowll socjologi~; 

2. lewica zro:inicowana, okrdlona przez lewicowll socjologi~ i prawico
Wll aksjologi~; 

3. prawica zdecydowana, okrdlona przez prawicowll aksjologi~ i pra
wicowll socjologi~; 

4. p rawica zroZnicowana, okreslona przez prawicowll socjologi~ i lewi
coWll aksjologi~. 

Nawet jezeli w kazdej epoce istniejll przedstawiciele tych czterech 
typowych fonn, to jednak dany okres historyczny bywa zdominowany 
przez konfrontacj~ albo mi¢zy zdecydowanll prawiq i zdecydowanll 
1ewicll, albo mi~dzy prawiq i lewiCll- zro:inicowanymi. Ci, ktorzy w danej 
epoce chq grac w innll gr~ niz ta, ktora si~ wszystkim narzuca, zostajll 
zmieceni przez ogolnlllogik~ systemu ' partyjnego albo skazani na wegeta
cj~. 

Jdli rozwazymy przypadek narodow etnicznie i geograficznie jednorod
nych, to wyst~pujll tam dwa glowne sposoby ksztaltowania si~ systemow 
partyjnych: 

1. zdecydowana lewica naprzeciw zdecydowanej prawicy (konfiguracja 
zdecydowana); 

2. lewica zro:inicowana naprzeciw zro:inicowanej prawicy (uklad zroz
nicowany). 

Pierwszy z tych ukladow stawia naprzeciw siebie parti~ ludowo--po
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st~pow~ i parti~ patryejuszowsko-konserwatywn~. Drugi wyroinia parti~ 
ludowo-konserwatywn~ i patryejuszowsko--post~pow~. 

Oto dlaczego trudno dokladnie zdefmiowae poj~ia prawiey i lewiey. 
Kiedy majdujemy si~ w ukladzie 0 eharakterze zdecydowanym, gdzie lewica 
socjologiczna I~ezy si~ z lewie~ aksjologiczn~ i gdzie prawica jest prawi~ 
zarowno socjologiem~, jak aksjologiczn~, wowczas te okreSlenia s~ jasne. 

Przeciwnie, jezeli mamy do ezynienia z ukladem zroinicowanym, to 
okrdlenia s~ bardziej arbitralne, kaMe bowiem skrzydlo polityczne jest 
zarowno na lewo, jak i na prawo ad drugiego, w zale:.i:nosci ad punktu 
widzenia. Dlatego wlasnie mowilem 0 ukladzie wyrainym (Iub zdecydowa
nym) i ukladzie zro:.i:nicowanym (czy umiarkowanym). Przy tej drugiej 
konfiguraeji rozroinienie na prawi~ i lewi~ wydaje si~ bardziej nieostre, 
jakkolwiek mb:.i:e ono pozostawae doskonale jasne: jesli wybierze si~ (co, jak 
s~z~, nale:.i:aloby uczynie) kryterium soejologicme, partia konserwatyw
no-ludowa majduje si~ na lewiey; je:.i:eli wybierzemy kryterium aksjologiez
ne, to partia konserwatywno-ludowa znajdzie si~ na prawicy. Wystarczy 
sprecyzowaC swoje deflllieje. Gdy si~ tego nie uczyni, to jezeli nast~uje 
prZC\hodzenie od jednego ukladu do drugiego, ryzykuje si~, :.i:e nic si~ juz 
z tego wszystkiego nie b~zie rozumialo. I wlaSnie to po trosze si~ dzieje. 

Wydaje mi si~, :.i:e przy tak sprecyzowanyeh warunkach, slownik nauk 
politycmych moglby stae si~ absolutnie Scisly. 

ezy lewiea patologiczna majduje si~ bardziej na prawicy, ezy bardziej 
na lewicy? To sarno pytanie narzuca si~ w adniesieniu do patologieznej 
prawiey. Pytania tego nie da si~ rozstrzygn~e. Formacje patologiczne 
sytuuj~ si~ na osi odmiennej i-by tak rzee - prostopadlej do osi 
umiarkowanych formacji politycmyeh. 

Tak zdefiniowawszy lewi~ i prawic~, rozurniemy, ze nie rna Zycia 
politycmego, szczegolnie w demokraeji, bez zorganizowanej wieloSci 
formacji politycmych, ezyli partii. Dlatego wlasnie partie politycme s~ 
instytucjami publicznymi, powstalynii z inicjatywy i pod kierownictwem 
prywatnym. 

Jak kazdy czlon organizmu spolecznego, partie mog~ bye siedliskiem 
i czynnikiem powa:.i:nego zaklocenia porz~dku, naduzywania wladzy, 
nadmiernyeh intryg, korupcji itd. Ale poniewaz nie rna demokracji bez 
wyborow, ani wyborow na plaszezy:.i:nie ogolnonarodowej bez zorganizo
wane go elektoratu, przynajmniej w demokracji potrzebne s~ organizacje 
wyboreze. Glownym naduzyciem, do jakiego partie maj~ sklonnosc, jest po 
prostu bycie tylko maszynkami do glosowania. W ramach demokratyez
nyeh jedynym konkretnym problemem jest posiadanie partii mo:.i:liwie 
najlepszych alba przynajrnniej mo:.i:1iwie najmniej zlych . 

• Przemiennosc i nowe uklady polityczne 

Dzit;ki poprzednim rozroinieniom poj~ia przemiennoSci nowyeh ukla
dow zyskujil jasnil definiejt;: przemiennose zachodzi, je:.i:eli wladza przechodzi 
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w r~ innej partii cr.y innej koalicji partii, gdy calosc pozostaje utrzyrnana 
w rarnach tego sarnego ukladu, zdecydowanego lub zroZnicowanego. Nowy 
uklad nastt(:puje, kiedy przechodzimy od jednej konfiguracji do innej. 

Przemiennose moZe bye pro s t a lub z I O:l 0 n a. Mowimy, Ze jest 
prosta, jeSli nie towarzyszy jej Zadna zmiana sojuszy; zlozona, lciedy 
towarzyszy jej reorganizacja sojuszy. Ale caly czas pozostajemy w obrt(:bie 
zjawiska przemiennoSci ta.k: dlugo, dopoki rue przechodzimy od systemu 
zdecydowanego do systemu zromicowanego lub na odwrot. 

przemiennose prosta jest wydarzeniem zwyczajnym, zlozona rzadszym. 
Nowy uklad stanowi wydarzenie wyj'ltkowe i w historii danej demokracji 
wyznacza epokt(:. 

Wiykszosc demokracji republikanskich, oslabionych przez progresizm 
i takich, ktore wyszly z jakiejkolwiek utopii kolektywizuj~j, jest w przede
dniu lub na progu zmiany ukladu politycznego. Jest rzec11l prawdopodobn'l, 
i.e sily zagro:ione przez tt(: zmiant(: byd'l usilowaly zacierae jej niezbydnose, 
probuj'lc wprowadzie rome zlozone przemiennoSci. Te machinacje byd'l siy 
dlugo wlokly. 

W krajach europejskich 0 kulturze lacinskiej na pocz'ltku procesu 
demokratyzacji mielismy system zdecydowany, charakteryzuj 'lcy siy ' opo
zycj'l prawicy religijnej, spolecznie i moralnie konserwatywnej, i lewicy 
liberalnej, antykatolickiej, moralnie progresistowskiej, w znacznej mierze 
skrajnej i utopijnej. Francja ilustrowala to zjawisko w postaci szczeg61nie 
czystej . Pojawienie sit(: w XIX wieku socjalizrnu skomplikowalo ty gry, ale 
utopia, zwlaszcza na lewicy, i przemoc klasowa, tak na prawicy, jak i na 
lewicy, podtrzyrnywaly istnienie konfiguracji 0 charakterze zdecydowa
nym. Demokracje republikanskie zatem od pocZ'ltku istnialy na bazie 
ukladu zdecydowanego, zbyt zdecydowanego, brutainego. 

Jdli demokracja utrzyma siy dziyki wolnosci narod6w, demokracje te 
niew'ltpliwie przejd'l do ukladu zr6i:nicowanego, kt6ry pozwoli na stabilne 
istnienie demokracji republikanskiej. 

. Henri Hude 
tlum. Maria Tarnowska 

HENRI HUDE, ur. 1954, nIozof, wydawca i komentator pism Bergsona (autor 
dwutomowej monografti). 



NASZA POLSKA 


W rubryce "Nasza Polska" chcemy prezentowac opinie przedstawicw/i 
rOinych srodowisk ideowych, skupionych wok61 mies~cznik6w i kwartat
nik6w, na temat spraw Kosciola, Polski czy kultury. Rozpoczynamy wypo
wiedziq Zbigniewa Nosowskiego, czlonka redakcji "W~zi". 

WIARA POMAGABye 

WOLNYM 


W naszych dziwnych czasach, gdy jedna cz~sc Polakow panicznie boi 
si~ wprowadzenia panstwa wyznaniowego, a inna cz~sc rownie panicznie 
l~ka si~ marginalizacji KOSciola i socdemoliberalizmu - "Wi~i" jako pismo 
katolickie prowadz'lce pogl~bionll refleksj~ nad Zyciem spoleckym i poli
tycznym staje si~ - jak Sl!dz~ - niezwykJe przydatna. Chwilowo, co prawda, 
ludzie raczej nie maj'l czasu, ochoty i pieni¢zy na czytanie tego typu 
wydawnictw. Wier~ jednak, Ze zmiana wkrotce nast'lpi - wowczas 
czasopisma prQwadz'lce spok_ojn~ refleksj~ oka4 si~ niezast'lpione. Dlate
go trzeba robic swoje. 

Zrozumiale jest, Ze w sytuacji radykalnej zmiany ustrojowej, polity£z
nej, kulturowej i (chyba takZe) cywilizacyjnej, cz~sc ludzi ucieka w coz
wi'lzania najprostsze: ultrakonserwatyzm i libertynizm. "Zakazac wszyst
kiego, czego nie wolno" z jednej strony, a z drugiej: "wszystko rni wolno". 
Jest to jednak tylko cz~sc ludzi. S'l jeszcze inni, na pewno nie tak glosni, ale 
na dalsZ<l met~ to wlasnie oni b~d~ decydowaC 0 przyszloSci (0 ile sami 
w polityczno-g~towej "biei'lczce" nie ulegn'l pokusie zapomnienia 
o wartosciach podstawowych i pytaniach fundamental..nych). 

W opisie polskiej rzeczywistosci "Wi~i" pragnie bye jak najdalsza od 
czamo-bialych schematow. Pomaga nam w tym zroinicowanie polityczne 
wewn'ltrz redakcji i w gronie kolegium redakcyjnego. Akceptujemy wlasne 
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wybory polityczne, gdyi: nie rodz~ one "mentalnosci partyjnej". Nie 
chcemy bye apolityczni, ale chcemy bye ponadpartyjni. Ludziom zwi~za
nym z roi:nymi ugrupowaniami politycznymi chcemy przypominae, i:e 
zadna z partii nie posiada monopolu na racjy. Dlatego usilujemy wskazy
wac sposoby myslenia w kierunku dobra wsp6lnego, a nie tylko realizacji 
interesow partykularnych. 

Dla czasopisma katolickiego kluczowym zadaniem staje siy dzis od
powiedz na pytanie 0 rniejsce i rol~ KOScioia w polskiej demokracji, 
w spoleczenstwie obywatelskim, w spotkaniu z wolnoSci~ i liberalizmem. 
Mysl~, i:e "Wi~z" nie b~dzie proponowae swym czytelnikom traktatow 
filozoficmych, lecz raczej zaprosi ich do bacznego przygl~dania si~ 
wydarzeniom polskiego i:ycia pUblicznego. Bydziemy si~ troszczye 0 to, by 
demok(acja zostala w Polsce oparta na mocnym fundamencie wartoSci 
wspolnych wi~kszoSci obywateli. Ten konsens aksjologiczny chcemy tei: 
wsp61tworzye - bacz~c na to, by nie karykaturowae wartoSci dla nas 
najwainiejszych . 

Wiemy, i:e demokracja potrzebuje wartoSci, i:e dla trwaloSci nowoczes
nego spoleczenstwa niezb~dna jest zdrowa moralnose publiczna. Trzeba 
dzis m~rze rozstawiae drogowskazy na polskich drogach. Dlatego sprzeci

. wiae si~ b~dziemy wizji demokracji jako instytucjonalizacji relatywizmu 
i niepewnoSci. Nie p6jdziemy drog~ tych, kt6rzy przeciwstawiaj~ wolnose 
religii. Przeciei: wiara pomaga czlowiekowi bye wolnym. 

Chrzescijanstwa nie trzeba dzis dopasowywae do dcmokracji i pluraliz
mu. Demokracja i nowoczesnose nie s~ przeciei: miar~ chrzeScijanstwa, Sll 
natomiast wie1kim problemem. Potrzebny jest wysilek nowego aggwr
namento, in kulturacji pozwalaj~cej znalezc taki spos6b bycia chrzes
cijaninem i bycia KOSciolem, ktory bydzie odpowiedzi'l na wyzwania 
czasow. Tak, aby - jak pisal kardynal Ratzinger - "podstawowe wartoSci 
chrzeScijanskie i wartoSci liberalne dominuj'lce we wsp6lczesnym swiecie 
umialy si~ spotkae i wzajemnie zaplodnie". 

Chcialbym, aby "Wi~z" w swej pUblicystyce wyrai:ala gl~bok~ l'lcznose 
z KoSciolem. Twierdz~, i:e nie jest wcale tak trudno bye dzis kontestatorem 
- postawa taka obok glos6w krytyki przynosi przeciei: taki:e poklask 
medi6w, salon6w i publicznosci. Potrzebna jest niekoniunkturalna wier
nose Ewangelii i misji KoSciola. Z tej wiemoSci moi:e wynikae potrzeba 
krytyki r6i:nych postaw ludzi KoSciola - krytyka nigdy jednak nie moi:e 
bye celem samym w sobie. Krytyka w KoSciele wtedy tylko rna sens, gdy 
wyplywa z postawy - powiem mocno - ortodoksyjnej wiernosci i gdy jej 
autor nie rosci sobie pretensji do zast~owania papiei:a w nieomylnoSci. 

"Wi~z" zgodnie ze sw~ nazw~ i tradycj~ pragnie ludzi ze sob~ I~czye, 
a nie rozdzielae. Stlld fundamentalne znaczenie dialogu - z sllsiadami 
Polski, z wierz'lcymi inaczej, z niewierzllcymi. St~ plynie troska .o to, aby 
Polska byla - na ile to moi:liwe - domem dla wszystkich. Coraz 
istotniejszego znaczenia nabiera rowniei: dialog wewn~trzkatolicki - nie 
zgadzamy si~ przeciei: ani na ideologizacj~ religii, ani na prywatyzacjy 
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wiary, ale pozostajemy w tym samym K OSciele co zwolennicy tamtych 
tendencji. Nie mOZemy odmawiae im prawa do istnienia - choeby w imirr 
pluralizmu, 0 ktory sirr dopominalismy. 

Szczegolnll cechll publikacji w miesirrcznikach musi bye odpowiedzial
nose za kaZde slowo i rownowaga. Tych wlasnie cech uczyli mnie starsi 
koledzy z "Wirrzi", pieczolowicie pracujllc nad moimi tekstami. Dzisiaj 
chcialbym trr tradycjrr wraz z nimi kontynuowac, swiadom, jak rzadkim 
dobrem staje sirr u nl),S poczucie pe/nej odpowiedzialnoSci za wlasne slowa 
i czyny. 

Wypowiedz ta stala sirr wlaSciwie malym koncertem wielkich Zyczen 
i marzen. Bylbym szczrrsliwy, gdyby "Wirrz" sWll praCll a nie deklaracjami 
- w zdrowej konkurencji z podobnymi czasopismami - choe trochrr 
przyczynila sirr do realizacji tych Zyczen w poIslciej rzeczywistosci. 

Zhigniew Nosowski 
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Ta ksi:rlka dogonila mnie tutaj. Pisana w ParyZu, dokOllczona i wyda
na w Krakowie, odbija rowniez fragment mojego losu, skladnik sytuacji: 
kr:tzenie mi¢zy Francj:t a Polsk:t, w nadziei, ze te dwie stacje Zycia sumuj:t 
si~ w porz:tdku ludzkim, chocby niewidocznie. Ksi<lZka juZ sarna jest 
dowodem na moZliwosc takiego sumowania - powiesc Bronislawa Wild
steina Btat rozgrywa si~ w ParyZu w ci:tgu minion ego dziesi~ciolecia i jej 
tematem jest rozdwojone zycie ludzi, ktorzy probuj:t bye rownoczeSnie tu 
i tam, szamoczq si~ w tej podwojnosci, chc:t j:t zaleczye b:tdi to 
gor:tczkowym dzialaniem, b:tdi doswiadczaniem autentycznoSci, wlasnych 
granic. I w rezultacie grozi im, :le nie b¢zie ich ani tu, ani tam. 

W ksi:t:ice Wildsteina podwojenie miejsc Zycia (paryz, Polska) rzadko 
okazuje si~ bogactwem, a jdli, to na krotkie momenty, z ktorych nie 
buduje si~ i:adnaci:tgiosc. Ma ono charakter ci~Zaru, ktory przytlacza 
i moZe zmiaZdZye, gdy slabn:t obronne mechanizmy codziennoSci. A co 
w tej powiesci szczegolnie ciekawe: podwojnose wszechobecnego ParyZa 
i nieobecnej Polski (ale nieodst~pnej w rozmowach, snach, pami~i) staje 
si~ metafor:t, srodkiem ujawnienia wszystkich innych rozdwojen w jednostce, 
wewn~trznej konfliktowoSci Zycia. 

KaZda z postaci rzuconych do obcego miasta rna sprQstae wieloSci 
rejestrow, w jakich rozgrywa si~ egzystencja, uzgodnie prywatne pragnienia 
i wymagania wspolnotowe; przeszlosc, ktora jest ich substancj:t i samo
okresleniem i terainiejszosc zaborcz:t przez sam fakt, :le jest teraz; glod 
doznan, nowych perspektyw, nowych narz¢zi poznawania siebie i upor 
wi'emoSci, cz~sto beznadziejnej i ograniczaj:tcej, ale na ktOrej moiDa si~ 
oprzeC, przeciwstawie groibie rozplyni~cia. W zwyklych warunkach to 
wielopi~trowe rownanie, znak wejScia w dojrzalosc, Jest juz trudne do 
rozwi:tzania, do swiadomego prowadzenia ku rownowadze, ktora b¢zie 
si~ stale wymykae. A co dopiero, gdy jestesmy rzuceni w nieznany swiat, 
w obce miasto. I to nie byle jakie, ale miasto-festyn, miasto-fajerwerk, 
ci:tgle Zywy mit przemawiaj:tcy zludnym j~zykiem obietnicy. 

Tak, okiem nienasyconym, widzi Paryz Wildstein, gdy kaze mu grae 
rol~ w swojej historii. Nie rol~ pi~knej i oboj~tneJ dekoracji dla emigran
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clciej egzystencji, lecz rol~ wywabiacza sprzecznoSci, kusiciela i swiadka. 
Trzeba od razu powiedziee: ksi:rlka celuje w problemy podstawowe, 
w dramatyczny proces dostrajania si~ osobowoSci do swiata i jej fabulama 
materia (polityka, wyprawy w kultur~, stosunlci mi~dzyludzlcie) pod
porz~dkowana jest temu celowi. 

Od tamtej daty min~lo z g6r~ dziesi~ lat - okres emigracji dla 
pokolenia Niezalemych Zwi¢6w Studenclcich i Solidarnosci; organizo
wania biur zwi~zkowych, pism, przerzut6w do kraju, wallci 0 przetrwanie 
symbolu i 0 potwierdzenie rzeczywi sto Sci , kt6ra chwilami zdawala si~ 
rozwiewac. Rekonstruuje si~ srodowisko emigracyjne kolejnej generacji, 
nowe osrodlci i hierarchie, formuje si~ cala mglawica, dzialacze, satelici, 
ludzie zagubieni, szukaj~cy pracy, pragn~cy przeczekae. Ktokolwiek to 
przeiyl, zapami~tal atmosfer~ ruchu na martwym biegu, koniecznosc 
dzialania przy dojmuj~cej swiadomoSci zaryglowanych perspektyw, po
trzeb~ wyzszych uzasadnien dla projekt6w, w jalcie si~ rzucano. 

Z czasem ustala si~ nowa powszedniosc, schemat zalemosci, interesow, 
ambicji. Wildstein chwyta moment, gdy wiellci i dalelci cel coraz mnlej jest 
obecny w codziennych motywacjach, srodlci wysuwaj~ si~ na pierwszy plan 
i pochlaniaj~ ludzi. To, co bylo racj~ dla ich dzialan tutaj, staje si~ okazj~ 
do osobistej gry. Nawi~zuj~ si~ stosunlci mi¢zy star~ i now~ ernigracj~, 
oba srodowiska kr.lli:~ wok61 siebie jak w teatrze cieni. "Starzy" potrzebuj~ 
krzepi~cego obrazu pokolenia, ktore przej~lo pochodni~, zafascynowani s~ 
eposem strajkow i legend~ podziemia. Mlodzi uwijaj~ si~ wokoi uznanych 
autorytet6w, z kt6rych splynie sakra i fundusze. 

Przestrzen Zycia zamyka si~ i zastyga w sztywne formy, im jest 
ciaSniejsza i bardziej izolowana od reszty swiata, tym bardziej rz¥lzi si~ 
hierarchi~ i rytualem, kontakty mi~dzy osobami s~ potwierdzaniem 
przyj~tych rol, wzajerunym upewnianiem si~, i:e ruc siy nie moze zmienic. 
To spojrzenie na srodowisko emigracyjne (nienowe w swoim parodystycz
nym zaci~ci u) jest elementem doswiadczenia 0 wiele bardziej rozleglego: 
proby odnalezienia si~ w swiecie. Swoistosc tej proby pol ega na tym, i:e 
chce ona pogodzic wiemosc przeszloSci, wi~ ze zbiorowosci~ i potrzeb~ 
bycia sob~ , staniycia na wlasnych nogach. Pogodzic nie daj~cy si~ wymazac 
dlug, braterstwo w k1~sce i upokorzeniu i kuszenie Paryza. W powieSci 
Wildsteina ta proba okazuje si~ skazana na porai:k~. 

W centrum historii jest postae miodej dziewczyny, ktora rna za sob~ 
podobn~ drog~, co jej r6widnicy odnalezieni w ParyZu. Wydarzenia 
Sierpnia pr.lezyte jako najwi~ksza szansa, otwarcie na prawd~, praca wsrOd 
robotnikow, afisze, gazetlci, pierwsze struktury organizacyjne, narastaj~ce 
konflikty w opozycji, zm~zenie polityk~ na co dzien, polityk~, kt6ra 
zapomina 0 zasadach - decyzja wyrwania si~ na troch~, zaczerpni~cia 
innego powietrza, gdy po raz pierwszy paszport jest dost~ny - wyjazd do 
Francji . I ranek 13 grudnia rozlamuj~cy biografiy na dwie cz~Sci. 

W powidci ludzie i wydarzenia, Paryz i emigracja ogl¥lane s~ jej 
oczami. Oczy pytaj~ i rejestruj~, bohaterka nie komentuje, nie wydaje 
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slld6w - widzi z bezlitosnll, ostroScill,. W poszukiwaniu ciepla wsp6lnoty, 
infonnacji z kraju, w pragnieniu bycia przydatn'l w¢ruje pO emigracyj
nych grupach, pomaga przy makiecie pisma, widzi podzial funduszy jak 
rozdrapywanie lupu, trafia na elitame przyj~cia, ogillda taniec mniej 
waznych wok6l wamiejszych. Nie potrafi przylgnll,c do zadnego z tych 
kr~g6w, moZe dlatego, ze za ostro widzi. Ale na zewnll,trz jest miasto, 
niewyczerpany przedmiot urzeczen, ir6dlo wiedzy, szkola widzenia. Wy
starczy stanll,c w oknie, wyjse na uliq:. Jest to staly motyw ksi'lzki: 
codzienne odkrywanie miasta jako wtajemniczenie w swiat. Innosc ParyZa, 
to, ze w niczyrn rue przypomina on dawnego polskiego zycia, przezywana 
jako nieustajll,ce zaproszenie, eksplozja wszystkich moZliwoSci otwartych 
przed jednostkll" nawet jeSli si~ wie, ze w istocie te moZliwoSci realizujll, si~ 
tylko dla niewielu . Zadomowic si~ w Paryzu to zdobyc przepustk~ do 
swiata wolnosci, poszukiwania siebie i samotnosci. Dziewczyna jest 
scenografem i naraz mnozll, si~ propozycje: moZe pracowac, wsp6lksztal
towac przedstawienia Szekspira, Bruni z Tysiqca i Jednej Nocy, moze 
wycisnll,c na nich pi~tno swojej wyobrami. Rysuje si~ kariera, samodziel
nose, uznanie. Ale tak si~ nie stanie. 

Jednll, z najciekawszych rzeczy w tej ksill,Zce jest koncepcja podw6jnego 
jll,dra, dokola kt6rego wszystko si~ obraca. Bowiem gl6wna postac jest 
podwojona: jest ich dwie, symetryczne i przeciwstawne. Siostra i brat. 
Starszy brat, opiek~n i inicjator w sprawy wazne i wspaniale, malarz, 
nonkonformista i poszukiwacz autentycznosci. Rozbudzony przez Sierpien 
do nowego Zycia, uwi~ziony po Grudniu, wracaj'lcy do alkoholu, od 
kt6rego juz wydawal si~ uwolniony. I siostra, dla kt6rej wspomnienie
taiizman, ksztaitujll,ce osobowose, to r~ka brata wycill,gni~ta z ciernnoSci 
strychu, aby j'l poprowadzic w swiat dziecinnej magii. (Zastanawiajll,ce, Ze 
ani w reminiscencjach z przeszloSci, ani w swiadomoSci rodzenstwa rugdy 
nie pojawiaj'l si~ rodzice, jak gdyby przerwana byla nic pokoleniowej 
transmisji i istniala tylko wi~z pozioma: bra,t i siostra.) 

Przeszlose, wiernose, Polska to dla niej brat, najpierw szukany na 
listach intemowanych, potem osill,galny w rzadkich telefonicznych roz
mowach, w re1acjach znajomych 0 jego staczaniu si~ w pijanstwo, w decyzji 
podj~a wyniszczajll,cej pracy, aby mu kupic mieszkanie w Polsce, a gdy to 
si~ nie powiedzie, sprowadzenia go do siebie. I tak Paryz otrzymuje sw6j 
przeciwbiegun, rueublaganego nieprzyjaciela. Nie tylko dlatego, Ze siostra 
z trudem przyznaje sobie prawo do radosci , do wlasnych pragnien (on tarn 
cierpi) i obietnice miasta Sll, w kaZdej chwili zaprawione smakiem winy. 
Brat, ledwo przyjeZdza, podejmuje walk~ z miastem, w imi~ cierpienia 
i prawdy przemawiajll,cej przez cierpienie - walk~ 0 siostr~. To walka 
z blichtrem, falszem ludzkich stosunk6w, kultem sukcesu i pogardll, dla 
przegranych, j~zykiem, kt6ry sluzy maskowaniu prawdy, zniewoleniem 
w komforcie i rzekomej kulturze. Tlumaczy siostrze, Ze jej praca nad 
scenografill, nie jest ch~cill, wyrazenia siebie, lecz oczekiwaniem pochwal, 
wzmianki w gazecie. Ze zwill,zek z m~zczyznll" M6rego sobie wybrala, to 
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bezduszne wygodnictwo, zaprzepaszczanie siebie. I udowodni swojll wol
nose rzucajllc pra~, kt6rll mu ona znalazla, przyjaini llCsi~ z kloszardami, 
osiedlajllc w metrze. 

Jest cos niezwyklego w tym pornysle, w najlepszym literackirn sensie: im 
bardziej zagl~biamy si~ w opowiese, tym mocniej odczuwarny, Ze brat 
i siostra Sll jakby dwiema pol6wkami tej samej postaci, tego samego 
osobowosciowego uwiklania. Nie w abstrakcyjnym przeciwstawieniu, lecz 
w wielowymiarowym konkrecie: w histoID okrdlonego pokolenia, jego 
moralnej formacji, pr6b, jakie przed nim stan~ly i barier, na kt6re 
natrafilo. Bohaterka po zbuntowanej studenckiej mlodoSci, po solidarnos
ciowej egzaltacji emigracj~ odczuwa jako szan~. Szan~ realizacji, to 
znaczy r6wniei:: indywidualizacji, osillgni~a dystansu, oddzielenia si~ od 
wsp6lnoty kU 'samodzielnemu decydowaniu 0 sobie. Pragnienie samopo
twierdzenia w uchwytnych rezultatach prowadzi poza Zycie w zamkni~ciu 
i dzialaniach pozornych, gdzie tak sprawnie urzllrlzili si~ jej r6widnicy. 

Ale jej pozytywnose (pracowae dla siebie, wyjse ku Francuzom, oddac 
si~ sztuce) jest niezwykle krucha, poniewaZ wi~z cillgnllca wstecz nie tylko 
okazuje si~ silniejsza, ale tei: rna natur~ choroby, nie jest przez nill 
zrozumiana, przeprowadzona przez swiadomosc. Dlatego strona brata 
zdobywa w ni~j przewag~ - samozniszczen.je, kt6re rna bye niejasnll ofiarll, 
wyznaniem, i:e samodzielnose nie jest moZliwa. Jej drarnat leZy w tym, Ze 
destrukcja rna dla niej twarz miloSci, przedstawia si(: jako poszukiwanie 
prawdy i jako zazdrosne strzcienie odr~bnoSci, odmowy wobec obcego 
swiata, wobec pozor6w i klamstwa. Na tej dwuosobowej postaci, krdlllcej 
pewnll figur~ losu, kladzie si~ cien pesymizmu, moZe pami~e gorzkich 
moment6w tamtego dziesi~iolecia. 0 ite brat jest ukrytll prawdll siostry, 
ona, mimo daru wid zenia, zdolnoSci do zatracania si~ i regenerowania 
w pracy nad swojll sztukll, niczego nie potrafi mu przeciwstawie. Nie 
zdob~dzie dla siebie tego skrawka przestrzeni, gdzie moglaby oddychac. 
Strona cienia okazuje si~ silniejsza nii: zdolnose do afirmacji. 

Nie zapominajmy: mamy do czynienie ze stronniczoScillliteratury, zjej 
prawem do stronniczoSci, kt6ra rna to do siebie, Ze oswietiajllc cZllstk~ 
podnosi jll do wymiar6w caJoSci, a szkicujllc calose chwyta zaledwie 
czllStk~. Zainteresowal mnie w ksilli:ce Wildsteina obraz pokolenia. Boha
terka chodzllC po Pary:i:u zmienia si~ cala we wzrok, chce bye tylko 
spoj rzeniem , kt6re rejestruje odcienie swiatia, kolory ulicy, zmiennose 
ludzkiej fali. Zyje doznaniami i ogranicza si~ do doznan, jak gdyby nie 
odsylaly one do i:adnego stalego gruntu. Gdy wewn~trznie polernizuje 
z bratem, argumentem, jaki przeciwstawia jego potrzebie odkupienia przez 
cierpienie, jest mysl, by "istniec jak chmura zmieniajllca ksztait i skazana 
przez wiatr". Gra odbic, kt6re przepadajll, powierzchnia rzeczy bez 
wn~trza wydaje si~ jej synonimem wolnoSci i tw6rczosci. 

Do swoich samotnych zachwyt6w ucieka od spotkan z przyjaci6hni, od 
nie kOllczllcych si~ dyskusji, gdzie ze strzwk6w informacji z radia, z gazety 
buduje si~ koncepcje, teorie, przewidywania na przyszlose, potoki slow, 

http:samozniszczen.je
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ktorymi ludzie odci~ci od kraju zagadujll swoje l~ki i swojl! niewied~. Ale 
W obu sytuacjach dzieje si~ cos podobnego: i doznania, i slowa do niczego 
nie odsylajl!. Koncepcje pi~trZ<l si~ w calkowitej dowolnoSci, nie przylegaj~ 
do rzeczywistosci coraz bardziej niedosi~mej. Calymi nocami trwajl! spory, 
diagnozy polityczne, oceny bl~dow i recepty na przyszly sukces, a my 
czujemy, Ze powiedziane moZe bye wszystko i slowa przestajl! znaczye, bo 
nie wyrastajl! z zadnego gruntu. W paryskich dekoracjach odtwarza si~ 
spon tapicznie atmosfera lat siedemdziesil!tych, pokoi w akademikach, 
gdzie mlodzi ludzie w "komunii herbaty, papierosow i alkoholu" refor
mQwali swiat i odkrywali zbawienie kolejno w kontrkuHurze, buddyzmie, 
anarchizmie, chrzeScijaIistwie. przed naszl! bohaterkl! znow przecil!ga 
korowOd rezonerow: apologeci Zachodu i krytycy jego zgnilizny, wyznaw
ca mitycznego strajku generalnego i zwolennik neokonserwatyzmu po 
polsku, ktory juz rna gotowl! metod~ naprawy spoleczenstwa. Siowa, do 
ktorych moma dodaejeszcze inne slowa, inne teone, slowa bez balastu. To 
z tej sieci slow pragnie si~ ona wyrwae, lecz przestrzen, w ktorl! ucieka, tez 
nie moze jej ofiarowae oparcia - swiat czystych przezye zuzywa si~ 
w samym akcie chloni~cia. 

Ciekawe jest rowniez zetkni~ie dwoch kr~gow emigracyjnych - "sta
rych" i "mlodych". Pokazujl! to proby kontaktow bohaterki z legendar
nymi postaciami starej emigracji - proby poroniot:le. Nie z braku dobrej 
woli: dziewczyna jest perna naboienstwa, przekonana, ie tamci mogl! jej 
przekazae cos niezwykle waznego z wlasnych doswiadczen walki, trwania, 
samotnoScl. Wielki stary malarz i wybitny eseista, w ktorych przeczuwa 
wiedz~ bezcennl! moZe i dla niej, niczego bardziej nie pragnl! jak spotkania 
z mlodymi, marZ<l 0 prawdziwej wymianie. Marzenie pozostanie niespei
nione, nawet gdy Sll, okazje do rozmowy. Odleglose jest zbyt wielka, by 
doswiadczenia jednych znalazly echo u drugich, by si~ przydaly na cos 
wi~cej nit odprawianie spolecznego rytualu. 

Te nieurzeczywistnione rozmowy, raz przeci~te smiercil! rozmowcy, 
innym razem zaniechane w poczuciu wewn~trznego nieprzygotowania, 
tkwil! w bohaterce jak ciern. Czuje, ie przeszla obok czogos istotnego 
i nawet nie wycil!gn~la r~ki. Ci~Zar jej dramatu jest w tyro, ie kiedy juz 
wydostala si~ ze swiata bez horyzontow Polski jej rnlodoSci, nie jest 
przygo,towana, by korzystae z rzeczywistosci, ktora urzeka jl! wieloScil! 
i rozrnaitoScill" ale wymaga osobistego klucza, aby si~ do niej dostae. 
Tyrnczasem dziewczyna nie rna ani j~zyka dla wlasnych problem ow, ani 
stalego gruntu dla swoich przezye. Powiesc nie tylko zaznacza roi:nice 
pokolen, si~ga dalej, dotyka cezury kulturalnej rni¢zy tymi, ktorzy 
wybierali ernigracj~ z koncem II wojny swiatowej, a dzieemi akademikow, 
przedzierajl!cymi si~ przez dowolnosc i pustk~ slow. 

Wokol glownej postaci rozkladajl! si~ jak w syrnbolicznyrn tarocie losy 
innych osob, wstrzll,Sajl!ce i przez swojl! pojedynczose, i przez wartose 
swiadectwa, jakie wnoSZl!. Zniszczenie ludzi Sierpnia, ktorzy zostali 
w kraju, samobojstwa, alkoholizm; rozproszenie<, pogubienie tych, ktorzy 
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wyjechali. Tragiczna historia Artura, poety pracuj~cego nad nie daj~cym 
si~ zapisac l'oernatern, bornbarduj~cego telefonami i listami, ktore Sll 
krzykiern 0 ratunek, chociai: ratunek nie rna sk~ nadejsc. Historia Joanny 
walcZllcej 0 sztuk~ dla ludzi za pornoc~ dwuosobowego teatrzyku w¢row
nego w Hiszpanii, Jugoslawii, Ameryce Poludniowej - i naraz rezygnuj~cej 
ze wszystkiego, odnajduj~cej zgod~ na przypadek w wiosce u stop Andow. 
Te postaci l~czy niemoZnosc dopelnienia roznych wymiarow zycia, szamo
tanie si~ z wlasn~ przynalei:nosci~, ktorej nie potrafi~ wpisac w nowe 
warunki. Bohaterka odczytuje ich losy jak zaszyfrowane pismo, uklada 
z nich fatalistyczn~ wr6zb~: i jej historia jest tu gdzies zapisana pomi¢zy 
historiami jej bliskich, nie rna ucieczki od sprzecznoSci, ktora okazala si~ 
zabojcza. Chociai: wlaSnie wtedy zaczynaj~ dochodzic z kraju dobre wieSci, 
wladze ust~puj~, szykuje si~ przelom. Dla osob, ktore sll w centrum 
powidci, poddane powidciowemu eksperymentowi autora, jest za poZno, 
tkanka si~ nie zablifni. Jednostkowa droga zaniosla je za daleko. 

Jest w ksi~zce Wild stein a niepok6j i pospiech, glOO rzeczy do zobacze
nia, przezycia, przemyslenia, potrzeba przekazania doswiadczen ci~gle 
gor~cych i wai:nych mimo uplywu czasu. Odbija si~ to na j~zyku, ktory 
cz~sto b~dzie wystawial czytelnika na ci~zk~ prob~. Mi¢zy dwiema 
warstwami tej prozy istnieje rozbieznosc: z jednej strony wizja literacka, 
sugestywna, zdyscyplinowana, oparta na darze syntezy, na umiej~tnosci 
widzenia problemow w i:ywym, ludzkim wcieleniu. Z drugiej - styl, 
nieopanowany zywiol, prowadz~cy autora gdzie mu si~ spodoba, cz~sto na 
zasadzie niekontrolowanych automatyzmow skojarzen. Wyzwalajll one 
potoki metafor, ktorym autor nie stawia granicy. Jak gdyby kryla si~ za 
tym naiwna wiara zaklinacza slow: im wi~j j~zyka, tyro wi~cej rzeczywi
stoSci. Ta wewn~trzna sprzecznosc powidciowego swiata Wild stein a 
wydaje mi si~ najwamiejszym problemem, ktory stoi teraz przed autorem 
prozy tak ambitnej. Bowiem przede wszystkim - jest w tej ksi~i:ce odwaga 
myslenia i powaga swiadectwa. Swiadomosc, i:e przygoda pokolenia, ktor~ 
sam przezyl i przetworzyl, rna sens uniwersalny, na dzisiaj, na jutro, i nie 
tylko dla nas. Mam wrazenie, i:e pokolenie odzyskalo w Brack nowy gios, 
poza grami literackimi, poza dorafnoSci~ mod. 

Ewa Bietikowska 

EWA BIENKOWSKA, Uf. 1943, dr hab., uprawia eseistykct filozoficzn~ i literackll. 
Wydala: Dwie Marze losu. Nielzsche-Norwid (1975), W poszukiwaniu kroleslwa 
czlowieka. Ulopia szluki od Kania do Tomasza Manna (1981) i tryptyk nowelistyczny 
Dane odebrane (1985). Mieszka w Wersalu pod Paryiem. 
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Dziel<lC w cill,gu ostatnich miesiycy Zycie pomi¢zy Francjy a Polsky nie 
mogy powstrzymac si y od proby porownania kryzysow, jakie przezywajlJ: 
spoleczenstwa obu tych krajow. Porownania polegaj'lcego na zestawieniu 
systemow dziel'lcych Europy - ustroju Europy Zachodniej, kapitalistycz
nego i demokratycznego oraz ustroju bylego bloku wschodniego, rodZlJ:ce
go siy do wolnosci i demokracji po zrzuceniu jarzma marksizmu. 

Kryzys w Polsce polega na przejSciu z jednego swiata do drugiego; 
przejSciu od gospodarki kolektywistycznej do rynkowej, na ktorlJ: sklada siy 
konkurencja, przystosowanie siy do wymogow nowoczesnoSci, szcz.egolnie 
w technice, gdzie czlowiek musi w coraz wiykszym zakresie uczyc siy 
poslugiwania maszynami, a nastypnie stopniowego ustypowania im miej
sea. Kryzys we Francji jest odmienny: to tak, jakby moj kraj znajdowal si~ 
u kresu tej przygody, jak'l przei:ywa Polska. Powojenna odbudowa kraju 
dala pocz'ltek latorn najwiykszego w historii Francji bogactwa, wzrostu 
dobrobytu i ekspansji gospodarczej . Okres ten, ktory otrzymal miano 
"Wspanialego Trzydziestolecia", zakonczyl siy w polowie tat siedem
dziesi'ltych. W dziedzinie ekonomicznej kryzys naftowy wymusil nagl'l 
i radykaln'l :zmiany w tej erze niepohamowanej produkcji i konswnpcji. 
W dziedzinie spolecmej rozruchy roku 68 wskazywaly na to, ze w spole
czenstwie dzieje siy cos zlego i Ze zwlaszcza mlodzi nie wierz'l juz 
w wartosci materialistyczne, jakie glosilo starsze pokolenie. Tymczasern 
kraj nadal zyl pocz'ltkowym zapalem, a ci, ktorzy analizowali sytuacjy, 
w zaistnialych problemach dopatrywali siy tylko z.lego funkcjonowania 
mechani:zmu, ktory wystarczyloby poddac pewnym korektom technicz
nym, by ponownie zacz'll dzialac. Ale po dwudziestu latach jego bez.lad
nego dzialania wydaje si~, ze Francuzi popadli w pewnego rodzaju fa talizrn 
i rozczarowanie, kwestionuj'lce zasady, jakimi od zakonczenia wojny 
kierowalismy si~ w Zyciu politycznym, gospodarczym i spolecznym. Jest to 
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slynny kryzys wartoSci, temat tak modny obecnie w srodkach przekazu. 
Czy jest to kryzys przejSciowy? Czy zwillzany z atmosferll schylku rzlldow, 
jaka otacza prezydentur~ Fran~ois Mitterranda, czy z niepokojami spole
czenstwa postawionego wobec ~awisk nowych, z pozoru wymykajllcych si~ 
kontroli i nie dajllcych nadziei na szybkie rozwi~e - takich jak 
bezrobocie, imigracja, AIDS? .. 

Spoleczenstwo francuskie jest znuzone i przygn~bione. Ostatnie wybory 
wykazaly, Ze calkowicie odrzuca ideaiy socjalizmu, kt6ry doprowadzil do 
zwi~kszenia liczby bezrobotnych oraz skandali i kompromitacji politycz
no-finansowych wsrOd tych, ktorzy nazywali siebie budowniczymi spole
czenstwa bardziej rownego i bardziej sprawiedliwego. Rownie malo wierzy 
one w popraw~, jak~ mialaby przyruesc prawica - ostroma ~ Powscillgliwa 
w obietnicach. Konserwatywny liberalizm rownieZ ujawnil swe granice, 
a jego rezultaty, jak, na przyklad, w Wielkiej Brytanii czy w Stanach 
Zjednoczonych, Sll c~sto gorsze. Perspektywy na najblizsZll przyszlosc nie 
Sll wi~ olSniewaj'lce. Ponure nastroje panuj~ce dzisiaj wsrOd Francuzow Sll 
odzwiercied1eniem kryzysu, ktory wyrai:a si~ recesjll gosPodarczll, reduku
j~~ wskainiki wzrostu i rozwoju do zera. 

J ako zwykly swiadek, a rue specjalista czy badacz, chciaJbym przed
stawic tu moj punkt widzenia na trzy zjawiska, ktore n~kajll dzisiejsze 
spoleczenstwo francuskie: bezrobocie, imigracj~ i AIDS. Te plagi, choc nie 
jedyne, zaprzlltaj~ chyba najbardziej uwag~ Francuzow. 

Najpierw wi~ bezrobocie: do rzadkoSci naleZll dzisiaj przedsi~biorstwa, 
ktore zatrudniajll nowych pracownikow. Od pocZlltkow recesji gospodar
czej, zwi~zanej z konfliktem i wojn~ w Zatoce Perskiej, wyst~uje tendencja 
przeciwna. Niedawno spotkalem w Paryi:u znajom~, ktora powiedziala mi, 
Ze z 45 zatrudnionych w jej firmie osob do paidziemika przyszlego roku 
pozostanie mniej ruz 8! Nie doceniamy rozmiarow psychozy bezrobocia we 
wszystkich warstwach spolecznych. Nie rna juz dzisiaj srodowiska spolecz
nego czy nawet rodziny, ktorej by to rue dotyczylo. Choc walka z bez
robociem byla pierwszoplanowym celem pi~u kolejnych ekip rzlldZllcych 
od 1984 roku, rue przestalo one wzrastac. Francuzi nie wierzlljuz, Ze rz~d 
szosty zdola dokonac cudu. Coraz bardziej nabieramy przekonania, Ze 
i:yjemy w systemie politycznym, kt6rego celem naczelnym jest gospodarka, 
a nie czlowiek; ponadto przestajemy panowaC nad zlozonll gospodarkll 
s~iatowll. Utrwala si~ przekonanie, Ze gdy machina gospodarcza funk
cjonuje niewlaSciwie, to czlowiek zostaje odtrllcony i porzucony. 

Najgl~bsz~ konsekwencj~ bezrobocia jest poczucie wykluczenia, po
strzeganie siebie jako osobruka chore go, bezuzytecznego, b,.ollcego ci~Za
rem. A wszystko wskazuje na to, Ze zmierzamy prawdopodobnie w kierua
ku spoleczenstwa, w ktorym praca ludzka b~dzie coraz wi~ksZll rzadkosci~ 
- ze wzg1~du na racjonalizacj~ srodkow produkcji. W ten to sposob praca, 
kt6rajest najistotniej zwi~zana z losem i godnoScili czlowieka, zaczyna mu 
si~ wymykac. Mowi si~ obecnie 0 pracy "dzielonej". czy pracy "cz~
ciowej", gdyz na rynku pracy podaz przewyi:sza popyt ... Dochodzi nawet 
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do tego, ze zaczynamy mowic 0 poszukiwaniu nowych "zagl~bi pracy" 
(koncepcja ta byla strzalem w dziesil!tk~ podczas ostatniej kampanii 
wyborczej l). To tak, jakby spoleczenstwo stalo si~ samowystarczalnym 
mechanizmem, a zasadniczy problem jego przywOdc6w polegae mial na 
wynajdywaniu zaj~a ludziom, zbyt licznym i nagle nieprzystosowanym, 
a wi~ wykluczonym z tego mechanizmu. Najwyzszy czas przemyslee 
ponownie problem pracy i pozbyc si~ przeswiadczenia, ze zalamanie si~ 
materializmu kolektywistycznego zapewni triumfinnego materializmu, tym 
razem kapitalistycznego. Poniewai chodzi tu cil!gle 0 materializm, ktory 
nie traktuje czlowieka jako podmiot lecz jako przedmiot, ktory zresztl! 
moma zastl!pic innym. 

Jakie Sl! granice post~pu technicznego? Nie moma zaprzeczyc, Ze 
postw istnieje, ale nie jest on wystarczajl!co przemyslany w perspektywie 
celu czlowieka. Obserwujemy coraz bardziej, jak post~p przekracza czlo
wieka, jak narzucae mu moZe (na przyklad w bioetyce) taki rytm i tryb 
i:ycia, jaki nie odpowiada jui: jego naturze. 

Nastwny problem: imigracja. Niezwykle zloione zagadnienie, powodu
jl!ce wzrastanie braku poczucia bezpieczenstwa. Dowodem na to 51! wydarze
nia, jakie mialy miejsce w kwietniu: dwoch mlodych beurs (tak nazywa si~ 
dzieci imigrantow z Maghrebu, urodzone we Francji), zamieszanych w kra
dziez, zostalo przypadkiem zabitych przez policj~. lmigranci zareagowali 
gwahownymi rozruchami. Zjawiska takie wystwujl! coraz cz~Sciej. 

Na problem imigracji sklada si~ wiele czynnikow: konsekwencje 
kolonizacji, ktora otworzyla Francj~ na przyplyw bardzo licznych i roino
rodnych grup ludzi; zaostrzenie si~ roZoic pomi¢zy PolnOCl! a Poludniem, 
co spowodowalo naplyw ubogiej ludnosci do krajow bogatych; niemoinosc 
przyj~cia przez te kraje nieograniczonej liczby imigrantow; ch~ zinteg
rowania imigrantow z wartoSciami obowil!zujl!cymi w nowym kraju, co 
wil!ze si~ z zaakceptowaniem i przyj~iem tych imigrantow przez obywateli 
bogatych panstw. 

We Francji kryzys imigracji stal si~ jednym z najwi~kszych problemow 
kraju; wyst~puje on zasadniczo w wielkich miastach i na ich przedmid
ciach, do tego stopnia, ze mowi si~ teraz 0 "chorobie miast". Problem ten 
dotyczy przede wszystkim imigracji niedawnej, ludnosci niechrzeScijanskiej, 
przybyszow glownie z Maghrebu i czamej Afryki, czyli dawnych kolonii 
francuskich. 

Francja nie ma juz takich samych, jak kiedys, moi:liwoSci przyj
mowania ich. Zaniepokojona 0 swojl! przyszlosc przei:ywa kryzys tozsamo
Sci, ktory wil!Ze si~ z zakwestionowanie wszystkim wartosci, wykracza wi~ 
daleko poza problemy ekonomiczne. Latwy do wytlumaczenia jest w tej 
sytuacji rozwoj i sukcesy,jakie w ostatnich latach odnosi Front Narodowy: 
jest on wyrazem obrony jak i t~sknoty do wartoSci, ktore decydowaly 
o francuskiej pot¢ze. Wielu Francuzow uwaia, ze wartoSci te Sl! 00
rzucane i osmieszane przez zwolennikow ideologii progresizmu czy techno
kracji, ktorzy budujl! Europ~ bez ojczyzn i bez toisamoSci. 
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Czy wobec zacierania siQ wartosci duchowych i dumy narodowej 
"milcz~ca wi~kszosc" Francuz6w b¢zie umiala odnalezc siQ w tej nowej 
kulturze, kt6ra z tolerancji i respektowania mniejszoSci czyni zasadQ 
niejednokrotnie przesadn~? W momencie, gdy Francuzi przestaj~ wy
znawac wlasne zasady, mniejszosci coraz silniej wyznaj~ wartoSci wlasne, 
nie licz~c si~ niekiedy z krajem. kt6ry ich przyj~1. Kilka lat temu byla to 
historia z czadorami, noszonymi w szkolach przez muzulmanskie uczen
nice. A co s~dzic 0 czQsto prowokacyjnym i nieodpowiedziaInym dzialaniu 
medi6w, kt6re prezentuj~ Hczne reportaie na temat Ramadanu we Francji, 
podczas gdy calkiem lub prawie calkiem ignoruj~ Wielki Post? 

Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych syndrom tygla (melting pot) jui: 
nie dziala: wsrOd imigrant6w zanika wola integracji, na co naklada si~ ze 
strony Francaz6w niemo:inosc ich przyj~a, zatem odrzucenie. Warunki 
Zycia imigrant6w pogarszaj~ si~: coraz wi~ksze ich skupiska pojawiaj~ si~ 
w wielkich miastach i na ich przedmiesciach; zdehumanizowane osiedla 
miejskie, projektowane w czasach kapitalistycznej prosperity, zamiesz
kiwane s~ przez Francuz6w w trudnej. sytuacji Zyciowej, z marginesu, 
zubozalych ... oraz imigrantow. Rok temu rz~ powolal ministerstwo do 
spraw miast (inicjatyw~ t~ przej~la nowa ekipa), kt6re znalezc rna wyjscie 
z sytuacji. Tymczasem przemoc przybiera na sile, szczeg61nie w liceach, 
gdzie uczniowie nie maj~ juz wielkiej nadziei na integracjQ: zyjll w skrajnie 
trudnych warunkach ekonomicznych, spolecznych i rod zinnych , a spole
czenstwo, borykaj~ce siQ z kryzysem, nie obiecuje im juz ani sukcesu, ani 
wl~czenia w Zycie spoleczne. Klimat zgody spolecznej juz nie istnieje, 
a wsp61noty Francuz6w i imigrant6w zyjll w coraz wi~kszym wzajemnym 
strachu. 

Imigracja stwarza dzisiaj nowy system wykluczania. Imigranci, szcze
g61nie mlodzi, buntuj~ si~ wobec tego niezrozumienia i odrzucenia, jakie 
odczuwaj~. Czy spoleczenstwo dysponuje.dzis moralnymi i ekonomicznymi 
srodkami naprawy niesprawiedliwoSci i nier6wnoSci? To nowe wykluczanie 
jest znakiem zamykania siQ spoleczenstwa. Nie rna juz ideal6w, kt6re 
inspirowalyby ludzi do jednoczenia si~ i dzialania dla wsp61nego dobra. 

Gdy przyjechalem do Francji po kilkumiesi~cznym pobycie w Polsce, 
zaskoczylo mnie nasilenie emocji w zwi~zku z wiadomoSci~ 0 smierci 
trzydziestopi~ioletniego fllmowca, chorego na AIDS. Cyryl Collard stal 
si~ w ci~gu kilku miesi~cy Zywym symbolem "pokolenia AIDS", calej tej 
mlodziezy lat osiemdziesi~tych, kt6ra bezposrednio dotkni~ta zostala 
wirusem. Collard - piosenkarz, pisarz, musz~cy wszystkiego sam dotkn~c 
eklektyk 0 powierzchownosci sympatycznego lobuza - 0 swojej chorobie 
dowiedzial si~ kilka lat temu. Wiedz~c, ze to wyrok, zdecydowal si~ 
opowiedziec sw~ histori~ w Les Nuits Fauves, autobiograficznym ftlmie, 
w kt6rym sam zagral swoj~ postac. Film, kt6ry wszedl na ekrany w 1992 
roku, odni6s1 ogromny sukces nie tylko wsrOd mlodych, lecz wsr6d 
wszystkich pokolen, kt6re doswiadczyly na sobie tej nowej plagi i kt6re 
w postaci Collard a odnajdywaly swego rzecznika - odwa:inego, bezposred
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niego i wzruszaj~go . W dniach, ktore nast,!piiy po jego smierci, pIyn~a 
fala holdow, pochwalnych komentarzy i wyra:z.ow Zalu od calego spoleczen
stwa, podczas gdy w mediach pojawiiy si~ liczne reportai.e 0 mlodych, ktorzy 
oplakiwali odejScie jednego ze swych wielkich bohaterow. Cztery dni poZniej 
Les Nuils Fauves otrzymaly nagrod~ za najlepszy film francuski roku 1992. 

Postanowilem obejrzec go rowniez. Wyszedlem z kina wzburzony 
i zszokowany. Z pewnosci,! jest w tym filmie poszukiwanie mil0 Sci, 
absolutu i szczeroSci. Ale przede wszystkim opisuje on atmosfer~ dekaden
tyzmu, a nawet perwersji... Sam bohater wydal mi si~ niezdolny do miloSci, 
bo zaSlepiony egoistycznymi narni~tnoSciami, wyznaj,!cy biseksuaIizm 
i totalny relatywil;Il1. Film opowiada histori~ miioSci chorego na AIDS 
"wiecznego mlodzienca" z marginesu i mlodej kobiety. MiioSci nieszcz~s
liwej, poniewaZ on nie potrafi porzucic dla niej innych przyjernnosci 
i poszukiwan, jak na przyklad swych zwi,!zkow homoseksualnych. 

Jego sam na sam ze smierci,! jest przejmuj,!ce. Ale w filmie nie rna 
i:adnej drogi wyjscia, jak tylko Slepy bieg w pustk~, ktory doprowadza tak 
postac, jak jej autora do Srnierci. Jak nie odczuwac rozdarcia wobec 
spustoszenia, jakie sieje AIDS? Ale zabezpieczenie przed AIDS poci,!ga za 
sob,! nowe zlo, ktore rodzi si~ wsrOd mlodziei:y. Mam tu na mysli przede 
wszystkim debat~ wokol urnieszczenia w liceach automatow z prezer
watywami. Ulatwiony dost~ do prezerwatyw moi.e faktycznie uchronic 
przed zarazeniem AIDS wielk'! liczb~ mlodych ludzi, ktorym rozwi,!zania 
proponowane przez KoSciol zdaj,! si~ zbyt odlegle, surowe i niezrozumiale 
w zestawieniu z ich aktualn,! sytuacj,! moraln'!. Ale ten srodek zapobiegaw
czy, ktory przyczynic rna si~ do ratowania i:ycia, jest rownoczdnie zach~i4 
do liberalizacji obyczajow wzmocnionej wyst~puj,!cym wokol relatywiz
mem i permisywizmem. 

Po drugie, problematyka AIDS calkowicie zaburzyla uczenie si~ przez 
mlodych ludzi miioSci i plciowoSci. Plciowosc stala si~ tabu przekroczonym, 
srodkiem wyrai:ania wolnoSci, przedmiotem przyjemnoSci, a wszystko to 
coraz bardziej oddala si~ od wartoSci takich jak milosc, dar, wiernosc ... 

Tera:z. zagroi.enie przez AlDS jeszcze bardziej oddalilo plciowosc od 
miloSci . Kampanie prowadzone w srodkach przekazu, instytucjach pan
stwowych czy szkolach, przeScigaj,! si~ w smialoSci i pobudzaniu wyobra
mi, by zach~cic do stosowania prezerwatyw. Wszystko to zanurzone jest 
w przerai:aj,!cym relatywizmie i banalnosci, jesli wzi,!c pod uwag~, i:e 
plciowosc znajduje si~ w centrum tego, co najgl~bsze i najbardziej 
tajernnicze w czlowieku. Poprzez oddalanie jej od istotnego zwi4Zku 
z tajemnic,! i:ycia przybliza si~ j,! najcz~Sciej w dziwny sposob do Smierci, 
do czegos chorobliwego ... To zjawisko, widoczne jui: dawniej, uleglo 
tajemniczemu wzmocnieniu wraz z pojawieniem si~ AIDS. Dla pokolen, 
ktore dorastaj,! w tym samym czasie, w ktorym rozwija si~ AIDS, choroba 
ta niesie ze sob,! podwojn'! i niebezpieczn,! rzeczywistosc. Moma kochac 
drugiego pod warunkiem zabezpieczenia si~ i odizolowania od niego. 
Poniewaz dzisiejsza seksualnosc jest przekazywaniem smierci ... 

http:wyra:z.ow
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Wreszcie, tym, co najbardziej zaszokowalo mnie w zwi4Zku ze smierci~ 
CoUarda, byl pot~Zny ruch, jaki wzbudzila ona w spoleczenstwie: wy
chwalanie wartoSci i autentycznosci filmu, szlachetnoSci postaci bohatera, 
jej niemal mitycznego przyiegania do odczue wspolczesnej mlodzieZy, ktora 
rowniez buntuje si~ przeciwko AIDS. Zaszokowany bylem uSwiadomie
niem sob ie, do jakiego stopnia moj kraj mo:Ze identyfikowae si~ z fal
szywymi wartoSciami, jak nie umie krytycznie spojrzeC na postae mimo 
wszystko gorsz~Cll, uprawiaj~~ kult moralnej anarchii. 

Naszkicowany przez mnie obraz jest pesymistyczny. A jednak moma 
bye szcz~siiwym we Francji, kraju zapewniaj~cym warunki bezpieczenstwa 
i dobrobytu. Wyliczaj~ wszystkie trudnosci, nie nalei:y zapominae, :Ze 
bezrobotni otoczeni ~ we Francji wyj~tkow~ opiek~ spoleczn~. I :Ze 
przyj~la ona rzesze cudzoziemc6w. Wreszcie, choe kryzys moralnosci 
dotyczy calej mlodziezy, ze istniej~ mlodzi, dia ktorych licz~ si~ wartoSci 
naturalne i rodzinne oraz tacy, ktorzy przei:yli duchow~ odnow~, ktora, 
choe ograniczona do pewnej tylko liczby, z czasem mo:Ze si~ rozszerzyc. 
Otoczeni intelektualnym i moralnym reiatywizmem, czyii pewnego rodzaju 
supertolerancj~, ktora odpowiada naszej koncepcji demokracji, gdzie 
kaidy jest posiadaczem wlasnej prawdy, karmieni materializmem i ideala
mi konsumpcji i przyjemnoSci, Francuzi dobrze wid~, :Ze spoleczenstwo 
jest chore, iecz, zamiast szukac sposobow wyjScia, zamykaj~ si~ w in
dywidualistycznej i egoistycznej samowystarczalnoSci. 

W rzc:czywistosci spoleczenstwu francuskiemu najbardziej brakuje 
idearu. Umiej~tnoSci budowania dia rozwoju czlowieka i ze znajomosci~ 
tego, czym jest naprawd~ osoba ludzka. W miar~, jak budowalismy swiat 
w oparciu 0 zasady wydajnoSci, powstawalo spoleczenstwo, ktore nie 
traktuje istoty ludzkiej jako podmiotu, poniewaZ nie opiera si~ na Zadnej 
realistycznej wizji czlowieka i jego rozwoju. przed wejsciem w now~ epok~ 
rozwoju Polska, zdobywaj~c wolnose, udowodnila Zachodowi sw~ odwag~ 
i wiernosc wartoSciom, ktore wyplywaly, jak s~dz~, z prawdziwej wizji 
czlowieka zakorzenionej w mysli i wierze chrzeScijanskiej. Jest to wlaSnie ta 
sila, ktorej wszyscy najbardziej potrzebujemy. Poiska, ktora wkracza 
w nowe czasy, nadal potrzebuje oparcia w wartosciach solidamosci. 

Polska more wiele nauczyc si~ od Zachodu. Ale tei: sarna musi nadal 
dawae ten jedyny w swoim rodzaju przyldad i unikae popeiniania naszych 
bl¢ow. Przeszlosc nie jest odlegla, a wobec wroga bardziej subtelnego 
powinna czerpae ze swych wielkich, jak s~dz~, rezerw. Nie jest jeszcze za 
poZno. Zas my, na Zachodzie, jestesmy bJiscy juz uswiadomienia sobie, 
jaka jest prawdziwa stawka odnowy. 

Guillaume DeJloud 

GUlLLAUME DEVOUD, ur. 1962, absolwent wydzial6w fllozoni i literatury. 
Zredagowal zbi6r Apolres de {'an 2000 (Fayard, 1989). 
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Koniec tysillclecia, upadek komunizmu, klopoty z wypraCowaniem 
i akceptacjll nowych instytucji mi¢ zynarodowych, kolejne fale zbiorowych 
irracjonalizm6w - to wszystko sprawia, Ze c~Sciej niz dawniej i z wi~kszym 
niepokojem staramy si~ zagl~dac poza zaslon~ przyszlych dziejow swiata. 
Wyd aje si~, ze malo kto uwierzyl szeroko dyskutowanym proroctwom 
o koncu historii amerykanskiego heglisty F rancisa F ukuyamy. Przeciwnie 
- powiada wi~kszosc zatroskana 0 przyszlosc - historia ~dzi coraz 
szybciej i to raczej ku przepaSci niz ku swietlanym horyzontom. luz 
niedlugo Poludnie zaleje Polnoc, glOd wraz z AIDS ostatecznie spustosz~ 
Afryk~, fundamentalistyczny islam zjednoczy si~ w nowy mega-imperia
lizm, ktos zaopatrzy si~ w krajach bylego ZSRR w ilosc srodkow 
rozszczepialnych wystarczaj~Cll, by wysadzic t~ ziemi~ jak Ordon sWIl 
redut~, itd. itp.Scenariuszy katastrofy jest wiele. Zawsze jednak wydawalo 
mi si~ , Ze katastrofizm - niezalemie od tego, czy oparty J,la solennych 
rachunkach i wykresach Klubu Rzymskiego, czy na poetyckich wizjach 
- jest, z rzadkimi wyjlltkami , intelektualnll iatwiznll. Wiadomosc, Ze "zycie 
to smiertelna choroba" nie jest Zadn~ tajemniq i dotyczy jednostek, 
narodow, cywilizacji a zapewne i calego kosmosu. Dlatego ciekawsze od 
katastroficznych biadan wydaje si~ bardziej konstruktywne zagl~danie do 
przyszlosci, oczywiScie pod warun kiem, Ze nie jest ono poddane jakiemus 
ideologicznemu optymizmowi. 0 takowy jednak nie moma poslldzac 
Petera Druckera, ktory w jesiennym (109) n umerze "The Public Interest" 
pisze 0 SWiecie postkapitalistyczym. 

Zyjemy w okresie wielkiej przemiany - powiada Drucker, pozostajllc 
w punkcie wyjscia w zgodzie z dosyc obiegow~ in tuicj~ . Takie przemiany 
zdarzaly si~ w dziejach cywilizacji europejskiej co kilka stuleci. Trzynasto
wieczna eksplozja cywilizacji miejskiej i jej skutki; 0 dwa wieki pomiejszy 
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przelom renesansowy dokonany pomi¢zy wynalazkiem Gutenbeega a wy
stllpieniem Marcina Lutea, narodziny nowoZytnoSci w latach pomi¢ zy 
rewolucjl! amerykanskl! a bitwl! pod Waterloo - oto transformacje 
porownywalne z naszl! epokl!. Symboliczny jej poczl!tek widzi Drucker 
w amerykanskim prawie umoZliwiaj llcym wszystkim mlodym weteranom 
wracajllcym z pol bitewnych II wojny swiatowej korzystanie ze stypendiow 
uniwersyteckich. Pomysl taki nie moglby si~ narodzic w glowach po
przedniego pokolenia prawodawcow. Oto pierwszy sygnal powstawania 
nowego spoleczenstwa - spoleczenstwa wiedzy (the knowledge society ). 

Choc znajdujemy si~ - jak Slldzi Drucker - dopiero w polowie okresu 
przemiany i daleko nam jeszcze do tego, by rozpoznac go w szczegolach, 
glowne jego rysy wydajl! si~ jui: wyraZnie widoczne. Podstawowym 
bogactwem postkapitalistycznego spoleczenstwa b¢zie wiedza. B¢zie to 
"spoleczenstwo organizacji", w ktorym panstwo narodowe to jeden 
sposroo wielu, lecz na pewno nie jedyny osrodek politycznej integracji. 

Aczkolwiek rynek pozostanie glownym regulatorem ekonomii, spole
czenstwo postkapitalistyczne b~dzie si~ znacznie r6znic od kapitalistycz
nego, ktore szczyt swego rozwoju osillgn~!O w ubieglym stuleciu. Dawne 
podzialy na "robotnikow" i "kapitalistow" ezy na biale i niebieskie 
kolnierzyki zastllpione zostanl! podzialem odpowiadajllcym podstawowe
mu bogactwu nowego spoleczenstwa, a wi~ na "pracownikow wiedzy" 
i "pracownikow uslug". 

Przedsi~wzi~ciami tworZllcymi bogactwo nie b¢zie w pierwszym rz~
dzie ani praca, ani alokacja kapitalu s!uzllca celom produkcyjnym - jak 
glosily podstawowe teorie ekonomiczne ostatnich dwoch stuleci - a wlaS
ciwa alokacja wiedzy dla celow produkcyjnych: nieustanna i wszechogar
niajllca innowacyjnosc. Dychotomii dzieillcej pracownikow wiedzy od 
pracownikow uslug odpowiadac b~dzie inn a, dziell!ca na polu wartoSci 
i percepcji estetycznej "ludzi idei", zajmujllcych si~ intelektualnl! abstrak
cjll, i "managerow", skoncentrowanych na organizacji pracy. Przezwyci~
Zanie tych dychotomii stanowic b~dzie wyzwanie dla spoleczenstwa 
postkapitalistycznego. 

przelom lat osiemdziesil!tych i dziewi~Cdziesilltych dobitnie wskazuje na 
pocZlltek nowej epoki, powiada Drucker. Z jednej strony - wraz z murem 
berlinskim nastllpil ostateczny upadek marksizmu, wi~ej: koniec 250 lat 
panowania wiary w zbawienie poprzez spo!eczenstwo, czyli kres swieckich 
religii, ktorych pierwszym prorokiem by! Rousseau a ostatnirn Marks. 
Z drugiej strony - powstala mi¢zynarodowa koalicja przeciwko Irakowi, 
co oznacza postawienie interesow spolecznoSci swiatowej przed czy nawet 
przeciwko interesom poszczegoinych krajow. Zdaniem autora wskazuje to 
na szcz~sliwy kres epoki bezwzgl~dnej przewagi panstwa narodowego jako 
podmiotu polityeznego - epoki, ktorej zwienczeniem byly dwudziesto
wieczne tcitali taryzmy. Stopniowo bllldzie si~ dokonywal nie tyle zanik 
panstwa, co podzial jego fun kcji porni¥dzy autonomiczne instytucje 
lokalne, mi¢zynarodowe i ponadnarodowe. 
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Drucker jest tam optymist~ W sprawach Trzeciego Swiata, kt6ry juz 
wkrotce zamieszkiwac b~dzie 3/4 mieszkanc6w globu. W najbliZszych 
dwoch dekadach b¢ziemy, jego zdaniem, swiadkami szeregu kolejnych 
cudow gospodarczych. J eden z nich juz rozpocz~l si~ w Chinach kontynen
talnych, ale ogromny potencjal oczekuje rowniez na uruchomienie w 1n
diach i Ameryce Lacinskiej. Istotne odpowiedzi na pytania 0 ksztalt 
postkapitalizmu zostan~ jednak udzielone w Pierwszym Swiecie, kt6ry 
nadal, wbrew prorokom dekadencji, pozostanie gl6wnym iI6dlem in
nowacji na wszystkich polach. 

W grudniowyrn "Commentary" (6/92) 0 Chinach pisze Charles Horner. 
Ostroi:niejszy wz Drucker, nie m6wi 0 cudzie a tylko 0 wzroscie, 
potwierdza jednak, Ze trzymaj~ si~ mocno. W 1991 roku chinski produkt 
globalny wzrosl 0 7% a produkcja przemyslowa 0 14% . W pierwszej 
polowie 1992 roku odpowiednie liczby wynos~ 11 i 18. Dodatni bilans 
handlowy Chin ust~puje tylko Japonii, systematycznie rosn~ chinskie 
zasoby walutowe. Oczywiscie slabosci~ gospodarki chinskiej jest niska 
wartosc produkcji w przeliczeniu na glow~ (ok. 500 USD wobec 20 000 
w USA, 9000 w Singapurze, 6000 na Tajwanie czy 5000 w Korei 
Poludniowej). Mysl~c 0 chillskiej ekonomii nie wypada tei: zapominac 
o olbrzymich zasobach (ponad 2 biliony USD) znajduj~cych si~ w posiada
niu Chinczykow osiadlych poza granicami. Te pieni~dze rnog~ si~ kiedys 
stac jednyrn z motor6w chinskiej gospodarki. Rynek chinski staje si~ 
nieodpart~ atrakcj~ dla Sci~gaj~cych ze wszystkich s~iednich kraj6w 
- wl~cznie z Tajwanern! - inwestycji, a lokalni drobni kapitalisci wykazuj~ 
niewiarygodn~ zdolnosc oszcz~zania i aktywnosc ekonomiczn~. 

Wiele wskazuje na to, Ze w przeciwienstwie do Japonii Chiny b¢~ 
chcialy i umialy przelozyc sw6j wzrost gospodarczy na j~yk polityki. 
Systematyczne zbrojenia i dzialania dyplornatyczne wskazuj~, zdaniern 
Homera, ze Chiny przygotowuj~ si~ do zaj~cia w Azji miejsca po ZSRR, 
po wycofujllCych si~ USA i politycznie powSci~gliwej Japonii. 

Szczeg6lnie znacz~cy jest w tyrn kontekScie powrot do konfucjanizmu, 
kt6rego ethos jest niezwykle podobny do protestanckiego w tym wyrniarze, 
w jakim ten ostatni (wedle slawnej tezy Webera) przyczynil si~ do triumfu 
kapi talizm u. 

Tyrnczasem w USA - zdaniern autora - brak powai:nej refleksji na 
temat przyszlej swiatowej roli Chin. Amerykanscy analitycy wci~z obracaj~ 
si~ w trojk~cie USA - Niemcy - Japonia. Chiny sprawily nam jui: wiele 
niespodzianek. Przygotujmy si~ na kolejne. 

JeSli jednak wierzyc futurologii Druckera, zasadniczyrn ir6dlern dyna
miki postkapitalizmu b~zie pomimo wszystko pierwszy swiat, a nie Chiny. 
Jakaz wi~c b¢zie jego przyszlosc? A przede wszystkim: co z Europ~? 

Odk~d traktat z Maastricht zostal zakwestionowany w dunskirn 
referendurn i z trudnosci~ zaakceptowany przez Francj~, Europa jest 
tematem, ktory nie schodzi z lamow prasy politycznej, od dziennik6w po 
analityczne "tolstyje iurnaly". Dominique Schnapper w zimowym "Corn
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mentaire" (nr 60) stawia z punktu widzenia socjologa kilka niezmiernie 
interesujllcych choc kontrowersyjnych tez na temat przyszlego stosunku 
idei narodowej do idei europejskiej w mentalnosci mieszkanc6w naszego 
kontynentu. 

Panstwo narodowe na Zachodzie niewlltpliwie oslablo, w sZCzegolnosci 
jako podmiot ekonomiczny - w tym punkcie autor zgadza si~ z Peterem 
Druckerem. Zycie gospodarcze poddane europejskiemu prawodawstwu 
i podpor~kowane regulom swiatowego rynku jest coraz mniej narodowe. 
Znacznemu ograniczeniu ulegla takze suwerennosc panstwowa w zakresie 
stanowienia prawa. Lad prawny Wspolnoty nie tylko podporz~kowuje 
sobie, lecz w coraz wi~kszej mierze zast~puje prawo narodowe. 

W znacznie mniejszym stopniu slabnie pans two w por~ku politycz
nym. Reguhije one wcillZ Zycie spoleczne, mi¢zygrupowe konflikty. 
Pozostaje podstawowym miejscem spelniania si~ zbiorowej toi:samoSci 
i wpisywania si~ jednostek w historycznll cillglosc. Uczestnictwo w zyciu 
wspolnoty politycznej urzeczywistnia si~ nadal przede wszystkim na 
poziomie narodowym. Aby to stwierdzic, wystarczy porownac proporcje 
udzialu w wyborach - niskie w lokalnych i europejskich, wysokie 
w krajowych. Trwa w zasadzie nienaruszona tradycja polityczna narodow 
zachodnioeuropejskich wpisana w demokratyczne instytucje pari amen
taryzmu i partii politycznych. Rowniez panstwo jest wlasciwie jedynym 
czynnikiem polityki mi¢zynarodowej. Schnapper, podobnie jak Drucker, 
odwoluje si~ do przykladu wojny w Zatoce Perskiej, ale wycillga z tego 
wydarzenia wr~cz odwrotne wnioski. 

Europejski wspotny rynek stal si~ rzeczywistoscill. Czy ma on szanse 
przeksztalcic si~ w projekt polityczny? Autor przypomina, i:e pierwotny 
projekt europejski m i a 1 c h a r a k t e r pol it y c z n y. Idea federacji towa
rzyszyla "oj com Europy" od samego pocz:j.tku. Dwa lata po powolaniu 
Wsp61noty W~gla i Stali zaproponowano traktat 0 wspolnym europejskim 
systemie bezpieczenstwa. To wlaSnie upadek tej propozycji sprawil, ze 
rozwijano dalej budow~ Europy poprzez organizacj~ kolejnych rynkow, 
porzuciwszy na dziesi~olecia deba~ politycznll. Ponadto wymiar poli
tyczny Europy wydawal si~ mniej istotny od czasu pojednania francusko
-niemieckiego, a poiniej od zaniku komunistycznego zagroi:enia. 

Czy zatem jest szansa, aby Europa stala si~ narodem w sensie 
XIX-wiecznego panstwa narodowego? "Naroo samookrdla si~ poprzez 
projekt polityczny oparty na subiektywnej wspotnocie losu" - powiada 
autor. Narod europejski moglby si~ wi~ uksztaltowac jedynie wokol 
wspolnego projektu politycznego. Wydaje si~ jednak, i:e wola polityczna, 
jaka jeszcze Europejczykom pozostala, realizuje si~ na poziomie narodo
wym - i nie widac sposobu, by miala zaistniee na poziomie europejskim. 
Poczucie narodowe oraz instytucje, ktore utrwalily si~ w XIX wieku, Sll 
two rem wie1owiekowej ewolucji, a nic nie wskazuje, by w wieku kom
puterowym swiadomosc polityczna ewoluowala szybciej nii: dawniej. 

Zarazem jednak polityczny wymiar Zycia ulega oslabieniu, poniewaZ 
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wspolczesne panstwo opiekuncze przeksztalca rosnllcll liczb~ ludzi w pro
ducentow i konswnentow raczej niz w obywate1i. Proces ten moZe 
doprowadzic wr~z do zagrozenia spoistosci spolecznej. Bowiem k 0 n
kurencja e k o nomiczn a jest zar zew iem konfliktow mi ~
dzyg r upowych , nat o miast projekt po lit yczn y - jednoczy. 
Dlatego depolityzacja jest stalym zagroZeniem wspolczesnych demokracji. 

IeSli wi~c Europa nie b~zie "powi~kszonym narodem", to czy rna 
szans~ staC si~ jaklls nowll formll politycznll? Czy moma wyobrazic sobie 
tozsamosc "postnarodowll", w ktorej rozdzialowi uleglaby wspolnota 
polityczna i wspolnota kulturowa dajllC rniejsce czemus, co liirgen 
Habermas nazwal "patriotyzmem konstytucyjnym"? Poczucie obywatei
skie i patriotyzm hlczylyby si~ z przyj~em zasad panstwa prawa i uniezalez
nily od przynalemoSci kUlturowej. Otoz nalei:y wlltpic w taki rozwoj 
wydarzen. Tozsamosc zbiorowa jest produktem dlugiej historii, najcz~sciej 
nieco zmitologizowanej. Nie rna natomiast historycznych przykladow na 
to, by intelektualna akceptacja abstrakcyjnych zasad byla czynnikiem 
wystarczajllcym dla wykreowania zbiorowej tozsamoSci. Pouczajllcy jest tu 
przyklad Rewolucji Francuskiej, ktora wyszla od projektu kontraktu 
spolecznego pomi~zy "istotami wolnymi i rozumnymi", a tymczasem 
prawie natychmiast e1ementy wspolnotowe doszly do glosu ze zwie1okrot
nionll moCll, mobilizujllc zbiorowe energie wokol idei rewolucji i narodu, 
ktory przejlll dziedzictwo monarchicznego sacrum. Iednym slowem, utoz
samienie si~ ze zbiorowoscill wspiera si~ zawsze na czynnikach emocjonal
nych, na historycznej swiadomosci, ktorej i rOdlem Sll raczej symbole niz 
rzeczywista wiedza i nigdy nie bywa one wynikiem racjonalnej decyzji. 

Zatem - choc moma powied zie6, ze czynnikow racjonalnych w zyciu 
zachodnich spoleczenstw przybywa, nie widac wcillz podstaw do nadziei na 
powstanie w najbliZszych latach abstrakcyjnego "patriotyzmu konstytucyj
nego" i rychlego wejScia w epok~ "postnarodowll". 

Dominique Schnapper konczy swoj esej przestrogll. Oto dorninujllcy we 
Wspolnotach Europejskich dyskurs ekonomiczny i ekologiczny pomija 
czynnik obywatelski i wymiar polityczny b~,!ce czynnikami integracji 
narodowej. Tymczasem w samej Europie, co prawda wschodniej, 0 dwie 
godziny lotu od Paryza mamy do czynienia z panstwarni nie opartymi na 
zasadzie obywate1skiej czy kontraktowej, a na czynniku populistycznym, 
organicznym, przede wszystkim etnicznym. Okres komunistyczny wyak
centowal i wzmocnil ten podzial. Bowiem, powiada autor, panstwo 
narodowe w krajach wschodnioeuropejskich skompromitowalo si~ sWll 
podlegloscill narzuconemu, niedemokratycznemu rezymowi i nie jest irOd
lem i rniejscem zbiorowej toZsamoScl. Natorniast narni~tnoScl natury wspol
notowej budz:t grupy etniczne, wczeSniejsze niz narod i moralnie "czyste", co 
wiedzie do wiadomych eksplozji przemocy, nieznanych od dwoch pokolen. 
Jest to empiryczny dowOd na tez~, Ze narOd polityczny bardziej niz narOd 
etniczny moZe stac si~ fundamentem dla spoleczeristwa opartego na zasadzie 
wielorakiej wyrniany oraz na idealach demokratycznych. 
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Konstrukcja europejska nolens volens sprzyja - zdaniem autora - depo
lityzacji liberalnych demokracji, tym niebezpieczniejszej, Ze zachodnie 
spoleczenstwa nie uznaj ~ juz legitymizmu dynastycznego ani religijnego. 
Depoli tyzacja moZe wi~c ostatecznie pozrywae spoleczne wi~zi. Chyba, Ze 
Europa zrodzi autentyczny projekt poli tyczny. Jak dot~ jednak - takiego 
projektu ani sladu. 

Jeszcze dalej w w~tpliwoSciach tycz~ych przyszlosci Europy idzie 
Angelo M. Codevilla w lutowym " Commentary" (The Euromess) . Nie 
tylko nie rna projektu politycznego, ale projekt gospodarczy jest do niczego 
i to jest podstawow~ przyczyn~ zdroworozs~dkowych w~tpliwoSci wielu 
Europejczyk6w w sprawie Maastricht. Od kilkudziesi~ciu lat systematycz
nie wzrasta poziom opodatkowania i rola panstwa w dystrybucji dochodu 
narodowego. 'Wzmocnienie roli panstwa - kt6rej skutkiem jest przerost 
jego funkcji gospodarczych - rna tezy iroola: utopijny socjalizm, tradycje 
mysli heglowskiej i chrzeScijansk~ krytykQ liberalizmu. Przed I wojn~ 
panstwo pobieralo drog~ podatkow~ ok. 4% dochodu obywatela. W okre
sie mi~dzywojennym cyfra ta urosla do ok. 12%, by w latach piQ6
dziesi~tych siQgn~e 25%. Dzisiaj nierzadko pans two pobiera ponad dwa 
razy tyle. Na domiar zlego, wielkie panstwowe projekty gospodarcze 
koncz~ si~ fiaskiem - jak w przypadku wloskich usilowan rozwoju 
poludnia kraju czy niemieckich przedsi ~wzi~e na terenie dawnej NRD. 
W Europie pojawia siQ charakterystyczny produkt nadmiernie rozbudowa
nego panstwa opiekunczego: margines spoleczny Zyj~cy z zasilk6w, b~~cy 
ir6dlem przest~pczosci i innych spolecznych niedomagan, niczym nie 
r6zni~cy siQ od czarnosk6rej czy portorykanskiej underclass w Stanach 
Zjednoczonych. Machina zarz~dzana przez panstwo jest tak ogromna, Ze 
nie moze bye skuteczna i jakosc sektora publicznego - szk61, sluzby 
zdrowia - systematycznie spada. Rozrosni~ta biuro kracja coraz trudniej 
poddaje siQ kontroli i dzialaniu demokratycznych mechanizm6w, wobec 
czego zwi~ksza si~ ilose afer korupcyjnych i p61- Iub calkiem·nielegalnych 
przywilej6w. 

Ta Idasyczna konserwatywna krytyka przerost6w panstwa opiekuncze
go prowadzi autora do wniosku, ze gospodarcza konstrukcja europejska, 
tj . wsp61ny rynek, jest czyms odwrotn ym do projektu ojc6w zalozycieli, 
a mianowicie gigantycznym system em interwencyjnym i redystrybucyjnym, 
kt6ry z wolnym rynkiem nie rna nic wsp61nego. Dostrzegli to Europejczycy 
i obawy wobec traktatu z Maastricht wi~z,! siQ z l~kiem pezed rZ,!dami 
biurokracji gospodarczej tak wielkiej i tak oddalonej od przeci~tnego 
obywatela, ze juz zupelnie nie podlegaj,!cej jakiejkolwiek kon troli. Nato
miast na swym "drugirn koncu", w dziedzinie spolecznej , traktat wkracza 
tak szczeg610wo w "intymne" zagadnienia Zycia zbiorowego, Ze budzi 
uspione uczucia i odruchy narodowej suwerennoSci. Autor krytykuje 
w spos6b pezekonujl!cy nawet dzialalnose fundusz6w strukturalnych 
twierdz,!c, ze przyjmowanie wsp6lnotowych pieniQdzy przez hiedniejszych 
czlonk6w wsp6lnoty, na kr6tk,! met~ korzystne, na dluzsZ'! uniemozliwia 
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konkurencj~ tanio produkuj~cych lokalnych przemyslow z analogicznymi, 
drogimi w krajach bogatych, i w sumie przyczyni si~ do zubozenia ubogich. 
Dopiero nowe pokolenie politykow, wolne od przes~ow obecnej genera
cji, b~dzie urnialo wrocic do pierwotnego ducha projektu europejskiego 
i przywrocic mu dawny blask. 

J ak dalece r6i:ni~ce si~ opinie moma wyglaszac publicznie w tych 
samych kwestiach, niech swiadczy opublikowany w styczniowo--lutowym 
"Le Dibat" ~rtykul Christiana Saint-Etienne pod .tytulem Europa przeciw 
kapitalizmowi? Autor wprowadza rozroi:nienie pomi¢zy "ekonomi~ ryn
kow~" i "kapitalizmem", wedle ktorego pierwszy tennin oznacza klasycz
ny wolny rynek, natomiast drugi - gospodark~ sterowan~ i chronion~ 
przez panstwo, rozwijaj~~ si~ wedIe regul przyj~tej polityki przemyslowej, 
stawiaj~cej sobie cele strategiczne. Ot6Z teza autora brzmi, Ze Europa 
poszla drog~ wolnorynkow~ ulegaj~c naciskom konsumentow, podczas 
gdy jej glowni konkurenci, Japonia i USA, prowadz~ polityk~ przemys
low~ nadaj~c przywileje i ochron~ najbardziej obiecuj~cym sektorom, 
wobec czego na dluZs~ met~ Europa przegra wyscig gospodarczy. 

Tak czy inaczej, europesymizrn .znow zdaje si~ podnosic glow~ i autorzy 
wychodzllCY 1. przeciwnych zalozen ochoczo szkicuj~ rownie ciemne 
scenariusze. Optymizm Druckera wydaje si~ raczej wyj~tkiem w powa:inej 
prasie swiatowej. Patrz~c z naszego punktu widzenia, warto jednak miee 
nadziej~, ze rozp~dzonej machiny europejskiej nie uda si~ zatrzymac, 
natomiast nast~pi~ niezb¢ne korekty bior~ce pod uwag~ zarowno euro
pejslci "czynnik ludzki" jak i mechanizmy oraz instytucje, i ze Wspolnoty 
Europejskie, do ktorych nam b¢zie kiedys dane przyst~pic, b~d~ zarowno 
organizmem sprawnie funkcjonuj~cym jak i ozywionym odnowionymi 
idealami europejskich ojcow zalozycie1i. 

Henryk Woiniakowski 

HENRYK WOZNIAKOWSKI, ur. \949, publicysta, t1umacz, prezes SIW Znu. 
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CZYTAJ1\C "KROLA-DUCHA" 


• Marta Piwinska, 	Juliusz Slowacki od Duchow, PEN, Warszawa 
1992, ss. 502 

,,0 czym pisaJ Juliusz Siowacki?" - mog~ pytae niespokojni uczniowie, 
przymuszeni w szkole do wyrai:ania jeszcze jednego zachwytu dla wieszcza, 
kt6ry "wieildm poet~ byl". Ci bardziej obznajomieni z tematem 00
powiadaj~ nieoczytanym kolegom: "Ee, takie brednie 0 duchach." 

Nie bez powOOu ksi;p:ka Marty Piwinskiej Juliusz S{owacki od DuchOw 
juz samym tytulem sugeruje podobne Gombrowiczowskie skojarzenia. 
Gombrowicz pojawia si~ nie tylko jako zdumiewaj~co trafny kontekst 
rozwazan nad mistyczn~ poezj~ Siowackiego. Z Ferdydurke wywiedzione 
jest takze oskari:enie kultury poiskiej, kt6ra wieszcza holubi, stawia na 
piedestal, ale tak naprawd~ znac nie pragnie. "Wci~z chce ktos wydawae to 
Arcydzielo - pisze Piwinska 0 Krolu-Duchu - ale czytac go nikt nie chce, 
bo nudne, trudne i OOpychaj~ce" (s. 275). 

Z buntu przeciwko temu stanowi rzeczy wynika ksi;p:ka Piwinskiej, 
a jej autorka podj~la prob~ starannego, a przede wszystkim wspolczesnego 
odczytania mistycznych pism Siowackiego. Bowiem, jak pisze, jego teksty 
wyl~czone z czytelniczego odbioru "zdziczaly", a my zatrzymalismy si~ na 
anachronicznej juz lekturze Antoniego Maleckiego czy nast~pnych wydaw
cOw. OsobiScie wolalabym, by w tym przedsi~wzi~u Marty Piwinskiej mniej 
bylo buntowniczego tonu, ktory prowokuje autork~ do nadmiaru slow, 00 
ktorych ksi~Zka puchnie i nabiera rozmiarow trudnych do przyj~a 
w epoce video-clipow. Te rozmiary i swoista nonszaIancja stylu nuz~ 
i rozpraszaj~ uwag~. A przeciezjest na czym j~ skupic. Bo przy wszystkich 
irytuj~cych niedomogach w ksi;p:ce Piwinskiej proponuje si~ interpretacje 
swieze i inspiruj~ce, choc - jak b~~ si~ starala wykazac - nie zawsze zdoine 
zaspokoic pytania czyteinika. 

Niezwykle uj~l mnie zaproponowany w Juliuszu S{owackim od DuchOw 
postuiat, by docenic inteiektualizm mistycznych pism Siowackiego, traktuj~ 
poet~ jako czlowieka, ktory wiedzial, co mysli. W tym punkcie Marta 
Piwinska staje okoniem przeciwko przewai:aj~cym obecnie tendencjom do 
postrzegania pomych dziel poety jako rodzaju "samopiszllcego si~ pisania", 
wyrazu nieopanowanej erupcji natchnienia, kt6re wybucha w niekon
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trolowanych wizjach i obrazach, czy wreszcie jako zapisu transgresyjnego 
doswiadczenia, z natury rzeczy nie poddajllo:go si~ rygorowi intelektualnemu. 

Jednak Kr6ltrDucha, w odroinieniu od innych utworow z tego okresu, 
autorka nie chce juz czytaC jako swiadectwa genezyjskiego poznania swiata. 
Zdaniem Marty Piwitiskiej, ten dziwny tekst wylamuje si~ z kanonu pism 
mistycznych Slowackiego i jest dla nas przede wszystkim wyrazem ekspresji 
samego poety. Tak potraktowany Kr61- Duch nie potrzebuje kontekstu 
pozostalych d2iel, powstalych po przelomie duchowym jego aut ora. Podob
na propozycja jest, jak lojalnie uprzedza Piwitiska, sprzeczna z oczekiwania
mi i intencjami samego Slowackiego. Nas jednak mialaby bardziej ciekawie. 

Ostatecznie wi~ Kr61- Duch okazuje si~ przede wszystkim interesujll
cym przykladem dziela "schylkowo--awangardowego", ktore aut or, prze
straszywszy si~ swego nowatorstwa, probowal "naprawiae". Ze zderzenia 
starych wymogow literackich z eksperymentalnll poetykll wynikajll - zda
niem Piwitiskiej - liczne poprawki Slowackiego. Rozrastanie si~ tekstu 
w nieskoticzonych odmianach to takZe przypadek z dziedziny poetyki. 

Otoz takie postawienie sprawy, bez wzgl~du na odswieiajllce skutki 
umieszczenia Kr6ltrDucha w rz¢zie dziel eksperymentalnych i na slusz
nose wnioskow, jakie z tego posuni~ia wynikaj~, wywoluje moj protest. 
I to podwojny. 

Po pierwsze, jest to protest w imieniu czytelnika, ktory nie znajduje 
wystarczajllcej odpowiedzi na pytanie, dlaczego boi si~ KrOla-Ducha. A boi 
si~ go nie bez racji i jego l~k wynika nie z zachowawczych upodoban 
lekturowych, narazonych na szwank przez awangardowose poety. Po 
drugie, jest to protest w imieniu, jdli tak moina powiedziee, Siowackiego. 
Zbyt latwo autorka usuwa z horyzontu jego rozwaZati problematyk~ 
etycznll. Wskutek tego zanika zmiana, ktora dokonala si~ w pogl~ach 
poety od czasow, gdy piszllC Samuela Zhorowskiego uwaial, i:e byt jest 
wiecznll rewolucjll, a prawo i moralnose to tylko formy 0 wartoSci 
wzgl¢nej i dajllcej si~ przelamae. 

Zacznijmy jednak od owego niepokoju, jaki ma prawo wywolywae 
w nas Kr61-Duch. Marta Piwinska slusznie przypomina" i:e dzielo to 
powstawalo w okresie emigracyjnych sporow 0 ksztalt przyszlej Polski. 
Wiele jest w tym "przeduchowionym" tekscie polityki. Co wi~j - sam 
jego autor nie pragnlll bye mistykiem oderwanym od realnej rzeczywistoSci. 
Jego duchy byly mocno zaangazowane w "doczesne" spory, podejmowaly 
bezpardonowll dyskusj~ z innymi wizjami przysz!ej kultury polskiej. 

Ale pozne dzielo Slowackiego w tym si~ nie wyczerpuje. Autor chcial 
nas, Polakow, swoim tekstem zmieriie. I Piwinska logicznie wykazuje, i:e 
owa przemiana miala si~ dokonae nie na jakiejs nieokrdlonej, mglistej 
zasad2ie, ale poprzez odwolanie si~ 'do naszej podswiadomosci. Slowacki 
usilowal nas "zaprogramowae" poprzez swoje obrazy, ktore - powracajllc 
w snach, opanowujllc naszll pamwe - zmierzaly do przeksztaicenia 
narodowej to:isamoSci. Zamiar wcale nie absurdalny, 0 ile Kr61-Duch 
stalby si~ dzielem powszechnie czytanym. 
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Lecz sam poemat byl zejsciem w ciemnose i glllb, " strasmym podslucha
niem". To eksperyment, wielka proba, wielkie ryzyko poety. Kultura polska 
zmienila je w magazyn pi~knych cytatow. Wi~ warto dodae, ze Sll tam 
wiersze, ktorych cytowae si~ nie chce i nie chce si~ nawet pami~taC. Par~ razy 
mysl poety ociera si~ 0 wlltki faszystowskie. Zdarza si~, ze przy jednej czy 
drugiej odmianie czytelnik Zaluje, i.e z tej wielkiej sterty papierow nie zagin~la 
wlaSnie ta karla. Wi~ nie musimy, nawet Die powinniSmy czytae Kro
/a-Ducha jak wyklad nauki. On tam opisal "przeprawy ducha niebezpiecz
ne". W tej kwestii nie klamal i nie zaklamywa! siebie (s. 351-352). 

Marta Piwinska pisze 0 interpretacji Czeslawa Milosza, ktory nauk~ 
genezyjsk~ Slowackiego uj¥ w kontekScie totalitarnych doswiadczen dwu
dziestowiecznych. Piwinska komentuje to w sposob nas~uj~cy: 

Wi~c more slusznie kultura polska Die chce i nie moze przyswoic sobie tej 
poezji, bo to poezja nieludzka, a jej przeslanie jest nam obce i wrogie? 
Poczucie podobne mom a wyczytat w walce, Jakll Jaroslaw Marek Rym
kiewicz prowadzi podchodami z Duchem Romantycmym, pisZllC mu na 
przekor dzieje romantycznych cia!. Choe moze lepiej byloby powiedziee 
wprost, ze Slowacki wiedzial, co pisal, a my zbyt dobrze wiemy i rozumiemy, 
co pisal, zamiast usprawiedliwiae go nieswiadomoscill, nieszc~sciami narod u 
i szukae alibi u Towianskiego (s. 469). 

Mamy wi~ swi~te prawo pytae, czego chcial od nas poeta, ktory wpadl 
na tak diabelski pomysl. Podej rzewamy, ze przy pomocy swego dziela 
Slowacki chcial zaszczepic nam upodobanie do terroru, okrucienstwa, 
totalitarnych, faszystowskich zap¢ ow. Wszystko w imi~ mocy narodowe
go d ucha. Gdyby tak bylo, idealnym, wirtualnym czytelnikiem okazywalby 
si~ Feliks Dzierzynski (t~ postac przywoluje Piwinska), ktory zresztll 
uwielbial KrOla-Ducha i jego obszeme fragmenty znal na pami~. Ten 
niepokoj jest wystarczaj~c~ legitymacj~ do traktowania ostatniego utworu 
Slowackiego jako tekstu wykraczaj~cego poza ramy zjawiska literackiego. 

Ale by bronic Slowackiego przed pos~dzeniem 0 bezrefleksyjnie 
akceptowane zap¢y totalitarne, trzeba przede wszystkim zaprotestowac 
przeciwko temu, co za pewnik przyjmuje Marta Piwinska. Chodzi miano
wicie 0 zalo:i:enie, iz w dziele rnistycznego Slowackiego rz~dzi niepodzielnie 
wola istnienia, a jej wyrazern staje si~ prawo sforrnulowane w slynnych 
slowach: "wszystko przez ducha i dla ducha, a nic dla Cielesnego celu nie 
istnieje". Otoz dokladne wczytanie si~ zarowno we wczdniejsze teksty 
genezyjskie, jak i w ostatni utwor Slowackiego, pozwala wydobY9 wi~kszll 
ilosc fundamentalnych zasad i regul. Pr~de wszystkim zas - zaprzeczaj~c~ 
wszechwladzy ducha zasad~ miloSci, ktora chronic rna rni~dzy innymi 
przed zniewoleniern. W efekcie przyj~ia przeciwstawnych praw poeta 
wikla si~ w sprzecznosc, w ktorej, z jednej strony, duch nie umiej'lcy 
cwiczyc swej woli jest niczym; z drugiej jednak, pogwalcenie prawa rnilosci 
takze prowadzi do samounicestwienia. Bowiern, jak pisze Slowacki : "Wola 
i rnilosc S'l ostatnirni ksztaltami ducha - pozbycie tych byloby smierci~ 
ducha - nicosci,!." 
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Czy mamy traIctowac t~ deklaracjr: jako wyraz pustoslowia, ~czll 
gadanin~ typow'! dla tyranow, ktorzy zawsze dziaJaj,! z "miloSci" do ludu? 
Nie S'ld~. Mysl~ raczej, Ze mamy tu do czynienia z gl~bokim rozlamem 
w mySli genezyjskiej, roziamem, ktory dramatycznie zawaZyl taue na 
Kr61u-Duchu'. Bo w przeeiwienstwie do Marty Piwinskiej s<Idzr:, ii tego 
ostatniego utworu nie naleiy wyrywae z otoczenia wczciniejszych pism 
genezyjskich. 

Czytaj,!c Kr61a-Ducha w ich kontekScie, dochodzimy do wniosku, i.e 
jui; w pierwszym rapsodzie nastr:puje zderzenie idei stworzenia Polski 
z zasad,! wyraion,! w Rozmowie z Helionem i He/ois: 

Do SIl narody, ktOre trudni, si~ dojsc do mocy duchowej poprzez cia!o ( ... ) nie 
przez ducha wi~ stworzylismy cwo - ale przez cia}o doszliSmy do tajemnic 
zbiorowej sHy ducha ludzkiego i miloscill go bo4 nie rozpaliwszy, wyzwalis
my, aby uderzal jak ogieu ... Przeciwko tyro... daj mi, Panie, abym powstal 
z mojll Ojczyznll. 

Tymczasem wlaSnie ta ojczyzna zrodzila si~ ze straszliwego eksperymentu 
Popiela, ktory bez granic tortUl1Jj'!c cialo, pal'lC i zabijaj,!c, uczynil Polsk~ 
"na bol skal'!". Jego okrutny eksperyment zaczyna przysparzae Slowac
kiemu klopotow. Musi przeciei:, jako czyn sprawczy dla istnienia narodu, 
zostac jaIcos zakwalifikowany; usprawiedliwiony, h<Iqz pot~piony. I tu 
Siowacki sir: waha. Stworzyl blisko jedenaScie wersji posmiertnych losow 
Popiela. Obsesyjnie powracal do tego, zdawalo sir: zamkni~tego, w'!tku. 
Nie s<Idzr:, by kierowaly nim tylko k~opoty z ustaleniem regul poetyki jego 
nowatorskiego utworu. W ten sposob dawala 0 sobie znac owa zepchni~ta 
na boc~y tor etyka, tak przejawial si~ skandal wywolany przez fakt, i.e 
postr:p uruchomiony przez Popiela i inicjuj,!cy narodziny Polski kloeil si~ 
z prawem milo Sci, byl wynikiem gwaltu zadanego swobodzie, wymuszenia, 
w ktorym, dzi~ki m~ eiala, zostaly wykrzesane duchowe moce. 

Borykaj'lC si~ ze skandalem Siowacki wei'li ponawial rozwaiania nad 
miejscem ducha Popiela w panteonie kreatywnych duchow polskich. Nie 
dajmy sir: w tym punkeie zwide mistycyzmowi poety: jego rozwaiania 
odnosily si~ taue do rozstrzygni¢ politycznych. Po prostu tkwila w nich 
odpowiedz na pytanie, czy akceptowae terror i gwalt jako sposoby 
przyspieszania postr:pu historii. Poeta nie wlitpil, i.e sklonnosc do terroryz
mu tkwi w naszym narodowym duchu. Marta PiwiD.ska pisze interesuj 'lOO 
o rozkladaniu przez Siowackiego legend na "czynniki pierwszc" a nast~p
nie 0 ponownym ich montowaniu. W tym gdeie - twierdzi - "Slowacki 
zdaje si~ mowie, Ze dziedziczymy wszystko. Nie jedno jakid przeslanie 
dobiega z przeszloSci, lecz sto ro:i:nych i sprzecznych ze sob,!." Jest wsrod 
nich przeslanie wynikle z roli sielskiego Piasta, a taue demonicznego 
Popiela. Ich natury przenikn~y do naszej krwi. Pozostaje jednak pytanie 
o nasz do nich stosunek. 

Dla Siowackiego to zagadnienie stalo sir: uoolem zasadniczych roz
terek, wyraionych w wielokrotnym powracaniu qo tematu posmiertnych 
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los6w zbrodniczego kr6la. Liczne odmiany tekstu moma uporz~dkowaC 
w dwie grupy. W pierwszej Popiel zostaje usprawiedliwiony. Ci, kt6rzy go 
oskarZaj~, nie znaj~ "ni grzechu, ni zasrugi, ni urodzenia, ni zgonu". 
Wniosek, jaki st~ plynie, jest straszny. Czlowiek nie moi:e przeC do 
przodu bez zbrodni. J uZ z tej racji, i:e si~ urodzil, i:e dziala w cieie, musi 
- w imi~ postwu - godzic si'r na czyny nieakceptowalne z punktu widzenia 
etyki. 

Jednak w drugiej grupie oeena zbrodni Popiela jest zupelnie inna. Krola 
oskarZaj~ mi¢zy innymi nie zwodnicze, daj~ce si~ z1ekeewaZyc boginki, 
lecz "swi~ pansey, odwieczni sprawy boi:ej adwokaci", borzy obwiniaj~ 
go 0 zabojstwo braci. W tyro przypadkunie ma mowy, by Popiel wl~czyl 
si~ w genezyjski pochoo. Jego duchowy wplyw zostaje pot~piony i unicest
wiony. . 

Czy Siowacki zdawal sobie spraw~ z przyczyny swoich klopotow, 
z nierozstrzygalnych sprzecznoSci, mi'rdzy ktore zabm~n Nie s~z'r. Byl 
tak rozgofllczkowany koniecznoSci~ dowiedzenia, i:e rzeczywistosc ma 
sens, historia - eel, a czlowiek zmierza ku Sionecznej Jeruzalem i moi:e j~ 
zdobyc, ii: chyba nie mog! dostrzec niezbornoSci praw, jakie stworzyl dla 
swojego swiata. Ale czul instynktowny niepokoj, nakazuj~oy mu wcilli 
krdlic zapisaf\e jui: w,ersje. I tworzyc je na nowo. 

Nie i:aluj~, jak Marta Piwinska, i:e pisal chwilami rzeczy straszne; nie 
Zaluj'r, ocieraj~c si~ 0 ten lub ow wprost faszystowski w~tek, ii: z obfitego 
r'rkopisu Kr61a-Ducha nie zgin'r1o par~ kartek. Wr~cz przeciwnie - uwa
Zam, i:e ich obecnosc przes~dza 0 doniosloSci tego dziela. Nawet jesli nie 
znajduje ono wielu czytelnikow. Nie pis~ tak przez przekor{:. Po prostu 
dzi'rki zapisaniu przez Siowackiego ro2lllaitych okropnosci moi:emy do
strzec skrajne konsekwencje pewnych pogl~d6w. W dziele poety niektore 
romantyczne w~tki zostajll doprowadzone do ostatecznoSci i postawione 
w jaskrawym swietle przera:iaj~cej prawdy. Dla mnie Kr61-Duch jest 
ekspresj~ nie tyle patologicznego ,,Ja" Slowackiego, co wyrazem pewnej 
wiedzy 0 konsekwencji przyj~tych zaloi:en; jest, jeSli moma tak si~ wyrazic, 
ekspresj~ genezyjskiego systemu. Jaki:e romantycznego systemu. Jego 
autor, zaniepokojony rozwojem swej mysli, miotal si~ i rzucal w rozmaite 
warianty i odmiany tekstu. Te mnogie odmiany Kr6/a-Ducha to dla mnie 
dowoo nie aberracji, chybionych zamierzen czy wr~z obl¢u. To taue cos 
wi'reej nii: tylko gonitwa za now~ formll, spor awangardy z zachowawcz~ 
ostroinoScili. Dla mnie wyziera z nich niepokoj 0 wymawan~ wiar~, 
zaniepokojenie przyj~t~ prawd~, kt.6ra przygl~da si~ samej sobie. 

DanJltiI SOSnoHlS/ca 

DANUTA SOSNOWSKA, ur. 1962, historyk literatury, doktorantka IBL PAN. 
Publikowala w "Kresach", "Krytyce", "Ogrodzie", "Tekstach Drugich". 
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NAS1\CZACWIEDZ1\ 

CZY POGL~BIAC WIAR~ ? 


• Bye chrzeScijaninem dziS. Teologia dla szk61 srednich, pod 
redakcjll ks. Mariana Rusieckiego, KUL, Lublin 1992, ss. 680 

Reklama tej ksilliki rnoglaby wygllldae nast~pujllCO: Swi~ty Piotr idllC 
po falach do Jezusa niesie pod pachll grubll ksi~g~ Teologii dla szk61 
srednich. Nagle ogarni~ty niewiarll tonie. Chrystus usiluje podac rnu r~k~, 
ale Piotr obcilliony ksi llzkll nie rna juz sil utrzymac si~ na wodzie ... Czy 
Pan zdllZy z ratunkiern? 

Niewlltpliwie katecheza w Polsce potrzebowala podr~znika, ktory 
zawieralby ornowienie trdci wiary katolickiej, zasad rnoralnego post~o
wania i Zycia religijnego z przeznaczeniern dla rnlodziezy. Taki zamysl 
towarzyszyl autororn katechizmu, co zresztll zostalo podkrdlone w slowie 
wst~pnyrn abpa Pylaka. Ternu zamiarowi zostal podporzlldkowany uklad 
podr~znika skladajllcy si~ z pi~iu c~Sci: I. Wiara chrzeScijanska, 2. 
Zasady moralnego Zycia, 3. Zycie religijne chrzeScijanina, 4. Historia 
KoSciola, 5. Ku syntezie. Tak ulozony katechizm to - zgodnie z tytulern 
- proba opisu, czym jest bycie chrzeScijaninem dzisiaj, u schylku dwudzies
tego wieku. We wprowadzeniu redaktor ksillOO, ks. Marian Rusiecki, 
pisze: "cheerny pokazae takze problemy dzisiejszego czlowieka, czlowieka 
mlodego, zyjlleego w kontekscie pluralistycznych swiatopogllldow, uwik
lanego w rozliczne kwestie egzystencjalne, mamionego romymi ideo
logiami i opcjami Zyciowyrni, by pornoc mu samookrdlic si~ i dokonac 
wyboru na miar~ najgl~bszych zapotrzebowanjego serca i czas.ow, w jakich 
Zyje, na miar~ wezwania Bozego, by stac si~ Czlowiekiem" (s.8). Zatem 
zespol pracownikow naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
przychodzi z pomoCll nastolatkom, ich katechetom oraz wszystkim innym 
zainteresowanym pogl~bieniem wiedzy religijnej. 

Powracajllc do wprowadzenia: znajduje si~ tam uwaga ks. Rusieckiego 
o trosce ostatniego Soboru, "by nauk~ chrzeScijanskll podawac w zro
zumialym i komunikatywnym j~zyku dla wspolczesnych chrzeScijan" (s.7). 
Jest w tym wame spostrzezenie: odbiorcami treSci podr~znika Sll przede 
wszystkim ludzie mlodzi, nie znaj~cy mowy fl1 ozoficzno-teologicznej juz 
nie tylko scholastyki, ale i wspolczesnej nauki KoSciola. Czy jednak ten eel 
zostal zrealizowany? Powroc~ do tego przy dokladniejszej analizie ksi~zki. 

WartoSci~ podr~znika jest niew~tpliwie przejrzysty uklad tematow 
i sam sposob ich prezentacji. Wyklad kaZdego zagadnienia, rozwazany 
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w kolejnych punktach i uszczegolowiony w podpunktach, konczy si~ 
fragmentem poezji, hymnow starozytnego KoSciola czy cytatem wypowie
dzi wai:nej dla i:ycia KoSciola osoby, jak np. Matki Teresy z Kalkuty. 
Nast~pnie postawione zostajll pytania do prezentowanego tematu, ktorych 
celem jest ugruntowanie wiedzy. Calosc konczy star annie dobrana biblio
gratia pozwalajllca na poszerzenie wiedzy z danego rozdzialu. Dodac 
nalezy, i:e przy karoym rozdziale zostalo umieszczone nazwisko autora 
danej partii materialu. Katechizm konczy wykaz skrotow Ksillg biblijnych, 
dokumentow koscielnych i katolickich czasopism cytowanych w podr~
czniku oraz slowniczek trudniejszych poj~ uZywanych w tekstach. Ostat
nie strony ksillZki to wykresy ukazujllce statystyk~ religii swiata, najwi~ksze 
rozlamy w Kosciele oraz mapy staroi:ytnego Wschodu i Palestyny. 

Wczytujllc si~ w prezentowanll·ksillZk~, majllcll slui:yc jako pomoc do 
katechezy, moma postawic nast~pujllce pytania: jaki obraz KoSciola 
zawiera podr~znik? Jaki jest stosunek tego KOScioia do Swiata i kultury? 
Jak zostaly rozlozone akcenty w teologii moralnej? Czy na kartach tej 
ksi~gi moma dostrzec znajomosc problemow i pytan stawianych wobee 
wiary przez jej adresatow, czyli mlodych ludzi? Czy katechizm jest zatem 
przewodnikiem i rodzajem kompasu w zawirowanym swiecie dnia dzisiej
szego, czy raczej zawiera w sobie skonstruowany przez auto row model 
odpowiedzi i rozwillzan? Czy w ksillzce pozostawiono miejsce na myslenie 
i poszukiwanie przez samego ucznia? 

Z pewnoscill opracowanie poszczegolnych tematow zostalo uczynione 
w duchu Soboru Watykanskiego 11 z uwzgl~dnieniem zmian w samym 
KoSciele jak i we wspolczesnym swiecie. Szkoda jednak, ze redakcja nie 
poczekala kilka miesi~cy az do ogloszenia Katechizmu Kosciola Katolic
kiego, aby w tej ostatniej ksillZce znalezc inspiracj~ do jeszcze bardziej 
komunikatywnego przekazu prawd wiary. Jdliby zestawic oba katechizmy, 
jeden - wzorcowy dla calego KOSciola katolickiego i drugi, ktory powinien 
ukonkretnic tematyk~ wedlug potI7+b kraju, problemow i mentalnosci 
odbiorcow, to dostrzec moma, ze polski katechizm nie dorownuje 
rzymskiemu w jasnoSci przekazu i umiej~tnosci zwrocenia uwagi na rzeezy 
istotne. Przykladem niech b¢zie omowienie prawa naturalnego. Polski 
katechizm w prezentacji tego zagadnienia odwoluje si~ do znajomosci 
u czytelnika (ucznia szkoly sredniej!) takich terminow jak "byt", "ludzka 
istota", "zdania powinnoSciowe", przy czym te ostatnie zostajll "wyja
snione" jako "normy operatywne, dzialaniowe". W tym samym kontekscie 
katechizm rzymski na dwoch stronach krotko ukazuje sens prawa natural
nego przytaczajllc, zamiast filozoficznych poj~, fragment z encykliki 
Leona XlII Lihertas praestantissimum, gdzie potwierdzono obecnosc tego 
prawa w duszy ludzkiej. Katechizm rzymski podkresla przy tym dwie cechy 
takiego prawa: powszechnosc i niezmiennosc. . 

W trakcie lektury podr~znika powstala we mnie duza Wlltpliwosc, czy 
redaktorzy znajll z bezposredniego, katechetycznego doswiadczenia mlode 
pokolenie zasiadajllce w szkolnych lawkach, PQslugujllce si~ wlasnym 
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j~zyldem i wrosni~te w swoisty awiat maczen i symboli. OczywiScie, 
nauczanie prawd wiary, moralnosci czy wr~cz modlitwy nie moZe dokonac 
si~ w :iargonie telewizyjnych reldam, tekstow przebojow czy nawet 
w j~zyku organizatorow Wie1kiej Orkiestry Swilitecznej Pomocy. JednakZe, 
z drugiej strony, brak swiadomoSci ogromnej ro:inicy pomi¢zy swiatem 
mlodzieZy, ich trudnosci w wierze i pytan wobec nauczania KoSciola 
a wykiadem, jakim jest podr~mik, bardzo utrudnia korzystanie z katechi
zmu takze przez katechet~. UwaZam, Ze brak wystarczajlIcego pomostu 
pomi¢zy dwoma swiatami: prawd nauczanych i doswiadczenia Zycia 
mlodego adresata. Katechizm nie rna w sobie polotu i lekkoSci bud~j 
myslenie i no we pytania u czytelnika. Zamiast tego jest wykladnill nauld 
wymagajlIcli juZ pewnego przygotowania i rozwini~tej cnoty cierpliwosci 
w studiowaniu. przykladem niech b¢zie nast~pujlIcy fragment 0 na
tchnieniu biblijnym: "w celu wyjasnienia natury natchnienia [sw. Tomasz 
z Akwinu] postuzyl si~ filozoficWlI zasadli przyczynowoSci glownej (causa 
principa/is) i narz¢nej (causa instrwnentaJis). Bog byl PrzyczynlI glownlI, 
a .pisarz natchniony instrumentalnlI (nar~dnlI) ( ... ) PatrZllc od strony 
Boga, natchnienie nazywamy charyzmatycznym wplywem Boga na czlo
wieka piszlicego, ktory trwal a:i; do zakonczenia ksi~gi ( ... ) Jest to tzw. 
natchnienie ,czynne ( ... ) PatrZllc od strony czlowieka, natchnienie oznacza 
przyj~e dzialania Bozego przez czlowieka ( ...) Natchnienie to nazywa si~ 
nieldedy biernym; nie w sensie pasywnoSci czlowieka, lecz w sensie 
»brania« przezen wplywu BOZego ( ... ) PatrZllc od strony ksi~gi natchnionej, 
natchnieniejest rezuitatem wspolpracy Boga z czlowieki"em. Natchnienie to 
nazywa si~ niekiedy terminatywnym (od: terminus - kres wspolpracy Boga 
z czlowiekiem)" (s.75), Nie sl!dz~, aby takie rozroZnienia dotarly do umyslu 
nastolatka ze szkoly sredniej, co najwYZej do Ideryka z seminarium, ktory 
osluchal si~ z brzmieniem tego rodzaju analiz. 

W innym miejscu katechizm podaje rodzaje "czci wieloksztaitnej" 
wobec Niepokalanej Dziewicy. Jej formami SlI: "wzywanie, slawienie, 
pozdrawianie, uznawanie, nasladowanie i inne formy czci" (s.428). Mam 
jednak nadziej~, Ze zaden katecheta nie b~dzie wymagal .od uczniow 
pami~ciowego opanowania tego rodzaju uszczegolowien. 

Wielkli szkodli jest, Ze katechizm w swojej cz~sci dotyczlIcej "szczegolo
wych zasad Zycia moralnego" (ss. 321-347) tak malo miejsca poswi~iI 
wyjasnieniu wezwania do zyciu szcz~sliwego, jakie nioSll ze sobli Blogo
slawienstwa i Kazanie na Gorze. Jest to centralny moment Chrystusowego 
nauczania i propozycja Zycia szczegolnie waZna dla mlodego czlowieka. 
Sam Jezus w tyro miejscu stworzyl przestrzen dla prawdziwego wzrastania 
w duchu Jego nauki, w oparciu 0 dzialanie i dary Ducha Swi~tego - szkoda 
zatem, Ze autorzy nie rozbudowali tego fragmentu katechizmu. Dla 
mlodego chlopaka czy dziewczyny, 0 ile nie odkryjlI, Ze Dobra Nowina jest 
zaproszeniem do przezywania codziennosci (szkoly i rozrywki, obowilIz
kow i odpoczynku) w przyjazni z Jezusem, z pewnoscill ka:i;dy inny zbior 
prawd - chocby najbardziej swi~tych - pozostanie abstrakcyjny. Nie 
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pomog~ ani argumenty "ontologiczne", "analizy" biblijne, rozromienia 
teologiczne czy charakterystyki kosciolow chrzeScijanskich. Mlody czlo
wiek odejdzie od Jezusa - tak jak mlodzieniec z Ewangelii - smutny, a co 
wi~cej z poczuciem, ie droga do Boga wiedzie przez fascynujilcy tajemniq 
i mistykil WschOd i slowa tamtejszych "prorokow". 

Mlodzi ludzie, tacy, jakich pomaj~ na katechezie, nosZil w sobie 
pragnienie Boga i autentycznll t~knot~ za wspolnym w~rowaniem ku 
Niemu. Na pewno potrzebujll tald:e intelektualnej formacji, wiedzy 0 praw
dach wiary. Jednaki:e wielka teologia musi zrozumiec - tak jak niegdys 
filowfia - i:e jest slui:ebnicll czlowieka. Istoieje potrzeba pochylenia si~ nad 
swiatem ucznia, studenta czy po prostu mlodego poszukiwacza prawdy. 
KOSciol zostal obdarzony wod~ iycia, ktorej pragnie kaidy czlowiek 
- szczegolnie mlody. Ale warne jest, w jakim naczyniu b~zie mu ona 
podana. Pragnienie Boga w mlodym czlowieku wymaga szczegolnej troski, 
a przede wszystkim ocalenia i pogl~bienia. Powolaniem katechety i wspo
magajilcych go podr~mikow jest umacnianie daru wiary, budowanie 
w uczniu zaufania do Boga, czlowieka i samego siebie. Jest to praca, 
w ktorej nauczajilcy i piSZilCY katechizmy powinni si~ konsultowac 
i wymieniac doswiadczenia. Inaczej katechecie grozi samotnosc w pracy 
a redakcjom - niezrozumienie. Czy opublikowany katechizm daje szan~ 
na takll wspolpra~? Odpowiedz pozostawi~ otwartll, gdyi wiele za:eiy od 
umiej~tnoSci korzystania z materialu przcz samych zainteresowanych nim 
katechetow i uczniow. Na pewno w wi~kszosci swoich rozdzialow podr~z
nik ten nie moie sluiyc do sjUllodzielnej pracy ucznia szkoly sredniej. To 
stanowi 0 duiym braku tej ks~@d i jest pewnym niepowodzeniem, jdli 
chodzi 0 zaloiony eel katechjzmu. Jednakie glOwna wada tej ksillili 
pol ega - jak Sildz~ - na tym, ie moi:e ona slabego w wierze nastolatka, 
ktory kroczy po falach jeziora ku Jezusowi, nasilczyc wiedzll, ale nie 
pogl~bic jego wiary. Pozostaje, tak jak od pocZiltku ewangelizacji, swiadec
two nauczyciela. Ale ono wykracza jui poza podr~znik. 

Piotr Siejkowski OP 
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LISTY PRZYJACIELA POETOW 


• Zygmunt Hertz, 	Listy do Czeslawa Milosza 1952- 1979, wyb6r 
i opracowanie: Renata Gorczynska, Paryz 1992, Instytut Uterac
ki, Biblioteka "Kultury", tom 474, SS. 519. 

Kim byl Zygmunt Hertz, tego do niedawna nie wiedzialem. Slyszalem 
kiedys raz i drugi to nazwisko, wiedzialem, ze to ktos z "Kultury" , ze juz 
umarl - i tyle. Sprawdzilem w rozmaitycb "iroolacb" - slownikach, 
wydawnictwacb encyklopedycznych - nie bylo. Wreszcie w Macii DiUlile
wicz-Zielinskiej Szkicach 0 lilera furze emigracyjnej znalazlem - ale mowa 
byla 0 Zofii, zonie Zygmunta, redaktorce "Kultury". 

Wszystko w zupelnym porz'ldku. Zygmunt Hertz pisarzem nie byi, 
dlaczego mialby figurowae w opracowaniach literackich? Wybral rol~ 
aktywn'l, postanowil przeksztalcae materi~ iycia, nie tworczoSci. A ponie
waZ robil to na pograniczu iycia i literatury, poniewaz wplywai na warunki 
a moze i kierunki tworczoSci wielu pisarzy, jego nazwisko w przyszlosci 
i tak trati do historii literatury. Juz tratia. Jego nazwisko jednego z tych , 
coraz mniej Iicznych, bez ktorych szczerego kibicowania i codziennej 
pomocy literatura bylaby uboisza w dziela, tematy i odwag~. Jego 
nazwisko prawdziwego, rzeczywistego mecenasa. 

Ostatnie polwiecze bowiem odzwyczailo nas od wielu wartosci i postaw, 
takZe od mecenatu, podkladaj'lc pod to szlachetne poj~cie tresc zgola malo 
szlachetn'l . Mecenat panstwowy przeciez nie mogi si~, z defmicji , roZnie od 
panstwowych kolei, panstwowej sluzby zdrowia czy panstwowej kontroli 
publikacji i widowisk. Literatura byla dla takiego mecenatu jedn'l z ad
ministrowanych dziedzin zycia spolecznego. 

Tymczasem Zygmunt Hertz byl mecenasem w stylu iSci.e rzymskirn. 
A przynajmniej przedwojennym. Literatur~ lubil i szanowal. Pracowai dla 
niej codziennie i zwyczajnie, zarz,!dzaj'lc Instytutem Literackim w Paryiu, 
zabiegaj'lc 0 fundusze na wydawnictwo i na pomoc dla pisarzy szykanowa
nych w kraju. Pracowal dla literatury rowniez i fizycznie, WOZ'lC i iaduj'lc 
do poci'lgow paczki z zeszytami " Kultury" i ksi'likami Instytutu Literac
kiego. Ta ostatnia postac mecenatu mniej moZe przypominaia wzory 
staroiytne. Raczej stanowila zupelnie nowozytn'l odmian~, z ktor'l na co 
dzien stykalismy si~ rowniez w kraj u, zwlaszcza pod koniec lat siedem
dziesi'ltych i na pocZ'ltku osiemdziesi'ltych, kiedy legiony studenckich 
"mecenasow" przemierzaiy ulice z plecakami pelnymi niezaleinych wydaw
nictw. Tak, kolportaz wolnego slowa to byla w Polsce Ludowej naj
szlachetniejsza forma mecenatu. Zygmunt Hertz dobrze to rozumial i nie 
szcz~zil staran. 
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Kim zatem byl Zygmunt Hertz? Najpierw mlodziencem z zamoinego 
domu, szykujqcym si~ do Zyciorysu przemyslowca, ani myslqcym 0 literatu
rze. Potem wi~iniem obozu pod Uralem, oficerem armii gen. Andersa, 
wspolpracownikiem Jerzego Giedroycia, ktory kierowal dzialem wydaw
nictw 2--g0 Korpusu. Porucmik Zygmunt Hertz pracowal z Jerzym 
Giedroyciem od 1943 roku, od Bagdadu przez Palestyn~, Egipt, Wlochy 
i wreszcie, od roku 1947, Paryz. 

Naleial wi~ od samego poczqtku do Scislego, kilkuosobowego zespolu, 
ktory stworzyl Instytut Literacki, najpierw we Wloszech a wkrotce 
w Paryiu, i ktory to zespol, teraz bez Zygmunta Hertza, prowadzi swoje 
przedsi~wzi~cie nadal, na przekor dlugotrwalym przeciwnosciom politycz
nym i ekonomicznym. I na przekor uplywajqcemu czasowi, b~qc za
stanawiajqcym dowodem celowosci porzlldku swiata. 

W Instytucie Literackim, powszechnie w Polsce manym jako paryska 
"Kultura" - gdyz w uzycie wszedl tytul wydawanego przez Instytut 
miesi~cznika - otoz w paryskim Instytucie Literackim Zygmunt Hertz 
pracowal jako administrator. Kilkuosobowy zespol " Kultury", "dziw nad 
dziwy - jak mowi Czeslaw Milosz - komuna czy falanster czy kolchoz?", 
tych kilka dziesiqtkow lat powojennych mogl przetrwac jedynie dzi~ki 
postawie jego uczestnikow, zdolnych do podporzqdkowania si~ wspolnym 
celom. ,,»Kultura« - powiada Milosz - byla przedsi~wzi~ciem szalonym, 
ktore z braku pieni~zy mOglo istniec tylko, jeieli zesp61 mieszkal razem, 
jadl razem i razem pracowal, dajqc kazdemu wed Ie jego skromnych 
potrzeb, nie wi~j." 

W tym "falansterze" Zofia i Zygmunt Hertzowie pracowali razem, jako 
redaktorzy, administratorzy, pomocnicy w kaidej potrzebie, gospodarze 
nieustannie podejmujqcy goSci z kraju. W jednym z list6w do Czeslawa 
Milosza Zygmunt Hertz napisal 0 swoim zaj~iu po prostu tak: 

Wlasciwie jestem zadowolony z tego, ie tu jestem. Oczywiscie, s~ "po
swil(cenia" i rezygnacje z wielu rzeczy, z wlasnego domu, z zycia osobistego. 
Ale w zamian przyczynilem sil( do tego, ie TY mialeS gdzie przyjsc, Wat, 
Hlasko, ze mial gdzie wyjsc Jerzy (Andrzejewski), ie cos sil( zrobilo. W tyro 
mniemaniu umacnia mnie stosunek wladz polskich do nas: zajadla nienawisc. 
To nie jest tylko po to, by kilkudziesil(ciu bucOw mialo posady i wylapywalo 
to i sio do swoich chaltur. Ich wlasnie irytuje ta tratwa, do kt6rej doplywaj~ 
plywacy. 

Instytut Literacki byl pomyslany jako tratwa ratunkowa dla niezaleinej 
kul tury w kraju. Zygmunt Hertz swiadom byl tego, jak niezb~ny jest ten 
ratunek i cieszyl si~, :Ze moie miec w tej ekspedycji sw6j udzial. Dla tego 
udzialu rezygnowal z prywatnosci. Pisarzy, ktorymi si~ opiekowal, nazywal 
swoimi "dzieemi". Marek Hlasko, ktory w Hertzu widzial podobienstwo 
do pana Zagloby, mowil mu "wuju". 

W listach pisanych do Czeslawa Milosza przez dwadzieScia siedem lat 
Zygmunt Hertz spoglqdal z ironiq nie tylko na rzeczywistosc krajowq 
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i emigracyjnll, ale takZe na swego adresata i na siebie. Pozwalalo mu to na 
zachowanie trafnosci i niezaleinoSci sllrlu w sytuacji sporego przeciez 
oddalenia od i;ycia w kraju. Lubil patrzeC na samego siebie z dystansu 
i z usmiechem. Ktoregos razu napisal do Milosza: 

Wszyslko razem przeraZajlj,ce i ponure. A przede wszystkim okropnie glupie, 
i.e JA, przytomny facet, wlazlem w to dorzecze Wisiy, w ktorym - dzi~kowaC 
Bogu - nie siedz~ fizycznie. Ale to niemll,dre: nalei:aloby chowaC b oarki, 
handlowaC r~cznikami, produkowac nocniki dJa maDkutow. Nie - akurat 
wlazlem w patriotycme interesy. No, stalo si~. 

Tak m6wil 0 istocie wlasnego i;ycia: wlazlem w patriotyczne interesy. 
W ktidym liScle zdawal Miloszowi spraw~ z tego, co dzieje si~ w Nadwis
lanii, jak nazywal Polsk~ Ludowll. Ironizowal, kpil, szydzil - i nie 
wyobraZal sobie innego zycia. Gl~boko spostrzegawczy byl Marek Hlasko, 
kiedy zacZlll mowic do Hertza "wuju". Zygmunt Hertz byl prawdziwie 
sien kiewiczowski . 

Pomi¢zy rokiem 1952 i 1979 Zygmunt Hertz wyslal do Czeslawa 
Milosza 248 listow, zwykle obszernych. Dla postronnego czyte1nika 
opublikowane teraz listy te stanowic mOgll bardzo specjalnll kronik~ i;ycia 
literackiego i w niemalym stopniu politycznego powojennej Polski. Zwlasz
cza sZczegolowo referowane Sll wydarzenia od roku 1960. Milosz przenosi 
si~ wtedy z Francji do Stan ow Zjednoczonych i kontakt mi¢zy przyjaciohni 
staje si~ przyjainill przede wszystkim korespondencyjnll, bezposrednie 
spotkania, zwlaszcza w pierwszych latach amerykanskiej profesury Milo
sza, Sll rzadkie. Rozmowy zas~pujlllisty. 

Co w nich jest? Informacje 0 tym, co slychac w Maisons-Laffitte, czyli 
w siedzibie "Kultury". Kto przyjechal z kraju, jakie przywiozl widci, co si~ 
w "Kulturze" wydaje, nad czym si~ pracuje, jakie s~ plany, jakie trudnoSci, 
co slychac u poszczegolnych mieszkancow tego jedynego w swoim rodzaju 
domu. Przez ten prawdziwy dom "Kultury" przeszlo w cillgu kilku
dziesi~ciu lat mnostwo wybitnych osob i slad ich obecnoSci pozostal 
rowniez, bo nie tylko, w listach Zygmunta Hertza. Slad nap~wno bardziej 
prywatny, ~sto wykrzywiony wyrozumialym i:artem. Wsrod tych, 0 kto
rych Zygmunt Hertz pisze stale, wsroo przyjaciol obydwu korespondentow 
i przyjaciol "Kultury", emigrantow albo zyjllcych w rozkroku pomi¢zy 
krajem i emigracjll, Sll Jerzy Andrzejewski i Jan Kott, Aleksander Wat 
i Adam Wai:yk, Marek Hlasko i Marek Nowakowski, Jan Lebenstein 
i Wojciech Karpinski. Zygmunt Hertz lubi Studencki Teatr Satyrykow 
i cieszy si~, Ze "mlodzi" 19n~ do srodowiska "Kultury", Ze choc wychowani 
w PRL trzymaj~ dystans i nie ulegajll. W listach z lat sZeSCdziesi~tych 
zaczynajll pojawiae si~ nazwiska Agnieszki Osieckiej, Andrzeja Jareckiego, 
Jaroslawa Abramowa, Andrzeja Drawicza. W jednym z listow Zygmunt 
Hertz zabawnie opisuje calonoCl1ll recytacj~ wie1kiej poezji romantycznej 
wykonan~ przez, wtedy partyjnego aktora, Wojciecha Siemiona dla 
pracownikow Radia Wolna Europa. Hertz bawi si~ komizmem i nadrealiz
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mem wielu sytuacji, konturuje ludzkie slabostki, uwielbia z sytuacji 
wydobywac ich absurdalny wymiar, wykpiwa i przdmiewa, ale robi to 
dobrodusznie i afmnatywnie, z sympati~ do opisywanych ludzi. Ironia jest 
tu przede wszystkim broni~ przeciw sentymen talizmowi , warunkiem za
chowania zdrowego rozs~ku i pozostania uiytecznym. 

Choc trzeba tu rowniei: powiedziee, Ze Iisty, w lctorych autor zdaje 
przyjacielowi relacj~ z niektorych wydarzen w kraju czy za "Zelazn~ 
kurtyn~", niekoniecznie SCl zabawne. Zygmunt Hertz jest pilnym obser
watorem polskich dziejow wewn~trznych, a jego umiej~tnosc ironicznego 
widzenia sprzyja tylko wyostrzaniu sprzecznosci i oswietlaniu dramatyzmu 
sytuacji. Szczegolnie znamienne dla takiej zatroskanej wnildiwosci s~ listy 
Z drugiej polowy !at szeSCdziesi~tych, w ktorych drobiazgowo utrwalony 
zostal proces rodZllcego si~ w Polsce antysemityzmu, podsycanego i kreo
wanego po to, by mogl stac si~ praktyczn~ ideologi~ tak zwanego realnego 
socjalizmu. Listy z 1968 rolcu peble SCl wspolczucia i bolu. 

Zygmunt Hertz mial imponuj~c~ umiej~tnosc "bycia w srodku", 
uczestniczenia w Zyciu innych ludzi, dar pomocy i zaangazowania, 
a rownoczeSnie posiadal tei; umiej~tnosc spojrzenia na to, co robil i w czym 
uczestniczyl - z oddalenia, z zewn~trz. Dzi~ki tej umiej~tnoSci jego listy 
zawieraj~ sporo spostrzezen, ktore dzisiaj, po tylu latach i przemianach, 
nadal obowi~j~. Nieraz mialoby si~ ochot~ powiedziee: niestety - nadal 
obowi~uj~. Bowiem s~ to spostrzezenia odnosz~ce si~ do ojczystego stylu 
bycia i - nazwijmy to delikatnie - myslenia, do ponadustrojowych 
przyzwyczajen, ktore rz~dZll w ukochanej Nadwislanii. 

Obserwuj~c pilnie koleje 1968 roku i nast~pnych, potem dojScie Gierka 
do wladzy i spoleczne reakcje na t~ zmian~, Hertz dzielil si~ z Miloszem 
tak~ refleksj~: 

Wydaje mi si~, Ze w 1970 roku skonczyla si~ epoka buriuazyjno-ziemian
sko-;i:ydowska w znaczeniu inleligenckim. Koniec tego okresu, w ktorym 
;i:ylismy i z ktorego pozostalo troch~ naszych rowiesnik6w. Teraz przyszedl 
rozparzony Edek z Tanga Mro:i:ka, pyzaly p61-<:hlop-pol-robotnik z awansu. 
DoszliSmY do kresu lamtego okresu. 

Czy to nie trafne okreSlenie zmiany przede wszystkim kulturowej, jaka 
dokonala si~ na przelomie lat szesCdziesi~tych i siedemdziesi~tych? I kto 
wie, czy w dzisiejszej rzeczywistoSci autor tamtego listu znalazlby prze
slanki do uznania epoki Edka za minion~. 

Oczywiscie Zygmunt Hertz; jako osobowosc niezalema, mial swoje 
sympatie i animozje. Na przykJad nie lubil Gombrowicza. Jako redaktor 
"Kultury" zajmowal si~ wydaniem jego utworow, mial swoj duzy udzial 
w promocji Gombrowiczowskiego dziela. Siedzial nad jego r~kopisami, 
redagowal je, wynajdywal pieni~dze na ich druk, dbal 0 kolportaZ. Ale 
traktowal t~ tworczosc nieufnie, nie mial do niej klucza i chyba pewien 
krytycyzm wobec autora nie pozwalal Hertzowi na znalezienie tego lducza. 
o Gombrowiczu takze pisywal Miloszowi, wiedz~c, ze adresat listow dzielo 
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Gombrowicza ceni. lednakZe konwencja :iartobliwej szczeroSci, obowi<~zu
jl!C<l w tych listach a momwa dzi~ki zwi,!zkowi gl~bokiej· wspolnoty 
intelektualnej, pozwalala na brak naboZenstwa, ktory wcale nie musial bye 
brakiem powazania. 0 Gombrowiczu Zygmunt Hertz pi sal na przyklad 
tak: 

Jest Gombrowicz. G6ra samouwielbienia, chwalby, gadaniny na sw6j temat, 
na tematy swojej produkcji, swojej dystynkcji. Kpi czy 0 drog~ pyta ( ... ) 
Wyobrai:am sobie wielkiego, ogromnego Gombrowicza w gaciach, w hotelu, 
w pokoiku w kwiatki i wtedy na pewno rue ma tej pewnoSci siebie, i.e Ulki 
wsparualy. Na pewno mysli, i.e jest stacy, ie rna kr6tkie n62:ki, ie glosik cos 
rue tego panie swi~ty, ie skarpetki dziurawe, i:e wszystko do chrzanu. Tak do 
rannej kawy w hotelu - potem kladziemy na siebie mundur i dawaj s naczala 
- i.e Nobel, i:e geniusz, ie Mickiewicz grafoman, i.e tylko on jedyny, ~pek 
i osrodek swiata. 

Zabawny ten portret pisarza, sarmacki i sienkiewiczowski, brzmi 
rzeczywiScie jak wyj~ty z opowieSci pana Zagloby. Plastyczny, barwny, 
operuj'!Cy skrotem i metaforll, powtorzeniem i symetri,! kontrastu. Przypo
mina mi on rowniez mi~dzywojenne Kroniki Antoniego Sionimskiego 
albo.. . j~zyk samego Gombrowicza. 

l~zyk jest zreszt'! Zywiolem Zygmunta Hertza, pisarza, jak sam siebie 
nazwal, "czysto prywatnego". Listy Hertza mienill si~ wszystkimi od
eieniami j~zyka kolokwialnego i li terackiego, oszalamiaj,! wynalazczoScili 
i wielowarstwowym poczueiem humoru. Mozna otworzyc dowoiny list 
i natychmiast znaleic tam zdania, ktore zd umiewaj,! ceinoSci,! i ekspresj,!. 
Na przyklad: "Stopa i;yciowa ich m~zy, bo na niej kupa nagniotkow." 
Albo: "Kto jest bez winy, niech rzuca kamieniami w okna KC." 

Zygmunt Hertz umar! w roku 1979, licz'!c sobie lat siedemdziesi,!t 
jeden. Od roku 1952 systematycznie pisal listy do swego przyjaciela, 
Czeslawa Milosza. A przewodnim motywem tych listow byla troska 
o tworczose poety, stale, w romych wariantach powtarzalo si~ wezwanie: 
"Czesiu, napisz, czy piszesz". W listach wei,!z czytamy slowa zach~ty, 
perswazji, czasem niecierpliwego pouczenia: "PiszZesz rozs'!dne kawalki, 
wiersze, eseje i odpieprz si~ od polityki, bo to paskudztwo. Naprawd~, 
szkoda czasu." Albo: "Masz swoje lata - dose tych lat i napisz no t~ 
ksi,!zk~ 0 Ameryce, zacznij pisae poezje." Albo: "Siedz na tylku w zdrowej 
Kalifornii , pisz wiersze, pisz ksillzki" ... 

Tak mowic moze tylko prawdziwy mecenas, rzeczywisty przyjaciel 
poetow. lakiej trzeba skromnosci, Zeby wyznaczyc sobie tak powame 
zadanie? 

Andrzej Zawadil 

ANDRZEJ ZAWADA, ur. 1948, profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uruwer
sytetu Wroclawskiego, krytyk literacki, tlumacz. 
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KRAJOWY SLOWNIK 

EMIGRACYJNYCH PISARZY 


• Maly slownik pisarzy polskich na obczyinie 1939-1980, red. 
Boleslaw Klimaszewski, Wydawnictwo Interpress, Krakow 1992 

Polityczny i kulturalny dorobek polskiej emigracji powojennej pozos
taje wcilli: niedoceniony. Dzieje si~ tak, poniewai: 0 dorobku tym niewieIe 
wiadomo, przede wszystkim w rezultacie calych dziesi~ioleci funk
cjonowania cenzury, ktora skutecznie blokowala lub preparowala wszelkie 
informacje nie tylko 0 dzialalnosci, ale wr~cz 0 istnieniu politycznej 
emigracji. Tylko dwie instytucje, ktorych uiywano jako celu nieustannych 
i nie przebieraj~cych w epitetach atakow urz¢owej propagandy, zwol
nione byly z tego embarga: Radio Wolna Europa w Monachium oraz 
Instytut Literacki w Paryzu. Ponadto pisano i mowiono jedynie 0 polonij
nych zespolach fol klorystycznych oraz 0 tych Polakach na obczyznie; 
ktorzy decydowali si~ na wspolpra~ z peerelowskimi placowkami dy
plomatycznymi, zajmuj~cymi si~ raczej inwigilowaniem srodowisk emi
gracyjnych niz szukaniem moZliwoSci nawi~zania z nimi wspolpracy. 

Nielatwo jest dzis nadrobic ok res przymusowych zaniedban. Nie 
zostala dot~d opracowana historia powojennej emigracji, nadal w sferze 
planow pozostaj~ inicjatywy takie, jak projekt wydania dokumentow 
wladz Rzeczypospolitej na Uchodzstwie. Brakuje zarowno naukowych 
monogram jak i populamych omowien dzialalnosci setek niezwykle 
zasluzonych emigracyjnych organizacji, stowarzyszen, plac6wek nauko
wych i muzealnych, wydawnictw i czasopism, a przede wszystkim brakuje 
publikacji poswi~conych ludziom, ktorzy poza krajem tworzyli poIsk~ mysI 
polityczn~, literatur~, nauk~, sztuk~. Jest to szczegolnie dokuczliwe dla 
nauczycieli hi storii i literatury poIskiej, ktorym nowe programy szkol 
srednich zalecaj~ uwzgl¢nianie w nauce szkolnej dokonan poIskiej emi
gracji. W tej sytuacji kai:de nowe opracowanie, poswi~cone tematyce 
emigracyjnej, witane jest ze zrozumialym zainteresowaniem. 

Po pionierskim w oficj alnym obiegu Leksykonie poLskiRj literatury 
emigracyjnej Jana Zielinskiego oraz maj~cej charakter poi:ytecznego bryku 
Panoramie literatury na obczyinie Krzysztofa Dybciaka, pojawil si~ 
w ksi~gamiach obszemiejszy nii: obie wymienione ksi~Zki razem wzi~te 
Maly slownik pisarzy po/skich na obczyinie 1939-1980. Siowo "maly" 
zostalo zreszt~ na okladce zr~znie zamaskowane - i slusznie, poniewai: 
500 stron druku nie uzasadnia przesadnej skromnoSci. S1ownik, sygnowany 
przez Instytut Badan Polonijnych Uniwersytetu Jagiellonskiego, a wydany 
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przez Wydawnictwo Interpress, redagowal Boleslaw Klimaszewski. Autorow 
na okladce wymieniono troje, ana karcie tytulowej pi~oro, rue licZllC grona 
"osab wspolpracujllC)'ch". Po instytucji wchodz:!cej w sklad uniwersytetu 
oraz po tak licznym zespole autorskim moma si~ bylo spodziewaC dziela, na 
ktOre czekaj'l nie tylko wybredni recenzenci, ale cale rzesze zainter~owanych 
Slownikkm nauczycieli, studentow, dziennikarzy, bibliotekarzy itp. 

Wydaje si~, Ze z potencjalnych czytelnikow zakpilo sobie przede 
wszystkirn wydawnictwo. Jak wynika ze wst~pu gotowy maszynopis zostal 
zlozony do druku w marcu 1985, co oznacza, Ze czekal na opublikowanie 
ponad siedem lat. OtrzymaliSmY wi~ Slownik juZ historyczny, cos 
w rodzaju reprintu ze starego wydania (ktorego jednak nie bylo) i to 
pomimo tego, ze stan wiedzy 0 emigracyjnych pisarzach byl w lcraju siedem 
lat temu nieporownanie uboZszy niz obecnie. Mylilismy si~ S'ldZ'lC, Ze 
bezpowrotnie min~ czasy, gdy lcsiClZki cierpliwie czekaly w czeluSciach 
wydawnictw; okazalo si~, Ze z oficynami, ktore proces produkcji skrocily 
do kilku rniesi~cy, dawne pot~gi wydawnicze S'l w stanie konkurowac, 
pokrywaj'lc deficyt, nieunikniony przy takim tempie pracy, z naszych 
- podatnikow lub nabywcow - pieni~zy. Redaktor w 1990 roku dopisal 
par~ zdan do starego wst~pu, wprowadzono nieco poprawek i uzupelnien 
- i maszyny ruszyly. Slownik i tak si~ sprzeda, skoro nie rna na razie 
niczego lepszego. 

Rowniez autorzy okazali czytelnikorn swoje lekcewaZenie. Wprawdzie 
doprowadzili zapisy biblio&raficzne, stanowi'lce integraln'l cz~sc hasel 
biograficznych, az do 1989 roku, ale ani nie uzupelnili wi~kszosci hasel, 
a przede wszystkim nie uwzgl¢nili najnowszej fali emigracyjnych tworcow, 
ktorzy znaleZll si~ poza granicami kraju po 1980 roku. Rownoczesniejednak 
w stanowi'lcych autonorniczn'l cz~sc ksi'lili "HruJ.ach osobowych pisarzy 
w Bialoruskiej SRR, Litewskiej SRR, Rosyjskiej FSRR i Ukrainskiej SRR" 
urnieszczono biogramy osob, ktore swoj'l pisarsk'l dzialalnosc rozpo~ly 
dopiero po 1980 roku. Naruszona zostala tym sarnym zamierzona fonnula 
ksi'lili, a ponadto stracil swoj sens jej tytul: nie tylko nie rna sensu data 
graniczna 1980, ale rowniez absurdalne jest wnieszczenie wsroo Polakow na 
obczyZnie tych, ktorzy nigdy nie opuszczali swoich stron rodzinnych na 
terenie wymienionych republik, a obecnie juz niepodleglych panstw. 

Wspomniana cz~sc nie pasuje do reszty Slownika rowniez z innego 
powodu. Otoz umieszczono tu infonnacje 0 osobach, ktorych jedynym 
tytulem do zaliczenia ich w poczet "pisarzy na obczytnie" jest fakt, Ze 
w okresie gdy Slownik powstawal, pracowaly etatowo w polskoj~zycznej 
prasie (np. w "Czerwonym Sztandarze" w Wilnie). Niekonsekwencja 
polega na tym, ze w cz~Sci dotycZ'lcej polskich emigrantow na Zachodzie, 
zastosowano kryteria 0 wiele ostrzejsze i nie wymieniono np. redaktorow 
czasopism literackich, naukowych czy politycznych, ukazuj'lCych si~ przez 
cale dziesi~iolecia. 

Autorzy Slownika, opracowuj'lc biogramy, znacznie staranniej przygo
towali bibliografi~ tworczoSci niz infonnacje, 0 i:yciu emigracyjnych 
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pisarzy. Uproscili sobie zadanie gromadzllc latwiej dostg>ne dane bio
graficzne z okresu mi~dzywojennego oraz lat wojny, wiadomosci 0 losach 
na emigracji ograniczajllc do - cz~sto bezwartoSciowego - minimum. Jest 
to najpowai:niejsza pretensja do auto row, ktorzy nie zadali sobie trudu 
staranniejszych poszukiwan i zadowolili si~ wykorzystaniem wie1okrotnie 
juz publikowanych materialow. Np. z biogramu Adama Pragiera, jednego 
z liderow PPS oraz pUblicysty i autora licznych wspomnien, mozemy 
dowiedziee si~ nieco 0 jego dzialainoScl do roku 1944; ° poZniejszym 
okresie czytamy jedynie, ze byl autorem felietonow w "Wiadomosciach" 
(chociaz nie wiadomo w jakich latach) oraz ze otrzymal na emigracji trzy 
nagrody li terackie. A przeciez Pragier zmarl w 1976 roku, czyli sp~zi! na 
emigracji 31 lat! Ostatnie wydarzenie, jakie w i:yciorysie Jana Kwapin
skiego zauwai:yli autorzy Siownika, mialo miejsce w 1945, poiniej od
notowano juz tylko jego smierc w 1964. Czy rna jakis sens publikowanie 
tak enigmatycznych informacji? 

Uwai:ny czytelnik odkryje rowniez, Ze poszczegolni autorzy nie zapoz
nati si~ nawzajem z wynikami swojej pracy. Np. 0 generate Andersie 
(autorka E. Nowakowska) napisano: "po II wojnie swiatowej pozosta! na 
Zachodzie i prowadzil dzialalnosc politYCZllll", natomiast wi~ej mozemy 
si~ dowiedziec z biogramu Edwarda Raczynskiego (autor W. Wyskiel): 
.,wraz z gen. W. Andersem i T. Arciszewskim qJonek Rady Naczelnej 
Joonosci N arodowej". 

Nie wiadomo, dlaczego redaktorzy Siownika zrezygnowali z dobrego 
obyczaju innych wydawnictw biograficznych zamieszczania informacji 
przynajmniej ° wai:niejszych publikacjacb, poswi~conych omawianym 
postaciom. Aby oszcz~dzic sobie pracy, pomini~to rowniez krajowe 
wydania, w tzw. drugim obiegu, utworow powstalych na emigracji. Mirno 
ze tak lekcewai:llco potraktowano liczne biogramy, nawet w krotkich 
notatkach nie ustrzezono si~ bl¢ow i nieScisloSci . Gen. Jozef Haller nie by! 
ministrem oswiaty, kierowal tylko skromnym Urz~dem Spraw Szkolnych, 
zanim jeszcze ministerstwo oswiaty powstalo; Jozef Garliliski to rue tylko 
"prozaik, krytyk Iiteracki", ale przede wszystkim jeden z najwybitniejszych 
na emigracji historyk6w; Stefan Korbonski nie byl "wicepremierem 
polskiego rZlldu podziemnego", bo takiego nie bylo, a chociai: pelnil 
obowillzki Delegata RZlld u na Kraj, rzeczywiScie w randze wicepremiera, 
to jednak nie Zadnego "rzlldu podziemnego", ale legalnego rZlldu RP, 
urz¢ujllcego w Londynie. List~ pomini~tych moma by cillgnllc bez konca, 
wymienmy wi~ tylko kilka nazwisk: Witold Babinski, Bronislaw Brzezicki , 
Ryszard Lewanski, Tadeusz Machalski, Aleksander Narbut-Luczynski, 
Aleksander Praglowski, Janusz Rakowski, Pawel Starzenski, Wiktor 
Tomaszewski, Zbigniew Walaszewski. Pewnie, Ze Sll to emigracyjnego 
pisarstwa postaci drugoplanowe, ale przeciez w Slowniku tej kategorii 
biogram6w umieszczono dziesilltki - i slusznie, bo to oni, a nie tylko kilku 
najwi~kszych, tworzyli zaplecze dla najwamiejszych pol skich instytucji 
kulturalnych na Zachodzie. 
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Rozumiem, i:e moma si~ spierae, cr.y na miejsce w Slowniku zasiuguje 
np. Aleksander Piskor, dziennikarz, ksi~garz i wlaSciciel wydawnietwa 
Vistula Press w Lot'ldynie, organizator Klubu Ksi:tzki Polskiej i producent 
plyt gramofonowyeh, kt6rego ksi~a Siedem eksce/encji i jedtul dama nie 
tylko ukazala si~ po pol sku w Anglii, ale zostala przetiumaczona na 
franeuski i wydana w Brukseli. Albo cr.y powinien znalezc si~ w Slowniku 
biogram ksi¢za lozefa Hermanowicr.a, polskiego misjonarza w Harbinie, 
w 1948 roku wydanego Rosjanom przez ehinskieh komunistow, wi~zionego 
w lagrach do 1955 roku, autora wydanej juz po jego wyjeidzie na ZachOd 
ksi~ Chiny - Syhir - Moskwd! Dlaczego pomini~to tyeh, a zaj~to si~ 
innymi, 0 porownywalnyeh zasiugaeh? 0 ile jednak mamy tu znow do 
cr.ynienia z niekonsekwenej~ i niejasnymi kryteriami doboru prezcntowa
nyeh postaci, to nie nie usprawiedliwia autor6w, ktorzy zapomnieli 0 prof. 
Marianie Kukielu, tw6rcy pierwszej biografii generala Sikorskiego,o Stanis
lawie Mikolajezyku, autorze wamej i wydanej w kilku j~ykach relaeji 
o powojennej Polsce, 0 gen. Kazimierzu Sosnkowskim i jego Materialach 
historycznych, 0 najglosniejszym z emigracyjnyeh historyk6w Wladyslawie 
Pobog-Malinowskim, autorze nie tylko trzytomowej Najnowszej historii 
politycznej Polski, ale i wspomnien, takieh jak Na rumwiskim rozdrozu, 
wreszcie 0 wsp61ezesnych historykach: Piotrze Wandyezu, autorze licznyeh 
monogram i esejow historycznyeh oraz Romanie Buezku, ktory rna na swoim 
koncie nie tylko publikacje naukowe, ale rowniez ksi¥ki z gatunku publieys
tyki historycznej. A przeciez innyeh historykow nie pomini~to, 0 ezym 
swiad~ m.in. biogramy Tadeusza Piszcr.kowskiego i Tadeusza Wyrwy. 

Za denerwuj:tce przeocr.enie moma uznac fakt, Ze w wyk~e wy
st~puj:tcych w Slowniku czasopism polskoj~zycznyeh, wydawanyeh na 
obezyZnie, pomini~to m.in. "Aneks", "Niepodleglosc", "Polemiki", "Ze
szyty Historyezne" i to. pomimo Ze pojawiaj~ si~ one w bibliografiaeh prac 
i utworow poszczegolnyeh pisarzy. Powtarzaj:tcy si~ zwrot "po wy
zwoleniu", uzywany na okreslenie sytuacji w 19441ub 1945 roku w Polsce, 
trudno potraktowae jako stylistyczne potkni~cie. 

JedDO z praw wolnego rynku mowi, i:e lepszy towar wypiera gorszy: to 
wlasnie jest zalet:t konkurencji. Tylko co zrobie, gdy towaru lepszego nie 
rna? Trzeba zadowolie si~ gorszym i dzi~kowae Bogu za to, co jest. Wobee 
braku nawet podstawowyeh informacji 0 dzialalnoSci polskiej emigracji 
politycznej w ci:tgu ostatniego polwiecza omawiany Slownik spelnia 
pozyteczn:t rol~. Ale utyskiwae, Ze mogloby bye lepiej, b¢ziemy tak dlugo, 
dopoki nie wypelnimy przynajmniej jednej solidnej polki kompetentnymi 
i rzetelnymi opracowaniami na temat emigracji, ktora teraz staje si~ jui; 
Poloni:t. Wtedy wady nawet kolejnego wydania Ma/ego slownika pisarzy 
polskich na ohczyinie stan:t si~ mniej irytuj:tce. 

Ryszard Terlecki 

RYSZARD TERLECKJ, historyk, publicysta. 
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HIOB RENE GIRARDA 


• Rene 	Girard, Dawna droga. ktorq kroczyli ludzie niegodziwi, 
przel. M. Goszczynska, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1992, 
ss. 154 

Zio stanowi dla czlowieka jednll z najwi~kszych i najbardziej bolesnych 
tajemnic. Osaczony zewszlld przez niegodziwosc czy przemoc, nieustannie 
naraiony na cierpienie, a tam w pelni swiadom nieuchronnosci swej 
smierci - szuka odpowiedzi na pytanie, sklld zlo pochodzi, jaki UeZeli 
jakikolwiek) posiada sens i jak mu zaradzic. Z kwestill zla usiluje zmierzyc 
si~ kazda religia, obnaiajllc jego bezwzgl¢nosc oraz absurdalnosc. Na 
pewno do najgl~bszych i najbardziej przejmujllcych tekstow dotyczllcych 
tego problemu naleiy starotestamentowa Ksi~ga Hioba oraz zapisy 
dotycZllce m~ki Chrystusa zawarte w Ewangelii. 

Problemu zla, konkretniej zaS - kolektywnej i rytualnej (a wi~ 
usankcjonowanej religijnie) przemocy dotyczll publikacje francuskiego 
filozofa, znanego czytelnikom polskim chocby z przekladu glosnej ksillzki 
Koziol oJUlrnyl - Rene Girarda. Autor ten, od lat rozwijajllc swojll 
koncepcj~ kozla ofiarnego, zdaje si~ traktowac zlo jako nieusuwalny 
element ludzkiego iycia. Mimo iz bardzo cz~sto jego tezy poddawane Sll 
krytyce (gl6wnie przez przedstawicieli tzw. nauki oficjalnej , instytucjonal 
nej), cieszy si~ on w coraz szerszych kr~gach uczonych i intelektualistow 
wzrastajllcym uznaniem. Powodem jest zapewne nie tylko eseistyczny ton 
jego wypowiedzi czy poetycki wprost j~zyk oraz sposob obrazowania, lecz 
przede wszystkim pasja poznawcza, z jakll tropi on dawne teksty (glownie 
religijne i literackie), celem odkrycia w nich odpowiedzi na pytanie - kim 
jest czlowiek, a takZe Smialosc i odwaga w gloszeniu prawd nierzadko dla 
ludzkoScl niepochlebnych a nawet trudnych do zniesienia. Girarda bowiem 
moma smialo okreslic mianem demaskatora i umieScic posrOd takich 
"mistrzow pod ejrzen", jak Nietzsche, Marks, Freud czy Sartre. Do 
bolesnych wizji czlowieka jako istoty wydanej na pastw~ nieswiadomych 
pop¢ow, sil biologicznych, ekonomicznych i spolecznych, pozbawionej 
rzeczywistej wolnosci czy nawet elementarnej godnoScl - Girard dorzuca 
twierdzenie 0 rytualnym mordzie jako fundamencie ludzkiej kultury i ladu 
spolecznego. 

1 R. Gieara, Koziolofiarny, pezel. M. Goszczytiska. Wydawnictwo LOdzkie 1987. Poza tym 
na uwag~ zaslugujll !alOe pozycje Giraeda, jak: Mensonge romantique et verite romanesque 
(Klamstwo romantyczne i prawda powie1ciowa, 1961), Dostoievskf, du double It ['unite (Dostojew
3ki, od podwojnoJci do jednoJci, 1963), La Violence et Ie Sacre (Przemoc i Sacrum, 1972), Des 
chaser cachees depui.J /a fondation au monde (Rzeczy ukryte od zalounia iwiata, 1978) i in. 
Tlumaczenia tytul6w podaj~ za poslowiem M. Goszczytiskiej do pohlldej edycji Kozla oJuunego. 
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Bezposrednim przedmiotem analiz w ornawianej ksi'lzce jest biblijna 
opowiesc 0 niedolaeh Hioba. DawfUl droga, klorq kroczy/i ludzie niegodziwi 
nie jest oczywiScie komentarzem biblisty ezy teologa, lecz prob'l zinter
pretowania historii Hioba poprzez schemat rytuatu ofiarniczego. W tyro 
swietle Hiob jawi si~ nie jako doswiadezany przez Boga czlowiek niezlomnej 
wiary, \eez jako odrzucony i pot~piony przez wspolnot~ - koziol ofiamy. 
Godne odnotowania jest, iz polski wydawea zadbal 0 przekazanie pod
stawowyeh informaeji na ternat ogolnyeh (historiozoficznyeh i rnetodologi
emyeh) zaloZen koncepeji Rene Girarda. SIuZ'l temu: szkie Powrol czlowieka 
re/igijnego piora Guy Sormana, zamieszczony jako wprowadzenie do ksi<lZki 
oraz fragmenty wywiadu, jaki z Rene Girardem przeprowadzil P. Kuczyt1ski 
w roku 1990, zamieszczone jako poslowie do recenzowanego tornu. 

Banalem jest teza, ze okrdlone wspolnoty ezy spoleczenstwa trwaj 'l 
o tyle tylko, 0 ile panuje w nich elementamy chocby lad i harmonia. Lad 
ten jednakZe, zdaniem Girarda, jest nieustannie zagrozony a nawet 
burzony przez zjawisko tzw. mirnetycmej poz'ldliwosci, polegaj'lce na 
wrodzonym kaZdemu czlowiekowi d'lzeniu do zawlaszczenia dobr innego, 
przy czym poZlldliwosc ta nie je~t rnotywowana rzeezywist'l potrzeb'l, leez 
samym faktem posiadania wspomnianych dobr przez drugiego. Wynikaj'l
cy st'ld chaos stanowi zagroZenie dla istnienia wspolnoty, st'ld , jeZeli chce 
ona nadal trwac, rnusi odbudowac utracon'l jednosc. 

Najskuteczniejszym a nawet (w dziejach ludzkosci) chyba jedynym 
narz¢ziern przywrocenia ladu spolecznego, jest - zdaniem Girarda - rytu
alny rnord. Tylko jednornyslne bowiern pot~pienie i unicestwienie tego, kto 
jest domniemanym froolem trapi 'lcego wspolnot~ z1a, moZe przyniesc 
uzdrowienie. To wlaSnie owa jednornyslnosc w nienawiSci do kozla 
oliarnego przywraca dawn'l harmoni~ i jednosc wspolnoty. 

Koziol oliamy zawsze jest okrdlony przez swoj~ odmiennosc - etnicz
n'l, religijn'l, kulturow'l czy nawet fizyczn'l. Jest zwykle osob'l opuszczon'l 
przez innych i bezbronn'l (np. sierot'l), tylko w takim bowiem wypadku nie 
grozi rozp~tanie przernocy na wielk'l skal~, rnotywowanej aktami zemsty 
potencjalnych obroncow oliary. Co wi~j, kozlern oliamym jest zawsze 
ktos, kto wczesniej osi'lgn'll w Zyciu niezwykly sukces (glownie spoleczny), 
w postaci uzyskania wladzy ezy uwielbienia tlurnu. Fascynacja idolem jest 
bowiern zawsze dwumacma - obok uwie1bienia rodzi on zawisc i d 'lZenie 
do zawladni~a posiadan'l przez niego pozycj'l. W pozycj~ idola tym samym 
wpisana jest juz zapowiedi jego ostatecmej kl~ski, poniewaZ, jak stwierdza 
Girard, "opinia publicm a muZy si~ z czasern swoimi idolami; wreszcie, 
zapominaj'lc 0 wczesniejszej adoracji, wrzuca w ogien to, co uwielbiala" (s. 
57). Skoro zas " tium raz wyprze si~ dawnych idoli, juz nigdy nie mog'l si ~ 
oni usprawiedliwic; nieszez~snicy S'l na zawsze pot~pieni" (s. 25). 

Jezeli jednak ow rytualny rnord rna przynidc uzdrowienie wspolnoty, 
rnusi spelniac kilka warunkow. Przede wszystkim konieczna jest bez
wzgJ¢na wiara w win~ osoby graj 'lcej rol~ kozta ofiarnego. Co wi~cej, 
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wiara ta musi bye absolutnie jednomyslna, bezwyj~tkowa, kaZde bowiem 
zw~tpienie 0 winie ofiary czy tym bardziej proba jej obrony rozbija 
wspolnot~, czyni~c tym samym caly mechanizm ofiamiczy zupelnie bez
skutecznym; ofiara, miast przywrocie wspolnocie jednosc, pogl~bia chaos 

rozpr~Zenie. Ta jednomyslnosc nie jest sterowana czy narzucona 
wspolnocie, lecz wyrasta z instynktownego, mimetycznego nasladownic
twa. " Czlonkowie wspolnoty - stwierdza Girard - wzajemnie na siebie 
wplywaj~, naSladuj~ jedni drugich, najpierw w fanatycznym uwielbieniu, 
nast~pnie w jeszcze bardziej fanatycznej wrogoSci" (s. 23). Co ciekawsze, 
jednomyslnosc ta obejmuje taki:e ofiar~ przemocy. W ramach systemu 
ofiarniczego bowiem konieczne jest, "by zwyci~zeni dobrowolnie uznali 
swoj bl~d. Niezb~nejest wyznanie winy, ktore nie wygl~a na wymuszone 
tylko przemo'c~. Z~da si~ od wykl~tych, aby blogoslawili rzucone na nich 
kl~twy. Nie wymaga si~ od nich przebaczenia, bynajmniej, bo to pozwolilo
by przypuszczae, Ze bye moZe przesladowanie nie jest w pelni uzasadnione. 
Z~da si~, by entuzjastyczrue przyl~czyli si~ do werdyktu, ktory ich 
unicestwia" (s. 107). 

PrzeSladowcy Oak rowniez ofiary) gl~boko wierz~, Ze :iroolem przemo
cy jest karz~ca r~ka sprawiedliwego Boga. Jak bowiem inaczej, zapytuj~ 
ofiary, zinterpretowae nagl~ jednomyslnosc wspolnoty, jeSIi nie ingerencjll 
Bostwa? Vox populi okazuje si~, stwierdza Girard, vox Dei. Ludzie 
wykonuj~cy wyrok to jedynie namiestnicy Najwyzszego S~ziego. 

Jak widae, u podstaw systemu ofiarniczego leZy przekonanie 0 istnieniu 
absolutnej sprawiedliwoSci w warunkach Zycia doczesnego. W tym swiecie 
nie rna relatywizmu wartoSci, przeciwnie, dobro i zlo s~jasno okreSlone, co 
wi~cej zaS, zto zawsze, pr~zej czy poZniej, zostaje sprawiedliwie os~dzone 
i unicestwione. Wprawdzie niekiedy, konkluduje Girard, "Bog zwleka 
z interwencj~", lecz czyni to tylko po to, "aby uczynic upadek zlych 
wydarzeniem tak spektakuiarnym, jak to tylko moZliwe" (s. 56). 

Takim kozlem ofiarnym jest, jak stara si~ uzasadnic na kartach 
recenzowanej ksi~zki Girard - rowniez biblijny Hiob, niegdys idol tlumu 
czy nawet wladca otoczony wielkim uznaniem i szacunkiem, oplywaj~cy 
w dostatkach, dzis od tr~cony i pogardzany przez wszystkich, oskariany 
o najci~Zsze zbrodnie, stanowi~cy ofia~ "calkowitego i naglego od
wrocenia opinii publicznej ewidentnie niestalej, kaprysnej, dalekiej od 
jakiegokolwiek umiarkowania" (s. 23). 

Biblijna Ksi~ga HiobajednakZe, wchodz~ca w sklad judeo-<:hrzeScijan
skiego Objawienia, przelamuje, zdaniem Girarda, dotychczas panuj~cy 
w dziejach system religii ofiarniczych. Po pierwsze, tekst ten nie opisuje 
jedynie rytualu czy zrodzonego na jego fundamencie ladu spolecznego, jak 
czynily to choeby teksty greckie (np. Ajschylosa b~z Sofoklesa) calkowicie 
giuche na racje mordowanej ofiary; Ksi'rga Hioba obok ukazania racji 
pr:zeSiadowc6w G,przyjacieie" Hioba) oddaje rowniei glos samej ofierze, dzi~ki 
czemu ukazuje w caloSci pr:zeraiaj~q prawd~ 0 mechanizmie kozla ofiamego. 
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Po drugie, Hiob, mimo chwilowego zalamania, do kOlica rna swiado
mose swej niewinnoSci a nawet niesprawiedliwoSci wyrzll;dzonej mu nie 
przez Boga bynajmniej czy szatana, lecz przez bliznich. Hiob, zdaniem 
Girarda, doskonale wie, dlaczego cierpi: "czuje si~ wykluczony, boj
kotowany przez ludzi, ktorzy go otaczajll;. Nie uczynil nic zlego, a jednak 
wszyscy odwracajll; si~ od niego, zn~ajll; si~ nad nim. Jest kozlem ofiarnym 
swojej wspolnoty" (s. 15). Odmawiajll;c uznania swej winy, Riob niweczy 
absolutn ll; jednomyslnose tlumu, brak ktorej z kolei uniemoZliwia potrak
towanie skierowanej przeciwko niemu nienawisci jako inspirowanej i kiero
wanej przez Boga. Vox populi przestaje bye vox Dei. 

Przeniknll;wszy zbrodniczy mechanizm, ktorego padl ofiarll;, Riob 
podwaza religijny wymiar systemu ofiarniczego. Zdradzony przez ludzi 
neguje boski charakter ich nienawiSci, a takZe zwraca si~ w swej modlitwie 
o pomoc do Boga- Pocieszyciela. Bog jego wolan nie jest juz Bo
giem-S¢ zill;, Bogiem przesladowcOw, lecz Bogiem ofiar, Bogiem niosll;cym 
nadziej~ i zbawienie niewinnie po~pionym. Tym samym jednak ukazany 
zostaje falsz religii ofiarniczych z immanentnll; im idell; Boga jako Absolut
nego i Sprawiedliwego ~dziego, a true Kata poslugujll;cego si~ nienawist
nym tlumem dla zgladzenia niewinnych i bezbronnych. 

Dopelnieniem Ksi~gi Rioba Sll; , zdaniem Girarda, teksty Ewangelii, 
ktore ukazujll;c m~k~ i smiere Chrystusa, doprowadzajll; logik~ systemu 
ofi arniczego do absurdu. Jezus, podobnie jak Riob, jest kozlem ofiarnym 
swej wspolnoty, lecz pelniej nii; bohater Starego Testamentu ukazuje 
zbrodniczose celigii ofiarniczych poprzez dobrowolnose swojej smierci. Na 
Jego przykladzie w sposoboczywisty widae, iz nie rna zadnej zalemosci 
mi~dzy winll; czlowieka a nieszcz~sciem, jakie go spotyka, czy niewinno&cill; 
i pomyslnoscill;. Idll;C sladem Rioba, Jezus rowniez zwraca si~ do Boga 
ofiar, ukazuj ll;c Jego nieskonczone milosierdzie. Oczywi&cie, Bog R ioba 
i Jezusa moze si~ wydawaC - z punktu widzenia swiatapoglll;du ofiar
niczego - Bogiem bezsilnym a nawet przegranym. Nie jest to przecie:i 
bezwzgl~dny ~dzia got ow niweczye zlo drogll; przemocy. Przeciwnie,jest to 
Bog ludzi wolnych, wprawdzie upadajll;cych, lecz zdolnych podniese si~ 
z upadku i pokonae trawill;ce ich zlo. Nie jest to absolutny wladca 
despotycznie rZll;dzll;cy swiatem i posluguj ll;cy si~ pelnym nienawisci t1umem 
dla realizacji swych zamiarow, lecz Bog szanujll;cy ludzkll; godnose, niosll;cy 
nadziej~ i przebaczenie. A mimo to - jest to Bog pot~miejszy i bardziej 
majestatyczny, anii:eli Bog religii ofiarniczych, bo nie pozwalajll;cy pokalae 
swego slowa przez utozsamienie go z bezmyslnym wolaniem palaj~ych 
nienawi&cill; tlumow. 

Nietrudno dostrzec, Ze zaproponowana przez Girarda interpretacja 
Ksi~gi Hioba znacznie odbiega od dotychczas znanych jej wykladni. 
Zdaniem Autora Dawnej drogi, kt6rq kroczyli ludzie niegodziwi, akcen
towanie w historii Hioba momentow zwill;zanych z celowyrni dzialaniami 
Boga lub szatana, pornijanie zas aspektu ofiarniczego (krzywdy wy
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rzlldzonej Hiobowi przez jego wspolnot~) wynika z instynktownej samo
obrony ludzkoSci przed uznaniem prawdy 0 obecnych w czlowieku silach 
zla i nienawisci. Czlowiek gotow jest - zdaniem Girarda - winll za niedole 
Hioba obarczyc nawet Boga, byle tylko ludzkosc (a wi~ swych bli:inich 
i siebie) uznac za niewinnll. Ta niech¢ do gorzkich prawd jest rowniez 
powodem, Ze idea kozla ofiarnego nie zostala dotlld powszechnie uznana 
za adekwatnll i uzasadnionll wizj~ ludzkiej kultury. 

Jest oczywiste, Ze nie mowa ostatecznie i odpowiedzialnie rozstrzygnllc, 
ktore z dotychczasowych odczytan historii Hioba jest najbardziej adekwa
toe (w sprawie tej prawdopodobnie decydujllcy glos naleZaloby pozostawic 
biblistom). Trzeba jednak zauwaZyc, Ze interpretacja proponowana przez 
Rene Girarda dorzuca istotoy element do odwiecznej debaty na ternat 
- kim jest czlowiek. Mirno to koncepcja kozla ofiamego sklania do 
postawienia przynajmniej kilku, jak si~ zdaje, podstawowych pytan. Przede 
wszystkim - czy rzeczywiScie jest prawdll twierdzenie (jeZeli nawet nie 
wyrazone wprost przez Autora recenzowanej ksillili, to obecne w podte
kScie jego analiz), Ze czlowiek jest w stanie budowac trwalll i godnll swej 
nazwy wspolnot~ - jedynie przeciwko komus? Czy ludzka wspolnota moZe 
liczyc na rzeczywiSlll jednosc tylko wowczas, gdy jest wspolnotll nienawisci 
wobec bezbronnej ofiary? Czyz wi~ czlowiek potrafi si~ jednoczyc jedynie 
w przemocy, w unicestwianiu, nigdy zas - w urz~~stnianiu wartosci? 
Girard zdaje si~ twierdzic, ze przynajmniej obserwacja dotychczasowych 
dziejow ludzkoSci sklania do pozytywnej odpowiedzi na te pytania. Wiado
mo jednak, ze dzieje to - jak mowil Hussed - jedynie sfera przygodnych 
faktow, nie istoty. Nie naleZy wi~c zbyt pochopnie utoZsamiac isto~, 
wewn~trznll natuf~ czlowieka - z jego dziejarni. Istota czlowieka moZe bye 
inna, niz jego dotychczasowe dzieje, na pewno zaS jest od nich 0 wiele 
bogatsza. W takim jednak razie naleZaloby - konkretyzujllc postawiony 
problem - zapytae, czy przemoc, mechanizm ofiarniczy leZy jedynie 
u podloza kultury czlowieka, czy tez jest jego niezbywalnll naturll? JeZeli to 
drugie, naleZy pogodzic si~ z trwalll obecnoScill przemocy nie tylko 
w przeszlosci, ale takze terainiejszoSci i przyszloSci czlowieka. Jezeli jednak 
rytualny mord jest mechanizmem dobrowolnie uruchomionym przez ludz
kosc dla okrdlonych celow, to istnieje szansa, Ze z czasem zostanie z kultury 
usuni~ty, Ze czlowiek potrafi uwolnic si~ od jego brzemienia. Girard 
odpowiedzi jednoznacznej nie udziela, sugeruje jednak (budZllc nadziej~), Ze 
jeZeli nawet mirnetyczna po4dliwosc zdaje si~ wyrastac z ludzkiej natury, to 
Objawienie judec>--chrzeScijanskie ukazalo falszywosc i zbrodniczosc mechani
zmu kozla ofiamego. Czyz jednak (pytanie, zda si~, retoryczne) swiadomosc 
czynionego zla wystarczy, by ludzkosc zdolna byla od niego si~ uwolnic? 

lreneusz Ziemitiski 

IRENEUSZ Z1EMINSKI, Uf. 1965, asystent w Zakladzie Filozofii Akademii 
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Publikowal m.in. w "Znaku", "Logosie 
i Elhosie", "Tygodniku Powszechnym". 
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POWROT MARNOTRAWNEGO SYNA 


• Ks. Bogdan Piwowarczyk, 	Odczytac Kolakowskiego. Problem 
Boga, czlowieka, religii, Kosciola .. . , z francuskiego dum. Piotr 
Falkowski, Wydawnictwo Edycja Paulillska, C~stochowa 1992 

N a Kolakowskiego niezrniennie panuje moda, czego najlepszym dowo
dem Sll wcilli; nowe publikacje na temat jego tworczoSci. Mysl tego 
polskiego mozofa, odnoszllca spektakulame sukcesy na Zachodzie, od 
dawna rowniez tu, gdzie rna swoje korzenie, wie1u intryguje. 

Modzie tej dalo si~ skusic ostatnio taue wydawnictwo Edycja Paulin
ska, racZllc nas osobliwll ksillZeczkll. Jdli mialbym jll jakos zaklasyfiko
wac, to niewlltpliwie pomieSci si~ w ramach kategorii "grafomanii wolno
rynkowej" (typologia Stanislawa Baranczaka), a jej cechll szczegolnll Sll 
naukowe aspiracje. W efekcie otrzymalismy osobliwosc, ba, curiosum nie 
do podrobienia! Rzecz si~ nazywa Odczytac Kolakowskiego. Problem Boga. 
czlowieka, religii. Kosciola ... , a jej autorem jest ks. Bogdan Piwowarczyk. 
MOZemy j ll odnalezc w ksi~gamiach obok dziel Leszka Kolakowskiego. 
Doskonale harmonizuje - niewie1ki format, szata graficzna utrzymana 
w konwencji edycji dzie! tego wybitnego mozofa, podj~tej przez londynskie 
wydawnictwo Aneks: na blyszczllcym, czamym tie, jaskrawo czerwono 
skrdlony tytul, bielliter imienia i nazwiska autora oraz nazwy wydawnic
twa. Zainteresowani, zagllldamy do srodka. 

W sposob najbardziej skondensowany wprowadza nas w trdc juz sam 
podtytul. Rzeczywiscie, podczas lektury, szybko dowiadujemy si~, Ze 
Kolakowski rna niewlltpliwie problem z re1igill i KoSciolem, ktory jednakZe 
szcz~sliwie - ku nie ukrywanej radosci uwamego badacza, jakim jest Autor 
- w koncu przezwyciltZa. Badawcze osillgIlil(Cie ukazania te) duchowej 
przemiany jest znaczllce, zwaZywszy na wrogie (bo komunistyczne) po
chodzenie glownego bohatera. Pan Bog i szary czlowiek ma problem 
z Kolakowskim. Ale tu dzielnie i ze szczerym poswiltceniem "odczytac" 
oraz ochrzcic Kolakowskiego dopomaga ks. Piwowarczyk. Natomiast sam 
Autor rna najwyrainiej problem z poczuciem elementamego autokrytycyz
mu - czego zapewne malo byl swiadomy, oddajllc sWll pra~ do druku. 
Nota bene, rownie horrendalny brak krytycyzmu cechuje redaktorow 
Edycji Paulinskiej, odpowiedzialnych za to, co w efekcie otrzymal Bogu 
ducha winien czytelnik. 

Tak wil(C sledZllc za Autorem "ewolucj~ mysli filozoficznej i osobowoSci 
(!) Kolakowskiego" (s. 6), dowiadujemy si~ najpierw - za pomocll licznie 
przytaczanych fragmentow z dzie! oryginalnych - Ze nasz bohater bardzo 
brzydko wypowiadal si~ kiedys 0 Ko&ciele i samej re~gii. Cytaty zostaly tak 
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trafnie dobrane, by wywneC odpowiednio piorunuj~ce wraZenie. Ale ieby 
nikt nie mogl miee (nieuzasadnionej pneciez!) w~tpliwoSci co do za
stosowanej w dzielku metody - metody cytatow - glownej i - jak si~ 
ostatecznie okaie - jedynej, j uz na wst~pie ks. Piwowarczyk uprz.edza: 
"Aby pomoc w sledzeniu tekstu, musielismy wi~ dol~czyc liczne cytaty, 
a nawet przytoczyc fragmenty wywiadow", co przyrzeklszy, sumiennie do 
konca wypelnia. W cz~Sci drugiej pracy analizowane jest, a wlaSciwie 
ilustrowane cytatami, stopniowe rozczarowanie Kolakowskiego marksiz
mem, ai do "przelomu-nawrocenia" (to tytul kulminacyjnej cz~sci tne
ciej). I tu - przy omawianiu GlOwnych nur/ow marksizmu Kolakowskiego 
- czytelnik staje lekko skonsternowany, odnosi si~ bowiem nieodparte 
wrazenie, ie tak~ interpretacj~ moma juz bylo gdzieS chyba uslyszeC. Tak! 
Od strony 100 ai po stron~ 106 jako Zywo referowane s~ prawie doslownie 
pogl~dy ks. Jozefa Tischnera -z jednym wszakZe "ale": brakuje odpowied
niego przypisu. (Gwoli precyzji, podaj~: J . Tischner, Na marginesie mys!i 
Leszka Kolakowskiego, "Res Publica" 1980/5, s. 43-53.) Co prawda, 
subtelne wywody ks. Tischnera zostafy do tego stopnia skrocone i uprosz
czone, ze niemal nierozroinialnie wtopily si~ w bezbaewn~ calosc, niemniej 
jednak glowne poj~a, tezy, dobor cytatow i w przewaiaj~cej mierze sam 
pnebieg wywodu nie pozwala, niestety, zywic iadnych zludzen. Caly 
zreszt~ szesnastostronicowy rozdzialik, zatytulowany Radykalna krytyka 
ide%gii marksistowskiej, rna wymown~ dla dzielka konstrukcj~: na 
siedmiu stronach - ks. Tischner, ponadto okolo szesciu stron obszernych 
fragmentow wywiadow Kolakowskiego - prosty rachunek pozwala zorien
towac si~ w rozmiarach tworczej inicjatywy Autora. 

Zdecydowanie najbardziej pasjonuj~ s~ jednak ostatnie strony ksi~. 
W Podsumowaniu cytatologia zostaje wzbogacona wybornym, porywaj~cym 
serca kaznodziejstwem, jakiego nie powstydzilaby si~ iadna misja ludowa. 
Zmiana stylu jest tu jak najbardziej uzasadniona, jako Ze A utoe pragnie 
czytelnika przekonac, iz w Kolakowskim od samego pocz~tku, czyli od 
czasow stalinowskich, drzemala gl~boko ukryta, ale niewzruszona milosc 
do polskiego KoSciola i katolickiej religii. Milosc ta z natury swojej 
musiala przeciez w koncu kiedys si~ obudzic. 

Niech mi tu b¢zie wolno dac kilka wymownych pnykladow. Najpierw 
odrobina wznioslej zadumy nad mlodzienczym porywem, ktory nieomal 
skonczylby si~ malo pobomie - "Slowo na temat podziwu. Jak nie bye 
przyci~gni~tym przez mysl nie tylko smial~ i wnik1iw~ w krytyce, ale tei 
wiern~ pierwotnym aspiracjom, ktore mogfyby latwo zostae zdlawione 
pnez ideologi~, pod ktorej wplywem Kolakowski dlugo pozostawal ( ... ) 
Jest cech~ mlodoSci, ze angazuje si~ ona, cz~sto nie zastanawiaj~c si~ wiele 
nad treSci~, jakil dana sUa polityczna daje gloszonym przez siebie 
wzniostym haslom. Angaiuje si~, poniewai Parlia wydaje si~ bye skuteczna 
w walce 0 szlachetne ideafy. T akie s~ niew~tp1iwie powody zaangazowania 
mlodego Kolakowskiego w partii komunistycznej" (143-144). Ale ten 
niebezpieczny okres mamy juz szcz~sliwie za sob~ - "Dzisiaj Kolakowski 
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wie, Ze bez Boga oswiecony czlowiek moze tylko oscylowae mi¢zy utopi~ 
a rozpacZll. Taq opini~ potwierdza nasze doswiadczenie. Albo ludzie 
zapominaj~, Ze sl! smiertelni, uciekajl!c w »rozrywk~«, w pascalowskim 
znaczeniu tego slowa (a poziom tych rozrywek moZe bye bardzo niski); 
albo tez pozwalajl! wykorzystywae fllld Zllcym, szczegolnie komunistom, 
swojl! potrzeb~ doskonalosci, a odkrywaj~c, Ze zostali oszukani, popadaj~ 
w nihili2lD i rozpacz. Jest tylko jedna alternatywa: Bog albo nic" (153). 
Dlatego tei nastl!pil powrot do domu - "Kolakowski zrozumial stop
niowo, Ze najlepsz~ cz¥tk~ jego samego jest dziedzictwo chrzeScijanskie, 
ktorego przez tak wiele lat nie byl nawet swiadomy" (158). 

Najbardziej buduj~ jest zakonczenie ksi~zki - po zacytowaniu 
fragmentu Jes/i Boga nie rna... : "Skoro starcie pomi¢zy Niebem a Ziemil! 
jest rzeczywiste, to zadne z nich nie jest wytworem imaginacji tego 
drugiego, lecz kame jest reaIne przynajmniej jako byt kuIturalny", 
nast~puje ostateczne rozstrzygni~e - "Formula ta jest wspaniala i fas
cynuj~ca. Jednym uderzeniem burzy ona czar Feuerbachowskiej an
tropologii, na ktorej spoczywa cala »prawda« marksistowska i otwiera 
spoj rzenie na instytucj~, ktorl! wszystko odrowia od panstwa Heglow
skiego. Dwa boiki upadaj~ pod silnym dmuchni~ciem subtelnego mysli
ciela" (1 64). 

Trudno nie bye pod wrazeniem tej subtelnej poetyki. Co prawda, nie 
bardzo wiadomo, czy Kolakowski ostatecznie "uderza", czy "dmucha", 
ale przeciei nie to jest wazne - istotny jest sam epilog, wszystko na 
szcz~Scie konczy si~ happy endern: Babilon upada! Niemniej, chcialbyrn 
zglosic jedno zastrzeZenie: ksil!Zeczka ta nie rna absolutnie nic wspolnego 
- jdliby Autor iywil takie nieuzasadnione mniemanie - nawet z pozorern 
pracy naukowej. By jednak nie byc posl!dzonyrn 0 goloslownose, wyliczam 
co nast~puje: 

Po pierwsze, co do tematu pracy: dokonanie wyczerpujl!cej analizy 
ewolucji intelektualnej postawyKolakowskiego wobec rzeczywistosci religii 
jest przedsi~wzi~em, ktore on sam szczerze odradza i to (0 ironio!) 
w przytaczanym przez ks. Piwowarczyka cytacie: "Mierzyc proporcje 
obydwu tradycji [chrzescijanskiej i marksistowskiej - A.S.] w mojej mysli 
jest zadaniern zbyt trudnyrn" (114). Natomiast, Ze sarna zmiana postawy 
u Kolakowskiego wyramie nastl!pila, jest dla kogos, kto choc pobiewie 
zetknl!l si~ z dzielami mozofa, spraw~ calkiern oczywistl!. Jdli wi~ 
zamiarem ks. Piwowarczyka bylo tylko t~ 2lDian~ ukazae i udokumen
towac, praca jego przypomina wywazanie przez 166 stron drzwi, ktore 
dawno Sl! otwarte. 

Po drugie, co do metody: metod~ "lancuchow" zbudowanych z frag
mentow tekstow wyrwanych z kontekstu mom a udowodnic wszystko, 
cokolwiek si~ na wst~pie zaloiy. Tym bardziej, ze "zasadl!" organizujl!c~ 
cytaty w zl!danl! ukladank~ jest nieskomplikowane ·poj~ie "atei2lD - ateis
ta", odmieniane w rowych przypadkach i w rowych kombinacjach 
("oficjalny atei2lD" , "marksistowski atei2lD", "htlmani2lD ateistyczny", 
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"niekonsekwentny ateista", "ktos wi~ej nii: ateista", ,,»ateista«, dla 
kt6rego Jezus Chrystus jest Synem Bozym" itp .}. 

Po trzecie, co do realizacji: kibicowanie w duchowych i osobistych 
zmaganiach z fundamentalnymi problemami tycz~cymi wiary (na dodatek 
z pozycji "sprawiedliwego") jest postaw~ - delikatnie m6wi~c - wysoce 
niestosown~. Owszem, dopllszczalne jest (a w przypadku Kolakowskiego, 
bardzo pouczaj~ce) Sledzenie intelektualnego aspektu takich zmagan, nie 
jest to jednak wcale takie proste. Ks. Piwowarczyk jui: we wst~pie 
zapowiada pomieszanie poznawczych plaszczyzn: filozoficznej z psycho
logiczn~ (6-7). W efekcie otrzymujemy niestrawny kolai: kiepskiej fllozofii 
z w~tpliw~ psychologi~, ukraszony nie wiadomo sk~d wzi~t~ teologi~. 
(Cale fragmenty koncowych partii ksi~Zki zawieraj~ niezrozumiale dopisa
n~ chrystologi~ i eklezjologi~ .) 

Po czwarte, co do stylu wypowiedzi: 0 kuriozalnoSci stylu niech 
swiadcz~ nast~puj ~ce ..poj~iowe monstra" : "koscielny wymiar wartoSci 
ludzkich" (7); "scholastyka komunistyczna" (1O); "Kolakowski ( .. . ) umial 
zaprz~c jasnosc swej mysli i sw6j dar wyraZania si~ w slui:b~ formuluj ~cego 
si~ stanu ducha" (46); "Klerykalizm i wiara maj~ tak zI~ pr~ w srodowis
ku komunistycznym, Ze woli ono nie wiedziee, iZ zapozyczylo wiele swoich 
regul organizacyjnych ad organizacji koscielnej" (50); "Kolakowski nie 
wsz¢zie przybiera ten prowokuj~cy ton, ale w krytyce »systemow wiary« 
(marksizm lub chrzdcijanstwo post~powe), kt6re chc~ pomin~c zlo, jest 
specjalnie cierpki" (1 26). 

Na koniec zapytajmy jeszcze: czemu to ostatecznie mialo sluZyc? 
Moma padej rzewac, ze zarowno sam Autor, j ak i wydawnictwo 

zaadresowalo ksi~Zk~ gl6wnie do czytelnik6w ze srodowisk niech~tnych 
Leszkowi Kolakowskiemu, licz~c zapewne, iz pomoZe ona usun~c wiele 
rzeczywiScie j ui: dzisiaj nieuzasadnionych uprzedzen. Cel zaiste gadny 
pochwaly, niemniej jego realizacja - w taki spos6b, jaki zostal nam 
zaprezentowany - z koniecznosci wymagala zalozenia, ze ewentualny 
czytelnik nie b~dzie - skromnie mowi~c - grzeszyl roz umem (nie wspomi
naj~c juz 0 dobrym smaku). Kto tak post~puje, nie moZe byc, rzecz jasna, 
traktowany powai:nie. Dlatego nie powinno nikogo specjalnie dziwic, jdli 
niektorzy - sposrod adresowanego srodowiska - cale przedsi~wzi~cie 
skwituj~ stwierdzeniem: oj , pokaralo ftlozofa t a k im epigonem! 

Artur Sporniak OP 

ART UR SPORNlAK OP, Uf. 1966, absolwent AGH. 
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JA-K MILCZY FILOZOFIA 


• Hanna Buczynska-Garewicz, Milczenie i mowafllozofli, Instytut 
Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1992 

"Milczenie moZe miee sens czegos absolutnie niewyraZalnego lub tylko 
tego, co aktualnie niewypowiedziane" - pisze Hanna Buczynska-Garewicz 
w swojej nowej ksi:J::zce. Zatem milczenie moZe bye albo - przemilczeniem, 
skazaniem na niebyt calych sfer Zycia i myslenia (czyli ich zubozeniem 
i kurczeniem), albo - zamilkni~em wobec pelni niewyraZalnego (ktore: 
"Jest milczeniem, jest rzeczywistoscill Zycia"). Lecz kto, zadziwiony, 
milknie, ten zaczyna si~ przysluchiwae. Slucha mowy fllozofli. Nie cala 
filozofia wspolczesna stosuje si~ do zasady Wittgensteina: ,,0 czym nie 
moma mowie, 0 tym naleiy mil czee" , wielu myslicieli Slldzi, wzorem 
Witkacego, odwrotnie: ,,0 czym nie moma milczeC, 0 tym trzeba mowie". 
Rozwazania 0 milczeniu i mowie rozpoczynajll si~ wi~ od przegl~u 
stanowisk w filozofii j~zyka. Wittgenstein - wedlug autorki - uwaial za 
jedynie uprawniony j~zyk dotycZllCY empirycznych faktow. Cos, co wy
kracza poza (Wllsko rozumianll) empiri~ - etyka, wolnose, transcendencja 
- nie daje si~ w tym j~zyku wypowiedziee. Ale nie jest to jedyna 
wspolczesna koncepcja j~zyka. Dla Heideggera w j~zyku ukazuje si~ bycie, 
obeeny jest w nim swiat. J~zyk ujawnia go, wydobywa najaw to, co skryte. 
Zatem sluchajllc j~zyka, doswiadczajllc go, pozwalamy odkrywac si~ temu, 
co dot~ niewyraione. 

Rowniez dla Jaspersa j~zyk filozofii, ktory jest symboliczny (a wi~ 
obrazowy, metaforyczny, daleki od referowania faktow), to szyfr transcen
dencji. Podobnie jak religia i mitologia jest on sposobem, ktory pozwala 
wykroczye poza bezposrednio dane doswiadczenie zmyslowe, pozwala 
wyrazae niewyrazalne. 

Wedlug tych filozofow (nalezydo nich tei: autorka ksillZki) nie ma 
stalej i nieprzekraczalnej gran icy mi~dzy wyraialnym i niewyraialnym. 
Zycie j~zyka i mySlenia polega na cillglym przekraczaniu tej granicy. A jdli 
cos zostalo przez fllozofow wspolczesnych przemilczane i zapomniane, 
moma to odnaldc sluchaj~c tych, ktorzy jeszcze umieli 0 tym mowie. To 
jest zadanie, ktore postawila sobie Hanna Buczynska-Garewicz: po
sluchae, co 0 zawsze powracajllcych (i uchodzllcych za nierozwillZYWalne) 
podstawowych problemach filozofli majll do powiedzenia Nietzsche, 
Jaspers, Scheler, Buber, Levinas i inni, taki:e znakomici. Te sprawy, 
o ktorych "nie moma milczee", cillgle powracajllce i nigdy do konca nie 
rozwillzane to (oczywiScie - coz by innego!), wolnosc, dobro i zio, moralna 
wartose osoby (czyli cos bardzo staroswieckiego - enota; jest tu nawet 
rozdzial zatytulowany 0 rehahUitacji en0 ty) , ll,1i1osc, wartosci - ich 
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poznanie i ich porzlldek, pytania 0 podstawy moralnoSci i sprawiedliwoSci 
oraz to, co mi~zyludzkie, co pojawia si~ w dialogu mi¢zy Ja i Ty. 

Swoboda, z jakl! autorka porusza si~ po obszarach filozofli ostatnich 
dwu stuleci, jasnose mysli, prostota wykladu sprawiajll, :ie przywolywani 
fil ozofowie przemawiajll w sposob prosty, trafny i pi~kny. Dla rnnie 
szczeg61nie cenny jest zarys ftlozofii moralnej Nietzschego. Nietzsche 
odslania tutaj niespodziewanie calkiern innll twarz, nii: przywyklismy 
widziee. Ten Obermensch i immoralista objawia si~ tu jako najWYZszej klasy 
moralista, podsuwajllcy mysli i rozwil!Zilllia, kt6rych waZnose i potrzeba 
wlasnie teraz, jak Slld~, ukazuje si~ coraz wyrainiej. 

Moralnosc nietzscheanska jest Scisle zindywidualizowana. Nie po
trzebuje niczego z zewnlltrz, i:adnego "gorsetu" regul i zakarow, nagr6d 
i kar. Jej iroolem jest wlasna wola, kt6ra sarna nadaje sobie prawo i sarna 
je egzekwuje. Nie jest to prawo dla wszystkich czyli dla przeci~tnych, ale 
najbardziej wlasne, indywidualne. Wola dziala autonomicznie i spontanicz
nie, ale to nie znaczy, :ie podlega przypadkorn i kaprysom, przeciwnie 
- Zyje i tworzy wedlug nieugi~tej wewn~trznej koniecznosci, wedlug 
najwYZszych miar, dokladnie tak, jak powstaje dzielo sztuki. Tak jak ono 
- dobro moraine rna tei: cos z absolutu: niezaleme, niepotrzebne do 
niczego. Zycie i dzialanie jest wi~c calkowicie wlasne, chciane i stl!d w pelni 
odpowiedzialne. Wszystko w nim rna bye takie, :ieby moglo bye z miloScill 
zaakceptowane (to wlaSnie znaczy amor faIt) i by zawsze bylo warte 
powtorzenia (0 to mniej wi~j chodzi w koncepcji "wiecznego powrotu"). 
Moralnosc, dobro, enota to nie maski, nie kaznodziejstwo. Sl! wewn~trzne, 
instynktowne, zrosni~te - moma by powiedziee - z naturll czlowieka, 
tOZsame z jego Zyciem. To jego bogactwo wewn~trzne, nadmiar doskonalos
ci, kt6rym obdarowuje innych. 

Bezlitosny krytyk i "mistrz podejrzen" okazuje si~ wi~ przede wszyst
kim zwolennikiem i nosicielem tworczej afirmacji. Negacjajest tylko drogll 
(sarna dla siebie to wlasnosc duszy niewolniczej) do formy bytu sym
bolizowanej przez dziecko, czyli do spontanicznego,jakby instynktownego, 
pelnego radosci tworzenia i wzrostu. "Moralnose staje si~ lekka, jak taniec. 
Jest tei: milczeniem ( ... ) enota zindywidualizowana nie rna nazwy." Tu 
dochodzimy do granic wyraZalnoSci: "Pelne dokonanie si~ moralnosci 
polega na zamilkni~u." Teraz jest tylko Zycie, pelnia bycia: ,,Jest to 
moment wielkiego poludnia. Moment dionizyjskiej radoSci." 

o tych samych, co Nietzsche, sprawach, m6will tei:, na rome sposoby, 
inni fll ozofowie. W toku wywod6w autorka bardzo cz~sto przytacza - dla 
por6wnania lub kontrastu - pogllldy podobne lub przeciwne mySiicieli 
pokrewnych lub calkiem odmiennych. Ale zestawianie romych koncepcji 
nie slui:y tu (inaczej nii:, na przyklad, u Leszka Kolakowskiego) pokazywa
niu biegunowych przeciwienstw, mi~dzy ktorymi rozstrzyga si~ arbitralnie, 
bo sprawy Sl! nierozstrzygalne, podszyte absurdem i paradoksern. U Bu
czyilskiej-Garewicz tak nie jest. Rozmaite koncepcje majll si~ wzajemnie 
oswietlac i uzupelniae, a "wszystkie »wielkie« rozwillzania ftlozoficzne Sll 
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wazne". "Na stalym powracaniu przeiycia zdumienia pol ega nieroz
wi,!zywalnosc problem6w fIlozoficznych, nie zas na tym, ie -wszystkie 
rozwillzania filozoficzne Si! pozorne." 

eel jest wyrainy: post~owanie w rozumieniu "spraw, kt6re stanowill 
odwieczny temat filozofti", to znaczy w coraz szerszym i gl~bszym, coraz 
bardziej koherentnym i ca!osciowym ujmowaniu czlowieka i jego i:ycia. 
Daje si~ to robic tylko dziyki wielostronnosci spojrzenia - dlatego trzeba 
Illczyc i zestawiac problemy i koncepcje. Jasne jest tei: zaloienie (czy raczej 
- zaufanie, na kt6rym to si~ wspiera), i.e zrozumienie jest moZliwe: 
rzeczywistosc, choc niewyczerpywalna, poddaje si~ pojmowaniu i nasz 
umys! daje sobie z tym rad~. J asne jest wreszcie, ie chodzi 0 odnalezienie 
filozofli, kt6ra bylaby mlldroscill. Ten projekt, niewypowiedziany, kryje si~ 
we wst~pie pod skromnymi slowami 0 nierespektowaniu utrwalonych, 
podrycznikowych podzial6w fllozofii. Staje si~ zupe/nie oczywisty, gdy 
pojawia si~ nietzscheansko--heideggerowskie ostrzeienie: "Pustynia ros
nie". I wreszcie na kOlicu, gdy bardziej nii romiee metod filozofowania 
Levinasa i Nietzschego wame jest, co ich IIlCZY: ideal i eel moralny 
- zmniejszanie nienawiSci w swiecie. Tak zarysowuje si~ droga wyjScia poza 
rozbicie powodowane przez r6Zniee j~zyk6w i metod. 

M aria Malgorzata Baranowska 

MARIA MALGORZATA BARANOWSKA, dr filoiogii poiskiej, fllowf, praeuje 
w Akademii Muzycznej w Krakowie. 

LUTER - TRAGICZNYW~DROWIEC 


• 	Richard Friedenthal, Marcin Luter. Jego i ycie i czasy, przel. 
Czeslaw Tarnog6rski, PIW, Warszawa 1991 

Niewiele mamy w polskiej literaturze biografii Lutra. Z tych wsp6lczes
nych (powojennych) pierwszymi byly ksillZki z roku 1966: luteranina 
Franza Laua (przeklad z dodatkiem ks. Janusza Narzynskiego Marcin 
Luter w Polsce) wydawnictwa Zwiastun oraz wydana przez Ksillik~ 
Wiedz~ pozycja Stanislawa G rzybowskiego. Rok pozniej ukazala siy i 



191 ZDARZENIA - KSU\ZKI - LUDZIE 

w serii "Mysli i ludzie" wraz z wyborem tekst6w Lutra ksi:p:ka Andrzeja 
Gl6wczyka. W 1970 roku PAX wydal biografi~ Lutra pi6ra Johna Todda 
(wznowionll: w 1983 roku z okazji 500--lecia urodzin refonnatora); w 1985 
roku ukazala si~ w KAW-ie popularna praca Andrzeja Tokarczyka. To 
wszystko. Niewiele jak na postac tej miary co Luter - jeden z ojc6w tlie 
tylko protestantyzmu ale i nowoZytnoSci. 

Ksill:zka Richarda F riedenthala wydana przez Panstwowy Instytut 
Wydawniczy w marmurkowej serii biograficznej jest kolejnll: pozycjll: na tej 
liScie. Autor, niemiecki historyk, byl biografem kilku innych wielkich 
postaci nowozytnej historii Europy, m.in. Leonarda da Vinci, H&ndla, 
Goethego i Marksa. 

Luter F riedenthala jest czlowiekiem wiary i walki, grubianinem, kt6ry 
mawial, Ze ,;gniew odswieZa krew" (s. 223), ale ktory jednoczdnie przypi~l 
bukiecik kwiatkow do habitu podczas dysputy. gdy waZyly si~ jego losy. 
Nieswiadomy skomplikowanego ukladu sit i zalemosci politycznych ow
czesnej Europy, posroo ktorych przyszlo mu Zyc, po przebyciu wewn~trz
nej walki i znalezieniu rozwill:zania swoich gI~bokich religijnych rozterek, 
stal si~, nieco mimo woli, na przecill:gu kilku lat prorokiem narodu 
niemieckiego. Jego proba refonny zostala jednak wykorzystana przez 
stronnictwo ksill:zll:t: ci w rozchwianym politycznie cesarstwie znaleZii 
w ewangelicyzmie nie tylko zrefonnowany chrystianizm, ale takZe program, 
kt6ry pocill:gnll:llud. Walka 0 wladzy, pienill:dze i ambicje glownych postaci 
epoki: papieZa, cesarza, !aola F rancji i niemieckich ksill:~t i mieszczan, byly 
spr~nami wydarzen nie mniej wamymi niZ sam Luter ze swym d~niem 
do uzyskania osobistego usprawiedliwienia w oczacb surowego Boga 
poinego sredniowiecza. W swej monogram Friedenthal przypornina nam, Ze 
religijne rozterki Lutra, jego sila woli, detenninacja i pogl~y to nie jedyne 
przyczyny refonnacji. W narodzinach protestantyzmu nie mniejszll: rol~ 
odegral rozlegly i skomplikowany spl6t okolicznoSci historycznych. Jak glosi 
podtytul (Jego iycie i czasy), obok opowidci 0 Lutrze znajdziemy w ksill:zce 
barwne i fascynuj~ historyczne rekonstrukcje. 

Luter w uj~u Friedenthala jawi si~ jako postac gl~boko tragiczna. 
Jego tragizm polegal na tym, Ze jako przywOdca religijny nie stal si~ na 
trwale rzecznikiem narodu, czego po nim oczekiwano, a zostal, z wlasnej 
woli i zamiaru jedynie "nauczycielem sumien" (s. 446). GloszlI:c "upemolet
nienie chrzeScijanstwa" (s. 232), nie zostal zrozumiany przez swoj narOd. 
Podj~to tylko haslo "smialo naprzOd!". 6 wczesni Niemcy (szczegolnie 
ksi:p:~ta) Sll: w ksill:Zce przedstawieni w niekorzystnym swietle: pijan
stwa, obzarstwo i gnusnosc - oto ich podstawowe zaj~a. Jak twierdzi 
Friedenthal, Luter przecenil ich, bowie~ wierzyl, ze religijne idee, ktore 
porwllly jego samego, b¢lI: oddzialywaJ)' powszechnie (s. 330-331). 

Luter nie rnial za grosz dyplomatycznego talentu i nie znal nawet 
samego poj~a panstwa. Nie umial obchodzic sil~ z wladcarni, ktorych 
trzeba nieraz ujll:c slowem, a niejednokro tnie pod~jsc. Zalamany, po 1525 
roku oddal dzielo refonny w r~ce ksill:zll:t, sam zajmujll:C si~ wylll:cznie 
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rodzimll Saksonill. Luter Friedenthala nie mysli kategoriami politycznyrni , 
a jedynie obrazami z Biblii. Stlld bierze si~ jego wspaniala i porywajllca 
prosty Iud naiwnose poczynan. 

Moma powiedzie6, Ze wlaSciwie "wymanewrowano go z KOSciola" 
(s. 173). To ambitny Eck. przesunlll bowiem religijnll kontrowersj~ teologicz
nych fakultetow od kwestii odpustow, wlaSciwie drugor~nej, w stron~ 
oceny roli i godnoSci papieza. Doprowadzono do tego, Ze Luter musial 
przyznac, iz jego pogilldy pokrywaj,! si~ w znacmej cz~sci z pogl~ami 
"wielkiego heretyka" schylku sredniowiecza - lana Rusa. W liScie do 
biskupa Brandenburgii Luter zwierzal si~ swemu przelozonemu, "Ze nic nie 
jest tak trudne jak ustalenie prawdziwej nauki KOSciola" (s. 166). Nieco 
dalej Friedenthal zauwaZa, ze wielki reformator atakowal wszak "tylko 
»zapatrywania« nie dogmaty" (s. 258). To nierozroi::nienie wartoSci i ma
czenia dyskutowanych prawd bylo bardzo waznll przyczyn,! rozlamu. 
Luter faktycznie formulowal Sl!dy, na ktore odpowiedzial dopiero niech~t
ny protestantom Sobor Trydencki (op. w nauce 0 usprawiedliwieniu). 
Friedenthal potwierdza, ze Luter nie byl ustawodawCll i to stalo si~ 
slaboSci,! refonnacji, ale zaraz dodaje: " a zarazem jej sil'!!" (s. 399). 

Wedlug Friedenthala wlaSciwym momentem zerwania Lutra z Kos
ciolem byla dyskusja z Kajetanem w Augsburgu, a nie przybicie slynnych 
95 tez 0 odpustach czy sejm w Wonnacji skazuj'lCY go na banicj~. 
Rekonstruuj,!c psychologiczn,! drog~ refonnatora d'!z,!cego do naprawy 
zla w Kosciele, autor monografii dochodzi do przekonania, Ze wlasnie 
wtedy Luter ostatecznie stwierdzil, iz Rzym jest jednak siedzib,! Antychrys
ta i nalezy z nim zerwae. Przeciez tak uporczywie nie chciano uznae jego 
szczerej woli naprawy istniej,!cego zepsucia i usuni~cia wszystkich nie
prawidlowoSci. 

Friedenthal akcentuje wielkll pracowitosc Lutra, ktory przelozyl Nowy 
Testament na j~zyk niemiecki w 10 tygodni. l~zyk przekladu, ktory odegral 
tak kapi taln'! rol~ w rozwoju j~zyka niemieckiego, czerpal on "z goscinca", 
z j~zyka prostego ludu, st,!d tak niebywala popularnose tego 'przekladu 
i tak Zywy jego oddzwi ~k. Luter ponadto traktowal Pismo Swi~te jak 
"dobrodziejstwo a nie jak kodeks", co wedlug Friedenthala jaskrawo 
kontrastowalo z owczesn'! praktyk'!. Przypornina si~ w tym rniejscu znane 
w luteranizmie przeciwstawienie Ewangelii jako Dobrej Nowioy i Zakonu 
jako Prawa, ktore stalo si~ fund amen tern ewangelickiej antropologii. 

Luter byl poet,! i muzykiem i jak Mozart, twierdzi autor, mial swoje 
dziela "gotowe" w glowie, wlaSciwie spisuj,!c tylko to, co w nim tkwilo od 
dawna. Autor przeczy tu troch~ sam sobie, bowiem jego ksi,!zka jest 
histori,! dochodzenia Lutra do poznania wielu prawd, do wyartykulowania 
ich na nowy sposob. Nieurniej~tnosc rysowania i zamilowanie Lutra do 
muzyki mialo zdaniem Friedenthala ogromne znaczenie dla kulturowej roli 
muzyki w Niemczech oraz dla protestanckiego ikonoklazmu. Od Lutra 
bior,! pocz,!tek wielcy niemieccy muzycy, a inni refo nnatorzy, rozwijaj,!c 
krytyk~ kultu obrazow w KOSciele, daleko mocniej zanegowali znaczenie 
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obrazow i figur w chrzeScijanskim kulcie. Podsumowuje wreszcie, Ze dla 
"Niemcow muzyka zaczyna si~ wraz z Lutrem" (s. 482). 

N apisana barwnym, iywym j~zykiem kshrZka skrzy si~ od kapitalnych 
anegdot, ktore wcillgnll nawet najbardziej ospalego czytelnika. Dowiaduje
my si~ na przyklad , Ze Luter zostalby kardynalem, gdyby Fryderyk zgodzil 
si~ na propozycj~ Militza kand ydowania na cesarza Rzeszy! Ze Hipolit 
Medyceusz zostal kardynalem "za kar~". Dowiadujemy si~, Ze malZenstwo 
z Katherinll von Bohra, ktorego w 1525 roku udzielil mu Bugehagen, bylo 
wlaSciwie mezaliansem (Luter byl nizej od niej urodzony), i Ze Luter je 
"przy swiadkach spelniJ"1 T u F riedenthal milczy 0 szczegolach i nie dodaje 
ani slowa wi~j 0 tym frapuj llcym wydarzeniu. Przytacza tylko zdanie 
swiadka Jonasa opowiadajllcego po uroczystosci: "Widzialem ich na 
Slubnym loro" (s. 459). 

Zona Lutra trzymala krotko sprawy fmansowe rodziny i pilnowala 
nalei:ytego zachowania m~i:a: strofowala go, ilekroe poniesiony emocjami 
przeklinal. Po domu biegalo szesnaScioro dzieci (przygami~to dzieciarni~ 
najblii:szej rodziny), choe sam Luter mial tylko sZeScioro, z czego dwie 
dziewczynki "zyly niedlugo". 

Ostry j~zyk 6wczesnych polemik religijnych oddaje niewielki, przyto
czony przez celujllcego w dosadnych sformulowaniach Friedenthala wier
szyk z literatury antyluterskiej: 

w sraczu gin czlowiecze wstr~tny, 
co odrzucasz sakramenty (s. 349). 

Friedenthal jest swiadom patosu swojej opowieSci; c~sto stylizuje 
narracj~, jak np. we fragmencie: " uboZuchnym zaiste byl mnichem ten, 
ktory wszczlli walk~ przeciw swiat owej pot¢ze 0 nieograniczonych 
srodkach" (s. 167). Plastycznose j~zyka Friedenthala oddaje rowniez 
znakomity opis bitwy pod Pawill (s. 416-417). W swej relacji cz~sto skupia 
uwag~ czytelnika na jednej dramatycznej scenie, ktorll oswietla szczegolnie 
mocno. Zatrzymuje si~ na przykJad nad chwilll, kiedy panowie protestanc
cy nadstawiajll glowy, gdy Karol V zakazal w cesarstwie gJosie zasady 
" nowej religii" (s. 511). Pi~kna jest taue zamykajllCa ksi llzk~ scena, 
w ktorej cesarz, po zdobyciu w 1546 roku Wittembergii, wbrew namowom 
doradc6w nie niszczy grobu wielkiego "heretyka" i pozostawia go nie
tkni~tym (s. 553).· Perelkami Sll tam rozsiane w ksi~ aforyzmy, 
z ktorych wiele dotyczy struktury samego procesu historycznego: " RzecZll 
historii ~ tylko fakty, a nie przypuszczenia" (s. 184). Na histori~ skladaJIl 
si~ "przeoczenia i nieuleglosci" (s. 192). 0 Melanchtonie - i:e "byJ dose 
odwai:ny i na to, by ust~powae - cecha znienawidzona przez ( .. . ) tchorzy" 
(s. 234). 

Friedenthal cz~sto psychologizuje, jak na przykJad w twierdzeniu, i:e 
Luter b¢ llC niepewnym swego zdania .,wzmagal glos" , lub ze liczne 
choroby Lutra zanikaly w chwilach walki. Swietnie rekonstruujllc motywy 
dzialania opisywanych przez siebie postaci, rownolegle wysmiewa psycho
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analiz~ (s. 308 i 465--466). Smialo rzuca hipotezy, jak na przyklad t~, Ze 
w latach 1520-1525 (na ktorych skupia si~ ok. 70% tekstu) "podj~to 
decyzje, ktore uksztaitowaly Europ~ na setki nast~nych lat" (s. 344). Po 
tej dacie, wedlug Friedenthala, Luter nie jest jui "uosobieniem nadziei 
wszystkich" Niemcow a jedynie "liderem swojej partii". Inn~ kontrower
syjn~ teZ<l jest okrdlenie edyktu z Wormacji mianem "pierwszej nowoiyt
nej uchwaly kagancowej". 

Friedenthal uprawia histori~ "zaangaZowan~" tak bardzo, Ze nawet 
wytyka Lutrowi bl¢y (to dodatkowo wci~a czytelnika w ksi~ik~). Mjn. 
i ten, ie nie odwolal si~ do soboru, a do Pisma (s. 259) i zrezygnowal 
z ludzkich instytucji na rzecz Biblii, kt6r~ moma bylo interpretowaC 
rozmaicie. KoSci61 odzyskal wi~ z czasem swoj~ pozycj~, gdy obok Lutra 
zacz~li pojawiac si~ inni reformatorzy z wlasnymi interpretacjami Pisma. 
W zakonczeniu biografii autor obarcza Lutraci~ikimi zarzutami. Twier
dzi, ie na starosc "zdradzil siebie samego" (s. 533). Przejawem tego bylo, 
wedlug autora monografii, odejScie od idei powszechnego kaplanstwa 
i zbytnia ulegiosc wobec ksi¥~t. Przemawia tu troch~ ial autora, Ze Luter 
nie wypernil jednak roli proroka narodu, a wybral rodzinne szcz~Scie, kt6re 
oslabilo (?) jego religijn~ i intelektualn~ wraZliwosc. Stal si~ "skostniaiy 
i nietolerancyjny", a nawet ulegal nastrojom antysemickinl. 

W sumie ksi¥ka znakomita, oparta na gruntownym studium epoki 
i literatury historycznej, perna barwnych opis6w i iywa, tak w j~zyku jak 
i w swietnych rekonstrukcjach postaci. Poznawanie protestantyzmu roz
pocznijmy od Friedenthala i jego tragicznego Lutra - samotnego w¢row
cal 

Zbigniew Pasek 

ZBIGNIEW PASEK, ur. 1958, absolwent polonistyki i religioznawstwa VI, asystent 
w Zakladzie Historii ChrzeScijanstwa Instytutu Religioznawstwa VI. 
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oBIOGRAPH KSI~DZA MARKIEWICZA 


• Ks. 	Walenty Michulka, Ksiqdz Bronislaw Markiewicz, Mar
ki-Struga - Miejsce Piastowe 1992 

" Rok 1992 w srodowiskach rnichalickich rna charakter jubileuszu. 
przed stu laty Sluga BoZy ks. Bronislaw Markiewicz przybyl do Miejsca 
Piastowego jako d uszpasterz. Tu zalozyl pierwszy zaklad wychowawczy 
dJa sierocej .mlodziei:y i tu dal pocZlltek dworn rodzinom zakonnym: 
rnichalitom i michalitkom. Niniejsza pozycja rna na celu przypomnienie 
swietlanej postaci kaplana i jego dziela." 

Takim wyjaSnieniem poprzedzone jest drugie wyd311ie ksillili ks. 
W~entego Michulki pt. Ksiqdz Bronislaw Markiewicz. Autor ksillili, 
niegdys uczen swego bohatera, poZniej duszpasterz Polonii amerykanskiej, 
zachowuj~y bliskie kontakty zjego polskimi nast~cami i kOQtYl'luatorami 
jego dziela, wydal swojll prac~ po raz pierwszy w Londynie w roku 1959. 
Teraz wmowiono jll, daj~ tym samym czytelnikowi w kraju dostw do 
CW'riculum vitae SIu.gi BoZego. A zarazem dajllc swiadectwo miloSci jego 
uczniow do niego: ta milose przenika calll ksilli:k~. 

Ksilldz Markiewicz wpisuje si~ w polski XIX-wiecmy ruch zakono
tworczy jako jeden z ostatnich zaloZycieli. Poprzedzajll go (i:eby wsporn
nice tylko kilka najbardziej znanych postaci) m. Marcelina Darowska, 
o. Honorat KoZminski, m. Franciszka Siedliska .. . Wszystkie trzy zabory 
pod koniec XIX wieku byly perne jawnych i ulaytych grup IOOzi, dll74cych 
do heroicznej miloSci Boga i bliiniego; zwykle rozpoczynaj~ych dzialal
nose od jakiejs akcji charytatywnej , ktorej lokalnll potrzeb~ rozpo~ano, 
i zmierzajllcych w miary wzrostu i organizowania si~ grupy do utworzenia 
samodzielnego zgromadzenia zakonnego. Wielka liczba tych zgromadzen 
tlumaczy si~ czySciowo mnogoScill potrzeb, cz~sciowo zaS faktem roz
biorow: nieraz trzeba bylo zakladac podobnie ukierunkowane rodziny 
zakonne w kaZdym zaborze osobno. Z kolei ta mnogose instytutow 
i zalozycieli wyjaSnia, dll,lczego 0 wielu z nich literatura jest wcilli: jeszcze 
dosyc skllpa. 0 ks. Markiewiczu istnieje studium Karola Gorskiego pt. 
Zycie wewnflrzne ks. Bronislawa Markiewicza ("Nasza Przesz!ose" XXIII· 
1966, s. 239- 278) - i ksillzka ks. Michulki. Nic wi~j . W kaZdym razie 
najnowsze wydanie tej ksillili nie przynosi iadnej bibliografJi. 

A postac jest niewlltpliwie wielka i zywot bogaty, nie zawsze latwy do 
interpretacji. Duszpasterz parafiainy, duszpasterz i opiekun dotkniytycb 
epidemill cbolery, kapelan wi~Zni6w, ioinierzy - i kannelitanek, student 
filozom, mow proboszcz, profesor seminarium, od roku 1885 salezjanin, 
wkr6tce gru:ilik, wyslany do Polski na samotnll plac6wk~ duszpastersk'l, 
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na ktorej mial juz tylko dozyc ostatnich miesi~cy Zycia; na tyrn probostwie 
(wlasnie w Miejscu Pjastowyrn od roku 1892) wbrew rokowaniom Zyj4CY 
jeszcze cale dwadzieScla lat, po zerwaniu z salezjanarni zalozyciel Towarzys
twa sw. Michala Archanio!a dla opieki nad sierotami, ktore to Towarzystwo 
zatwierdzily wladze swieckie, ale koScielne aZ do smierci ks. Markiewicza 
nie pozwolily zen ukonstytuowac zgromadzen zakonnych. Zgromadzen 
w liczbie mnogiej, gdyz, wnieraj4c, ks. Markiewicz zostawil dwa kilku
dziesi~cioosobowe zespoly, m~ski i Zetiski, ktore wkrotce potem staly si~ 
zgromadzeniami michalitow i michalitek. Zostawil tez kilka swietnie 
pracuj4cych domow dla sierot, obsrugiwanych przez te zespoly wed lug 
zasad zalozyciela i maj4cych wszelkie szanse na dalszy rozwoj dzialalnoSci. 

Sprawa tego opotnionego zatwierdzenia zgromadzen zakonnych jest 
kolejnyrn wypadkiem konlliktu mi~dzy swi~tyrni. Blogoslawiony (juz 
dzisiaj) biskup Jozef Sebastian Pelczar byl bowiem glownyrn koscielnym. 
anta~onist4 Slugi Bozego Bronislawa Markiewicza, ktorego beatyfikacji 
talcie prawdopodobnie doczeka nasze pokolenie. Morna zbyc t~ spraw~ 
poworuj4C si~ na konllikt mi~dzy sw. Piotrem i sw. Pawlem oraz wiele 
innych w historii nieporozumien mi¢zy m~zami Bozyrni; moma uznae 
i wykazac, Ze obie strony mialy racj~, kaZda ze swego punktu widzenia, 
i przejsc do nast~pnego rozdzialu biografii. Najciekawiej jednak byloby 
zbadac, na ile obie strony n i e mialy racji; jaka jest, przy najlepszej nawet 
woli i przy bohaterskiej miloSci Boga, przyrnieszka ludzkich wad w czlo
wieku swi~tyrn, ktora to przymieszka przede wszystkim rzuca si~ w oczy 
jego (rowniez swi~temu) antagoniscie. Ale tego jak dot4d nie zrobiono. 
Szkoda, bo nasze spojrzenie na swi~tych (w szerokim znaczenju tego slowa, 
obejmuj4cyrn takZe swi~tych in spe) mialoby w sobie po takim studium 
mniej slepego uwielbienia, a wi~j serdecznego zrozurnienia i uznania. 

Jak juz mowilam, istniej4 dwa duze literackie portrety ks. Markiewicza: 
biografia piora wdzi~cznego ucznia i studium piora fachowego badacza 
historii duchowosci polskiej. Pomin4wszy W4tek faktograficzny, silniej 
oczywiScie wySt~puj4Cy w biografii, oba te dziela daj4 zadziwiaj4co rome 
wersje osoby i duchowoSci Slugi Bozego. Dba, na szcz~scie, POk~j4 go 
jako czlowieka calyrn sercem zaangaZowanego w milosc Boga i p.raktyczn~ 
mHosc blirniego, ale klimat duchowy jest zupelnie inny. Studium profesora 
Gorskiego umieszcza mysl i pobomosc ks. Markiewicza w n urcie mysli 
i pobomoSci jego kolejnych mistrzow ignacjanskich, liguorianskich i sale
zjanskich, POkazuj4C przy tyrn jego wlasne, indywidualne akcenty, ale 
w kaZdyrn razie osadzaj~c go mocno w tradycji chrzescijanskiej, opartej na 
Ewangelii, a sprawdzonej przez wielowiekowe doswiadczenie. Z ksi4zki zas 
ks. Michulki czytelnik wynosi wrazenie, Ze cale zycie duchowe ks. 
Markiewicza, od powolania aZ po zgon, oparte bylo przede wszystkim na 
prywatnych objawieniach: czasem wlasnych, czasem cudzych, ale zawsze 
najnowszych, ze szczegoln4 predylekcj~ do proroctw. Jest i dzisiaj mnost
wo katolikow, ktoryrn to wlasnie najbardziej si~ podoba i ktorzy nie chc~ 
wiedziec, ze najbardziej nawet autentyczna mowa Boza do ludzkiego serca 
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zawsze wydobywa si~ na zewniltrz przefiltrowana przez ludzkil psychik~ 
odbiorcy; a tyro samym z duzymi tylko zastrzezeniami nadawac si~ moZe 
na duchowy punkt oparcia. Popularna religijnosc i popularne kaznodziej
stwo, mimo tylokrotnych ostrzezen urz¢u nauczycielskiego KoSciola, 
wciilZ jeszcze (ostatnio nawet z pewnym, nasileniem) lubiil ulatwiac sobie 
i:ycie i robot~, komentujilC raczej tajemnice fatimskie niz Pismo Swi~te. 
MoZe to rna jakis zwiilzek z eschatologicznyroi nastrojami konca tysiilc
lecia, rownie irracjonalnyroi dzis jak w wieku X. Otoz nie pos¥lzam 
oczywiScle wydawc6w ksiilili, zeby to z myslil 0 takich odbiorcach 
wznowili jil obecnie, w tyro naszyro fideistyczno-irracjonalnyro koncu 
wieku; po prostu nie mieli innej, a ta przynosi w kaZdyro cazie, jak juz 
mowilam, calil faktografi~ i bardzo duzomiloSci do Zaloi:yciela. Ale 
szkoda, Ze rtie napisano innej. Na jubileusz Miejsca Piastowego, na 
zblizajilcil si~ niewiltpliwie beatyfikacj~, naleialo pomyslee chyba 0 innyro 
uj~iu. 

Malgorzata Borkowska OSB 

MALGORZATA BORKOWSKA OSB, pisarka, historyk. Wydala m.in. Mniszki 
(1980), Dekrel w nkbieskimferowany parlamenck (1984), Bozek lemplariuszy (1986). 
Mieszka w Zarnowcu na Pomorzu. 

CZYTAJ~C 
MIESI~CZN1Kl 

FEMINIZM - RAJ 

eZY NOWE PIEKLO KOBlEr? 


W powojennej tradycji marzec uznany zostal za syroboliczny miesiilc 
kobiet - obyczaj to ponoc mi¢zynarodowy, dzis widac jednak wyrafnie 
Zalosnie obludnil, propagandowil podszewk~ hasla " Kwiatek dla Ewy". 
Nie nabioq si~ juz na to polskie kobiety, tyro bardziej, ze w sukurs im 
przychodzi potyine, mi¢zynarodowe lobby "pan wyzwolonych" - feminis
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tek. Otyba wlaSnie z wrodzonej, babskiej przekory i ironii, zawsze 
w okolicach 8 marca odbywa siy od lat kilku pod Wawelem "Ogolnopolska 
Konferencja Feministyczna" - w tym roku juz szosta, tym razem pod 
haslern "Udzial kobiet w Zyciu publicznym". Na plakacie reklamujllcym 
antologiy tekstow z poprzednich konferencji - wezwanie: "Niech choe raz 
on zrobi sam obiad - ty przeczytaj naszll ksillzkyl" 

Rosnllca populamosc nurtow feministycznych na swiecie, zbieina 
z modll na ruchy ekologiczne i calll nowll wraZliwoScill New Age owocuje, 
ale jest taue nieco sztucznie stymulowana ogromnll Iiczbl! tworzonych 
obOwillzkowo przy niemal wszystkich uniwersytetach fakultetow women 
studies - blizszych niejednokrotnie grupom psychoterapeutycznym niz 
instytucjom naukowym. W Polsce nie rna jeszcze moZliwoSci podjycia 
"studiow kobiecych", rejestrowane sll za to kolejne stowarzyszenia i kluby 
- od czysto towarzyskich i elitarnych po stawiajllcc sobie powaine 
i dalekosiyZne ccle, jak choeby PZZK - Polski Zwillzek Zwyklych Kobiet. 
Nie lekccwa:imy wiyc polskiego rodZl!ccgo siy feminizmu - nawet jeSli 
spora czysc jego amatorek traktuje ty przygody z przymru~eniem oka. 
Moze jest to zresztll jedyne rozslldne wyjScie. 

Wspolczesny ferninizm niewiele rna juZ wspoln~gQ z romantycZIl'll 
legendll dzielnych XIX-wiecznych emancypantek, daleki tei: jest od 
stereotypowej wizji agresywnych, wojujllcych sufraZystek palllcych demon
stracyjnie biustonosze - symbol dyskryrninacji i instrumentalizacji "plci 
piyknej". Obowil!zuj l!CCj kilkadziesillt lat temu tendencji do uniformizacji, 
zrownania kobiety i myZcZYzny -przeciwstawia siy dzisiaj dllZenia przeciw
ne: podkceSlanie odrybnoSci i swoistosci kobiety, pragnienie odnalezienia 
zagubionej tOZsamoSci, fascynacjy wlasnll - nie tylko biologicznll - inn os
cill. Az do postawy najbardziej radykalnej - proby narzucenia swiatu 
kobiecej wrazliwoSci i filozofii; postulatu zasadniczej przebudowy porzl!d
ku spolecznego z uwzgiydnieniem doswiadczen i potrzeb kobiet. 

Jednym z niewlltpliwych sukcesow feminizmu jest stopniowe przeo
bra:ianie mentalnoSci, nawykow i schematow myslowych opartych na 
patriacchalnym uporZl!dkowaniu swiata - twierdzi Maria Los w artykule 
Czy Jeminizm wyzwolil kobiety Ameryki P6Inocnej?, drukowanym w stycz
niowym numerze "Wiyzi", w caloSci poswiyconym " kwestii kobiecej". 
"Przykladem moZe bye wiyksze uwraZliwienie - pisze autorka - na 
zjawisko dychotomicznego myslenia, utrwalonego w dominujllcej (myskiej) 
tradycji postrzegania swiata, szczeg6lnie od czasu Oswiecenia. Badania 
feministyczne zwrocily uwag~ na typowe przyklady tego typu nawyku 
myslowego w postaci takich dychotornii, jak: u m y sljcialo; a b s
t r a k t/konkret; p raw d a/falsz; k u I t u r a/natura; c y w iii z 0 wa n y /pry
mitywny; racj o n alny/emocjonainy; teoria/praktyka; obi ek t y w 
n y/subiektywny; n i e z ald n y/zalezny; 0 b se cw a t o r/obserwowany; 
pod m i 0 t/przedrniot; a k t y w n y/pasywny; w 0 I n a w 0 I a/przeznaczenie. 
Kulturowa konstrukcja myskoSci i kobiecosci ksztaltowana byla w od
niesieniu do tych dychotomicznych par pojyciowych w sposob, ktory 
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systematycznie przypisywal wyzszose ich pierwszemu czlonowi i iden
tyfiLcowal go z m~koSci~." 

Dyskusja nad tym, czy taki podzial opiera si~ na rzeczywistych 
predyspozycjach i naturze plci czy tez zostal narzucony przez nonny i role 
kulturowe, jest glownyro tematem feministycznych badan i analiz. Latwo 
wpaSe przy tyro w t~ sam~ pulapk~ kontynuuj~c dychotomiczne myslenie 
- feministki radykalne w poszukiwaniu elementow ethosu kobiecego 
kwestionuj~ wartoSci "m~skie", ktore - wed lug nich - doprowadzily swiat 
"do wojen, zniszczenia srodowiska i podporz~dkowania czlowieka maszy
nom, organizacyjnej hierarchizacji i rywaIizacji 0 wladz~" . W ich tekstach 
konsekwencj~ odrzucenia dychotomii "oswieceniowej" jest tworzenie no
wej, w ktorej pierwsze czlony identyfikowane s~ (aprobatywnie) z kobiecos
ci~: "k 0 n t y n u a cj a/separacja; em pat i a/izolacja; in t u i cj a/scjentyzm; 
orien tacj a na innych/orientacja na siebie; poleganie na bezpo
sred ni m do swi ad c zen i u/poleganie na instrumentalnyro doswiad
czeniu; j a k 0 s e/ilose; w s p 01 p rae a/rywaIizacja; neg 0 c j a cj a/zarz~dza
nie; ro w nos ejhierarchia; w s pol not a/indywid uaIizm; w s p 01 z y c i e 
z nat u r ~/podporz~dkowywanie natury; h arm 0 n i a/konflikt; po
k oj/wojna; z y ci e/smiere." 

Feministki s~ wsz¢zie, taue i w KoSciele - nurt teologii feministycznej 
rna swoje przedstawicieiki nie tylko na Zachodzie, ale takze i u nas. 0 co 
chodzi w teologii Jeministycznej? pyta na lamach "Wi~zi" (1/93) Elzbieta 
Adamiak, podejrnuj~c kluczowy dla tego nurtu ternat kaplanstwa kobiet: 
"KoScioly prawoslawny i katolicki stoj~ na stanowisku niedopuszczania 
kobiet do swi~cen. Uzasadniane jest to w deklaracji Inter insigniores 
dlugowieczn~ tradycj~ koScieln~ oraz koniecznosci~ »naturaInego podo
bienstwa« pomi¢zy Chrystusem a osob~ Go reprezentuj~q. Nie wcho
dz~c w calosc dyskusji na ten temat, zwro6my uwag~ na budz~ce si~ w tyro 
aspekcie pytama 0 chrystologiczne i soteriologiczne znaczenie plci. Teoloili 
feministyczne zwracaj~ uwag~, ze w oficjalnej argumentacji przenosi si~ 
rn~skosc historycznego Jezusa na Chrystusa. Z soteriologicznego punktu 
widzenia istotne jest jednak czlowieczenstwo Jezusa, a nie Jego plee - nie 
kwestionowana przeciez rn~skosc ( ... ) Jezus Chrystus staj~c si~ czlowiekiem 
odkupil caly rodzaj ludzki. Czy zatem odrnowa swi~en dla kobiet ze 
wzgl¢u na ich plee - pytaj~ feministki - nie jest rownoznaczna z wy
kIuczeniem kobiet z uczestnictwa w odkupieniu? Czy w teologii sakramen
tu chrztu nie rna wystarczaj~cych podstaw do reprezentowania Chrystusa 
przez wszystkich, ktorzy Go przyj~li?" 

Ten sam problem odnajdujemy w 11 numerze ,,Przegl~du Powszech
nego" w tekstach Juliana Hurneilskiego Miejsce kobiety w Kosciele prawo
slawnym oraz Christophera Hilla Udzielanie sWifcen kaplanskich kobietom 
w swietle dialogu anglikatisko-katolickiego. "Niektorzy anglikanie twierdZll 
stanowczo - pisze Hill - ze kaplan jest rzeczywiscie wyswi~any po to, aby 
reprezentowaC Chrystusa, ale to reprezentowanie trzeba odpowiednio rozu
mice. Moina to wyrazie przez powiedzenie, i:e kaplan jest raczej reprezentan



200 ZDARZENIA - KSI--V:KI - LUDZIE 

tem (zast~PCll) Chrystusa, niz Jego prezentacjll (przedstawieniem) czy 
uosobieniem. Argument ten moma wyrazie nast~puj400 : ambasador re
prezentuje glow~ panstwa. Ambasador brytyjski reprezentuje kr61owll, ale 
nie jest jej prezentacjll. Nie uosabia kr61owej. Nie musi wi~ bye kobie4. 

TlumacZllc to na j~zyk eucharystycznej teologii i pobomoSci argument 
ten mowi, Ze Eucharystia jest prawdziwym SAKRAMENTEM KOSciola, 
a nie przedstawieniem pasyjnym, w ktorym niestosowne byloby od
grywanie roli Chrystusa przez kobiet~ (.. . ) Biblijne metafory 0 m~zczyz
nach i kobietach jako obrazie Boga oraz Chrystusie jako obrazie Boga Sll 
zgodne z Pawlowym twierdzeniem, Ze Jezus Chrystus jest ucieldnieniem 
nowego Adama, nowego czlowieka, przy czym nie budzi wlltpliwoSci, Ze 
odwolanie jest do anlhropos [czlowiek] a nie aner [m~Zczyzna]. JeSli wi~ 
m~zczymi i kobiety Sll obrazem Boga i Chrystus jest obrazem Boga, kaplan 
reprezentujllcy Chrystusa moZe bye rowniez m~zczyznll lub kobietll. 
Mom a tak argumentowac. Ten punkt widzenia nie tylko usuwa prze
szkod~ w udzielaniu swi~en kaplanskich kobietom, ale w m6wieniu 
o kaplanie jako obrazie Chrystusa wymaga jak gdyby uzupelnienia tego 
obrazu przez w1llczenie kobiet do kaplanstwa sluzebnego." 

Spor 0 kaplanstwo kobiet pozostaje w KoSciolach chrzeScijanskich 
sporem otwartym. I chociaZ hierarchia katolicka z niepokojem przyj~la 
decyzj~ Synodu KoSciola Anglikanskiegp w tej sprawie, nie mom a 
wykluczye, Ze taue stanowisko KoSciola rzymskiego b¢zie z czasem 
ewoluowalo. Jan Pawel II, okrdlajllc bardzo stanowczo pozycj~ Watyka
nu, nie zaangazowal jednak w tym sporze argl.lmentu nieomylnoSci swojego 
urz¢u. "A co b¢zie w dalszej przyszloSci ludzkoSci i KOSciola, zostawmy 
Duchowi Swi~temu" - podsumowuje dyskusj ~ Stanislawa Grabska tekstem 
Spor 0 miejsce kobiety w Kosciele i spo/eczenstwie w tyro samyro numerze 
"Wi~zi": "JeZeli B6g zechce powolae kobiety do kaplanstwa, natchnie tll 
mysill biskupow i papieza w porze, w kt6rej sam zechce. Nie sCld~, by 
rzeczll kobiet bylo upominanie si~ 0 moZliwosc realizacji takiego powola
nia. Istotll powolania do gloszenia Ewangelii jest sarno gloszenie, a to 
zostalo kobietom szeroko udostwnione. Slldz~, ze coraz wi.~ej kobiet 
odczuwa to wezwanie i moze powiedziee za sw. Pawlem: »biada mi, 
gdybym nie glosila Ewangelii«." 

Dyskusje koScielno-feministyczne nabierajll szczeg6lnej wymowy wlaS
nie w Polsce - kraju 0 utrwalonym, konserwatywnym podziale rol 
spolecznych i bardzo tradycyjnym modelu rodziny. Na t~ tradycj~ sklada 
si~ zarowno zwyczajowa galanteria i szacunek wobec "pici slabej", silna 
pozycja kobiety w rodzinie, jak i niepokoj llco wysokie wskamiki aborcji, 
rosnllcy procent kobiet maltretowanych i bitych. Grudniowy numer "Res 
Publiki" (3/92) taue zamieszcza caly blok tekstow feministycznych - m.in. 
artykul BOZeny Choluj pod intryguj llcym tytulem Maika Polka i zmysly: 
"Odnosi si~ wrazenie - , pisze autorka - Ze bye polskll kobietll oznacza cos 
wi~cej niz bye tylko Polkll albo tylko kobietll. Badania psychoanalitykow 
i psychologow wskazujll, Ze poj~ie to scisle wi llZ~ si~ z wielowiekowym 
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kultem maryjnym i zwillzanym z nim modelowym swieckim odpowied
nikiem Matki Boskiej, jakim jest Matka Polka. Model ten oznacza sluzb~ 
pod wojn'l: na rzecz rodziny, a przez nill na rzecz Polski. Spelnienie 
podwojnego obowillZku gwarantuje polskiej kobiecie podwojn'l satysfakcj~ 
przezywan'l przede wszystkim w rodzinie, w tej przestrzeni, ktorej rarny 
wyznaczyla Slui:ebnica Panska, Matka Boska, swoim Zyciem. To nadaje 
kobiecie rang~, stawiaj'lC'l j'l na rowni z Polakiem-patriot'l. ( ... ) 

Polska specyfika dotyczy przede wszystkim sfery emocjonalnej, w kto
rej za sprawll dominuj'lcego u nas od wiekow kultu maryjnego odbywa si~ 
proces permanentnego wypierania cielesnoSci jako irodla przyjecnnosci 
kobiety. Znikla jui: wprawdzie tradycyjna Idasyfikacja, wedlug ktorej 
kobieta postrzegana byla alba jako matka, alba jako prostytutka, jednaki:e 
sfera erotyki pozbawiona kontekstu prokreacji czy roli gratyfikacji za 
patriotyczne czyny nie jest jeszcze oceniana tak pozytywnie, jak wlasnie 
opanowywanie zmyslow, na ktorym kobieta buduje w naszej rzeczywistosci 
spolecznej relacje rodzinne. ( ... ) 

Konsekwencj'l kulturowego uprawomocnienia zmyslowoSci kobiety 
b¢zie oslabienie znaczenia, jakie rna do tej pory gniazdo rodzinne. 
Kobieta dornagajllca si~ wlasnych przezyc b~dzie dllzyla do tego, aby jej 
potomstwo jak najszybciej si~ usarnodzielnilo, bo tylko wtedy, wolna Qd 
macierzynskich obowillZkow, odzyskac moze na powrot swojll autonomi~. 
Odsakralizowanie rodziny wydaje si~ zatem bye warunkiem koniecznym, 
i:eby nie tylko zerwae z obyczajowym obowillzkiem uloi:enia sobie iycia, 
ale przede wszystkim uznac zmyslowosc za wartosc, ktorej nie wolno 
instrumentalizowac. Dopiero dzi~ki temu domaganie si~ przez kobie~ 
spelnienia jej upodoban seksualno-erotycznych nie mialoby charakteru 
sensacji, ale byloby pojmowane jako zachowanie naturalne." 

Tradycyjny model rodziny, bt;:dllCY dla wielu feministek niemal em
blematem dyskryminacji i zacofania - dla innych kobiet stanowi jednak 
nadal autentycznll wartosc i iltrakcj~. W artykule pod tytulem Zyjemy nie 
tylko dla samych siebie rozmawia 0 tym z redaktork'l "Wi~zi" zona 
ministra MON, matka pi~orga dzieci - Joanna Jaraczewska-Onysz
kiewicz: "Jest bowiem jedna rzecz, ktora, moim zdaniem, w krajach 
katolickich jest wyj'ltkowa. Kobieta tu wcillz rna bardzo silnll pozycj~ jako 
po prostu kobieta. Nie jako wyzwolona osoba robillca kariert;: profesjonal
nll, ale chocby - jedynie jako math. A tak naprawd~ przeciez, co jest dla 
kobiety bardziej tworczego i cudownego niz urodzic dziecko? To stanowi 
przyszlosc swiata! I dla tego warto wiele poswi~cic. W Anglii jednak, gdzie 
ja si~ wychowalam, uwai:a si~, ie pi~ioro dzieci to jest nie tylko czyste 
wariactwo, ale cos jakby niegodne kobiety, a nawet - jej uwlaczajllce. Za to 
w Polsce z tym si~ jeszcze nie spotkalam. Przeciwnie - wid~, ze w oczach 
innych ludzi macierzynstwo kobiet~ podnosi, nie poniza. Mysl~, i:e 
wyplywa to mi~dzy innymi wlasnie z polskiego katolicyzmu." 

Feministyczna wizja kobiety "wyzwolonej" - z przesl!dow, z tradycji 
i z przeznaczenia - nader cz~sto okazuje si~ formll innego zniewolenia, 
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pulapk'l nowego stereotypu. Przestrzega przed tym w artykule CzarczaJy 
na ulicach siostra Malgorzata Borkowska OSB ("Wi~z" 1/93): "Niedawno 
w BBC w cyklu audycji 0 roinych religiach byla i taka, w ktorej mowily 
o sobie kobiety angielskie przyjmuj'lce islam. Jest ich, okazuje si~, tyle, Ze 
bylo juz 0 kim mowic. A dlaczego przyjmuj'l? A dlatego ze chC'l prowadzic 
Zycie rodzinne, kochae rodzic6w i dzieci, dawac z siebie t~ milosc - a doszly 
do przekonania, Ze islam jest jedyn'l w ich zasi~gu religi'l, ktora rzeczywis
cie 0 rodzin~ si~ troszczy. Jedyn'l, w ktorej kobiecie wolno wykorzystac 
swoj wrodzony dar i potrzeb~ do skladania oflary z siebie. Na przyklad 
raczej zrezygnowac z zawodu, niz oddac stafCl matk~ do przytulku. Raczej 
wyrzec si~ swobody niz zaanga:iowania. Bo chrzeScijanki naokolo mowi'l 
wci'lz, jak m~zczyini, 0 autonomii, 0 samorealizacji, 0 godnoSci ... A mys
my zawsze mySleli, Ze kobieta w islamie jest ponizona. ( ... ) 

U nas jeszcze nie rna takich konwersji, jeszcze moina si~ na tej drodze 
zatrzymac, jeszcze nie zaprzepakic chrzeScijariskiego modelu rodziny ( ... ) 
JeSli poslannictwo kobiety, jej specyficzne dary, jej punkt widzenia nie b¢'l 
traktowane jako go rsze , ale jako inne i rownouprawnione, n i e b ~d z i e 
ona miala powodu do gardzenia wlasnymi darami i do 
o d r z e k ani a s i ~ w I as neg 0 p 0 s I ann i c twa. A w konsekwencji nie 
zniech~ci innej kobiety do chrzeScijanstwa w ogole. 

Jakiez wi~ S'l te dary? Pierwszym i najwainiejszym jest traktowanie 
Boga jako osoby. Kobieta rzadko wl'lcza si~ w fllozoficzne rozwa:iania, co 
to jest osoba, i w jakim sensie moma albo nie moma tego poj~cia odnosic 
do Boga. Dna tego nie potrzebuje: dla niej Bog jest w sposob oczywisty 
najwy:iszym »Ty« albo nie rna Go w ogole. Z tego punktu widzenia na 
przyklad programy katechetyczne, przepelnione wiedz'l w punk tach i pod
punktach, S'l produktem typowo m~kim, chocia:i ich realizowanie powie
rza si~ tak cz~sto kobietom katechetkom. Kobieta, gdyby jej zostawic 
swobod~ dzialania, dawalaby 0 polow~ mniej informacji, ale za to 
o polow~ wi~ej osobowego stosunku do Boga. ( ... ) 

Widz'lc osob~ w Bogu, kobieta i dookola siebie widzi przede wszyst
kom osoby, a dopiero pomiej rzeczy i poj~a. W jej swiecie dominuje »ty« 
nad »to«; wamiejsze jest »ty« niz »to«. Dlatego nawet zupelnie zwyczajna, 
niespecjalnie poboma i nie poniZej sredniej krajowej samolubna kobieta 
lepiej widzi potrzeby swojego otoczenia niz niejeden wielki swi~ty. To jest 
drugi kobiecy dar: otwartosc w relacjach mi¢zyosobowych. Plynie z niego 
trzeci: ofiarnosc. ( ... ) 

JeZeli wi~ Bog stworzy} dwie plcie z tak wyramymi roZnicami darow, 
to wolno si~ domyslac, Ze nie po to, Zeby jedna kosztem drugiej 
zaspokajala swoj kompleks wyzszoSci, ale raczej po to, zeby si~ wzajemnie 
uzupelnialy i wspomagaly, UCZ'lC jedna drug'l tego, co kazdej przychodzi 
latwiej." 

MoZe wi~c podstawowym drogowskazem dla feministek poszukuj'lcych 
wlasnych tozsamoSci byloby budowanie kobiecej fllozofii nie na antagoniz
mie . wobec m~zczyzn, lecz na poczuciu wlasnej sily i wartosci; nie na 
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wyst~powaniu "przeciwko" drugiej (a raczej "pierwszej") plci, lecz na 
wychodzeniu jej naprzeciw, ze swiadomoSci~, Ze innose jest bogactwem 
i wartoSci~, ktorej nie wolno pochopnie zaprzepaScie. MoZe bye ona 
bowiem froolem szc~Scia, chociaz tak c~sto bywa powodem cierpienia. 

o zgubnych skutkach zagubienia spolecznej odr~bnoSci i tOZsamoSci 
obu plci we wspolczesnym swiecie pisze Andrzej Leder w tekScie Dwie 
polowki i Pia/on ("Res Publica" 3/92): " .. . determinal..j a przez plee rna 
znaczenie pierwszorz~ne. Oto staj~ naprzeciw siebie istoty, ktore przede 
wszystkim si~ roZni~, a po drugie - potrzebuj~, rozpaczliwie potrzebuj~ ... 
Oto perspektywa, w ktorej jak w piatonskim micie czlowiek jest tylko 
polow~ - oddart~ od drugiej i szukaj~~ jej, jest niepetny i potrzebuje 
dopelnienia. 

JeZeli mit mowi prawd~, to najwamiejszym sensem :iycia jest ponowne 
pol~czenie si~, odnalezienie drugiej polowy i odtworzenie caloSci. Dlaczego 
udaje si~ to tak rzadko? Dlaczego powszechne jest dojmuj~ce poczucie 
samotnoSci, niespeinienia? Przestrzen, w ktorej wypelnia si~ mit 0 spot
kaniu dwojga ludzi, zmienila si~ nieodwracalnie. Jak to si~ stalo? ( ... ) 

Swiat tradycji umieScil m~zczyzn~ i kobiet~ w statycznym porz~dku rol 
przysluguj~cych kaZdej plci. Role te dawaly gwarancj~, i.e w paradoksalnej 
sytuacji - gdzie nie rna sily nioS<lcej ludzi ku sobie - kazdy b¢zie wiedzial, 
czego oczekuje od drugiego i czego ta druga osoba od niego oczekiwae 
moZe. Jednak jednoczesnie nast~pilo cos bardzo niebezpiecznego - rozpad
la si~ odpowiedniose I~cz~ca gI~bokie relacje pomi¢zy ludZmi i formalny 
porz~dek rol reguluj~cych ich wzajemne post~powanie. Role coraz mniej 
przystawaly do prawdziwych osob, ktore je graly, coraz bardziej za
klamywaly ich relacje, ich sil~, ich d~zenia. Gdy wi~ w ci~gu ostatnich 
dwustu lat okazalo si~, ze kazdy moZe bye tym, kim chce, a raczej nawet, Ze 
kaZdy musi bye tym, kim moZe, ow formalny porz~dek rozsypa l si~ jak 
domek z kart. 

Zaowocowalo to powszechn~ dezorientacj~. Dezorientacj~ w sferze 
oczekiwan stawianych sobie i innym, dezorientacj~ w sferze uczue, ktore 
oczekiwania takie okreSlaj~ ( ... ) Nie jest to kolejna filipika przeciwko 
emancypacji, nie zamierzam napadae na sufrazystki ani znowu pakowae 
kobiet w gorset (same to robi~, vide Madonna). Poszukiwanie swojego 
miejsca jest wspanialym prawem, jakie daje nasza kultura. Ale nie
przewidzianym efektem rozerwania wszystkich, od dawna w~tlych juz 
wi~zow, ktore slu:iyly podtrzymywaniu choeby pozorow jednosci, stalo si~ 
postawienie nas twarz~ w twarz z samotnoSci~." 

Krystyna Czerni 

KRYSTYNA CZERNI, Uf. 1957, historyk sztuki, publikowala m.in. w "Res 
Publice", ,,K.ontakcie", "W drodze", "Odrze", "Znaku". 
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JEDENASTA 

WI ECZOREM... 


ZDZIENNICZKA 

SIOSTRY FAUSTYNY... 


(650) 0 Jezu moj, Mistrzu i Kierowniku mOj, umacniaj mnie, oswiecaj 
mnie w tych c~zkich chwilach zycia mojego, nie spodziewam sif pomocy od 
ludzi, w Tobie cala nadzieja moja. Czujf, ze jestem sama wobec iqdala 
Twoich , Panie. Pomimo Ifkow i wstrftow natury, pe/~ wolf Twojq $w. 
i pragnf jq spelnie, jak najwierniej w calym iyciu i w smierci swojej. Jezu, 
z Tobq wszystko mogf, czyn ze mnq co s~ Tobie podoba, daj mi ty/ko Swoje 
milosierne Serce, a dose mi na tym. 

o Jezu i Panie mOj, dopomoz, nie/ch] s~ ze mnq stanie to, cos zamierzyl 
przed wiekami, jestem gotowa na wszelkie skinienie woli Twojej Sw~tej. 
Udziel swiatla rozumowi mojemu, abym mogla poznae co jest wolq Twojq. 
o Boze, ktory przenikasz dusZf mojq, Ty wiesz, ze niczego nie pragnf, procz 
chwaly Twojej. 

o wolo Boia, rozkoszy serca mojego, pokarmie duszy mojej, swiatlose 
umyslu mojego, silo wszechmocna woli mojej, bo kiedy sif jednoczf z wolq 
Twojq Panie, wtenczas moc Twoja dziala przeze mnie i zajmuje miejsce slabej 
woli mojej. Na kaidy dzien staram s~ spelnie iyczenie Boze. 

(651) 0 Boze niepojfty. Jak wielkim jest milosierdzie Twoje, przechodzi 
wszelkie pojfcie ludzkie i anielskie razem; wszyscy Aniolowie i ludzie wyszli 
z wnftrznosci milosierdzia Twego. Milosierdzie jest kwiatem milosci, Bog jest 
milosciq, a milosierdzie jest Jego czynem, w milosci sif poczyna, w milosier
dziu sif przejawia. Na co spojrzf, wszystko mi mowi 0 Jego milosierdziu, 
nawet sama sprawiedliwose Boza mowi mi 0 Jego niezg/fbionym milosierdziu, 
bo sprawied/iwose wyplywa z milosci. 

(761) Jezu, stfskniony jest duch moj i bardzo pragnf s~ polqczye z Tobq, 
ale wstrzymujq mnie dziela Twoje. Jeszcze liczba dusz nie jest pelna, ktore 
mam doprowadzic do Ciebie. Pragnf trudow, cierpien, niech s~ wszystko we 
mnie wypelni cos zamierzyl przed wiekami - 0 Stworco moj i Panie. 
Rozumiem tylko mowf Twojq, ona mi jedna daje moC. Duch Twoj, 0 Panie, 
jest duchem pokoju i g/fbi majej nie mqci nic, bo Ty (am mieszkasz, Panie. 
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(780-781) 0 moj Boie, jak mi ial ludzi, ktorzy nie wierzq w iycie 
wieczne, jak s~ modlf za nich, aby i ich promieil milosierdzia ogarnql 
i przytu/il ich Bog do lona ojcowskiego. 0 Milosci, 0 krolowo. - Milosc nie 
zna bojaini, przechodzi przez wszystkie chory anielskie, ktore przed Jego 
tronem trzyrnajq strai. Ona s~ nie zlfknie nikogo; ona dos~ga Boga i tonie 
w Nim, jako w jedynym skarbie swoim. Cherub in z mieczem ognistym, ktory 
strzeie raju, nie rna wladzy nad niq. 0 czysta milosci Boia, jakies wielka 
; nieporownana. 0, gdyby dusze poznaly moc Twojq. 

(836) 0 Jezu Najslodszy, ktorys raczy[l] dopwcic mnie nfdznq do 
poznania tego niezglfbionego milosierdzia Twego, 0 Jezu Naj[slodszyj, 
ktorys laskawie zaiqdal ode mnie, abym Swiatu calemu m6wila 0 tym 
niepojftym milosierdziu Twoim, oto dziS biorf w rfce te dwa promienie, ktore 
wytrysly z milosiernego Serca Twojego - to jest Krew i Woda i rozsiewam na 
calq kulf ziemskq, aby wszelka dusza doznala milosierdzia Twego, a doznaw
szy, wielbila przez nieskoilczone wieki. 0 Jezu Naj[slodszyj, ktorys raczyl 
w Swej niepojftej laskawosci zlqczyc moje nfdzne serce z Najmilosierniej
szym Serce[mj Swoim, otoz Twoim wlasnym Sercem wie/b~ Boga Ojca 
naszego tak, jak Go jeszcze iadna dusza nie wie/bila. 

(1582) 0 moj Jezu, teraz obejmujf swiat caly i proszf C~ 0 milosierdzie 
dla niego. Kiedy mi powiesz, 0 Boie, - ie jui dosyc, ie jui sif spelnila 
calkowicie swifta wola Twoja, wtenczas w zjednoczeniu z Tobq, Zbawicielu 
moj, oddajf dusZf swojq w rfce Ojca Niebieskiego, pelna ufnosci w nie
zglfbione milosierdzie Twoje, a pierwszy hymn zanucf milosierdziu Twemu, 
gdy stQnf u stop Twego tronu. Nie zapomnf 0 tobie, biedna ziemio, - choc 
czujf, ie cala natychmiast zat0nf w Bogu, jako w oceanie szczfscia, kcz nie 
bfdzie mi to przeszkodq wrociC na ziem~ i dodawac odwagi duszom 
i zachfcac je do ufnosci w milosierdzie Boie. owszem , to zatopienie w Bogu 
da mi moinosc nieograniczonq dzialania. 

(1426) Chryste, daj mi dusze. Dopuszczaj co Ci s~ iywnie podoba na 
mnie, ale w zamian daj m; dusze. Pragnf dusz zbawienia, pragnf, aby dusze 
poznaly milosierdzie Twoje. Nie mam nic dla siebie, bo wszystko rozdalam 
duszom, tak, ie stanf w dzieil sqdu z niczym przed Tobq. bo wszystko 
rozdalam duszom. a w~c nie bfdziesz mnie mial z czego sqdzic i spotkamy sif 
w ten dziefl: Milosc z milosierdziem ... 

wyhoru dokotuda Ludmila Grygiel 



ISOMM~RE I 


Dans ce numero de "Znak", nous reprenons un dossier ouvert il y a deux ans, 
sur Ie probleme de la jeunesse et de I'education. A nos auteurs nous avons pose la 
question suivante: avons-nous aITaire, en I'an de gnices 1993, a un retour de la 
contre-culture? Vont faire entendre leurs voix ceux qui jadis se sont retrouves 
comme acteurs du seisme de la contre-eulture, ce qui explique la presence de textes 
se pretant a la controverse: un interview accorde par Ie proprietaire d'une maison 
d'ooition aorientation bouddhiste, Boleslaw Rok, un article du sociologue, Ireneusz 
Krzemifuki, fascine quant Ii lui par la periode de la contre-culture. 

Ryszard Legutko porte un regard severe sur ce courant en analysant les sources 
et les consequences de la contre-culture americaine. Par contre, Andrzej Horubala 
analyse I'evolution du periodique "brulion", I'organe des jeunes revoltes. Toutes 
lectures qui incitent Stefan Wilkanowicz Ii une reIlexion nourrie d'une vision 
chretienne de I'homme. Le Pere Andrzej Madej OM] relate ses randonnees 
Ii Jarocin, temple polonais du rock, et son travail d'accompagnateur des jeunes. Par 
contre, Bartlomiej Dobroczyfuki engage Ii la prudence dans les jugements emis sur la 
culture de masses en honneur chez la generation montante. Mentionnons encore les 
jeunes dans la mouvance de Taize et I'experience d'un catechiste debutant, Piotr 
Siejkowski OP, qui a engage un dialogue avec Jes ecoliers. 

Le chapitre des '''Themes et Refiexions", comprend un nouveau cycle de I'abbe 
Tomasz W.;c/awski, intitule Les relrailes avec Karel Capek, et un texte de Jan 
Andrzej Kloczowski OPsur I'image biblique de I'echelle s'elevant vers Ie ciel. 

Ce cahier comporte un supplement trimestriel avec pour titre general La Pologne 
dans ['Europe, et consacre ce mois-ci aux dilemmes de la democratie, avec les articles 
de Nicolas Lobkowicz, Czeslaw Por.;bski et Henri Hude, completes par un interview 
accorde par Urs Altermatt et deux correspondances parisiennes, par Ewa Bielikows
ka et Guillaume Devoud. Henryk Woiniakowski assure la revue de la presse 
etrangere. Une breve presentation du milieu situe dans la mouvance de la revue 
"Wi.;z" est faite par notre confrere Zbigniew Nosowski. 

La rubrique "Evenements, Hommes et Livres" comprend les recensions suivan
tes: 

- Marta Piwinska, Jufjusz Slowacki od Duchow, par Danuta Sosnowska, 
- un manuel de theol6gie Ii I'usage des ecoliers, Bye chrzeScijaninem rizisiaj, par 

Piotr Siejkowski, 
- une selection de Ja correspondance de Zygmunt Hertz avec Czeslaw Milosz, par 

Andrzej Zawada, 
-Ia vision de Job chez Rene Girard, par ]reneusz Zieminski, 
- une etude de I'abbe Piwowarczyk sur Ja pensee de Leszek Kolakowski, critiquee 

par Artur Sporniak OP, 
- Hanna Buczyfuka--Garewici, Jak milczy JilozolUl, par Maria Malgorzata 

Baranowska, 
- Lexique des ecrivains polonais, par Ryszard Terlecki, 
- Zbigniew Pasek, Monographie de Martin Luther, par Richard Friedenthal. 

Enlin, Sr Malgorzata Borkowska OSB evoque la silhouette de I'abbe Mar
kiewicz, et Krystyna Czerni consacre sa revue de la presse aux problemes du 
feminisme. Les feuilJes de la Onzieme veillee proposent des extraits du journal de Sr 
Faustyna Kowalska, recemment declaree bienheureuse. . 
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PRZEDSI~BIORSTWO KOLPORTAZOWO-HANDLOWE ,,RUCH" 


I. PRENUMERATA KRAJOWA 
Cena prenumeraty w III kwa rtale wynosi 60000 z1, w IV kwartale r6wniei 60000 z1. 
Szczeg610we informacje we wlaSciwych dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora 
oddzialach "Ruchu" lub w urz¢ach pocztowych. 

II . PRENUMERATA ZAGRANICZNA 
Prenumerata zagraniczna jest 0 100% droism od prenumeraty krajowej i za III kwartal 
wynosi 120000 z1, za IV kwartal 120000 21. Wysylka pocZl'l zwykllt. Prenumerat~ 
zagraniczn'l przyjmuje PK-H " Ruch" Cenlrala Kolportaiu Prasy i Wydawnictw, Warszawa, 
ul. Towarowa 28, tel. 20-12-71 Konto P.B.K. Xl II Oddz. Warszawa nr 370044-1195-\39-11 

M ateria/6w nie zam6wionych nie odsy/amy 

Zaklad Poligraficzny Spolecmego Instytutu Wydawniczego Znak:, Krak6w ul. Ko§ciuszki 37. 

INDEKS 38371 ISSN 0044488 X 

Cena zeszytu w sprzedaZy zl 25 000.
1\' prenmneracie zI 20 000.
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