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OD REDAKCn 

ChrzeScijanstwo i buddyzm. Chyba trudno wyobrazie sobie religie bar
dziej od siebie odlegle (takie geograjicznie). Nie spos6b pogodzic wiary 
w Chrystusa ze swoistym zawieszeniem pytania 0 istnienie Boga, chrzeScijan
skiej eschatologii z teoriq transmigracji, personalizmu z r6wnosciq wszystkich 
istot oiywionych i nieoiywionych, prowidencjalizmu z przeSwiadczeniem, ie 
"swiat w zlem leiy" itd. Koegzystencja tych dwu religii jest jednak faktem. 
Jak zatem odnosie si{! do siebie? Proponujemy podejscie, kt6re umoiliwia 
dopiero autentyczne spotkanie, a mianowicie wzajemne z r 0 z u m i e n i e. Bo 
przeciei, jak czytamy w Nostra aetate, i buddyzm odbija "promien owej 
Prawdy, kt6ra oSwieca wszystkich ludzi". 

Nieporozumienia, 0 czym ostatnio swiadczq reakcje buddyst6w na naj
nowszq ksiqik(! Jana Pawla II, rodzq si(! latwo. Bo i trudno Europejczykowi 
pojqe, ie nirwana nie jest stanem czysto negatywnym, buddyjska oboj(!tnosc 
wobec Swiata to nie indyferentyzm, Pustka zaS pozostaje zarazem Pelniq ... 
Wsr6d chrzescijan niewielu jest Merton6w, a mi(!dzy buddystami rzadko 
spotyka si{! Masao Abe. Warto pami{!tae, ie buddyzm to przede wszystkim 
praktyka, cnota, nie zaS statyczny i uporzqdkowany system prawd wiary. 

Zar6wno wyznawca Chrystusa, jak i bodhisattwa naleiq do "tradycji 
szcz(!sliwych poszukiwaczy, aby si(! nigdy nie zadowalac jedynie CZ(!seiowym 
uprawianiem wiary" (Milarepa). Spotkanie z buddyzmem wszakZe jest dla 
chrzeScijalistwa w y z wan i em, kt6re stwarza okazj(! odkrycia moiliwosci 
tkwiqcych w naszej wlasnej tradycji. Wsp6lnym wrogiem obu religii sq 
wsp6lczesne quasi- (czy, jak woli Abe, anty-) religie , z modnym ostatnio 
New Age'm na czele, kt6re bqdi otwarcie niszczq, hqdi tei naruszajq 
integralnose religii, destylujqc z nich wygodne dla siebie treSei. Wyznawcy 
New Age 'u ch(!tnie powolujq si{! na buddyzm jako jedno ze ir6del swej 
inspiracji. lntencjq tego numeru bylo pokazanie, ie taka interpretacja wielkiej 
religii Wschodu jest naduiyciem. 

Na zakonczenie zacytujmy fragment ekumenicznej modlitwy jednego 
z patron6w niniejszego numeru - Thomasa Mertona: "Napelniaj nas milosciq 
i pozw61, aby.smy pozostali zlqczeni miloseiq, idqc naszymi odmiennymi 
drogami, zjednoczeni w tym jednym duchu, kt6ry przynosi Twojq obecnose 
Swiatu i kt6ry sprawia, ie stajesz sif Swiadectwem tej najwyiszej rzeczywistosci, 
jakq jest milosc." 
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DHARMA AKRZYZ 

Z DZIEJ6w TEOLOGICZNEGO DIALOGU 


CHRZESCIJANSKO-BUDDYJSKIEGO 


Dziwny zaiste historyczny paradoks sprawil, re buddyzm, pierwsza 
z wielkich azjatyckich religii, 0 jakich wieSci dotarly do swiata chrzescijan
skiego, musial z nich wszystkich czekac najdlurej na powaine i pogl~bione 
potraktowanie przez teologow Zachodu. W rzeczy samej dzieje si~ to 
dopiero teraz, na naszych oczach; przez ponad poltora tysi'l,ca lat Dhanna 
Gautamy Buddy pozostawala poza horyzontem swiadomego, pryncypial
nego zainteresowania Kosciola Chrystusowego, jakkolwiek - natura1n'l, 
rzeczy kolej'l, - mi¢zy uniwersami obu wielkich kultur - srodziemnomors
kiej i buddyjskiej - odbywala si~ przez cary ten czas (drogami nieraz, co 
prawda, nader ok~znymi) wymiana rozmaitych dobr duchowych. Na 
przyklad obecnie raczej niesporne jest, iz sztuka grecka decyduj'l,cO od
dzialala na buddyjsk'l, sztuk~ Gandhary, a buddyjskie wzory monastyczne 
miary swoj udzial w wyksztalceniu si~ pierwszych wspolnot cenobitycznych 
w Egipcie. 

Tak czy owak pomi¢zy Klemensem Aleksandryjskim, ktory bodaj 
jako pierwszy w Europie doniosl 0 Buddzie i jego wyznawcach (w Stroma
ta, 1, 15), a wiekiem XIX, kiedy to w nast~pstwie ekspansji kolonialnej 
panstw europejskich chrzeScijanscy misjonarze zetkn~li si~ blizej z buddyz
mem - leZy ogromny szmat czasu niemal "pustego" w interesuj'l,cym nas 
tutaj wzgl¢zie. Zaznaczyc co prawda wypada, iZ na gruncie azjatyckim juZ 
wczesniej dochodzilo sporadycznie do prob chrzescijansko-buddyjskiego 
dialogu teologicznego. Wiemy na przyklad, ze misjonarze franciszkanscy, 
kt6rzy w XIII-XIV wieku znalezli si~ w Pekinie na dworze cesarzy 
z dynastii Juan (mongoiskiej), byii pod wielkim wrazeniem sur owego 
ascetyzmu mnichow buddyjskich. W wieku XVI sw. Franciszek Ksawery 
przyjai:n.il si~ pono w Japonii z opatem pewnego buddyjskiego klasztoru; 
tamze jezuita o. Cosme de Torres prowadzil ze swymi buddyjskimi kolega
mi spory 0 pojycie Pustki . Inny jezuita, o. Antonio de Andrade, w polowie 

http:przyjai:n.il


5 DHARMA A KRZYZ 

XVII wieku usilowal ewangelizowac Tybetanczykow w Ladaku. Na po
cZl);tku zas XVIII stulecia o. Ippolito Desideri, true jezuita, przebywajl);cy 
przez wiele lat w Lhasie, przyjaznil si~ tam z lamami tybetanskimi, toczyl 
z nimi religijne dysputy, ba, napisal nawet kunsztownl); tybetanszczyzn'! 
blyskotiiwy traktat refutacyjny (dzis w Bibliotece Watykanskiej). Byly to 
jednak epizody, z ktorych nic poiniej nie wyniklo. To dziwne, ale w tej 
sytuacji za prekursora spojrzenia na buddyzm ze stanowiska chrzescijan
skiej teologii wypadnie nam uznac - Dantego ... 1 

Dopiero wi~c, jak si~ juz powiedzialo, w wieku XIX, kiedy to w slad za 
ekspansjl); kolonialn,! i odkrywaniem buddyzmu przez nauk~ europejsk'! 
poszlo zainteresowanie t'! religi,! ze strony elit inte1ektualnych (vide przypa
dek Schopenhauera), zaistnialy przeslanki do powaZniejszego zaj~a si~ 
ni,! rowniez przez chrzeScijanskich teologow. Od konca XIX wieku buddyj
ska Dhanna jest juz stale obecna w ich refleksji. Refleksja ta ewoluowala 
w czasie w spos6b wielce charakterystyczny - od postrzegania buddyzmu 
jako wroga aZ do upatrywania w nim partncra dialogu i wamcgo sprzymie
rzcnca w budowie nowego, :iyj,!ccgo w pokoju swiata. Mi~dzy tymi dwoma 
stadiami bylo jeszcze jedno, posrednie; rozlamal je na pol II Sobor 
Watykanski b~d,!cy, jak wiadomo, przelomem rowniez w dziedzinie sto
sunkow chrzescijanstwa z innymi religiami. 

Przesledzenie niektorych bodaj waZniejszych aspektow tej trojetapowej 
ewolucji i ich kr6tka charakterystyka S,! celem niniejszego artykulu . 

• "ZOlte niebezpieczenstwo" 

Teraz, gdy jestesmy swiadkami wielkiego zainteresowania buddyzmem 
na Zachodzie, wr~cz mody na t~ religi~ w pewnych srodowiskach, wielu 
ludzi sklonnych jest widziee w tym fenomenie cos zupelnie nowego, 
charakterystycznego dla naszej epoki z jej syndromem "giobalnej wioski", 
itd. Malo kto wie 0 sile i zasi~gu "buddyjskiego dreszczu", kt6ry juz 
w ubieglym stuleciu wstrz'!sal Ameryk,! i Europ'!. Zjawisko to zreszt'! 
stanowilo komponent szerszego kulturowego pr,!du plyn,!ccgo wowczas 
przez Zachod, a nios,!cego wzmozone zainteresowanie duchowosci,! wschod
oi,!, szczegolnie kr~gu indyjskiego. Wielki rozkwit studiow orientalistycz
nych, powstanie zupeloie nowych dyscyplin, jak buddologia i tybetologia, 
publikacja przez profesora Maxa Miillera pomnikowej serii The Sacred 
Books of the East, a takze - przez zalozone w 1881 roku Pali Text Society 
- niemal peloej edycji kanonicznych pism Therawady w oryginalach 
palijskich i w przekladach angielskich - oto gl6wne czynniki stymulujl);ce 

1 0 ile istotnie mial on na mysli Budd~ i jego Nauk~. gdy pisal:: Un uom nasce alia rival 
Dell'Indo. e quivi non echi raglonl. itd. ( ..N a brzegacb Indusu rOOzi si~ ow czlowiek. tam, gdzie 
Die rna Dikogo. leto by czytal alba pisal 0 Cbrystusie. 0 ile rozum ludzki sl\dzic moie. wszystkie 
jego poczynaDia, dobre uczynki. slowa i iycie Sl\ bez skazy" - Raj, XIX, 70--76). Zwraca uwa~ 
podaDie przez Dantego w Wl\tpliwo$C zasady Excra Eccleslam nulla salus. skoro pisze laude: 
"umiera Die ocbrzczony, bez wiary; ale jakai: sprawiedliwosc go potwi? Czyi:jest winny temu, ie 
Die wierzy?" Jestem Diemal pewien, ie alu~a ta odnosi si~ do Buddy. 
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ten fenomen. 2 Rol~ decyduj'lCll wszakZe odegrala w rum bodaj filozofia 
Artura Schopenhauera, czlowieka, ktory kongenialnie i - jak sam twierdzil 
- niezaleinie od wszelkiej ksiCiZkowej wiedzy 0 buddyzmie (a nie rna 
powodu rnu nie wierzyc, skoro Die Welt als Wille und Vorstellung ukazalo 
si~ drukiem w 1819 roku, kiedy rzetelnych opracowan na ternat tej religii 
jeszcze nie bylo) dopracowal si~ zasobu idei zadziwiaj'lco zbiemych z nau
k'l Siddharthy Gautamy i uczynil z nich zr'lb swego systemu. Ten atoli jest 
raczej "systemem m¢rca" Oak to trafnie podkrdlal Wladyslaw Tatar
kiewicz) aniZeli fIlozofa, nie wszystkie bowiem rygory systemowe skrupula
tnie wypemia. Ale mysl Schopenhauera, b¢'lC poniek'ld czyms mniej niz 
system fIlozoficzny, jest tez czyms wi~j, w pewnej bowiem mierze rna 
charakter dyrektywy wiod'lcej ku celowi egzystencjalnemu, ktorym jest 
wyzwolenie si~ raz na zawsze z niewygody istnienia poprzez "zanegowanie 
woli :iycia". To wyzwolenie rna cechy rozumianego po buddyjsku zbawie
nia, wypada tedy system wielkiego gdanszczanina uznae w rownym stopniu 
za religijny sensu largo, jak filozoficzny (sam swoj'l doktryn~ nazywal 
"Objawieniem" Offenbarung). I w tym bodaj wymiarze - ponad- czy 
metafilozoficznyrn - kryje si~ glowny urok schopenhaueryzmu. 

WlaSnie na jego gruncie wyrasta w poprzednim stuleciu i krzewi si~ 
bujnie na Zachodzie moda na buddyzm. W 1890 roku francuski "Journal 
des Debats" donosi, Ze w samym Pary:iu jest okolo trzydziestu tysi~y tzw. 
"Bouddhistes chretrens" . Jeden ich odlam skupia si~ wokol Musee Guimet 
i jego kierownikow - panowie Guimet i Milloue, ktorzy wprawdzie 
propaguj'l naukowe podejScie do buddyzmu, ale jednoczeSnie japOllskiemu 
"bonzie" pozwalaj'l w pomieszczeniach swojej plac6wki odprawiac religij
ne ceremonie. Druga, pokaina grupa, zeSrodkowana wokol profesora de 
Rosny z Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes, ze znacznie 
wi~kszym - chcialoby si~ powiedzie6, nieledwie misjonarskim - zapalern 
stara si~ zjednywac dla Dhanny szersze kola francuskiej inteligencji i co 
wybitniejszych przedstawicieli "Iepszego towarzystwa". (profesor de Rosny 
osobliwie wielkie sukcesy odnosil u rnlodszej i ladniejszej cz~sci swego 
audytoriurn.) 

Nie w sceptycznej atoli, pragmatycm ej i rozmilowanej w urokach :iycia 
Francji przyszlo neobuddyzmowi swi~c triurnfy najznaczniejsze. Uprzy
wilejowanym terenem jego ekspansji staly si~ kraje germariskoj~zyczne 
- Nierncy, Anglia, Ameryka. W Anglii pod koniec XIX wieku powstaje 
Buddhist Society; jego animatorem jest slynny profesor orientalistyki 
w Oksfordzie Thomas William Rhys Davids, ktory sam zreszt'l przeszedl 
na buddyzm. W 1882 roku znany teozof, Amerykanin plk Olcott, publikuje 
Katechizm Buddyjski, w 1902 roku osi'lgaj'lcy w Niemczech 35. wydanie! 
Recepcji buddyzmu towarzyszy na ogol postawa nacechowana niefrasob
liwym synkretyzmem, ktory bez oporow kojarzy z sob'l sprawy i w'ltki tak 
rome, jak spirytyzm, buddyzm, Kabal~, nekromancj~, nauki gnostykow, 

2 Por. DB len temat m6j wstW do przekladu ksillZki Hermanna Oldenberga tycie. nauczanie 
j wsp6loo/a Buddy, Kmk6w. Oficyna U teracka 1994. 
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"ezoteryk~ pierwotnego chrzescijanstwa", mistyk~ nadrenskl!, itd. Nieod
Ill,CZIlyro skladnikiem tej miszkulancji byla powszechnie naonczas uznawa
na teza (wzi~ta z Schopenhauera) 0 genetycZIlym pokrewienstwie chrzes
cijanstwa i buddyzrnu. Zsodnie z nil!, nauka Jezusa miala bye kontynuacjl!, 
i rozwini~em Dharmy Sakjamuniego, 0 p6l tysil!,ca lat przeciez starszej. 
Na tej g!ebie krzewil si~ bujnie w srodowiskach intelektualnych synkretyzm 
chrzeScijansko-buddyjski (zorientowany "ewolucjonistycznie"), z kt6rym 
wie1u wil!,zalo powame nadzieje na wypracowanie nowej "religii przyszlo
Sci". Nadziejom takim ulegaly nawet ~gie umysly, jak na przyklad Eduard 
von Hartmann, kt6ry w 1. numerze przeg!l!,du "Deutschland" pisal: 

Religijny rozw6j Zachodu b¢zie mimowiednie coraz bardziej zbliZal si~ 
r6wniei do religii indyjskich, dzi~ki czemu ten prastary aryjski nurt duchowy 
b¢zie m6g1 POP!ynIiC jego korytem; chrzeScijanska dzialalnosc misjonarska 
okazala si~ do tego niezdolna, jak pokazuje wystarczajlico ju:i: dlugi czas 
pr6by. Nie podzielam pogJiidu Schopenhauera i jego uczni6w, :i:e indyjska 
religia jest religili absolutnli, ani nie twierdz~ za HegJem i chrzescijanskimi 
ffiozofami religii, :i:e jest nili chrystianizm. Siid~, :i:e obie one, prowadzone 
przez Opatrmosc i kroczlice rami~ w rami~, Sli stopniami rozwojowymi 
religijnej ~wiadomosci ludzko&Ci i :i:e galliZ chrze&cijanska wybujala wyZej, 
podczas gdy indyjska pozo8tam. na etapie wczeSniejszym, po czym zmarniala 
i wyrodzila si~. Totei nast~pnego, wy:i:szego stopnia oczekuj~ tylko od swiata 
chrzescijanskiego, nie zas indyjskiego, i s~, :i:e istotne wyr6:i:niki przyszlej 
teologii zapo:i:yczone b¢1i z dogmatyki chrzeScijanskiej, a nie indyjskiej. Na 
pewno wszak:i:e [ta teologia] wykazywac b¢zie cechy jakiejS wyZszej syntezy 
wyobra:i:en z kr~gu chrzeScijanskiego z wyobra:i:eniami indyjskimi. 

Obszerny ten cytat daje dose dobre poj~cie 0 stanie umysl6w i nadziejach 
macznej c~sci zachodnich inteligent6w pasjonujl!,cych si~ w ubieglym 
stuleciu buddyzmem. Nadzieje owe musialy zaznae gorzkiego smaku 
niespeinienia, gdyz opieraly si~ - jak to widae wyrainie z cytatu - na 
falszywych przeslankach, kt6rych z kolei Zr6dlem byly luki w wiedzy 
o buddyzmie, a tahe dose istotne bl¢y w interpretacji podstawowych 
prawd religijnych oraz filozofii tej doktryny. 

Z call!, ostroScil!, uswiadamia nam to lektura interesujl!,cej broszurki 
teologa niemieckiego Roberta Falke, zatytulowanej Der Buddhismus in 
unserem modernen deutschen Geirtesleben (Halle 1903). Autor poddaje 
w niej analizie wplyw idei buddyjskich na inte1ektualne i artystycme Zycie 
Niemiec drugiej polowy XIX wieku, pokazujl!,c, jak jest on gl~boki i jak 
powaZnll - w jego mniemaniu - stanowi grozb~ dla chrzeScijansko wszak 
zorientowanego dorobku narodowej kultury, ba, dla chrzeScijanskiej wiary 
jako takiej. Zatrwozenie autora tyro zjawiskiem jest wielkie i szczere, 
apologetyczny charakter dzielka - wyrazony expressir verbis; tyle tylko, i:e 
wszystkie niemal podstawowe wlltki buddyjskie, w ktorych upatruje on 
najwi~kszego niebezpieczenstwa, rozumie i interpretuje z gruntu bl¢nie 
(choe zdradza niezle oczytanie w pismach buddyjskich i w naukowych 
opracowaniach 0 tej religii). Tak zatem buddyzm jest dIan czystym 
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"kwietystycznym nihilizmem"; Budda neguje zupelnie lUdzk'l, dusz~ i oso
bowosc; stwierdza, Ze zjawiska nie istniej:l; nirwana to absolutna nicosc; 
skutkiem braku osobowego Boga religia ta nie zna kategorii OOpowiedzial
nosci moralnej, m¢rca z rodu Sakjow nic tei nie obchodzi kwestia 
poczlltku swiata, i w ogole byl to (pOOobnie jak Nietzsche) "pogr~iony 
w marzeniach (!l), OOwracaj'l,CY si~ plecami do swiata idealista" ... 

Istotnll wartosci~ tego z wielu wzgl¢6w kuriozalnego dzielka jest 
wszakZe to, ze w spos6b posredni mowi one niemalo 0 pewnym szczegol
nym, nie~sto opisywanym aspekcie atmosfery intelektualno-duchowej 
Eurapy jzn-de-srecle'u - mianowicie 0 religijnej pOOszewce psychozy "zoltego 
niebezpieczenstwa". Wielu szczerym chrzeScijanom sprawa musiala wyda
wac si~ znacznie powainiejsza, niZ sklonni bylibysmy dzis s'l,dzie, skoro 
pastor Falke w przedmowie do swej broszurki uznal za stosowne napisae: 

JeSliby moja praea zdolala w niemieckieh kr~gach 0 nastawieniu ehrzcicijan
skim pogl~bic swiadomosc tego, if ehrystianizmowi zagraia ze strony bud
dyzmu powaine niebezpieczenstwo i ie w dziedzinie apologetyki trzeba robic 
wi~j nii dotyehczas, aby przeszkodzi6 w daIszym przenikaniu nihilistycz
nyeh nauk indyjskiego ascety do naszej ehrzcicijanskiej kul tury - jej eel 
b¢zie osillgIli~ty. 

Autor, zarysowawszy nader sugestywnie obraz zagroien, jakie dla europej
skiego - tu specialiter niemieckiego - ducha niesie buddyzm (skora jego 
wplywom ulegli tacy giganci jak Schopenhauer, WagnerJ, Eduard von 
Hartmann, nie liczrtc plejady pomniejszych pisarzy i artystow; owszem, 
zgubna doktryna przenikn~a. jui nawet do warstw ludowych!), z wielkll 
werw~ przypuszcza nan szturm, przeprowadzaj'l,c jego refutacj~ z pozycji 
chrzescijanskich. PoniewaZ jednak, jak jui wspominalem, zupelnie nie rozu
mie jego zasadniczych intuicji i prawd, albo tei rozurnie je na opak - co rusz 
trafia przyslowiow'l, kul'l, w plot. Najosobliwsze jest to, Ze glbwne swoje 
uderzenie Falke kieruje na teozolfl,,:, ow def ensor fidei swi~cie jest bowiem 
przekonany, Ze mdla i pretensjonalna "nauka tajemna" pan Blawackiej 
i Annie Besant to dokladnie jedno i to sarno, co buddyjska Dharma. 

IednakZe jest w tym popisie niewiedzy podbitej zbom ym zapalem par~ 
ciekawych idose przenikliwych mysli. ChOOzi 0 zaprezentowan'l, przez 
autora analiz,,: okolicznosci sprzyjaj~cych szerzeniu si~ na ZachOOzie dok
tryn z pozoru tak obcych i egzotycznych jak buddyzm. W przekonaniu, ii 
wielkim i zgubnym bl¢em byloby niedocenianie przeciwnika, Robert 
Falke sumiennie stara si,,: zgl~bic przyczyny troskaj'l,cego go zjawiska. 
Odrzuca tez,,:, ze jest to bezmyslna i plytka mOOa, twierdzi natomiast, Ze nie 
byloby ekspansji buddyzmu w Ameryce i Europie, gdyby nie wypelnial on 
jakiejs otwieraj'l,cej si~ przed wieloma ludZmi pustki, gdyby nie dawal im 
now~ nadziei wsrod powsz:echnie panuj~cego pesymizmu, gdyby nie 00
powiadal na ich nowe religijne i intelektualne potrzeby. Jakie mianowicie? 

1 Na temat wplywu buddymIU Da Richarda Wagnera por. m6j artykul Nirwana po 
germaflsJcu. Rzecr 0 buddyjskim pod/otu tw6rcroJd Wagnera, "Ruch Muzycmy" Dr 7-a, kwiecien 
1993. 
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Falke pisze llajpie~ 0 wielkim uroku, jakim emanuje sarna juz postac 
Buddy: 0 jego lagodnosci i dobroci, 0 ogarniajllcym wszystkie Z}we istoty 
(nawet zwierz~ta! - stwierdza z pewnym zdziwieniem) wspolczuciu, 0 tole
rancji buddyjskiej. Ten urok Buddy Gautamy - jego wysoka etyka, jego 
pogoda, m¥lrose, spokoj, sarna tez jego powierzchownose cielesna, taka, 
jah ukazujll obiegowe wizerunki - dzialajll na wielu ludzi tak zniewalajll
co, ze biedny, skrwawiony Ukrzyzowany ze swoimi prosciutkimi naukami 
wypada w zestawieniu z zaloiycielem najbardziej intelektualnej religii 
swiata dose blado, a juz na pewno niezbyt pocillgajllco. Ale nie to jest, 
rzecz jasna, najwainiejsze. Daleko wi~ksze znaczenie - wywodzi Falke 
- rna fakt, Ze chrzeScijanstwo jako z"wa wiara i korpus doktrynalny 
prze:i:ywa gl~boki kryzys. Krytyczna teologia (zwlaszcza protestancka) 
spod znaku Renana i Straussa przyczynila si~ do destrukcji boskiego 
autorytetu Jezusa i podwazenia fundarnentalnych prawd religii. Czlowiek 
wsp6lczesny zm~czony jest samll idell osobowego Boga, stawiaj~ego mu 
wysokie wymagania etyczne i z¥lajllcego oden odpowiedzialnosci, totez 
ochoozo otwiera ramiona na nowll "religi~ lenistwa", jak~ w istocie jest 
buddyzm (!!). Zresztll "my, ludzie nowoczeSni - pisze na s. 68 - utracilismy 
nie tylko wiar~ W osobowego Boga, ale i wiar~ w siebie". A jeszcze 
wczeSniej, na s. 59: "Juz od dawna nie posiadamy mocnej, wspartej na 
wewn~trznym doswiadczeniu, radosci wiary dawnych epok." Trafnie tez 
dowodzi niemoZliwosci pogodzenia na gruncie doktrynalnym buddyzmu 
z chrzescijanstwem, gdyz w gl6wnych swoich punktach s~ one wr~cz sobie 
przeciwstawne (przy mn6stwie podobienstw w kwestiach drugiego r~du). 

o innych spostrze:i.eniach i ocenach skladajllcych si~ na diagnozy autora 
zamilkn~, gdyz bywaj~ bl¢ne aZ do absurdu i smiesznoSci . Jednak:Ze Falke 
nie jest ani fanatykiem, ani kims niewraZliwym na pozytywne strony niemilej 
mu, b~i co blldi, religijnej nauki. Tyle tylko, ze jego apologia kuleje mocno 
wskutek niewielkiej wiedzy 0 buddyzmie, niezdolnosci do wyjScia, bodaj na 
chwil~, poza kr~ wlasnych wartosci i idei religijnych, a przede wszystkim 
dlatego, Ze podstawowll motywacjll tej apologiijest strach. Slynny obraz, 
narnalowany przez Knackfussa na polecenie cesarz a Wilhelma II, a ukazu
jllCY alegori~ 2 Mtego niebezpieczeristwa, przedstawial starcie "cywilizowa
nej Europy" z napierajllcymi "hordami Antychrysta" . W tie widzimy 
plon~ce miasta, ow zas Antychryst rna postac .... Gautarny Buddy. Obraz 
wzbudzil entuzjazrn Falkego, 0 czym czytamy we wczesniejszej jego pracy 
- broszurce z 1898 roku Christenturn und Buddhismus. Ein Vortrag. 

Podobne stanowisko reprezentowali inni teologowie niemieccy, na 
przyklad jezuita o. Joseph Dahlmann, kt6ry w swej slynnej naowczas 
ksi¢ Buddha. Ein Culturbild des Os tens (Berlin 1898) pisal 0 buddyzmie 
tak: "System reprezentujllcy takie pogl~dy ~czy w sobie jedynie naj
prymitywniejsze (al/ergrobsten) pierwiastki materializmu i nihilizmu. Taka 
ftlozofia to jedynie amalgarnat elementow rozkJadowych."4 

4 Cyt. za: H. Dechert, Buddhi.JILrche PerspeJctiven, w: H. Kiing, J. van Ess, H. von 
StictenaoD, H. Bechert, Chrlstentum und Weilreligionen, Piper, Miinchen-Ziirich 1984, 8. 564. 
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• Pi~kne, acz falszywe marzenie 

Po ki1kudziesift:ciu 1atach sytuacja w interesujetcej nas tutaj dziedzinie 
wygletda jui: znacznie lepiej. Do teologow chrzeScijanskich na Zachodzie 
- zrazu bardzo nielicznych - stopniowo zaczyna torowac sobie drogft: 
swiadomosc, ze trzeba wreszcie powamie zajct6 si(l buddyzmem, ba, Ze jest 
to nakaz chwili. 

Najszybciej zrozumieli to najwift:ksi z nich. Romano Guardini w swym 
pomnikowym dziele Der Herr pisal: 

Jednego tylko crlowieka moma by probowae zestawiae z Chrystusem: 
Budd~. Czlowiek ten to wielka tajemnica. Jawi si~ on nam panem przerazajq.
cej, wr~z nadludzkiej wolnosci; jednoczeSnie jest w nim dobroe pot~Zna jak 
jabs kosmiczna moc. Bye moze Budda okaie si~ ostatniq. postaciq., z ktorq. 
chrzescijanstwo b¢zie jakos musialo si~ uporae ( ... ) Jest on wolny, ale jego 
wolnose nie jest wolnoSciq. Chrystusa. Ta wolnoSe to moZe ostateczna 
i napawajq.ca trwogq. wyzwolicielska swiadomose czczosci upadlego Swiata, 
podczas gdy wolnose Chrystusa plynie stq.d, ze bez reszty przebywa On 
w sferze milosci Boga; jego wewn~trznq. dyspozycjq. jest wola - rownie 
solenna jak wola Boga - zbawienia swiata ( ... ) Jeden tylko czlowiek sprobo
wal na serio uchwycie sam byt - Budda (.. . ) Tego, co rozumie on przez 
Nirwan~, najwyisze Przebudzenie, unicestwienie i1uzji i bytu - nikt jeszcze nie 
zrozumial ani nie ocenil ze stanowiska chrzescijanskiego. Ktos, kto by chcial 
tego dokonae, musialby bye calkowicie wyzwolony przez milose Chrystusa, 
a jednoczesnie wi~zami wielkiego szacunku Scisle rlq.czony z owym bardzo 
tajemniczym crlowiekiem z VI w. przed Chrystusem. 

Te bardzo przenikliwe slowa staly si(l dla teo1ogow prawdziwym wy
zwaniem; nadto zawierajet one z grubsza zarysowany d1a nich program 
dociekan i refleksji. Powiedzmy od razu, Ze wyzwaniem pozostajet do dzis, 
mimo ii: Guardini napisal je w 1937 roku. 

Jednym z pierwszych, ktorzy sprobowali je podjetc, byl Henri de Lubac. 
W niewielkiej ksietzce z 1951 roku Aspects du bouddhismes przeprowadza 
on studium porownawcze ki1ku wybranych motywow w buddyzmie 
i chrzeScijanstwie. Szczegolnie interesuj'tCe Set pierwszy oraz trzeci z pomie
szczonych w ksietzce esejow. Ten ostatni, zatytulowany 0 rozmaitosci 
postaci zew~trznych przybieranych przez Chrystusa i Budd~ (Les Apparen
ces diverses du Christ et du Buddha), porownuje mahajanistycznet doktryn(l 
Trikaji (frzech Cial Buddy) z doktrynet trzech cial Chrystusa, analizuje 
taki:e doketystyczny motyw z Orygenesa (In Gen., hom. 8,8) mowietcy 
o tym, ze Bog objawia sift: 1udziom pod postaciet 1udzket, aniolom - pod 
postaciet anielsket, itd.; zadziwiaj'tCo dokladne odpowiedniki tej koncepcji 
mamy w pismach starobuddyjskich. Esej ten jest blyskotliwym popisem 
znakomitego erudyty, teo1oga, historyka religii, rna on jednak charakter 
czysto porownawczy, wolny od apo1ogetycznej weny, jego wydZwi(lk jest 
"neutralny", nie implikuje bowiem zadnego wartosciowania obu religii. 

, Tlumaczenie fragmentu tej ksiilZki zamieszclJLlll w niniejszym numerze "Znaku". Calosc 
ukai:e si~ wk:r6tce oaktadem Wydawnictwa Zoak . 

http:napawajq.ca
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Zgola inaczej rzecz rna si~ z pierwszym - Milosc buddyjska (La Charite 
bouddhique), w ktorym autor w sposob rownie blyskotliwy analizuje rol~, 
funkcj~ i miejsee mi10sci w obu religiach - majtri (palijskie metra) w bud
dyzmie i charitas / agape w chrzeScijanstwie. W analizie tej uwidaczniajll si~ 
bardzo charakterystyczne braki i ograniczenia postawy i metodologii 
autora, dlatego w1aSnie esejem 0 mi10Sci buddyjskiej zajm~ si~ tutaj 
szczeg61owo. 

Antycypujllc w pewnym stopniu konkluzj~ mega wywodu, od razu 
w tym miejscu powiem, Ze de Lubac na ogol trafnie - w odroi:nieniu od 
wielu innych autorow piszllcych 0 buddyzmie i zauwaiajllcych glownie 
podobienstwa mi¢zy rum a chrzeScijanstwem - odnotowuje fundamental
ne roi:nice nawet tam, gdzie owe podobienstwa wydawaly si~ innym tak 
uderzajllce, jak w1aSnie w kwestii stosunku metra - charitas. Czytajllc 
wszakZe jego studium, bogato udokumentowane irod1owo pierwszorz¢
nymi tekstami buddyjskimi, odnos~ wrai:enie, iz apologeta nazbyt cz~sto 
bierze w nim gor~ nad henneneutll, skutkiem czego wszelkie porownania 
przezen przedsi~wzi~te majll wykazywac nie tyle odmiennosc buddyjskiej 
majtri w stosunku do chrze§Cijanskiej charitas, ile raczej jej go r s z 0 S C 
- niepclnosc, momnosc, abstrakcyjnosc, "bezkrwistosc" itp. Przyj~te przez 
de Lubaca apriorycme za1ozenie, iZ wszelka re1igia poza chrzeScijanstwem 
jest falszywa, sprawia, ze z wyrainym trudem przychodzi mu dopemianie 
wymogow stawianych przez zasad~ henneneutycmll, ktorll wszak sam 
sobie narzuci1, a glosZllCll, Ze innll religi~ nalei:y probowaC zrozumiee na jej 
w1asnym gruncie, w jej w1asnym kontekscie i ze porownywanie dwu 
systemow religijnych moZe polegae jedynie na ukazaniu miejsca i funkcji 
wybranych ich elementow w kontekscie ca10sci odpowiedniego systemu. Te 
slabosci jego podejScia do problemu sprawiajll, ze b1¢nie rozwnie on 
szereg istotnych tez buddyjskiej ftlozofii i prawd buddyjskiej wiary. Na 
przyk1ad calkowicie opacme jest jego pojmowanie mahajanistycmej nauki 
o cnotach ("doskona1osciach", Paramitach) - w tym sensie, jakoby byly 
one ustopniowane ekskluzywnie, tzn. Ze kaZda z nich jest przes1ankll dla 
nast~pnej, wyzszej, i po osillgni~u tej "wyzszej" zostaje uniewainiona. 
Czy\i na przyk1ad tam, gdzie jest majtri czy karuna (wspolczucie), jakoby 
juZ nie by1a potrzebna dana (hojnosc, dawanie). W rzeczywistosci Paramity 
warunkujll si~ nawzajem, a ich hierarchiczna struktura ma charakter 
inkluzywny, tzn. "wyzsza" a b so r b uj e wszystkie "nii:sze", nie zas je 
un ice s t w i a (podobnie jak buddyjski eel soterio\ogicmy - nirwana - nie 
implikuje unieestwienia osobowego bytu, tylko jego absolutne w y p e 1
nienie w wymiarze ponadosobowym, poprzez zniesienie w1asciwych jed
nostkowemu Ja ograniczen i uwarunkowan). 

Billd de Lubaca w tej kwestii willZe si~ z powracajllCll c~sto na kartach 
jego studium sprawll dialektyki "prawdy zwyk1ej" (samwrytrisatja, "praw
da empirycma, uwiklana w swiat") i "prawdy absolutnej" (paramarthasa
tja). Jest to jedno z najwainiejszych i najtrudniejszych zagadnien buddyjs
kiej fJ..iozofii (szko1a Madhjamika, zaPoczlltkowana przez NagardZun~ w II 
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w.n.e.). To fakt, ze z punktu widzenia "prawdy absolutnej" wiedza, jak'l 
nam daje poznanie potoczne, jest falszywa; podobnie wszelkie wartosci, dla 
ktorych jest ona przeslank'l i fundamentem. TreSci'l " prawdy absolutnej" 
atoli jest zrozumienie, iz istot'l wszystkiego jest Pustosc (Sunjata), tzn. Ze 
byt rzeczy jest relatywny i relacyjny, czyli ze kaZda rzecz istnieje tylko 
w zale:inosci od innych, "niesubstancjalnie", ze zadnego substancjalnego 
Absolutu nie ma i i.e tedy nie istnieje zadna "Prawda Absolutna" (tzn. 
b¢'lca korelatem tegoz substancjalnego Absolutu). Konsekwencj'l takiej 
ontologii i gnoseologii jest zatem autonornia "prawdy wzgl¢nej" w przy
pisanej jej sferze empirycznej, a zgola nie - jak to zdaje siy rozumiee 
i sugerowae de Lubac - anihilacja tej sfery i przysluguj'lcych jej 
wartosci. Inaczej mowi'lc, buddyjskie Wszechwspolczucie i Wszechmilose 
- przyrnioty wlasciwe buddom, bodhisattwom i arhatom - bynajmniej nie 
uniewainiaj'l milosci i wspolczucia jako jednostkowego stosunku rni¢zy
osobowego. Wszak Budda Sakjamuni nadal w codziennych kontaktach 
traktuje swych uczniow tak, jak gdyby byli odrybnymi jednostkami, 
osobami - choe jako Oswiecony wie, iz trwale Ego to iluzja, wytwor 
(lingwistycznej) konwencji. Ba, nawet sam 0 sobie mowi nieraz "Ja" (choc 
woli poslugiwae siy trzeci'l osob'l). Ananda, choe jest arhatem, placze / 

uswiadamiaj'lc sobie, ze jego ukochany Mistrz wnet odejdzie (zob. Maha
parinirwanasutra). Inaczej mowi'lc, de Lubac, nie rozumiej'lc dialektyki 
samwryttisatja / paramarthasatja, nazbyt doslownie pojmuje buddyjsk'l 
tezy 0 zniszczeniu "Ja" i zbyt daleko id'lce wnioski z niej wyprowadza. 
W istocie "zniszczye Ego" oznacza w buddyzrnie po prostu "rozpoznae 
prawdziw'l natury Ego". W tej sytuacji oslawion'l "bezosobowosc" bud
dyjskiej majtril karuny uznae moma za wynik nieporozurnienia. Buddyj
ska rnilosc nie jest "bezosobowa", tylko "ponadosobowa" - a to wie1ka 
roZni.ca, taka mniej wiycej, jaka zachodzi rni¢zy negacj'l a negacj'l nega
cji. Znaczy on a, iz tandem majtri--karuna przezwyciyZyI wszelkie typowe 
dla osobowego stosunku ograniczenia (egoizm, ekskiuzywizm, interesow
nose), zachowuj'lc pelniy osobowego zaangazowania na rzecz wszystkich 
istot. Zrodlem takiej postawy jest przekonanie, iz wszystkie istoty s'l 
w swej najglybszej rzeczywistosci (Sunjata) tozsame miydzy 
sob'l. 

W swietle tego inaczej, niz to sugeruje de Lubac, wygl'lrla rowniez 
kwestia praktycznego aspektu buddyjskiego idealu etyki i milosci. Piy6 
przykazan, w istocie negatywnych, nie rna - wbrew obiegowym przekona
niom - charakteru czysto indywidualistycznego. W kanonie palijskim 
mamy ich sformulowanie rozszerzaj'lce, w1'lczaj'lce aspekt praktyczny 
i spoleczny, a wiyc: 1) nie wolno zabijae ani pozwalae innym na 
zabijanie,2) nie wolno krase ani pozwalae innym krase, itd. 
(Dhammikasutta, Suttanipata, II), przy czym zalecenia te obowi'lZuj'l 
rowniez swieckich wyznawcow. 0 dzialalnosci charytatywnej, prowadzonej 
na szerok'l skaly przez cesarza Asoky (III w. przed Chr.), wspomina sam de 
Lubac; dopowiedziee wypada, Ze nie tylko nie dzialo siy to "wbrew literze 

http:roZni.ca
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Dhannt;: Buddy.6 
Albowiem przyklad osobistego, praktycZllego stosunku do bliinich, 

stosunku opartego na milosci i wspolczuciu, dal sam Budda Sakjamuni; 
czytamy 0 tym w kanonie palijskim (Mahawagga VIII , 26). Oto jeden 
z bhikkhu leZy zlozony cit;:zk(l chorob(l, plywaj(lc we wlasnych odchodach, 
a zaden ze wspolbraci jakos nie kwapi sit;: z pomoc(l. Widz<lC to Budda wraz 
z Anand(l idzie do niego, aby wlasnorr;:cznie podnieSe go i obmye. Wypo
wiada przy tym slowa: "Kaidy, 0 mnisi, kto mn(l si~ opiekuje, niech tei: 
opiekuje si~ chorymi." Dziwnie swojskie musz(l wydac si~ te slowa rowniez 
uszom chrzeScijanina .. . I nie chadzi tu tylko 0 niesienie "nagiej", material
nej pomocy. Tak jak w Ewangelii, najwainiejsza jest intencja ("dyspozycja 
umyslu", powiedzialoby si~ po buddyjsku). Oto przy tej okazji Budda 
fonnuluje postulat tak zdumiewaj(lco "nowoczesny", i:e nawet dzis, w do
bie mozolnego wypracowywania przez rozmaite grupy zawodowe kodek
sow etyki profesjonalnej, musi on uderzae zupelnie niepowtarzalnym 
spiotem najtrzeZwiejszego pragmatyzmu z najszlachetniejszym altruizmem. 
Budda mowi: "lesli ten, kto opiekuje si~ chorym, czyni to n i e z milo sci, 
ale z z(ldzy zysku - jest n i e k 0 m pet e n t n y, nie nadaje si~ do swego 
zadania. Podobnie ten, kto wzdryga si~ na widok odchodow" itd. (tamze, 
27,7; podkr. I.K.). 

lednakze de Lubac rna racj~ pisz(lC, i:e co si~ tyczy spolecznego 
stosowania nakazu milosci, swiat buddyjski pozostal w tyle za chrzescijan
skim, choe nalezy wystrzegac si~ tutaj generalizowania, zwlaszcza zas 
wi<lzania tej sprawy z kwestiami scisle doktrynalnymi. Na przyldad w Ty
becie zawsze, przez dlugie wieki, ldasztory byly osrodkarni wiedzy i prak
tyki leczniczej i obslugiwaly w tym wzglt;:dzie cal(lludnosc. Ale sam Dalaj 
Lama przyznaje, ze w tej dziedzinie buddysci mog(l si~ ad chrzdcijan wiele 
nauczyc - nie popadaj(lc zreszt(l w konflikt z wlasn(l doktryn(l, przeciwnie, 
reaktywuj(lc tradycj~, ktora istniala rowniez w buddyzmie. 

Prawd(l jest tez, ze majtri l(lczy si~ ze stanem ducha zwanym potocznie 
"zoboj~tnieniem". Przy interpretacji tego tenninu trzeba bye wszaki:e ostroz
nyrn i pami~taC 0 mo:i:liwosci wprowadzenia zam~tu przez sam<l forrn~ 
slowa. Na przyklad lacinskie indifferentia czy francuskie indifference 
(prefiks in-) sugeruj(l cos negatywnego, jakis ,jednakowy brak zainteresowa
nia wszystkirn". Za to niemieckie Gleichmut ezy rosyjskie rawnoduszje S(l 
konotatywnie neutralne, mog<l zatem OZllaczae jednakow(l (Zyczliw:D postaw~ 
wobec wszystkiego naokol- tak jak "oboj~tne" jest slonce, poniewaZ swiatlem 
swoim i cieplem obdziela zarowno zlych, jak i dobrych. Takie wlaSnie 
znaczenie rna tennin palijski upekkha, stosowany w buddyzrnie Therawady dla 
oddania "zoboj~tnienia". Milosc bodhisattwy (metta) do wszystkich stworzen 
jest wlaSniejakoby ow blask i cieplo slonca (zreszt(l nieraz z tym porownaniem 
spotykamy si~ w buddyjskich pismach - por. np. Sikszasamuczczaja). 

• Asoka budowal lecmice nie l)'lko dla ludzi . ale rowniei. dla zwie~t. Pierwszy to chyba 
w dziejach znany przypadek tego rodzaju. 
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Podobne nieporozumienie dotyczy sprawy pokrewnej - oderwania si~ 
od swiata, "ponadswiatowosci" bodhisattwy, rzekomo uniemoiliwiaj~j 
mu milowanie wszystkich istot i kai:dej z osobna, pozwalaj~j mu zaS CO 

najwYZej spogl,!dac z litosci,! "w dol", na cierpi,!ce rzesze maluczkich. To 
prawda, S,! w pismach buddyjskich licme miejsca (np. w Dhammapadzie), 
ktorych doslowna interpretacja moglaby uprawniae do wyci,!gni~a takie
go wniosku. Jednakie mow trzeba tu miec w pami~ rozmaite poziomy 
interpretacji i rome fazy ewolucji buddyzmu. W Mahajanie "ponad
swiatowosc" (lokottara) bodhisattwy jest technicmym kwalifikatorem sta
nu, jaki osi,!ga on w czwartej dhjanie (enstazie medytacyjnej), czemu na 
plaszczyinie epistemologicmej odpowiada doswiadczenie "prawdy absolut
nej". Dopiero w tym stanie milosc bodhisattwy wypcln.ia si~, przekracza 
bowiem osobowe ograniczenia i staje si~ "oboj~tna" - tak jak oboj~tne jest 
slOilce. Nie iiby odgradzalo to bodhisattw~ od konkretnego cierpienia 
konkretnej Zywej istoty. W sutrze Akszajamati czytamy, Ze gdy ktos 
w potrzebie przychodzi z daleka, naleZy przerwac nawet zaawansowan'! 
praktyk~ medytacyjn,!, aby mu pom6c - czyli Ze trzeba przedloiyc cnot~ 
"niZsz,!" (dana) nad "wyZsz,!" (dhjana, sUa) (cyt. w Sikszasamuczczaja, 
s. 12). Jak pisze Yoshinori Takeuchi, "swiadomosc buddyjska, ktora 
przeszla wszystkie cztery szczeble gl~bokiej medytacji, moZe rowniei: zrezy
gnowac z tej medytacyjnej postawy, aby zwrocic si~ ku serdecznej trosce 
cierpi,!cych, nie trac,!c przy tym najwyZszej religijnej blogoSci". 7 W ten 
sposob japonski uczony komentuje slowa Mistrza Eckharta z jednego 
z kazan niemieckich: "Gdyby czlowiek w takie popadl zachwycenie, jak sw. 
Pawcl, a wiedzialby 0 chorym potrzebuj,!cym od niego lyiki zupy, to za 
daleko lepsze uwaialb ym, jeSlibys tego zachwycenia si~ wyrzekl, aby 
z wi~ksz,! rnilosci,! usluiyc potrzebuj'!cemu". Jesli jui padlo tu imi~ Mistrza 
Eckharta, to zacytujmy inne jeszcze jego slowa. Otoi 0 "oderwaniu si~ od 
swiata" i "oboj~tnosci" mowi on tak: "Odosobnienie [nie najlepsze to 
tlumaczenie niemieckiego Abgeschiedenheit - I.K.] wynosz~ nawet ponad 
milosierdzie, to bowiem polega na sprowadzaj,!cym do serca smutek 
wychodzeniu z siebie i zbliianiu si~ do ulomnosci drugiego. Odosobnienie 
wolne jest od tego, pozostaje w sobie samym i nic nie moie go zasmucic. 
Bo dopoki cos moie czlowieka zasmucic, jego postawa nie jest wlasciwa. 
Krotko mowi,!c: gdy przygl,!dam si~ wszystkim cnotom, iadna nie wydaje 
mi si~ wolna od skazy, iadna tez tak nie wi'!ie z Bogiem jak 
odosobnienie"8 (podkr. I.K.). Te slowa Mistrza Eckharta niemal dokladnie 
opisuj,! tresci buddyjskiej tetrady metta (milosc) - karuna (wspolczucie) 
- mudita (wspolradowanie si~) - upekkha (zoboj~tnienie, oderwanie) i wza
jernne ich relacje. Takeuchi komentuje to nast~puj,!co: "JeSli rozpatrujemy 
milosc jako cos w sobie, natorniast wspolczucie i wspolradosc jako cos dla 

, Yoshioori Takeuchi, P,obleme de, Versenkung im Ur-Buddhismus, Joachim Wach Vor
lesuogeo, II, Leideo, E.J. Brill, 1972, s. 57. 

8 Mistrz Eckhart, T,aklaly . 0 odosobnie"iu, przel. i opr. W. Szymooa OP, Pozoan 1987, 
s. 156. 

http:wypcln.ia
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siebie, to zoboj~tnienie powinni&mY bodaj uwazae za cos zarazem w sobie 
i dla siebie. Jak wedIe Eckharta oderwanie si~ ("odosobnienie" w cyto
wanym polskim przekladzie -I.K.) stoi ponad miloscill" tak tez zoboj~t
nienie stoi ponad miloscill" wspolczuciem i wspolradoscill,. "9 Wamy jest 
tutaj jeszcze jeden aspekt buddyjskiej milosci, 0 ktorym de Lubac nie 
wspomina: jest to "wspolradowanie si~" (mudita) bodhisattwy widokiem 
istot osill,gajl!Cych zbawienie, ale i jego radose z powodu wszelkiej ich 
pomyslnosci, osill,gania przez nie tego, co same uwai:ajll, za dobro. I to 
mirno, iz tenze bodhisattwa swiadom juz jest iluzorycznosci (z punktu 
widzenia paramarthasatj/) zarowno ich ,ja", jak i przedmiotu ich zabiegow 
oraz dll,zen. 

Nie jest wi~ tak, jak sll,dzi de Lubac, ii: abstrakcyjna "prawda 
absolutna" unicestwia w buddyzmie moZliwose milosci, przenoszll,c jll, 
w jakll,s zimnll" ponadludzkll, sfer~. Natomiast rna autor calkowitll, racj~ 
twierdzll,c, iz milose w buddyzmie "odpowiada innej idei, zajmuje inne 
miejsce w innym systemie zbawczym". Szczegolnie trafne jest jego spo
strzei:enie, Ze milose buddyjska nie jest celem sarna w sobie, lecz pelni rol~ 
instrurnentalnll, - rna mianowicie pomagae innym w przezwyci~Zeniu cier
pienia, "podmiotowi" zas - w przezwyci~Zeniu ograniczen wlasnego "Ja". 
Buddyzm jest religill, zorientowanll, poniekll,d skrajnie pragrnatycznie: celem 
najwyzszym jest dla buddysty zbawienie, a wszystko inne liczy si~ tylko 
o tyle, 0 ile pomaga (bll,dz przeszkadza) w dziele zbawienia. Dotyczy to nie 
tylko poszczegolnych wartosci czy cnot, lecz i sarnej Dharrny (por. slynna 
przypowiese 0 tratwie). Nadto wedIe buddyjskiej antropologii czlowiek nie 
jest bynajmniej "krolem stworzenia" w sensie starotestarnentowym, nie 
zajmuje w swiecie pozycji istotowo odr~bnej i ontologicznie wyroi:nionej. 
Owszem, jest istotll, najbardziej skll,dinll,d uprzywilejowanll" g6rujl!ClI, nawet 
nad bogami - ale tylko dlatego, ze jako byt cielesno-rozumno-duchowy 
skuteczniej niz wszelkie inne istoty moze si~ trudzie okolo wlasnego 
najwyi:szego dobra. Czlowiek w buddyzmie to wi~, z jednej strony, 
posiadacz "cennego ludzkiego ciala", ktore moZe bye dian "lodzill, prze
prawiajll,cll, go na drugi brzeg oceanu cierpienia" - ale tei: "cuchnll,cy worek 
kosci, mi~sa i sluzu", istota podlegla cierpieniu, rozkladowi i smierci, 
n~dzna jak wszystkie inne. Wielka - i n~dzna. ("Czymi:e jest czlowiek, ze 
o nim pami~tasz?") Stll,d jest oczywiste, Ze istotnie blizni nie moZe bye w tej 
religii obiektem "milosci dla niego samego". Czyz jednak w tym punkcie 
roi:nica mi¢zy buddyzmem a chrzeScijanstwem doprawdy jest tak drama
tyczna, jak sugeruje to autor? Czy chrzeScijanin kochajll,cy kogokolwiek 
- oprocz Boga - dla niego sarnego nie jest bliski balwochwalstwa? Trudno 
spierae si~ w tej materii ze znakomitym teologiem, ale zdaje mi si~, ze 
chrzeScijanin rna kochae blizniego "jak siebie sarnego" 0 tyle, 0 ile wszyscy 
"synowie ludzcy" sll, dzieemi tego sarnego jedynego Boga, urobionymi n a 
Jego ob.raz i podobienstwo. Albowiem, jak mowil Jezus w Ewan

• Y. Takeuchi, dz. cyl., s. 60. 
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gelii (Mk 10,17) "sam w sobie" "dobry jest tylko Bog". W religii, ktorej 
punktem eentralnym jest Bog osobowy, Stworca i miluj'!cy swe stworzenie 
Ojciec, milose jako wi(:z mi(:dzy nimi jest czyms oczywistym. Nie moina 
jednak przeoczye faktu, ze wartosci,! najwyzsz,! - rowniez takiej religii 
- jest zbawienie. "Kochaj - i rob, co cheesz" - mawial sw. Augustyn. 
Wi(:c moze: kochaj - a b(:dziesz zbawiony. Milose to w chrzescijanstwie 
najwyzsza droga zbawcza - ale tez tylko droga, a wi(:C poniek,!d in
strument. 

W buddyzmie, w ktorym nie rna osobowego Boga-Stworcy-Miluj,!eego 
Ojca i ktory wychcxlzi cxl fundamentalnie odmiennej niz zydowska intuicji 
ontologicznej (swiat nie jest "dobry", lecz radykalnie "bolesny"), milosc 
pojmowana jako eel sam w sobie nie rna oczywiscie iadnej racji bytu, 
bylaby czyms bezsensownym. Jednakie buddyjska majtri rna wartosc 
bardzo wysok'! (0 czym byla juz mowa) gdyi prowadzi nas "w gorf', ku 
wyiszym poziomom rozumienia i wyiszym jeszcze nii ona wartosciom 
(gnosis) , jest wit:c r6wniez "drog,! zbawcz'!" i w caloksztalcie systemu 
buddyjskiego odgrywa rol(: podobn,! jak charitas w kontekscie chrzescijan
stwa - tyle, Ze inne miejsee w nim zajmuje (bo i cary system inaczej jest 
skonstruowany i na innym fundamencie). "Pust'!" buddyjska milose staje 
si(: dopiero jako korelat "prawdy absolutnej" w sensie powyzej zanalizowa
nym (tzn. jako przezwyci(:zenie ograniczen, wypelnienie w wymiarze po
nadosobowym). Jest tak, poniewaz poj¢e Pustki (Sunjata) jest w Mahaja
nie rownoznaczne nie z Nihil, lecz z Nihil-Pleroma. T(: nadzwyczaj istotn,! 
okolicznose z dziedziny ontologii buddyjskiej de Lubac zdaje si(: przeoczae, 
totei jego krytyka buddyjskiej pary metta-karuna (milos6-milosierdzie) 
"bez obiektu" (analambana-karuna) do zludzenia przypomina zarzuty 
kierowane nieraz pod adresem na przyklad zakonnikow ze zgromadzen 
kontemplacyjnych, Ze modi,! si(: i medytuj,! zamiast pojsc piel(:gnowae 
chorych lub uprawiae rol(:. 

Niezdolnose zrozumienia religii buddyjskiej w jej wlasnym kontekscie, 
sklonnose natomiast do jej mierzenia wlasn,! religijn,! miar,! kulminuje u de 
Lubaca stwierdzeniem nast(:puj,!cym: "Tutaj, jak i wsz(:dzie indziej w bud
dyzmie, bolesnie daje si(: cxlczuc brak Boga rzeczywistego, Boga Zywego, 
Boga Milosci." Zdanie to rozmija si(: z rzeczywistosci,! w sposob uderzaj,!
cy. Kirnze jest bowiem podmiot tego bolu? Z pewnosci,! nie buddyst'!, gdyz 
jdliby faktycznie brak "Boga Zywego, Boga Milosci" bardzo mu do
skwieral, to zapewne alba by sobie takiego Boga wykreowal (co istotnie 
stalo si(: w niektorych sektach poznobuddyjskich, np. w amidyzmie), albo 
by zmienil religi(:. Gdyby atoli taki Bog zaistnial w buddyzmie, buddyzm 
bylby juz zapewne nie buddyzmem, lecz prawdopodobnie chrzescijan
stwem, gdyz, jak si(: juz powiedzialo, pod mnostwem innych wzgl(:dow S,! 
to religie bardzo do siebie podobne. Trudno si(: oprzee refleksji, iz sposob 
myslenia, postawa, jaka w tym niewinnym z pozoru zdaniu-westchnieniu 
dochodzi do glosu, daleka jest jeszcze cxl ducha II Soboru Watykanskiego 
(ktorego jednym z Ojc6w Henri de Lubac mial s~(: stae dziesi(:e lat po 
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napisaniu tych slow). I trudno tez pozbyc si~ wraZenia, iz jest cos 
t e 0 10 g i czn i e ni e p o p ra wn eg 0 w tyro uporczywyro utozsamianiu 
przez de Lubaca milosci (ostatecznie tylko jednego z nieskonczenie wielu 
aspektow niedost~nej nam przeciez istoty Boga) z Bogiem tout court. Iesli 
bowiem "Bog jest Miloscill,", to zapewne nie wylll,cznie Milosci '!,; a ktoz 
z cal'!, pewnosci'!, orzeknie 0 miejscu i znaczeniu tego boskiego atrybutu 
w calosci Bozej ekonomii? 

N ajmniej bodaj przekonujll,cy jest de Lub ac, gdy w swojej polernice 
z buddyjsk'!, teori'!, i praktyk'!, milo sci (gdyz jego wyw6d stopniowo nabiera 
coraz wyrainiej charakteru polemicznego) odwoluje si~ do kryteriow 
literackich czerpanych , rzecz jasna, z tradycji "wysokiej" kultury 
europejskiej . Nic w tym dziwnego, Ze subtelnego Francuza, wykarmionego 
najpozywniejszymi treSciami wielkiej literatury antycznej i nowoZytnej razi 
rozwlekly styl, nie konczll,ce si~ powtorzenia, ubostwo alegorii sprowadza
jll,cych si~ do kilku cliches, bombastycznosc porownan, nieznosna dla 
wyrafinowanego smaku mieszanina elementow monstrualnych z grotes
kowo-dziecinnymi, naiwnosc itp., itd. - ktorymi to cechami niema! na 
kazdym kroku odznaczajll, si~ pisma buddyjskie, sprawiaj'I,C, ze ich lektura 
bywa dla Europejczyka ci~zk'!, prob'!,. Dobrze rozumiem de Lubaca i jego 
odczucia w zasadzie podzielam. IednakZe znakomity teolog, sam subtelny 
pisarz, nazbyt pochopnie wlasne kryteria e s te t yczn e czyni argumentami 
mer y tor y c z n y m i majll,cymi dowieSc przyj~tej a priori tezy. S~k w tym, 
Ze do istoty roztrzll,sanej tu kwestii nie wnoszll, one nic, po drugie zas 
obciilZone Sll, grzechem europocentryzmu i anachronizmu, po trzecie - s'!, 
obosieczne. Ostatecznie i w naszej, chrzeScijanskiej literaturze religijnej (np. 
hagiograficznej) niemalo da si~ znalezc przykladow porownan i obrazowa
nia razlI,cego nasz dzisiejszy smak; monstruosites trafiajll, si~ w Starym 
Testamencie i w Apokalipsie, a styl Ewangelii musial swym prymitywiz
mem (dzis powiemy: czystoscill, i prostotll,) razic smak wykwintnego Rzy
mianina z II-III wieku. 

Moina ostatecznie, jak pisze de Lubac, "usmiechac si~ wid z'!,c wysilki 
Buddy, aby nawracac w~ze, ptaki, upiory, harpie i najrozmaitsze twory 
wymyslone przez Hindus6w", ale w takim razie pod obnie trzeba by 
skwitowac analogiczne trudy sw. Franciszka, wyglaszaj '!,cego kazanie do 
ryb ... Buduj'!,ce historie z Dzatak nie s'!, bardziej przesadne i "fantasty
czne" niz niektore opowiesci I akuba de Voragine. De Lubac zdaje si~ 
zapominac, ze buddyzm jest religi'!, orientain'!" wyroslll, z orien
talnego kulturowego podloza, charakterystyczne zas cechy stylu tekstow 
buddyjskich (dluZyzny, powtorzenia, emfaza) wyksztalcily si~ w zwi'!,zku 
z wyl'!,cznie ustnym charakterem nauczania Buddy. (Interesuj'!,co pisal 
o tyro juz Oldenberg, ponad 100 lat temu, w swej ksi'!,zce 0 Buddzie, 
z ktorej cytatem zresztll, de Lubac swoje studium otwiera; szkoda, ze snadz 
niezbyt dpkladnie przeczytal rozdzial Spos6b nauczania Buddy). To praw
da, ze nam, ludziom Zachodu, "nieludzki" altruizm ksi~cia Wiswantary 
z przytoczonej przez de Lubaca legendy moze nawet wydac si~ grotes
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kOwylO, ale na przyklad w Tybecie, gdzie przerobiono ty opoWlesc na 
"sztuky teatraln~", od wiekow budzi ona w widzach najiywsze reakcje, 
mimo iz jej przedstawienie trwa przez kilka dni po wiele godzin z rz¢u. 

Najwidoczniej pod wrai:eniern wzmiankowanych wyi:ej, szczegolnych 
cech buddyjskiej stylistyki i poetyki sutr oraz diatak (a zwlaszcza tekstow 
po:iniejszych, jak Lalitawistara), de Lubac sklonny jest uwaZae propagowa
ne przez buddyzm idealy i wartosci za oderwane od Zycia, abstrakcyjne, 
niemoZliwe do realizacji. Prowadzi go to do stwierdzenia: "wskutek tej 
wybujalej przesady sam ideal konstruowany przez buddyjsk~ wyobrainiy 
stawal siy niewykonalny". Wysoce ryzykowna to teza, bo przeciez "ideal" 
juz z definicji implikujejak~ "przesady", ajdli okazuje siy niewykonalny, 
to bodaj z innych powodow, jako ze dla wyznawcow pelnych wiary 
i zarliwoSci "przesada" w sfonnulowaniu idearu na ogol nie bywa wielk~ 
przeszkod~ w d~i:eniu do doskonalosci. Z drugiej strony, jak wiadomo 
z ewangelicznej przypowiesci 0 bogatym mlodziencu, nawet ideal sfor
rnulowany dose umiarkowanie Crt) - "sprzedaj swoje mien ie, rozdaj ubo
giro i pojdz za Mn~" - dla wielu z nas okazuje siy ponad sily. 

Czas podsumowae te rozwazania. S~dzy, i:e najglybszym irodlem 
bl¢nego odczytania przez de Lubaca glownych idei i wartosci buddyzmu 
jest nie podlegaj~cy dlan dyskusji pewnik 0 falszywosci wszystkich religii 
poza chrzescijansk~. Poniewaz z drugiej strony deklaruje siy on wielokrot
nie jako sympatyk buddyzmu, zmusza go to do przyjycia tezy, iz Dhanna 
Buddy tak siy rna do chrystianizmu jak senne marzenie do rzeczywistosci. 
"Buddyzm miewal niekiedy przeczucie prawdziwego Boga - pisze de Lubac 
- Wielcy, darz~cy pomoq bodhisattwowie s~ jak gdyby dalekimi, nieuch
wytnymi, nierealnymi prefiguracjami (podkr. moje, I.K.) Chrys
tusa." Otoz pogl~d, jakoby buddyzm byl "prefiguracj~", czy nawet wczes
niejsz~ form~ chrzescijanstwa avant la lettre, oraz ze "idea osobowa, boskie 
Slowo" to "wyzsze" forrny religii - byl dose powszechny w XIX wieku 
i nosi piytno ewolucjonizmu spod znaku Eduarda von Hartmanna. Pogl~d 
ten, jak juz pisalem wyi:ej, oparty jest wszelako na kompletnym nieporozu
mieniu; de Lubacowi uniemoZliwil on prawidlow~ oceny buddyzmu - to 
znaczy jako religii odrybnej, autonornicznej, ktora jej wyznawcom naj
zupelniej wystarcza. 

De Lubac grzeszy rowniez - jak to siy jui powiedzialo - przeciw 
przyjytej przez siebie metodzie. Gdyby jego komparatystyka miala bye 
rzetelna, to z idearni wyrazanymi w sutrach buddyjskich, w pisrnach 
Czandrakirtiego, Santidewy, Asangi itd. (kt6rych obficie cytuje) zestawiae 
powinien byl raczej nie dzisiejsze chrzescijanskie wyobrai:enia 0 rnilosci 
bli:iniego tudziez stosown~ praxis, lecz idee wspolczesnych tamtym indyj
skim m¢rcom Ojc6w Kosciola II - choeby sw. Augustyna albo rnistykow, 
jak Eckharta. Czy Augustynskie pojmowanie rnilosci moglibysmy dzis bez 

10 To zresztlj lei; bodaj tylko "kwestia gustu". Oldenberg (dz. cyt., s. 286 in) przytaC11l 
utr~an& w tejre samej stylistyce histori~ ksi~cia Kunali, ale oceDia jll bardzo wysoko. 

1 Interesujllce i liczne analogie zoalazlby u Ojc6w Greckicb i ~ prawoslawiu. 
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reszty zaakceptowae? Z dzisiejszym chrzescijanskim modelem ewangelicz
nej charitas nalezaloby zatem zestawiae raczej neobuddyzm Ambedkara, 
postuluj~cego mHosc "pozytywn~", dzialaj~~, 0 wyrainych akcentach 
spolecznych (przywrocenie godnoSci ludzkiej "niedotykalnym", z ktorych 
neszt~ ten wybitny polityk sam si~ wywodzil) . 

• 
Konkluduj~c, przedsi~zi~t~ przez de Lubaca analiz~ porownawcz~ 

mettal charitas wypada w sumie uznae za nieudan~. Choe przygotowal si~ 
do niej bardzo starannie, buduj~c imponuj~cy warsztat erudycyjny, koniec 
koncow okazal si~ niezdolny do przelamania w sobie ograniczen wynikaj~
cych z "archaicznej" juz dzis (bo przedsoborowej) postawy, zgodnie z ktor~ 
"rue ma zbawienia poza Kosciolem", a prawda jest monopolem jednej tylko 
religii . Jego stanowcze zapewnienie, iz "Budd a chybil swojego celu", iz ,jego 
Prawo to ilu2ja" oraz Ze ,jego tratwa ugr~zla na mieliinie", dzis nawet 
wielu chrzeScijaninom musz~ si~ wydae co najrnniej przedwczesne. Jest to 
proba nieudana, bo udana prawdopodobnie bye nie mo~a; jesli zaj~lem si~ 
ni~ tak szczegolowo, to w celu zilustrowania wie1ce znarniennej dla prze
szlych epok metody apologetycznej polegaj~cej glownie na deprecjonowaniu 
innych doktryn religijnych, nawet jeSli czyni si~ to "w r~kawiczkach". 
Radyka1n~ zmian~ tej sytuacji przyniosl dopiero II Sobor Watykanski . 

• Po Soborze 

Nietrudno spostrzec, iz postawa, jakiej charakterystyczn~ egzemplifika
cj~jest ta naszkicowana wyzej, pod znakiem zapytania stawiala moZliwose, 
ba, wr~cz celowosc teologicznego dialogu chrzeScijanstwa z buddyzmem. 
I to mimo iz ksi~zki de Lubaca 0 tej religii, a takze jego osobisty stosunek 
do Dharmy, s~ swiadectwem ogromnego post~pu wobec etapu wczdniej
szego. Jak jednak widzielismy, nawet Zyczliwosc dla buddyzmu, wsparta 
niemal~ 0 nim wiedz~, nie wystarcza, aby mogl zaistnie6 prawdziwy 
mi¢zyreligijny dialog - to znaczy rozmowa dwu rownoprawnych part
nerow, ktorzy nie zaczynaj~ od wytykania sobie nawzajem gorsz~cych 
rozbiei:nosci mi¢zy liter~ doktryny a praktyk~, nie usiluj~ nawracac si~ 
wzajernnie czy wykazywac sobie nawzajem wyzszose wlasnej religii, lecz 
w poszanowaniu odr~bnoSci partnera staraj~ si~ najpierw moZliwie dobrze 
poj~e go "na jego wlasnym gruncie" (przy czym bodaj nieuchronne jest tu 
czasowe "branie w nawias" wlasnej religijnej tozsamosci). 

Trzeba tu wspomniec 0 pewnej "asymetrii" pozycji obu stron dialogu 
chrzdcijansko-buddyjskiego. Sposrod wszystkich wielkich religii buddyzm 
to dla chrzeScijanstwa partner z pewnosci~ najtrudniejszy. Niezwykle 
wymowny jest fakt, ze rnimo dlugotrwalych wysilkow rozmaitych Kos
ciolow chi"zeScijanskich dzialalnosc misyjna wlasnie na obszarach buddyj
skich notowala zawsze sukcesy najskromniejsze, tak skromne, ze wlasciwie 
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moina tu mowic 0 poraZce - i to bynajmniej nie wskutek jakichs specjal
nych przesladowan czy administracyjnych utrudnien. Heinz Bechert pisze: 

NowoZytna ehrzescijatiska teologia Zaehodu nigdy ehyba przy spotkaniu 
z religi ll, nieehrzeseijatiskll, nie musiala od samego poezll,tku zmagac si~ 
z takimi trudnoseiami w dziedzinie argumentow, jak w przypadku buddyz
mu; bodaj tei: w iadnej innej podobnej sytuaeji , gdy w orbit~ tej teologii 
wdzieraly si~ "ohee" idee, nie upatrywala ona w nieh tak radykalnego 
wyzwania dla swego wlasnego, mocno ugruntowanego prawa do oferowania 
jedynej altematywy dla ateizmu.lZ 

S~ to bardzo celne slowa. Tak, buddyzm jest poniek~d wyzwaniem dla 
chrystianizmu w stopniu 0 wiele wi~kszym niz inne wielkie religie, choc 
z pewnosci ~ nie stanowi dla niego zagrozenia - jak zreszt~ nieraz w swiecie 
chrzescijanskim siy s~dzi . Taki s~d rodzi po stronie chrzescijanskiej niepo
trzebn~ nerwowosc, ktora - jak pisze Bechert - niekiedy ind ukuje podobne 
nastroje po drugiej stronie. 

Wspomniana przeze mnie asymetria polega na tym, iz chrzeScijanstwo 
stanowi dla buddyzmu "wyzwanie" w mniejszym stopniu niz vice versa. 
Instrumentalny sposob traktowania Dharmy przez buddyst~ (ktor~, niby 
lodz alba tratwy, przeprawiaj~q go na drugi brzeg, porzuea, by dalej 
w¢rowac samodzielnie); eyklieznosc pojawiania siy buddow, ktorzy s~ 
tylko Nauczycielami reaktywuj~eymi zbawez~ Nauky istniej~q odwieeznie 
(sanatana Dharma, doctrina perennis) (w odroinieniu od jednorazowosci 
i niepowtarzalnosci Chrystusa i Jego or¢zia); przepowiednia samego 
Buddy, iz jego Dharma wnet juz podupadnie i b¢zie zapomniana, gdyz 
ludzkosc wkroezyla w kal ijugfl, "wiek ciemny"; brak centralnego urz¢u 
nauczycielskiego, "mistyeznosc" buddyzmu w odroinieniu od "profetyez
nosci" chrzeseijanstwa - wszystko to sprawia, ze buddysci z 0 wiele 
mniejszym niepokojem przyjmuj~ w swoieh krajaeh nawroeenia na inne 
religie. Sprawia to rowniez, iz buddyscie nikt i nie nie wzbrania, powiedz
my, czcic Chrystusa jako bodhisattwy (co tez niekiedy zachodzi) oraz 
- ogolniej - prob budowania synkretyzmu buddyjsko--chrzescijanskiego 
(jak na wzor synkretyzmu buddyjsko-szintoistycznego, buddyjsko- taois
tyeznego itd.). Dobry buddysta moze probowac bye dobrym ehrzeseijani
nem. Sytuaeja odwrotna nie jest, jak wiadomo, moZliwa. 

Wydawaloby si~ zatem, iz opisane okolieznosci z gory zawyiaj~ "pole 
manewru" jednego z partnerow i i:e moze to utrudnic di alog - a przeciez 
rozwija siy on tak dynarnieznie jak z zadn~ inn~ religi~ . Aby wszelako 
mogly zaistniec do niego warunki, w samym Kosciele katoliekim musiala 
nast~pie fundamentalna zmiana w jego postawie wobec innyeh religii . 

W toez~eym siy obecnie dialogu ehrzescijanstwa z buddyzmem moina 
wyroznic z grubsza trzy glowne nurty (ezysto zreszt~ zaehodz~ee na siebie). 
A wiyc, po pierwsze, dyskurs stricte teologiezno-filozofiezny na wysokim 

II H. Kung i in., dz. cyt. , s. 564 . Opracowujllc tie ~6 artykulu korzystaiem gl6woie Z !ego 
dziela; do ni ego odsylajll cytaty w dalszym cillgu. 

http:ateizmu.lZ
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poziomie abstrakcji. Dotyczy on fundamentalnych dla obu religii poj~, 
takich jak Bog a Sunjata, Chrystus a Budda, Nirwana a Krolestwo Boze, 
Dusza, Ja, ontologiczny status osoby, Zycie posmiertne, Karman a wolnosc 
woli i Laska, itd. Najwybitniejszymi uczestnikami tego nurtu Slj, Hans 
Waldenfels, Masao Abe, Hans Kung, Paul Tillich, Heinrich Dumoulin, 
Hugo Enomiya-Lassalle, Luis A. de Silva, Nyanaponika Thera. 1J Dziala
nia na szerszlj, skal~ podejmujlj, specjalne instytuty, zwlaszcza w Azji 
(Kolombo, Nagoya, Tokio, Hong- Kong, Kioto). Na naszym terenie 
odnotowac trzeba aktywnosc osrodka Ksi~Zy Werbistow w Pieni~mie. 

Drugim jest nurt szeroko poj~tego ekumenizmu, zorientowanego na 
umacnianie pokoju na swiecie. W jego ramach ozywionlj, dzialalnosc 
rozwijajlj, takie organizacje jak World Conference on Religion and Peace, 
World Congress of Faith i Swiatowa Rada Kosciolow. Do niego rowniez 
chyba przyjdzie zaliczyc powszechnie znane inicjatywy Stolicy Swi~tej 
(spotkania modlitewne itd.). 

Nurt trzeci to dzialalnosc myslicieli religijnych zmierzajlj,ca do wy
pracowania podstaw doktrynalnych nowej, uniwersalnej "religii przyszlo
sci" . Wychodzlj, oni z zalozenia, Ze wszystkie religie Slj, tylko roi:nymi 
historycznymi formami tego samego, jednego, uniwersalnego Objawienia, 
i ze nadeszla pora - wobec stopniowego uwi lj,du konfesji instytucjonalnych 
- na ich ponowne zjednoczenie. Buddyzm i chrzescijanstwo Slj, w tej 
perspektywie tylko dwoma - obok islamu, judaizmu i hinduizmu - elemen
tami postulowanej syntezy. Ten typ refleksji 0 religiach szczegolnie wielu 
zwolennikow ma na Wschodzie. Najznamienitszymi jego reprezentantami 
slj, o. Bede Griffiths (zmarly niedawno)l4 i Raimundo Panikkar. 

Dla celow tego szkicu najwamiejszy jest pierwszy z wymienionych 
prlj,dow. Poniewaz obecny stan chrzescijanskiej refleksji teologicznej 0 bud
dyzmie najpelniej bodaj i w sposob najbardziej wywazony reprezentuje 
mysl Hansa Kunga, jlj, wlasnie postaram si~ pokrotce zreferowac. 

Teolog ten przyjmuje w swych rozwazaniach postaw~ hermeneutycznlj, 
calkowicie juz nowoczesnlj" tzn. probuje zrozumiec buddyzm w jego 
wlasnym kontekscie, przy porownaniach zas obu religii nie wykracza poza 
okreslenie miejsca i funkcji k1uczowych elementow obu system ow w calo
ksztalcie tychze. Stosuje przy tym "empati~ hermeneutycznlj,", czyli na
przemiennosc punktu widzenia: fakty buddyjskie naswietla ze stanowiska 
chrzescijanskiego, nast~pnie buddyjskiego i odwrotnie. Charakterystycznlj, 
cechlj, metody Kunga, zmierzajlj,cego cilj,gle i uporczywie do wyszukiwania 
podobienstw mi¢zy obiema religiami, jest tei: czerpanie z dorobku euro
pejskiej, nowoczesnej nauki. Faktem jest, ze buddyjska dynamistyczna 
ontologia (swiat jako nieustanny proces, potok dharm) ma wiele wspolnego 
ze wspolczesnlj, fizyklj, czlj,stek elementamych, buddyjskie zas pojmowanie 

II Z pewnoscill jednym z najbardziej tw6rczych uczestnikow tego dialogu stalby si~ Thomas 
Merton, gdyby nie jego przedwczesna Smierc. Do takiego wniosku upowainia analiza jego 
zapiskow w Dzienniku azjatyckim; stanowill one jakby surowiec gromadzony z my§lll 0 owym 
di alogu. 

14 Par. mojll recen2;j~ z jego ksi¢i A New Vision of R£ality, "Znak", 470. 
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"Ja" znakomicie wspolgra z pogllldami niektorych wspotczesnych antro
pologow (Buber, Levin as), wedle ktorych "Ja" rna charakter relacyjny, 
konstytuuje si~ bowiem w relacjach z "Ty" (czyli innym "Ja"). 

Na ponad stu stronach swego wywodu Kung gruntownie omawia 
podstawowe kategorie, poj~cia i zagadnienia teologicme, eklezjalne, his
torycme i filozoficme chrzeScijanstwa i buddyzmu, nie pomijajllc tei ich 
aspektow spolecznych. Zaczyna od odnotowania nader licznych podo
bienstw i zbieinosci mi¢zy obiema religiami, przy czym formuruje kilka 
wysoce oryginalnych, nav:et odkrywczych koncepcji. Co si~ na przyldad 
tyczy historycmego rozwoju obu religii, wprowadza poj~e "zmiany 
paradygmatycznej" (Paradigmenwechsel), ktora to koncepcja mowi, ii 
buddyzm i chrzeScijanstwo wykazujll w swej ewolucji uderzajllce paraiele. 
Wbrew pogllldom dosc powszechnym nawet wsrOd specjalistow-buddolo
gow - i samych wyznawcow buddyzmu - KUng przekonujllco uzasadnia 
tez~ 0 macznie wiykszej, nii siy to zwykle przyjmuje, wadze historycmoSci 
osoby i poslannictwa Gautamy Buddy. Takie stanowisko dyktuje mu, 
rzecz jasna, jego zachodnia, historycmie uwarunkowana mentainosc. Na
tychmiast wszakZe (pamiytajllc zresztll chyba rowniei 0 J 7,16) zmienia 
optyky na "orientainll" - i oto patrzllc z tej perspektywy dostrzega 
i dowartosciowuje ponadhistorycmy, wieczysty wymiar nauki Chrystusa, 
piSZllc: "Nauka chrzeScijanska nie dlatego jest prawdziwa, ie oglosil jll 
Chrystus, lecz Chrystus glosil jll dlatego, Ze jest prawdziwa" (s. 446). 
Wyliczajllc drugi szereg czynnikow rozmaitego porzlldku, sprawiajllcych 
lllC2l1ie, ii obaj N auczyciele Sll 0 wiele bliisi sobie nii jakimkolwiek innym 
zaloiycielom wielkich religii, Kung wszakZe skrupulatnie wylicza dzieillce 
ich fundamentalne roZnice. 

Wzmiankowana wyiej jego metoda "hermeneutycmej empatii" najlep
sze, moim zdaniem, rezultaty przynosi tam, gdzie podejmuje on analizy 
centralnych kategorii buddyzmu (Ni rwan a, Sunjata. Ego). Wykazuje 
- opierajllc si~ zresztll na najnowszych osillgni~ach buddologii (prace 
Lamberta Schmithausena i innych), Ze istniejll mocne podstawy do mnie
mania, ii Nirwana nawet w najstarszym buddyzmie nie byla pojmowana 
czysto "negatywistycznie", owszem, Ze kojarzono z nill szereg predykatow 
i okrdlen pozytywnych. Zwlaszcza profesor Schmithausen wskazal wiele 
miejsc w pismach buddy j skich , "wedle ktorych Nirwanie jako zdarzeniu 
duchowemu odpowiada - rowniei nazywana Nirwanll, a poprzedzajllca 
owo zdarzenie - rzeczywistosc metafizycma, »eschatologiczny Absolut«" 
(s. 463). Skutkiem tego, pisze Kung, "nie musi koniecznie zachodzic 
sprzecznosc mi¢zy buddy'jskim rozumieniem Nirwany j a ko sta nu 
po z Y t Y w neg 0 a takimi chrzeScijanskim pojmowaniem iycia wiec2l1e
go". Ostatecmie i chrzeScijanin, mowillC 0 iyciu wiec2l1ym, pami~tac musi, 
ie wszelkie przywilllywane do niego wyobraZenia Sll tylko obrazami czegos 
w istocie niewyrazalnego i niewyobraZalnego; postulujllc zas trwanie oso
bowe po smierci , powinien pami~tac, ze "nasz skonczony byt osobowy 
traci wszelkie swoje doczesne ograniczenia w wym\arze nieskonczonoSci, 
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poza przestrzeni~ i czasem" (s. 464). Innyroi slowy, rowniei chrzescijanin 
winien bye swiadom, ii to, czym jest naprawd~ iycie wiecme, bye moie 
najlepiej oddaje okreslenie neg a t ywn e (to, czego "ani oko nie widzialo, 
ani ucho nie slyszalo, ani seree czlowieka nie zdolalo poj~e" - 1 Kor 2,9). 
Takie uj~e nie romi si~ zbytnio od buddyjskich okreslen Nirwany jako 
tego, co "nie zrodzone, nie uczynione, wolne od przemijalnosci, wolne od 
b6Iu", itd . 

Tyro sposobem szwajcarski teolog ostatecznie, zdawaloby si~, prze
zwyci~a nieporozumienia, jakie na Zachodzie zawsze towarzyszyly inter
pretacjom buddyjskiej Nirwany, a wynikaj~ee bodaj z ci~glego mylenia 
"negatywistycznego" charakteru buddyjskiej met 0 d y zbawczej ("drogi") 
z cele m soteriologicmyro. Napisalem "wydawaloby si~", gdyi: echa tego 
bl¢nego pojmowania odzywaj~ si~ u nas nadal, mimo ii analizy Kiinga 
powstawaly przesz!o 10 lat temu. 

Dalej Kung dochodzi do wniosku, ii: rozbiei:nosci rni¢zy kluczowymi 
nawet elementami obu doktryn nie s~ tak fundamentalne, jak sit' dotych
czas s~dzilo, i cz~sto polegaj~ tylko na odrniennej ich artykulacji j~zykowej, 
nios~cej inn~ otoczk~ skojarzeniow~ itd., natomiast co do faktycznej swej 
treSci oraz funkcji spelnianych w calej strukturze s~ w macznej rnierze 
zbiei:ne. Przychodzi zatern do konklU2ji, ie na przyklad Bog chrzeScijan 
jako Absolut jest w istocie tym samym co dla buddystow: 

- Nirwana (jako eel i kres drogi zbawczej), 
- Pustka (jako ens impraedicahile, wymykaj~ee si~ wszelkim afirmatyw

nym okresleniom), 
- Dharma (jako Prawo kosmiczne rz~d~ce swiatem i czlowiekiern), 
- Adi- Buddha (Pierwotny Budda, prazr6dlo wszystkiego, co jest). 
Przy takim uj~u wszystkie wyliczone powyiej synonimy buddyjskiego 

Absolutu opisywalyby - po stronie chrzeScijanskiej - rozmaite aspekty 
Boga. COi: jednak pocz~e z tym lego aspektern, ktory tak zasadnicz~ rna 
wag~ dla chrzeScijanina - Boga jako osoby rniluj~cej stworzenie, raduj~cej 
sit' wraz z nim, cierpi~cej wraz z nim, zagniewanej na nie i przebaczaj~cej? 
Osoby, ktor~ stworzenie rna kochae i jej ufae? 

Zeby odpowiedziec na takie pytanie, Kiing ucieka si~ do eksperymentu 
myslowego z ui:yciem slynnej tetralemmy (czatuszkotzJ N agardi:uny ("czte
rowartosciowa logika"). 1ak wiadomo, indyjski filozof zastosowal j~ celem 
wykazania, ii Rzeczywistosc jest absolutnie transeendentna wobec wszel
kich kategorii i procedur rozumu. 

Tak wi{'C - argumentuje za Nagardi:un~ Kiing - Absolut nie jest ani 
osobowy, ani nieosobowy, itd. Zatrzymuje si~ przy "drugim kroku" 
i stwierdza: "Absolut bez ducha, bez wolnosci, bez radosci, blogosci 
i milo Sci nie bylby prawdziwym Absolutem" (s. 553). ChrzeScijanski teolog 
ostatecznie optuje za transpersonalnym rozurnieniem buddyjskiego i chrze
scijanskiego Absolutu. 

"Sztuczka" Kiingajest, trzeba przymac, przemyslana i sugestywna. Ale 
nie przekonuje; bl~d, jak si~ zdaje, tkwi w zapoznaniu przez Kiinga 
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zupelnie innego statusu logiki w buddyzmie i chrzeScij anstwie. Otoi; logika 
Nagardi;uny (i szerzej, w ogole buddyjska) rna charakter wylll,cznie kr y
t y ki rozumu jako narz¢zia zupelnie nieprzydatnego do penetrowania 
najwyi:szej Rzeczywistosci. Reductio ad absurdum, metoda ulubiona przez 
indyjskiego filozofa, nie rna bynajmniej wykazywac nieistnienia Rzeezywis
tosci (jak sll,dzono ongis w Europie; dawalo to asumpt do oskari:ania 
buddyzmu 0 ontologiczny nihilizm), lecz tylko bezsil~ rozumu wobee niej . 
Albowiem w buddyzmie prawdziwe poznanie RzeezywistoSci moi:e byc 
dane tylko w doswiadczeniu medytacyjnym, dyskurs 0 niej moZe bye tylko 
apofatyczny. 

Blll,d Kiinga polega zatem na konkluzywnym, pozytywnym orzekaniu 
o Rzeczywistosci w oparciu 0 rozumowanie, na stworzeniu iunctim logicz
ne,go mi~dzy dwoma ontycm ie romymi poziomami - mySlll, dyskursywnll, 
i Sunjatq. Takiego iunctim nie rna - podobnie jak na gruncie chrzeScijan
skim nie rna przejscia od bytow jako elementow sem do Bytu najwyi:szego. 

Zatrzymalem si~ przy tej arcyciekawej kwestii, gdyz ilustruje· ona 
niebezpieczenstwa zwil!:Zane z nie dosc ostroZnym stosowaniem slusmej 
skll,dinll,d metody teologiczno-filozoficmego dialogu. Doprowadzila ona 
Kiinga do pewnej granicy, ktorll, zbyt i:wawo usilowal przeskoczye. W is
tocie rzeezy wlaSnie przy tej okazji natykamy si~ na podstawowll, roini~ 
dzielll,Cl!: obie religie - rOZni~ moim zdaniem nieusuwalnll,; chrzescijan
skiego osobowego Boga nijak nie da si~ "wmowie" buddyzmowi, nawet 
przy zastosowaniu najbardziej finezyjnych logicznych instrumentow. Ow
szem, jest chyba dla buddysty do przyj~a proponowane przez Kiinga 
rozumienie Boga jako "ukrytej tajemnicy Bytu", jednoczesnie immanen
tnego i transcendentnego. Filozof buddyjski zgodzilby si~ teZ zapewne 
z propozycj~, aby "myslee Boga wychodZllc od ontologicznej rowcy 
mi¢zy Bytern a Istniej~cym (das Seiende)" (s. 558). Jednaki:e nadal 
otwarty zostaje problem miejsca w buddyzmie dla kogos takiego jak 
Chrystus, B6g- Zbawca wcielony w czlowieka, dawcaLaski zbawczej . Otoi; 
s~dzy, i;e w buddyjskim systemie miejsca dla takiego Chrystusa maleic 
- nawet przy najwiykszych wysilkach - si~ nie da. Nie ii;by ta religia 
w ogole Go odrzucala; owszem, buddysta moi:e - jak jui; pisalem - na swoj 
sposob czcie Chrystusa (jako bodhisattw~, jednego z wielkich NauczycieJi). 
Tyle tylko, i;e w caloksztalcie zbawczego systemu buddyzmu Chrystus jest 
zb¢ny. Buddyzm jest, byl i b¢zie autosoteri o logil! (w ktorej rol~ 
Laski wzgl¢nie wyroku po~pienia pelni meehanizm karmana) - albo nie 
b¢zie go wcale. 

Z konkluzjll, atoli tego calego wywodu wypadnie si~ zgodzie. Kiing 
twierdzi mianowicie, ze powame przemyslenie przez teologow chrzescijan
skich sposobu podejScia do problemu Absolutu powinno ich sklonic "do 
postawy wi~kszego respektu wobec Tajemnicy, wobee Absolutu, ktory 
chrzeScijanie, zydzi i muzulmanie ZWI! prawdziwym Bogiem. Wowczas 
i chrzeScijanie b¢l! mogli przyj~c poj~e Pustki - jako okreSlenia na Boi.l! 
inefJabilitas, niewyslawialnosc Boga" (s. 557). 
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Powie ktos w tym miejscu: Dobrze, ale c::zyz teologii apofatycznej 
chrzescijanin musi uczyc sit: akurat od buddystow? Czyz nie ma w tym 
wzgl¢zie wlasnej, bogatej tradycji? - Na takie pytanie, najzupelniej 
zasadne, odrzec moma: Owszem, tradycja chrzeScijanska i w tej dziedzinie 
jest bardzo bogata (na przyklad tetralemmt: N agardZuny odnajdujemy, 
niernal w identycznej formie u Mikolaja z Kuzy w dialogu De Deo 
abscondito), wszelako chyba nie bez istotnych powodow zostala w znacznej 
mierze zapomniana i niemal kompletnie wyparta z potocznej swiadomoSci 
religijnej chrzeScijanina. MoZe wit:c wlasnie kontakt i tworczy dialog 
z innymi religiami okaZe sit: owym opatrznoSciowym "zaposredniczeniem", 
dzit:ki ktorernu swiat chrzeScijanski b~dzie mogl latwiej dookreslic swl! 
tozsamosc religijn'l, - juz na nowym jakosciowo poziomie? 

Tak wlasnie cel dialogu buddyjsko-chrzeScijanskiego zdaje sit: rozumiec 
Hans Kiing i wielu innych teologow wspolczesnych. W ocen~ teologicznej 
wartoSci jego pomysl6w i szc::zeg610wyCh rozwi~zan nie b¢t: si~, rzecz 
jasna, wdawac, metoda wsiakze, jak~ szwajcarski teolog przedstawia, 
wydaje mi si~ plodna i trafna, owszem, w obecnej sytuacji jedynie moZliwa. 
Wsr6d rozlicznych wspomnianych przeze mnie wyzej zalet rna ona i t~, Ze 
omija mielizny latwego irenizmu, Kling nie przemilc::za bowiem rowniez 
spraw draZliwych i nieraz mitologizowanych na Zachodzie. 15 W moZliwosc 
i sensownosc synkretyzmu buddyjsko--chrzeScijanskiego raczej nie wierzy. 

Dialog buddyjsko-chrzdcijanski jest nakazem chwili. Chodzi zwlaszcza 
o to, by chrzescijanstwo przestalo postrzegac buddyzm jako wroga, ten 
bowiem c::zai sit: gdzie indziej i zagraza obu religiom na r6wni. Jest nim 
- jak trafnie zauwaZa Czeslaw Milosz - "cywilizaga konsumpcyjna, kt6ra 
odwraca si~ od zagadnien religijnych"16. 

[reneus'!. Kania 

IRENEUSZ KANIA, Uf. 1940 w Wieluniu. Absolwent romanistyki UJ, tybetolog, 
tlumacz z Iiteratur romanskich i orientalnych. Przeldadal m.in. poezj~ rumunsk~, 
Luizjady Ca.m6esa, TriSatakam Bhartryhariego, Tybetaflskq Ksi(!g(! Umarlych. Zo
haT, Julien Oreena, Mir~ Eliadego, Jacka Londona, Milarep~. Publikowal m.in. 
w "Pismie", "Literaturze na Swiecie" i "Znaku", prace tybetologiczne oglaszal 
w Polsce, USA, Rumunii, na W~grzech, w Indiach i Chinach. Mieszka w Krakowie. 

15 Np. kwestia buddyjsldej to\erancji. To prawda. Ze buddyzm nie ma na swoim sumieniu 
wojen religijnych ani przeSladowaD na wielklt skal~ innowieroow, ale i on nie jest w tym 
wzgl¢zie absolutnie nieskaziteJny. ..Nie ma religii bez winy" - stwierdmjll w swej rozmowie 
Hans Kung i Hcinz Bechert. 

'6 Patrz w tym numerze wywiad z Czeslawem Miloszem . 



HENRI DE LUBAC 


BUDDYJSKA MILOSC 


"Ten, kto lubi sto r'Z1!ClY, stokrotnie tei cierpi. Ten, kto lubi 
dziewiC(ooziesillt rzeczy, cierpi dziewi¢kroc po dziesi¢ razy ( ... ) 
Kto lubi jednll tylko rzecz, jedno rna tei cierpienie. Kto nie rna 
nie ulubionego, nie cierpi weale." 

Tego rodzaju tekst, brzmi!!cy - dzi~ki swemu negatywnemu uJ~u 
i zupclnemu brakowi zludzen - tak bardzo po buddyjsku, moglby uzasad
niac opini~ tych historykow, wedlug ktorych i:adn!! miac!! nie da si~ mowic 
o buddyjskiej milosci. Przyjrzyjmy si~ mu blirej, a nie tylko zdolamy 
sprostowac - w jedn!! bl!dz dru~ stron~ - pewne dose rozpowszechnione 
interpretacje, lecz rowniez b¢ziemy mogli nieco gl~biej wnikn!!c w ducha 
buddyzmu. 

Jak wiadomo, jednym z pierwszych obowi!!zkow kaZdego buddysty jest 
ahimsa, "nieszkodzenie". Nakaz ten jest wczesniejszy od buddyzmu; za
jmuje on rowniez miejsce centraine w dZinizmie, utrzymal si~ tei: we 
wspolczesnym hinduizmie. Polega on glownie - i w takiej niemal zawsze 
formie si~ go rozwai:a - na poszanowaniu wszelkiego Zycia. Jednakze jego 
zakres, przynajmniej w nauczaniu Sakjamuniego, jest szerszy. "KaZdy 
uczynek szkodzl!Cy drugiemu jest grzechem." Dlatego, mowi Budda, "gdy 
chcecie cos zrobie, sprawdzcie najpierw, czy nie zaszkodzicie komus 
innemu, nie zaszkodzicie samym sobie, nie zaszkodzicie samym sobie 
i innemu. JeSii tak - powstrzymajcie si~, aibowiem jest to uczynek zly, 
ktory dojrzeje owocem cierpienia." W Diatakamala mamy uj~e jeszcze 
zwi~ejsze, przypominaj!!ce dokladnie slowa przytaczane przez Jezusa: 
"Nie robcie drugiemu tego, czego nie chcielibyscie, aby wam samym 
zrobiono. " 

Ale ahimsa to tylko podstawa. Wbrew temu, co s!!dzil Lehmann, nie 
okresla ona bynajmniej caloki obowi!!zk6w buddysty wobec bliZniego. 
Obejmuj!! one jeszcze inne zaiecenia, zarazem negatywne i pozytywne, 
ktore moma by sprowadzic do trzech en6t kardynainych oznaczanych 
terminami majtri, dana i karuna. Dopiero po przean3;lizowaniu ich wszyst
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Idch b~dziemy wiedziee, w jaldm sensie mamy prawo mowic 0 miloSci 
buddyjskiej, jalde miejsce ta milose zajmuje w ogolnej ekonomii buddyzmu 
i jak nalezy ujllc jej stosunek do miloSci chrzescijansldej. 

Wydaje si~, i:e najtrafniejszym odpowiednildem terminu majtri (metta 
po palijsku) jest "i:yczliwose". Chodzi tu 0 pewne uczucie, dyspozycj~ 
duszy - dyskretnll i lagodnll, lecz i serdecznll, ktorll nalei:y zawsze w sobie 
podtrzymywae. Jest ona wai:niejsza niz wszellde praktyki, ktore uzyskujll 
wartose tylko dzi~ki niej. Tak stwierdza si~ w tekscie ltiwuttaka, zawierajll
cym pi~knll pochwal~ majtri: 

Wsze\kie srodki dla uzyskania religijnej zaslugi, 0 mnisi, nie Sll warte 
szesnastej cZl(Sci Zyczliwosci. A1bowiem iyczliwosc, wyzwolenie serea, wchla
nia je wszystkie; blyszczy ona, Swieci i promieniuje. 

I podobnie, 0 mnisi, jak Swiatiosc wszystkich gwiazd nie jest warta 
szesnastej cZl(Sci swiatla ksi~, gdyi Swiatio ksi~yea pochlania je i blysz
c:z:y, i Swieci, i promieniuje - tak tei, 0 mni5i, wszelkie srodki dla uzyskania 
religijnej zaslugi nie Sll warte szesnastej cZl(sci Zyczliwosci . A1bowiem iycz
liwosc, wyzwolenie serea, wchlania je wszystkie; blyszczy ona, swieci i pro
mieniuje. 

I podobnie, 0 mnisi, jak gdy w ostatnim miesillcu sezonu deszczowego 
MOnee, wznosZllC si~ na niebie jasnym i bezchmurnym rozprasza w przestrzeni 
wszelki mrok, blyszczy, swieci i promieniuje; oraz podobnie jak u schyHru 
nocy gwiazda zaranna blyszczy, ISni i promieniuje - tak tei, 0 mnisi, wszelkie 
Srodki dla uzyskania religijnej zaslugi nie sll warte szesnastej ~ci ZyczliwoS
ci. Zyczliwosc, wyzwolenie serea, wchlania je wszystkie, blyszczy, ISni i promie
niuje. 

Legenda buddyjska w swoisty sposob wpaja w wiernych to uczucie, gdy 
powiada, ze "w momencie pocz~a Buddy wszystkie istoty napelnione 
zostaly uczuciami milo Sci i oddania, wszystkie czuly dla siebie nawzajem 
to, co czujll ojciec lub matka", alba gdy wklada w usta Kasjapy takll oto 
mow~ pochwalnll na czesc zmarlego Mistrza: "Byl pelen wspolczucia; 
i:adna i:ywa istota nigdy nie doznala krzywdy ze strony tego, ktory za 
zbroj~ rniallitose"; albo wreszcie Idedy ukazuje nam Budd~ zarzucajllcego 
braminom, i:e posrOd rozmaitych sposobow czynienia dobra zapomnieli 
o gt6wnym - dobroci. I jest faktem, ze nauki zawarte w tej legendzie 
przyniosly owoce; dzi~1d nim "buddyzm zdolal zaszczepie ludom Dalekie
go Wschodu pewien ideal i:ycia pokojowego i ludzkoSci". 

Majtri jest nie tylko czyms najcenniejszym, ale i najpot~i:niejszym ze 
wszystkiego. Tylko ona przemaga nienawise: "Gdyz nienawisci nigdy 
nienawiScill pokonae nie moma / Brak nienawisci pokona nienawise - oto 
jest prawda wieczysta." Zwyci~za ona wszelkll przewrotnosc: "Przewrot
nose jest jako ogien, i:yczliwose jest jak woda. Czyz lejllc wod~ na ogien nie 
zagasimy go w koncu?" Jest ona zdoIna zmazae wszellde, nawet najci~i:sze 
przewiny czlowieka, kt6ry podda jej swoje serce. Niejaki Majtrakanjaka 
gorliwie oddawal si~ zboi:nym uczynkom; kiedys nawet podarowal mni
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chom trzydzieSci dwie sztuki zlota. Pewnego jednak razu zdarzylo mu siy 
nieszczyscie podniesienia ryki na wlasn~ matky, gdy sprzeciwiala siy ona 
jego zamiarowi wyjazdu w celu prowadzenia handlu zamorskiego. Statek 
Majtrakanjaki siy rozbija, on sam trafia na WYSPy, gdzie przez jakis czas 
goszcz~ go w pysznych palacach trzydzieSci dwie piykne dziewczyta, cory 
jego jalmuZu. Poiniej atoli przychodzi w miejsce straszliwe, gdzie spo
strzega czlowieka, w ktorego czaszky mera siy Zelazny, rozpalony do 
czerwonosci dysk. "Coid ty uczynil, nieszczysniku? - Popelnilem zbrodniy 
i muszy pozostawac tu tak dlugo, ai przyjdzie do mnie zbrodniarz taki jak 
ja. Jestem jednak w rozpaczy, bo ~tpiy, aby ktos kiedykolwiek uderzyl 
swoj~ matky tak, jak ja to uczynilem." W tym momencie Majtrakanjaka 
przypomina sobie swoj wystypek i rozpalony dysk spada na jego glowy, on 
wszakZe pod wplywem bolu wypowiada wzniosle Slubowanie: "Oby nikt 
nigdy nie zaznal nieszczyscia zast@ienia mnie tutaj!" Ta mysl wyzwala go 
natychmiast. 

Jak widac z tej historii, majtri maZe wymagac heroizmu. Tak wlamie 
rozumie to Budda, zwracaj~c siy do swych uczniow: 

Nie post{lpowalby zgodnie z moim nakazem ten, 0 mnisi, kto wobec zboj6w 
rozcinaj~cych jego cialo pil~, czlonek po czlonku, powzi~lby w sercu swoim 
nienawisc. Nawet wowczas trzeba dolozyc wszelkiego wysitku i powiedziee 
sobie: Nie, to nie odmieni mego serca, nie wypowiem slow pelnych zlosci. 
Pozostan~ dobry i wsp61czuj~cy, piel~gnuj~c w sercu Zyczliwosc, wykorzeniw
szy z niego nienawisc, oswiecaj~c najpierw tego czlowieka sercem zyczliwym, 
woinym od nienawisci i zlosci. 

Przyklad takiej postawy dal on sam, Budda, w stosunkach ze swym 
przewrotnym kuzynem Dewadatt~. Ten, uZywaj~c przeciwko Buddzie 
sztuki magicznej i odebrawszy mu wielu uczniow, zaniemogl; Sakjamuni 
z Gory SypOW, gdzie wowczas przebywal, wyci~ga ramiy nad jego glowy 
i oto Dewadatta zostaje wyleczony. Zdrajca jednak atakuje go znowu: 
miota z potyinej katapulty pocisk, ktorym trafia Buddy. Krew tryska, 
lekarz Diiwaka spieszy z pomoc~, ale bez skutku. Wtedy Kasjapa wy
krzykuje: "Blogoslawiony, jdli jest prawd~, ie nosisz w sercu zarowno 
swych synow, jak i nieprzyjaciol, to niech twoja krew przestanie plyn~c!" 
I krwotok ustaje w tejze chwili. 

Tak wiyc nie wolno zaniedbac niczego, aby uzyskac dyspozycjy ducho
w'! tak cenn~ i zarazem potyZu,!, oraz niekiedy trudn~ do zdobycia. Totei 
jednym z glownych Cwiczen bhikszu jest "medytacja wiod,!ca do zdobycia 
majtrt'. Odbywa siy to etapami, ustopniowanymi w sposob wielce wyrafi
nowany. Otoi mnich powi . .'lien uczynic slub w intencji zdobycia najwyZszej 
blogoSci przez wszystkie istoty. Poniewai jednak nie potrafi on od razu 
"pokierowac w ten sposob swym duchem", zaczyna od podzielenia istot na 
trzy kategorie: przyjaciol, obojytnych i wrogow. Kategorie pierwsza i trze
cia same z kolei rozpadaj~ siy na trzy podgrupy kaida (wielcy, sredni 
i mali), co czyni razem siedem grup. Wowczas mnich formuluje Zyczenie 
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szcz~seia wobec swych wiellcich przyjaciol (co przychodzi mu z latwoseilt), 
nast~pnie przenosi toi: sarno Zyczenie - starajltc si~ zachowae jego inten
sywnose - na wszystkie po kolei grupy, ai: do najgorszych wrogow. "Gdy 
urzeczywistnil juz t~ siedmioraklt, wyrownanlt medytacj~, rozszerza kqg 
swego Zyczenia obejmujltc nim miasta, krainy, cztery strony swiata, tak by 
na koniec wszystkie istoty objlte swojlt pelnlt ZyczliwoSci mysllt." Cwiczenie 
to mozna poiniej rozwijae w rozmaitych formach; w ten sposob stopniowo 
mnich przyzwyczaja si~ do Zyeia w dyspozycji duchowej przynoszltcej 
najwi~ksze zaslugi: 

Ten, kto rankiem, w poludnie i wieczorem obudzi w swym sercu Zyczliwosc 
bodaj na chwil~, wi~cej zaprawd~ korzysci odnosi niZli ktos, kto rankiem, 
w poludnie i wieczorern ofiaruje za kaidym razern sto dzban6w strawy. 
Dlatego, 0 mnisi, trzeba warn wdraiac si~ do takiej oto zasady:Pragnierny 
wytwarzac w sobie, powi",kszac, rozwijac, przyswajac sobie, IrultywowaC, 
uzyskiwac i dobrze u:i:ytkowac Zyczliwosc, wyzwolenie serca. 

Przytoczone przyklady pokazujlt wyraZnie, Ze majtri, w odroi:nieniu od 
ahimsy, nie jest cnotlt czysto negatywnlt. Nie chodziw niej jedynie 
o usuni~cie nienawisci, tak jak usuwa si~ wszelklt narni~tnose czy pozl!da
nie; nie idzie 0 to tylko, by wyzbye si~ woli czynienia bltdi Zyczenia innym 
zla. W dalszym ciltgu przekonarny si~, i1e prawdy tkwi w tym bl¢zie. Na 
pierwszy rzut oka sprzyja mu negatywne slownictwo, wsz~dzie tak drogie 
buddyzmowi, i naeisk kladziony przez buddyjsklt moral nose na negatywny 
aspekt glownych obowiltzkow. Przypomnijmy pi~e zasadniczych przyka
zan: nie zabijae, nie krase, nie klarnae, nie oddawae si~ rozpuseie, nie upijae 
si~. Tutaj, w stopniu moZe wi~kszym niz gdzie indziej, grzech przyrownuje 
si~ do zabrudzenia, cnota zas, pojmowana jako cos sarno przez si~ 
negatywnego, jawi si~ w formie czystosci. Moralnose (SUa) doktorzy 
definiujlt ch~tnie slowarni "powstrzymanie grzechu i zapobieganie jego 
powrotowi". J ednakze to wyjasnienie nie jest precyzyjne. Przyznaje to 
nawet tak surowy s¢zia jak ks. Allo: "Gloszona przez buddyzm Zycz
liwose jest, wbrew temu, co cz~sto si~ twierdzi, seisle pozytywna." 

Jest taka tyrn bardziej, ze nie moze wyczerpywae si~ w uczuciu 
wewn~trznyrn, lecz musi wyrai:ae si~ w czynach. Majtri nie jest prawdziwa, 
jdli nie rodzi "daru" (dana, szczodrobliwose). Glosi to juz Mary Woz. 
"Czlowiek oddany dobru zabiega 0 dobro swoje i dobro drugiego." Stltd 
tez wszelkie akty pomocy, wedle legendy swiadczone przez Budd~ w jego 
ostatniej ziemskiej egzystencji, czy - przede wszystkim - w zywotach 
poprzednich, ludzkich bltdi zwier~cych, stopniowo ksztattujlt ideal jego 
ucznia. Tutaj pozostaje tylko wybierae w bogatej skarbnicy dzatak, naj
cz~sciej "buddyzujl!Cych" jedynie opowiesei 0 wiele starsze. 

Indie - pisze L. de la Vallee-Poussin - wyobra:i:aly sobie swi~tego w postaci 
pokutnika-rnistyka-uczonego, jednak:i:e pojrnowaly te:i: swi",toSc na spos6b 
lagodniejszy i bardziej ludzki, umieszczaj!l,c ten ideal gl6wnie - co naturalne 
- w bohaterach zwierz~ych . Powtarzano tam sobie historie 0 jeleniu, kt6ry 
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Idadzie glow~ na kamieniu ofiarnym, aby ocalic lani~ ze swojego stada, 
o malpie robillCej ze swego eiala most, 0 sloniu, kt6ry wyrywa sobie kiel, by 
oddac go chciwemu lowey, 0 zacnym niedZwiedziu i niewdzi~znym czlowie
ku. W towarzystwie tyeh szlaehetnyeh zwierzllt wyst~pujll niekiedy ksill~ta 
-- na przyklad Wessantara oddajlley SWll i;on~ i dzieci ezy Sibi ocalajllCY 
gol\!bie\!, dajllC na ier s~owi wlasne cialo. Te patetyczne gesty skupily si~ 
i skrystalizowaly w Sakjamunim; uwierzono, ie byl on wezemiej zajllcem, 
malpll, niedZwiedziem i Sibim z tej Zlolej Legendy. 

( ... ) Ideal ten, kt6ry pami~c i legenda 0 Buddzie bezustannie podsuwaly 
wyobrafni wiernych, upowszechnil si~ w Mahajanie. Zyczliwosc staje si~ 
w niej sil,! coraz aktywniejsz,!. Na zewn'!trz wyraZa si~ ona trosk,! 0 cho
rych, zakladaniem instytucji charytatywnych i zorganizowanym apostols
twem misyjnym. 0 ile w Malym Wozie leczenie chorych jest zakazane 
mnichom, to w Wielkim rzecz rna si~ zgola inaczej, uwazane jest ono 
bowiem za sposob sluzenia bliznim. W niektorych rejonach k1asztory 
buddyjskie rozwin~ly dzialalnosc dobroczynn,!, choc ich aktywnosc w tyro 
wzgl¢zie nie moZe si~ rownac z aktywnosci,! k1asztorow chrzescijanskich. 
Nawet dzis niektore z nich czyni,! wielkie wysilki w dziedzinie dzialalnosci 
spolecznej. Cesarz Asoka, nie poprzestaj,!c na zalecaniu "lagodnosci wzgl~
dem istot Zywych", kazal "dr'!zyc studnie i sadzic rosliny lecznicze dla 
zwierzl!t i ludzi", rozdzielac dary "braminom i samanom", a takZe "star
com", uwalnial wi~Zniow i ustanawial "inspektorow Dharmy" maj,!cych 
czuwac nad rozdzialem ofiarowanych przezen jalmum. Zapiski Sii
an4:anga informuj,! nas dokladnie 0 dzielach dobroczynnych, ktorych 
inspiracj,! stala si~ wiara buddyjska dla cesarza Harszy z VII wieku n.e., 
ostatniego wladcy niezalemych Indii (606-M7). "Jego rZ,!dy -- powiada 
Siian4:ang - byly lagodne i ludzkie ... Zaporninal 0 jedzeniu i piciu, aby 
tylko spelniac dobre uczynki. .. W miastach i wioskach, na skrzyzowaniach 
dreg i rozdrozach kazal stawiac domy gwoli pomocy w~drowcom; sklada
no tam Zywnosc, dzbany z napojami, lekarstwa, by poZniej rozdawac je 
jako jalmum~ podroznym i ubogim." Rowniez w Lotosie Dobrego Prawa 
spotykamy wzrnianki 0 podobnych praktykach. W rozdziale XVI mamy 
tam aluzj~ do tych, ktorzy "skladaj,! wspolnocie mnichow w darze medy
kamenty przeznaczone dla chorych bC!dz sprz~ty"; ot6z jest to tylko 
przypomnienie jednego ze sposobow, jakich od samego pocZC!tku uzywali 
upasakowie, aby wspomagac mnichow (bhikszu). Jednaki;e w rozdziale 
I mamy do czynienia z perspektyw'! szersZC!: 

Widz\! w rozlieznyeh krainaeh wszystkich przebywajllcyeh tam bodhisat
tw6w, a jest ich tylu, i1e ziarnek piasku nad Gangesem. 

Niekt6rzy rozdzielajll obfieie jalmuiny: zloto, srebro, drogie kamienie, 
koral, niewolnik6w obojga plci, konie, barany ... Z sercem pebtym radosci 
rozdajll wozy zapr~i;one w ezwork~ koni, zdobne w palankiny, proporce, 
kwiaty i sztandary. Inni dajll wlasnyeh synow, zony, c6rki; jeszeze inni 
-- swoje wlasne, tak umilowane cialo; jeszeze inni -- swoje r~ i nogi ... 
Niektorzy oddajll swe glowy lub oezy, i wlasne eialo -- rzeez tak czlowiekowi 
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drOg1l! A rozdawszy te jalmuZnY, Wszyscy z duchem spokojnym prosZll 
o wied~ Tathagatow... Niektorzy nadto nie sz~zq, jalmuZn w obliczu 
DZinow otoczonych przez Sangh~: rozdajq, straw~, ryz, napitki, lekarstwa 
- wszystko w obfitosci ... 

Danaparamita, tzn. doskonalosc polegajllca na szczodrobJiwosci, tak jest 
zdefiniowana w tekscie Liu--du qi-jing Czbior sutr 0 Szesciu Paramitach, 
przeloi:ony na chinski przez Seng-hui): 

Oto na czym ona polega: :i:yczliwym staraniem otaczae ludzi i zwierz~ta, miee 
wspOlczucie dla rzeszy tych, co bl~zll, radowaC si~ na wid ok m~rych, 
ktorym udalo si~ dostllPic wyzwolenia, chronic i wspomagac wszystkie istoty 
:i:ywe; przechodZllc ogromem niebiosa i ziemil; miee ducha dobroczynnosci 
wielkiego jak rzeka lub morze i szczodrze dawaC wszystkim istotom :i:ywym; 
karmic tych, co cierpill gIOd, poic spragnionych, odziewac zzil;hnil;tych, 
chlodzic drl;czonych gorq.cem, do chorych spieszyc z lekami; czegokolwiek 
tylko od was za:i:!ldajll - wozow, koni, statk6w, zaprZ\;gow, wszelkiego 
rodzaju cennych kruszcow i slynllcych cenll k1ejnotow, mal:i:onkow, synow 
blldz kr6lestw - natychmiast skladac to w darze. 

Zresztll w dawaniu istnieje hierarchia. Pomoc ciam nie wystarcza, jesli 
jednoczesnie nie staramy si(, pomagae duchowi. Jalmuina z dobr material
nych jest stopniem najnii:szym, od jakiego zaczyna si(' swiadczenie milosier
dzia, ktorego celem ostatecznym powinno bye wyzwolenie istot C ... ) 

Dana nie jest wi('C powierzchownym altruizmem. 0 ile zawsze musi ona 
bye rezultatem majtri, to jednoczeSnie zawsze tei: musi rodzie si(' z impulsu 
karuny Cwspolczucie, litose). Co si(' zas jej tyczy, niewiele mamy do 
dodania; jui: kilkakroe pojawiala si(, ona w cytowanych wczdniej tekstach. 
Wspolczucie stanowi korzen calej buddyjskiej nauki Piynllcej z intuicji 
powszechnego cierpienia. Wedle Sprawozdania 0 uloieniu Trzech Kosz6w 
Kasjapa, nazajutrz po smierci Buddy, takll wyglasza mow(' pochwalnll na 
czeSe zmadego Sakjamuniego: "Byl pelen wspolczucia; i:adna i:ywa istota 
nigdy nie doznala krzywdy ze strony tego, ktory za zbroj(, mial Jitose." 
Zgodnie z tradycjll kanonicznll Sakjamuni, gdy podjlll jui: decyzj(' gloszenia 
odkrytego przez siebie Prawa, wypowiedzial slowa nas!(,pujl},ce: 

Budda, co sam osillgnlll spok6j, 

Nie b¢zie zgola dobrym czlowiekiem, 

JeSli nie postara sil; calego Swiata na drugi brzeg przeprawic. 


Asoka-awadana zas, opowiadajllc 0 pieigrzymce, jakll poboiny cesarz 
odbyl do Bodhgaji w towarzystwie czcigodnego Upagupty, wklada w usta 
tego ostatniego slowa: "I tym sposobem - biorllc za sprzyrnierzenca 
wspolczucie - Blogoslawiony pomieszal szyki c6rkom Mary." Wiemy tei:, 
i:e zasadnicza partia Kazania z Benaresu konczy si(, slowami: "Przybywaj
cie, 0 mnisi, ogloszone jest Prawo; bl},dicie swilltobliwi, aby poloZye kres 
bolowi"; alba: "Jestescie wyzwoleni, ruszajcie wi('c w drog(' oZywieni 
wspolczuciem dla wszystkich istot". W Diatakamala zas, wycillgajllcych 
moral ze wszystkich opowiadanych historii, czytamy: "Dhanna nakazuje 
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rozmaite uczynki i zawiera rozliczne zakazy, ale streScic j,! morna jednym 
slowem: wspolczucie dla wszystkich stworzen." Podobn'! rnysl odnajduje
my w wielu innych tekstach. Zacytujrny jeden tylko ust~p z PradZniakara
mati. Oto wielki bodhisattwa AwalokiteSwara zwraca si~ do Buddy: 
"Panie, nie rna potrzeby uczenia bodhisattwow rozlicznych przepisow, bo 
istnieje jeden zawieraj,!cy w sobie wszystkie pozostale. Otoz gdy bodhisat
twa posiada Wielkie Wspolczucie, posiadl on juz wszelkie cechy Buddy, 
podobnie jak zmysly fmkcjonuj,! prawidlowo u tego, kto rna poczucie 
i:ycia." 

Podobnie jak majtri, owa ukonkretniaj,!ca j,! karuna nie jest dyspozycj,! 
czysto negatywnll,. Nie nalezy wszilie pojrnowac jej jako bolesnego 
przywill,Zania czy tez gwaltownej emocji. W swojej postaci doskonalej jest 
ona litoscill, tego, kto wie, wobec tego, kto nie wie, czyms bynajmniej nie 
zam,!conym cierpieniami innych. Jest - jak to lepiej zrozumiemy za chwil~ 
- stanem oderwania ducha, pem'! pogodnego spokoju sit,!. W kaZdym razie 
zajrnuje ona pozycj~ tak zasadnicz,!, ze usprawiedliwiony jest s,!d, iz 
"buddyzm odkryl rnoralnll, wartosc czlowieka poprzez bol i wspolczucie". 

Ta trojca enot - majtri, dana i karuna - nie byla w Indiach absolutnll, 
nowosci'!. Jak w wielu innych dziedzinach, nauczanie Buddy SaIgamuniego 
nawi,!zywalo tutaj, w formie przystwniejszej i bardziej poruszaj~j, do nauk 
przynajmniej cz~sciowo zawartych juz w najstarszych upaniszadach. W pill,
tym wykladzie Bryhadaranjaka-upaniszady marny scen~, gdy "dewy, ludzie 
i asury" odbywajll, nauk~ pod kierownictwern swego ojca Pradzapatiego: 

Gdy jui skonczyli nauk~, dewy [bogowie] rzekli: Panie, powiedz nam teraz 
cos [dJa nas dobregoJ. On tedy wypowiedzial syJab~ DA i spytal: Czy 
zrozumieliscie? 
Oni odparli: - Zrozumielismy; powiedzialeS nam: B1jdicie opanowani (DAm
jata). 
- Tak - rzekl na to. - Dobrze zrozumielikie. 
Wowczas ludzie poprosili go 0 jakies slowo, ona zas powtorzyl t~ sam~ sylab~ 
DA i spytal: Zrozumieliscie? 
- Tak, zrozumieliSmY - odrzekli ludzie. - Powiedziales nam: Dawajcie 
(DAtta). 
- Tak - odpowiedzial. - Dobrze zrozumieliscie. 
Potem asury [deroonyJ poprosily go 0 slowo, on zas powtorzyl t~ sam~ sylab~ 
DA i zapyta!: Czy zrozumieliscie? 
- Tak, zrozumielismy - odparly asury. - PowiedzialeS nam: B~dicie milosiemi 
(DAjadhwam). 
- Tak - rzekl na to. - Dobrze zrozumieliscie. 
Odt~ w grzrnocie grorou boski glos powtarza: DA DA DA, co znaczy: 
b~dicie opanowani, dawajcie, b~di:cie milosierni. Tych trzech nakazow 
zawsze trzeba nauczac - samoopanowania, jalmuiny i milosierdzia. 

Nie dziwi nas wi~c, Ze cnoty te s,! obecne juz w Malym Wozie. Arhatowi 
nie chodzi tylko 0 zapanowanie nad samym sob,!; on patrzy dalej. To 
prawda, Ze jego ideal jest, z grubsza bior,!c, egoistyczny b,!di indywidualis
tyczny - choc zakrawaj,! na paradoks takie okre~lenia w stosunku do 
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doktryny, ktorej eelem jest "deindywidualizacja". lednak:ie nie jest on 
zupelnie wyzuty z altruizmu, wprost przeciwnie, gdyz 0 ile kaZd y z bhikszu 
w swych bezposrednich poczynaniach istotnie zabiega 0 eel osobisty 
i zajmuje si~ glownie sob~, to sangha jako calose trudzi si ~ nad zmniej
szeniem sumy niedoli istniejllcej w swiecie. N auka z Kazania Benareskiego 
nigdy nie zostala calkowicie zapomniana. Ani nauczanie tego, kt6ry j ako 
pierwszy "d~ZyI do skupienia ducha i zdobyl prawdziw~ m~rose majllc na 
wzgl¢zie ocalenie wszystkich istot". 

Wszelako nauka ta w swoim aspekcie "mHosiemym" miala bye roz
wini~ta i pogl~biona przede wszystkim w Wiel.kim Wozie. Troska 0 zbawie
nie innych dominuje w nim do tego stopnia, ze Milarepa, slynny tybetaiiski 
poeta mistyczny, napisze w swym duchowym testarnencie: 

Kto sam rozlicznych zaslug nie zgromadzil, 

Ten, dbajllc 0 dobro wlasne jeno, wpadnie w Samsarll! 

A zn6w kto zaslug nie odda w pacht Dharmy, 

Chocby i medytowal - nie urosnie w cnotll. 


Wlasnie Mahajana opiewa radose dawania; tutaj slowa zyczliwosci i litosci 
juz nie wystarczaj~ - za Asang~, wielkim doktorem 10gaczary, trzeba 
m6wie 0 wspolczujllcej czulosci. Ideal Wielkiego Wozu znalazl wspanialy 
wyraz estetyczny w indyjskich malowidlach wielkich bodhisattw6w, zwa
nych cz~sto "wspolczuj~cymi". Przypomnijmy ten ideal: istnieje cos lep
szego niz swi~tose - a jest tym uswi~canie innych; i jest cos wartosciow
szego niz wejscie w nirwan~ - to poprowadzenie ku niej innych. To sarno, 
opieraj~ si~ na tekstach kanonicznych, glosil Wasuhandhu jeszcze przed 
przejsciem na Mahajan~ pod wpiywem swego brata Asangi . Asanga 
i Santidewa wr~cz opiewaj~ to w prawdziwych hymnach. Stajemy tu na 
samym szczycie buddyzmu - na jednym ze szczytow ludzkosci. 

Bodhisattwa - m6wi Asanga - w samym szpiku swych kosci nosi milosc do 
stworzen takll, jakll sill miluje jedynego syna. Na podobienstwo golllbicy 
troszczllcej sill 0 piskIllta i ogrzewajllcej je wlasnym cialem, Wsp61czujllcy 
troszczy sill 0 wszelkie istoty, kt6re Sll jego dzieCrni ... 

Swiat nie jest zdolny znosic wlasnego b6lu, a c6:i: dopiero b61u wszystkich 
innych razem! Inaczej bodhisatlwa: on zdolny jest znosic b61 wszystkich istot, 
iIe ich tylko jest w swiecie. Jego czulosc dla istot to cud najwy:i:szy we 
wszystkich Swiatach - a raczej nie, nie, gdy:i: inni SIl dIan to:i:sarni z nim 
samym, istoty Sll dIan jak on sam ... 

W ka:i:dej chwili i dla ka:i:dej istoty bodhisattwa pragn!j.lby stwarzac swiaty 
r6wnie liczne jak ziarnka piasku nad Gangesem, a wszystkie pelne siedmiu 
rodzaj6w klejnot6w. Albowiem nienasycone jest jego pragnienie dawania, 
i bardziej 011 raduje sill dawaniem ni:i: stworzenia - otrzymywaniem . Istoty, 
kt6rym slu:i:y, uwa:i:a on za willkszych dobroczync6w od siebie; jakoi: m6wi 
sobie, :i:e tworzll one rusztowanie wszechdoskonalego i nieprzewy:i:szonego 
OSwiecenia. 

( ... ) Tego rodzaju altruizm domaga si~ stosowania w czynach, in opere et 
veritate: "Czynami b~~ glosil Prawo. Coz z recytowania tylko jego slow? 
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Jakiz pozytek przyniesie choremu tylko czytanie rozprawy medycznej?" 
Jest on swiadom koniecznych warunkow, z ktorych najbardziej pod
stawowym jest przciamanie dumy: "Oto ten tutaj cz10wiek wykonuje 
czynnosc upokarzaj'l:c'l:; po co, skoro ja tutaj jestem? JeSli to duma 
erzeszkadza mi zaj<!:6 jego miejsce, niech raczej sczeinie ta moja dumal" 
Swiadom jest rowniez nieodzownosci dwoch cech - powszechnosci i bezin
teresownosci. Pierwsza z nich przewija si~ wsz~dzie w naszych tekstach, 
zreszt'l: uznawana jest rowniez we wszystkich innych od1arnach buddyzmu. 
Na przyk1ad juz Suttanipata mowi: "Bezgraniczn'l: Zyczliwosc miejcie dla 
calego swiata, w gorze, na dole i na wszeJkie strony - bez nienawisci, bez 
nieprzyjaini) bez rywaJizacji." Co si~ tyczy bezinteresownosci, znakomicie 
ujmuje j'l: Santidewa w tej oto definicji majtri: "Pragnienie, potrzeba 
i Zyczenie dobra dla innych, milosc (sneha), ktorej nie plarni ani osobisty 
poiytek, ani nadzieja na wzajemnosc." Zachwyci1by si~ tym i Spinoza, 
i nawet Uon Brunschvicg! Zreszt'l: altruizm ten swiadom jest rowniez 
koniecznosci zastosowania metody, dzi~ki ktorej egoizm zostanie wyrugo
wany. Jak bhikszu, ktory podczas swych samotnych medytacji cwiczy1 si~ 
w iyczliwosci, tak tez ten, kto wkroczy1 na drog~ "przyszlych buddow", 
zabiega 0 dyspozycj~ jeszcze radykalniejsl'l:, stosuj'l:C dwie techniki mental
ne: utozsarnienie si~ z drugim i zamian~ swego Ja naja tarntego ( ... ) 

Czy wobec wszystkich tych swiadectw i tekstow, niekiedy tak bliskich 
naszym, nie jesteSmy w prawie mowic 0 buddyjskiej mi1osci, w sensie 
zupelnie analogicznym jak w przypadku milosci chrzescijanskiej? Czyz nie 
nalezy mi10Sci buddyjskiej stawiac na tym sarnym poziomie co milosc 
chrzeScijansk<!? 

"Mi1oS6"; to w1asnie slowo wybra1 Burnouf, wielki inicjator studiow 
buddyjskich na Zachodzie, aby prze10zyc termin majtri. Swoj wybor 
uzasadnia1 tak: "Bez wahania slowem »milosc« tlumac~ majtri, slowo 
wyrazaj'l:ce nie tylko uczucie przyjaini lub szczegolnego afektu, jakim ktos 
obdarza jednego b'l:di wielu swoich bJiinich; wyraza ono rowniez owo 
uczucie najogolniejsze sprawiaj'l:ce, ze jesteSmy zyczliwi dla wszystkich 
ludzi w ogole i zawsze gotowi im pomagac. Wydaje mi si~, ze t~ w1asnie 
cnot~ ( ... ) jedn'l: z najbardziej charakterystycznych dla buddyjskiej moral
nosci, wyraza slowo majtri ... " ( ...) 

Wszelako t~ opini~ nie wszyscy podzieJaj'l:. Wspomnijmy 0 tych, ktorzy, 
jak Lehmann, dostrzegaj'l: tylko negatywn'l: stron~ nakazow buddyjskich, 
sprowadzaj'l,c'l, je praktycznie wszystkie do ahimsy. Inni, jak Oldenberg 
(przez jakis czas sekundowa1 mu A. Foucher), uwazaj'l" ze mi10sc buddyj
ska ,jest w zasadzie egoistyczna, zaj~ta wy1'l,cznie osobistym zbawieniem", 
ze ,jest celem sarna dla siebie i w niczym nie przypomina wybuja1ego 
altruizmu, jaki wyobraza1 sobie Taine". S'I,d ten co prawda zosta1 im 
podyktowany przez fakt oparcia swej analizy wy1'l,cznie na tekstach hinaja
nistycznych. Podobny s'l,d wyrai:a Keith. Mimo rzucaj'l,cych si~ w oczy 
pozorow uwazam, Ze jest on bardziej obiektywn~ niz opinia Bumoufa 
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i jego naSladowc6w. W pierwszych dziesi~cioleciach po naukowym od
kryciu buddyzmu w wieku ubieglym bylo rzecZ'l nieuniknion'l, ze ze 
szczegoloym uwraZliwieniem odbierano przede wszystkim podobienstwa 
- ktore wydawaly si~ nieodparte - mi¢zy obiema wielkimi religiami, 
zachodni'l i orientaio'l. N awet apologeci chrzeScijanscy nie zawsze potrafili 
unikn'le skloonosci do szukania zludnych anaiogii. Drog'l atoli badania 
coraz bogatszych nodel i coraz sumienniejszej analizy ujawniano stop
oiowo coraz wyrainiej istotne rysy buddyzmu, tym samym zas - romice. 
Prawd~ rzeklszy, anaiogie snute przez Renouviera i przez wielu poiniej
szych, ba, nawet wspalczesnych nam autorow, w oiemalym, a nawet 
wi~kszym stopniu bior'l si~ z niedokladnej wiedzy 0 tym, czym jest 
w istocie milose chrzescijanska. Uwazam zatem, ze niezalemie od tluma
czenia przez "milosc" buddyjskiej majtri, czy innego takiego terminu, 
utozsamianie - nawet przy pewnych zastrzezeniach - miloSci buddyjskiej 
z chrzeScijansk'l moZe bye jedynie wynikiem pomylki, a co najrnniej 
powamego bl¢u w anaiizie. Pierwsza, nawet gdy b¢ziemy j'l rozpatrywae 
w jej najwmioslejszych i najpi~kniejszych formach, rami si~ pod wzg1¢em 
iospiracji od drugiej. Odpowiada innej idei, zajmuje inne miejsce w innym 
systemie zbawczym. Bodaj teoch~ tylko pogl~bione porownanie ich obu od 
razu wyraziscie objawia roznice mi¢zy duchami obu religii C... ) 

Buddyzm - powiadano - istnienie widzi jako sen. Jednakze on sam, 
w tym, co rna najlepszego, nazbyt przypomina senne marzenie. "Slowo 
stalo si~ cialem" - oto zdanie, ktorego nigdy nie uslyszymy od buddysty. 
Wobec tej rozkielmanej, acz wznioslej wyobraini, niezdolnej jednak do 
trwalej i skutecmej praktyki, jakZe wie1ka, peosta i wstrzemi~liwa, a prze
ciez historycma i niepodwazalnajawi si~ rzeczywistose naszego Zbawiciela 
mowi'lcego: "Nikt nie rna wi~kszej milo sci od tej , gdy ktos Zycie swoje 
oddaje za przyjaciol swoich" - i umieraj'lcego na krzyZu! 

• 
Wszelako powyzsze uwagi nie dotykaj'l jeszcze istoty zagadnienia. 

Polega ona na tym, Ze milosc buddyjsk'l oddziela od chrzescijanskiej 
gl~boka przepase, poniewaz w przypadku tej ostatniej bliini kochany jest 
dla niego samego; 0 czyms takim w buddyzmie mowy bye nie moze. Co 
prawda i tam, i tu milose polega na kochaniu drugiego czlowieka jak 
samego siebie, przynajmniej na pierwszym etapie. W buddyzmie jednak nie 
moma kochae dla niego samego owego zludnego ,ja" b'ldz tez czegos, co 
nalezy miszczye; czyz moma zatem naprawd~ kochae ,ja" innego? Skore 
osoby drugiego nie bierze si~ na serio, to nie moze ona tez bye przed
miotem milo Sci na serio. "Znikomose jednostkowej osobowosci jest dla 
buddyzmu aksjomatem podstawowym, tak jak dla chrzeScijanina jest nim 
nieskonczona wartose ludzkiej duszy." Ta refleksja Keyserlinga rna po
przez kontrast wesprzeC os'ld deprecjonuj'lcy chrzescijansk'l "milose czyn
n'l". JednakZe trafia ona w sedno sprawy 0 kapitalnym znaczeniu. Oto 
dlaczego buddyjska Zyczliwose, nawet gdy czule ogamia ona calose stwo
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rzenia, nasze slowo "milose" oddaje bardzo niedoldadnie. Zasadniczo jest 
ona zawsze litoscill, wspolczuciem, i to pod warunkami , 0 j akich powiemy 
nizej. Nie zwraca si~ ona - bo nie moze si~ zwracac - ku konkretnej istocie, 
lecz tylko ku jej fizycznej blldz duchowt;j niedoli . Z miloScil! chrzeScijailskll 
jest zupeluie inaczej. "Nie zachodzi ona wyll!cznie w relacji bogaty - ubogi, 
silny - slaby czy uczony - ignorant. Sarna w sobie nie zaklada ona Zadnej 
ulomnosci, zadnego braku w tym, do kogo si~ kieruje." I jesli peine 
czulosci oddanie wobec najbardziej wydziedziczonych stanowi tu, na ziemi, 
jej form~ najwyzszll, to zawsze pod warunkiem, ze to oddanie, juz poprzez 
saml! konkretnl! fonn~, w jakiej si~ urzeczywistnia, oznajmia 0 fundamen
talnej godnoSci kazdego czlowieka i 0 fundamentalnej jednosci rodziny 
ludzkiej. Nie izbysmy wykluczali litosc, rzecz jasnal Dla chrzescijanina jest 
ona ,jednym z wamych wspolbrzmien prawdziwej milosci w obliczu 
nieszcz~scia", lecz nie stanowi ani jej istoty, ani zrodla, gdyz "litosc 
powinna rodzie si~ z milosci; milosc nie moze rodzic si~ z litosci". 
Cudownie ujl!l to sw. Augustyn: "Wyeliminuj nieszc~sliwych, a dziela 
milosierdzia skonczl! si~ raz na zawsze. Czyz jednak ogieti. milosci wowczas 
zagasnie?" 

Otoz czulosc buddyjska, nawet czynna i wzniosla, zatrzymuje si~ na 
poziomie litosci. Jei:eli zas, jak to cz~sto bywa, przejawia si~ w fonnie 
prawdziwie ludzkiej, cieplej czulosci, to dzieje si~ tak wbrew literze dok
tryny. Albowiem jednostka w buddyzmie znaczy niewiele. Tak niewiele, ze 
OWl! litose uzna si~ za tym doskonalszll, im b¢zie bardziej abstrakcyjna 
i ogolna - czyli mniej ludzka. Bardziej obchodzi jl! cierpienie w ogolnosci 
niz poszczegolne cierpillce istoty. "Doprowadzcie do ustania cierpienia" 
- mowil 8akjarnuni swym uczniom. W cierpieniu tym naleZy raczej widziee 
zlo, jakim jest istnienie sarno w sobie (albo przynajmniej, aby niczego nie 
przesl!dzac, istnienie w swiecie zmyslowym), ze wszystkimi wypiywajl!cymi 
z niego udr~kami - niz osobiste zgryzoty nieszcz~snych "polllczen elemen
tow", j akimi jestesmy. W tej kwestii nie ma romic miydzy oboma Wozami . 
W taki wlasnie sposob 8antidewa na przyldad rozumie rzecz: "Muszy 
- wyjasnia - walczyc z cudzym bolem jak z moim wlasnym, bo jest to bol... 
Nie rna podmiotu bolu; ktoz zatem rnoglby miec s w 0 j bol? Wszystkie bez 
roznicy cierpienia sl! bezosobowe; trzeba je zwalczac jako takie wlaSnie, 
jako cierpienia. Po coz te ograniczenia?" Oto idealistyczna wykladnia 
wszechwladnie panujl!cej tezy. Takie rozumowanie, ktorego celem jest 
wytrl!cic czlowieka z jego egoizmu, sklonie go do walki ze zlem dotykajl!
cym innych, a takZe dotykajl!cym jego samego, uniemozliwia jednoczesnie 
powame zainteresowanie si~ bolem b liz n i ego. Czlowiek cierpil!cy ist
nieje w stopniu nie wiykszym nii: czlowiek wyst@ny bl!dz zniewaiajl!cy 
innych. To, dziyki czemu moma zachowywac spokoj W obliczu miewagi, 
nie znizajl!c siy nawet do przebaczenia, pozwala rowniez praktykowac 
litosc, nie wzruszajl!c si~ zadnl! niedoll!. 

Tylko przy takirn sposobie pojmowania li tosci moma pogodzic jll 
z idealem kontemplacyjn ym gloszonym tak przez M ahajan y, jak i p rzez 
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Hinajan~. W rzeczy samej obiekcja narzucala si~ sarna: czy praktykowanie 
przez bodhisattw~ czynnej troski 0 innych da si~ pogodzic ze stan em 
pogody b~dz "nieruchomego uspokojenia", stanowi~cym czwarty stopien 
dhjany, w ktorym powinien si~ on znajdowae? KumaradZiwa odpowiada: 
"Nie rna tu niezgodnosci, poniewaz ten, kto pragnie dobra innych, bierze 
ich pod uwag~ nie konkretnie, w nich samych, lecz abstrakcyjnie. W rzeczy 
samej patrzy on na nich jak na miraZ, jak na odbicie ksi~Zyca w wodzie, jak 
na pian~ woo faluj~cych, postrzega ich jako echo dZwi~ku, tor ptaka 
lec~cego przestworzem ... " 

W tym miejscu niektorzy historycy zachodni popelniaj~ pomylk~. 
Przekonawszy si~, Ze Iitose buddyjska nie zatrzymuje si~ nad przypadkami 
jednostkowymi i ze nie nalezy jej utozsamiae z latw~ uczuciowoSci~, zbyt 
pochopnie jej ogolnikowose wzi~1i za znami~ powszechnosci; zapornnieli 
przy tym, Ze jest mi¢zy ogolnym a powszechnym wielka rornica, ta sarna, 
ktora oddziela abstrakt od konkretu. W tej sytuacji , oZywieni pragnieniem 
wyslawiania tej Iitosci, niektorzy zestawiaj~ j~ z rnilosci~ chrzeScijansk~, 
wyramie zreszt~ dostrzegaj~c jej charakter uniwersalny. Inni natomiast, 
popadaj~c w ten sam bl~d, s~dz~, ze milose chrzeScijanska, jako skierowa
na do poszczegolnych, konkretnych istot , moze bye jedynie partykularna, 
toteZ ch~tnie przeciwstawiliby tej rnilosci - jako zbyt przyziemnej - metafi
zyczne wyzyny, na ktorych bytuje Iitose buddysty ... Gl~bokose tej pornylki 
zmierzymy pokazuj~c, w oparciu 0 mahajanistyczn~ teori~ trzech rodzajow 
litosci, jak bardzo abstrakcyj ny jest w tej dziedzinie budqyzm. Ot62: wedIe 
tej teorii nie wystarcza, aby Iitose miala charakter og61ny; ona musi stae si~ 
"pusta". 

Pierwszy rodzaj Iitosci rna za przedmiot istoty cierpi~ce; to sattwa
alambana-karuna, litose pospolita, niskiego lotu, splamiona grubym bl~
dem przekonania 0 realnosci istot iywych . Rodzaj drugi, wYZszy, rna za 
obiekt bolesne doznania jako takie - to dharma-alambana-karuna; czlo
wiek jej doswiadczaj~cy wie, ze istota nie istnieje, ze istniej~ tylko jej 
dharmy. Jest to jednakZe wiedza przyblizona, gdyi: bolesne doznania nie 
istniej~ ani same przez si~, ani same w sobie. Tak wi~ w tym drugirn 
rodzaju litosci zawarta jest jeszcze awidja (niewiedza). Trzeba zatem 
zalozye trzeci rodzaj - Iitose czyst~, nie maj~c~ przedmiotu; jest to 
analambana-karuna. Cnota jest tym wyzsza, im jest w tym wlasnie sensie 
czystsza. Litose doskonala, idealna - "wielka litose". - rna bye wi~c 
kultywowana nie gwoli milosci do istot, nie aby zaradzie bolowi, lecz bez 
Zadnego celu, z umilowania IitoscL Na tym zas szczeblu najwyzszym, gdzie 
nie rna ona juz na wzgl¢zie Zadnej istoty ani zadnej rzeczywistosci, nie jest 
tez zl~czona z zadnym okreSlonym podmiotem. "Dla mysliciela mahajanis
tycznego karuna jest czynnikiem powszechnym, lecz zadn~ miar~ antro
pomorficznym." Tylko pod tym warunkiem dar, kt6ry ona in spiruje, 
b¢zie "czysty" . JeSliby ktos poswi~aj~cy si~ za wszystkie istoty, bez 
wyrorniania ktorejkolwiek, nada! wierzyl jeszcze w rzeczywiste istnienie 
tych, za kt6rych si~ poswi~ca, b~dz w swoje wlasne - to nawet on 
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dokonywalby tylko aktu "swieckiego", nie przyblizaj~cego go do celu. Jdli 
jednak wie on, Ze nie rna "ani daj(tcego, ani rzeczy dawanej, ani korzys
taj~cego z daru" , wowczas "dar ten wolny jest od niedbalstwa" - nareszcie 
czysty i doskonaly. 

Wynikaj(t st~d dwie nast\!pne cechy milo sci buddyjskiej , w sposob 
ostateczny odroiniaj (tee j~ od chrzeScijanskiej. Otoz jest to enota prowizo
ryczna, nie wartose absolutna; jest ona srodkiem, nie zaS eelem. Dlatego 
nauczanie jej dotyczllee ma charakter egzoteryczny; w istocie rzeczy wyzute 
jest one z wszelkiej tresci. 

A wi~ - enota prowizoryczna. Jnaczej mowi(tc, rowniez ona wchodzi 
w porZl!dek zwany przez buddystow "swiatowym" [swieckim]. Nie od
grywa ona absolutnie zadnej roli w definiowaniu Bytu - b¥iz Nie-Bytu 
- najwyzszego, nie wchodzi tez w zakres celu ostatecznego. Tutaj, jak 
i wsz¢zie indziej w buddyzmie, boleSnie daje si\! odczue brak Boga 
rzeczywistego, Boga Zywego, Boga MiloSci. 

Dla chrzescijanina przykazanie rnilowania Boga oparte jest na milosci 
Boga do czlowieka, a ta milose wyraza sam Byt Boga: Deus est Caritas. 
Drugie przykazanie - milosci bliiniego - oparte jest na pierwszym, jest do 
niego podobne, gdyz czlowiek zostal stworzony na obraz Boga. Jednak 
pierwsze przykazanie jest - jako oparte na samym Bogu - wieczne; nie 
tylko okrd la drog\!, ale wskazuje juz eel. Jest tylez srodkiem i zaieceniem, 
co i eelem oraz nagrodll. Podobnie z drugim przykazaniem. W istocie 
poprzez lei4cy u jego podstaw obraz BoZy kaZdy czlowiek uczestniczy 
w wiecmosci Boga. To podobienstwo konstytuuje jego indywidualnll odr\!b
nose, definitywnll konkretnosc jego bytu. Solidahor in Te, Deus meus. Tak 
wi~ i;ycie wieczne nierozerwalnie wil!i:e si~ z miloScill bliiniego, podobnie 
jak moeno wil!i:e si\! tez z miloScill Boga. Wiara i nadzieja prz~rnin~, by 
ustl!Pic miejsca ogilldaniu i posiadaniu - lecz milosc nie przerninie. 

Niczego takiego nie ma w buddyzrnie. Tam, gdzie byt pozbawiony jest 
owej ontologicmej g\!Stosci nadanej mu przez Boga-5twor~, gdzie napoty
kamy tylko zlozone, plynne struktury, nie ma nic, co domagaloby si~ 
ostatecznej milosci i j(t umozliwialo. Wszelki altruizm, niezaleinie od 
stopnia swej i:arliwoSci i moZliwych zabarwien, zredukowany zostaje do 
techniki wyzbywania si\! pozlldan. Wedle niezbyt subtelnego, lecz wymow
nego porownania, "srodek przeczyszczaj llcy ma oproinie organizm, ale 
sam tez powinien bye z niego usuni~ty, inaczej bardziej zaszkodzi niz 
pomoze". Milosc jest tym wlaSnie srodkiem. Innyrni slowy, jest ona cz~Scill 
techniki osillgania zoboj~tnienia. Jest to zupelnie oczywiste w przypadku 
prostej majtri MaJego Wozu, ale odnosi si~ rowniez do dana i karuna 
w H ina- i Mahajanie. Trafnie dostrzegl to Max Scheler: 

Budda pozytywnie ocenia w milosci ( ... ) jedynie to, ze jest ona "wyzwoleniem 
serca" , ale nie jego pozytywnym us~Sliwieniem, i ie wraz z poniekQd 
"przypadkowym" nast~stwem jej pomocnych, pozytecznych d1a drugiego 
czyn6w stanowi technik~, dzi~ki kt6rej czlowiek pozbywa si~ swego in
dywidualnego zamkni~cia w Ja, a w najwy:iszyn;t stadium "pogrQ:ienia" 
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w og6le uwalnia si~ od swej indywidualnosci i [swojej) osoby. W mi!oSci 
docenia si~ i cwiczy za pomoq nakazanych technik tylko "odejscie", nie 
"dojscie", zatem tylko wsp6lzawarte w niej w y z by c i e s i ~ s i e b ie, wy
rzeczenie si~ siebie, zaparcie si~ siebie az do rezygnacji z siebie, [przy czymj do 
dokonania tego inna istota stwarza jedynie przyk!adowe "preteksty". 

Nawet 0 najzarliwszym altruizmie Mahajany wypada powt6rzyc za wyzej 
zaeytowanym autorem, Ze i on jest, mimo wszystko, "calkowicie in
dywidualny, a nawet sol ips ystye z ny, jeZeli wlasciwym »sensem« milos
ci jest roztopienie i anihilaeja, odrealnienie realnosci i jakosciowego uposa
Zenia k 0 c h aj ~ e ego, a nie wspieranie i afirmaeja wartosci koehanego". 
Niewiele jest zatem przesady w uj~u Marcela Graneta twierdz'lcego, Ze 
"milosc buddyjska polega na uwolnieniu sit;: - na rzecz innego - ze wszelkiej 
swiatowej marnosci, ktora przeszkadza w zbawieniu", co w gruncie rreezy 
jest zl'l wobec niego przyslu~. Mlody ksi~ Wiswantara, przyszly Budda 
Sakj amuni , uwa1nia sit;: co prawda re straszliwych wit;:z6w ziemskieh, gdy 
porzuea kolejno i oddaje tyro, ktorzy ich zapragnt;:li, swoje dobra, dzieci 
i zont;:; los przedmiotow tej jego uprrejmosci jest jednak godny pozaiowania ... 

MiloS{: nie jest jedyn~ cnot'l pomagaj~c~ zabic pragnienie, co rna na 
celu "wygasrenie" la. lej utylitarnosc i prowizorycznosc podkrdla miejsce, 
jakie jej przyznano na liS6e Paramit albo Doskonalosci. Scholastyka 
mahajanistyczna wylicza sZeSc Paramit, "stanowi~cych w skrocie caly 
Wielki Woz": dana (dar, szezodrobliwosc), Sila (moralnosc), kszanti (cierp
liwosc), wirja (energia, mt;:stwo), samadhi (skupienie, trans medytacyjny), 
pradinia (m~drosc, gnoza). Ieh porz~dek jest znamienny; posluehajmy na 
ten tern at komentarza samego Asangi: 

Najprz6d bodhisattwa trudzi si~ gwoli dobra innych poprzez trzy pierwsze 
Paramity: dar - rOzUajllc hojnie; moralnosc - nie czyni~c z!a; cierpliwosc 
- znoszllc cierpliwie. Potem trudzi si~ gwoli siebie samego poprzez trzy 
Paramity nast~ujllce: opieraj~c si~ na energii, wiedzie sw6j umys! w skupie
nie j wyzwala si~ za posrednictwem miidrosci ... 

Szesc Paramit w takim wlasnie porzlldku wyliczono, gdyz w tym w!asnie 
porziidku jedna wytwarza drug~, tak ze kaida nast~pna coraz jest wyZsza 
i wznioslejsza od drugiej ... 

W tym wlasnie porzlldku wytwarzajll si~ one: nie bac~c zgola na fortun~, 
bodhisattwa wkracza na scieZk~ moralnosci itd . W tym w!aSnie porz~dku 
stajll si~ one coraz wYZsze: moralnosc jest wyZsza od daru, itd. W tym wlasnie 
porz~u staj~ si~ one coraz wznioslejsze: dar to w istocie rzecz prostacka itd. 

( ... ) lest w doktrynie jogaczarow podwojna teoria, ktora moglaby 
w tym wzglt;:dzie pozostawiac miejsce dla zludren. Otoz powiadaj~ oni, ze 
buddowie przyci~gaj~ do siebie istoty i dokladaj~ wysilkow, aby "dojrzaly" 
one do stanu umoiliwiaj~cego im osi~gnit;:Cie godnosci Buddy. Z drugiej 
strony twierdz~ oni, Ze nie czekaj'lc na ow~ "dojrzalosc" istot, buddowie 
daj~ im przedsmak najwyzsrej blogosci, objawiaj~e sit;: im w swej samb
hogakaji. W istocie wszakZe teorie te w niczym me przypominaj~ chrres
cijanskiego Boga miloS6. 



40 HENRI DE LUBAC 

Pierwsza z nich nasuwalaby raczej na mysl Boga arystotelesowskiego, 
bostwo nieruchome i nie czuj ilce milosci , ku ktoremu ci~ wszystkie 
istoty, pcha je bowiem sila pragnienia. RzeczywiScie, jak wyjaSnia Asanga, 
"buddowie nie mowiil sobie naprawd~: oto ktos dojrzaiy do mnie, oto ktos, 
kogo powinienem popchnile ku dojrzaloSci. Nie, to jest nieprzebrana rzesza 
istot, ktore wsz~zie, bez Pomocnika, kroCZ<! naprzOd ku dojrzaloSci 
ostatecznej." Ba, zresztl! sami buddowie pozbawieni sl! samodzielnej istoty 
- sl! przeciez po prostu jedynie aspektami nieosob owego , niesubstancjal
nego "ciala buddy" , ktore razem z nim wchlania jedyna dharmakaja. 
Druga natomiast teoria przypornina raczej bostwo Spinozy bl!df wszel
kiego panteizmu - Absolut potrzebuj l!cy byt6w relatywnych, aby osil!gnl!e 
samoswiadomose; jdli zatem przejawia si~ on owyro bytom, to nie z impul
su milosci, gdyz u korzeni miloSci musi bye zawsze niezalei:nose. Skoro 
buddowie nie zadowalajl! si~ pozostawaniem w niezroznicowanej dhar
makaji, skoro poprzez swl! sambhogakajf} objawiajl! si~ bodhisattwom, to 
dlatego, ze majl! w tyro swoj interes. "Ani slonce, ani ksi~i;yc, ani 
powierzchnia WodY podobna zwierciadlu, ani swiatlo nie majl! swiadomoSci 
samych siebie. Kiedy jednak wszystkie te tezy rzeczy wchodZl! z sobl! 
w zwil!Zki , powstaje obraz" (Suwarnaprabhasottamasutra). Masson-Oursel 
komentuje: "Coz innego moze to znaczye, jesli nie to, iz dharmakaja, 
syrobolizowana przez cialo niebieskie, moze napawae si~ sobl! jedynie 
odbijajl!C si~ w istotach wzgl~nie - bo nie absolutnie - roi:nych od niej, 
w bodhisattwach, przedstawianych tutaj jako masa WodY' oraz i;e Il!cz
nikiem mi¢zy dwoma tyroi czlonami jest sambhogakaja, tutaj syrobolizo
wana przez swiatlo ... Jest to metafora tyro trafniejsza, ii; pod pewnyro 
wzgl¢em sambhogakaja to rzeczywiscie cos w rodzaju meteoru. Spinoza, 
roztrzl!sajl!c przy pomocy innych poj~ problem podobny, stwierdzi w spo
sob analogiczny, i;e w obr~bie intelektualnej rnilosci Boga rnilosc czlowieka 
do Boga, Boga do czlowieka i Boga do samego siebie tworzl! jednosc." 
Tylko i;e w takiej sytuacji nie spos6b juz m6wie 0 prawdziwej caritas ... 

Na pierwszy rzut oka wydawaloby si~, i;e przeblyskuje w buddyzmie 
cos analogicznego do chrzeScijanskiej miloSci blifniego opartej na rniloSci 
Boga oraz do chrzescijanskiej doktryny 0 obrazie Boga w czlowieku. 
W dziele Bodhiczarjawatara Santidewy czytamy bowiem: 

Stworzenia s~ poniek~d podobne do budd ow, posiadaj~ bowiem w sobie 

cz!lStk~ enot buddy ... 

Ta znamienita cz~tka obecna jest w stworzeniach; przez wzgl~ na t~ 


obecnosc stworzenia naleiy szanowaC. 


Jest to prawdl! tylko pod wspolnyro warunkiem prawdy wzgl¢nej, per
spektywy powierzchownej i praktyki prowizorycznej. Nierzeczywistosc 
buddow z punktu widzenia prawdy absolutnej k1adzie pi~tno nierzeczywis
tosci na miloScl bliZniego opartej na ich miloSci. 

Uwaga ta prowadzi nas do ostatniej cechy, kt6rl! mielismy poruszyc. 
Milosc buddyjska, jako prowizoryczna, nie zas definitywna, jako srodek . 
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zewn~trzny wobec wytyczonego celu, musi z koniecznosci~ rozplyn~c si~ 
w nicosc, gdy spojrzymy na ni~ ze stanowiska prawdy absolutnej . To, 
czego ona uczy, zawsze b~dzie nosic jakieS pi~tno egzoterycznosci - antro
pomorfizmu, powiedzielibySmY, gdyby mowa byla 0 doktrynie dotycz~cej 
Boga. Rowniez tutaj kontrast z milosci~ chrzeScijansk~ jest uderzaj~cy. 
Bog daje si~ poznac jako milosc w swym objawieniu najwyi.szym, i dok
torzy chrzeScijanscy nie zawahali si~ w tym wzgl¢zie przywolac uczuc jak 
najbardziej ludzkich, byle tylko nie uronic nic z realizmu tego objawienia. 
Czytaj~c Ewangeli~ widzimy, ze nakaz miloSci braterskiej jest jej nauk~ 
najwyi.sZll; Jezus u kresu swego ziemskiego iycia mocno to podkresla, 
pozostawia to w testamencie swoim przyjaciolom. Pomiej wszyscy jego 
uczniowie zwracac b¢ll uwag~ na absolutnie najwi~ksz~ wag~ tej rnilosci, 
ktorej asceza i mistyka najbardziej oderwanych od swiata mnichow zawsze 
b~zie podporz~kowana. Gdy natomiast otwieramy pisma buddyjskie, 
m ajdujemy na przyklad tak~ oto histori~ Jasy, mlodzienca z Benaresu, 
ktory, zbrzydziwszy sobie iycie peine rozkoszy, przyszedl, aby wst~pic do 
buddyjskiego zakonu: 

Kiedy Jasa usiadl w pobliiu Blogoslawionego, udzielil rnu on nauki usto
pniowanej, tzn. najpierw pouczyl go 0 milosierdziu (dana), 0 rnoralnosci (jila) 
i 0 nagrodach niebieskich (swarga). Potern 0 n¢zy, czczosci i pJugastwie 
poZlldan, a ta.lci:e 0 szcz~ciu plynllCym z wyzbycia silt pragnien. 

I skoro tylko Jasa dzi~ki medytacji tych prawd stal si~ zdolny do gl~bszego 
rozumienia, Sakjamuni udzielil mu " specjalnych nauk Buddy", w ktorych 
nie rna juz mowy - nawet w fazie wst~pnej - 0 miloSci. 

Ten rys Pism wyraZnie podkreslaj~ doktorzy. "Nakaz szczodrobliwosci 
glosi sit;; maluczkim - napisze AIjadewa - zachowywanie slubowan - umys
lorn przeci~tnym, Pustk~ zaS - najlepszym." W istocie Budda, podobnie jak 
Chrystus, owszem, nawet w wi~kszym stopniu, "glosi Prawo stosownie do 
potrzeb istot". Tak wi~c zasada "ekonomii" zajmuje w przepowiadaniu 
buddyjskim wazne miejsce, moZe nawet wa:iniejsze niz w objawieniu 
chrzeScijanskim; tyle, i:e wartosci zostaj~ w nim odwrocone. 

Mowi~c krotko, bodhisattwa Cwiczy si~ w dwojakiej doskonalosci: 
w Danaparamicie i Pradiniaparamicre . S~ to, jak widzielismy, pierwsza 
i ostatnia z szesciu ustopniowanych Paramit. Pierwsza jednalcie nie tylko 
- jak to pokazuje przyklad samego Buddy - calkowicie podporz~dkowana 
jest ostatniej, b~d~cej jedyn~ "matryCll, pierwiastka buddy" (Tathagatagar
bha), lecz roztapia si~ w niej i znika. Albowiem rnilosc rniala wartosc tylko 
z punktu widzenia prawdy wzgl¢nej. Potrzebowala jako podpory owej 
"szczeg6lnej wyobrami, za spraw~ ktorej cechy wzgl~ne" jawi~ nam si~ 
tak, jak gdy w przypadku pewnych chorob oczu widzimy przed sob~ 
muchy. Nawet wi~ jako oczyszczona zakladala ona pewn~ iluzj~. Iluzj~ 
z pewnosci~ nie szkodliw~, owszem, nawet bardzo u:.i:yteczn~, ale jednak 
maj~Cll, si~ w koncu rozwiac, a:.i:eby ust~pic miejsca konstatacji Pustki 
i absolutnemu zoboj~tnieniu, jakie z tej konstatacji wynika. Dla tego, kto 
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dost~pil poznania prawdy absolutnej, osi~gn~l wiedz~ doskonal~, nie rna 
juz sympatii ani antypatii; zarowno jedna jak i druga s~ "zm~ceniem", 
ktore na zawsze zostalo usuni~te. "W jego oczach nie rna roZnicy mi¢zy 
dobrem a zlem, mi¢zy jego matk~ a nierz~dnic~." Wszystkie dharmy s~ 
takie same, wszystko jest tak sarno puste. 

Nie dziwi nas zatem, Ze klasyczna metoda medytacji, tzw. "cztery 
wzniosle uczucia" (tak jak j~ przedstawia np. Mahasudassanasutta), bierze 
za punkt wyjscia, za odskoczni~ poniek~d, milosc, aby poprzez litosc 
i radosc dotrzee do pogodnego spokoju. Ani Ze Nagardzuna, autor 
pierwszej wielkiej summy Mahajany pt. Mahapradmiaparamitarastra, 
stwierdza, iz "bez Pradiniaparamity Danaparamita zeszlaby do rz¢u 
zniszczalnych, swiatowych dharm", b~dz tez - co w ustach apostola 
Wielkiego Wozu brzmi nie mniej wzgardliwie - "moglaby co najwyzej 
doprowadzic do parinirwany wlaSciwej arhatom lub pratjekahuddhom". 

Jak w swej t~sknocie do nirwany buddyzm, mimo szafowania negac
jarni, miewal niekiedy przeczucie prawdziwego Boga, tak tez w jego 
d~oSciach apostolskich, ktorych tyle sladow odnajdujemy w Mahajanie, 
mial przeczucie prawdziwej Caritas. Mozemy zatem powiedziee, Ze milosc 
buddyjska w najlepszym swym wydaniu rna si~ tak do chrzeScijanskiej, jak 
senne marzenie do rzeczywistoSci. Wielcy, darz~cy pomoc~ bodhisattwowie 
s~ jak gdyby dalekimi, nieuchwytnymi, nierealnymi prefiguracjami Chrys
tusa. To nie istoty z krwi i kosci, jak swi~ Kosciola. JednakZe sarno to, ze 
zostaly wyobrazone bodaj w tyro snie, jest czyms zbyt szlachetnym i gl~bo
kim, by nie budzic podziwu. Rozmyslaj¥y przed wizerunkiem "Pi~knego 
Bodhisattwy" w jednej z grot Adzanty Ph. Stern zauwaZa, ze to oblicze, 
z ktorego przeziera "dusza zarazem otwarta i skupiona w sobie", ksztaltuj~ 
dwie rzeczy: "nieskonczony spokoj, odgrodzony od swiata i jego zgielku, 
zatopiony w wypelnieniu, uladzony i twor~cy jednosc niepodzieln~ z milos
ci~, wspolczuciem dla calego swiata. Mi~dzy tymi dwoma biegunami bod
hisattwa skupia si~ w sobie calkowicie przenikni~ty bezrniernym spokojem, 
wyosabniaj~c si~, aby dotrzee do najwi~kszej, przekraczaj~cej go gl~bi, i ot
wiera si~ na zewn~trz, czyni¥ z siebie hojny dar dla wszystkich." Cry to nie 
idealizacja? Z pewnoSci~ nie. Nie; pami~tajmy tylko, Ze jest to opis marzenia. 

Majtri - taka, jak~ jawi si~ narn w rzeczywistosci historii i stosunkow 
mi¢zyludzkich, jest cnot~ bardziej umiarkowan~, niemniej jednak promie
niuj~q wielkim czarem. Buddyjska i;yczliwosc i lagodnosc przewyzszaj~ 
niektore zbyt natr~tne i przedsi~biorcze fonny gorliwosci i "milosci bllZ
niego". Jedn~ wszakZe ze slabosci humanizmu, ktory z nich wyplywa, jest 
to, ze nie maj~ one - i miee nie mo~ - jako fundarnentu szacunku dla 
osoby drugiego. Owszem, morna im bodaj postawic istotniejszy zarzut - ze 
nie rozumiej~ ani mocy i nieprzejednania milosci, ani najgl~bszej istoty 
"calkowitego i tajemniczego daru z s i e b i e". Nalei;y im tez zarzucic to, Ze 
nie poloi;yly podwalin pod sprawiedliwosc. Krytyki kierowane z tego 
punktu widzenia pod adresem milosci chrzescijanskiej wynikaly z nieporo
zumienia; co si~ tyczy buddyjskiej, s~ one uzasadnioncr. 



BUDDYJSKA MILO~C 

Majtri wszelako, miloM; bez rzeczywistego afektu, staje si~ poniekltd 
uczuciowa w karunie, ta zas staje si~ skuteczna w dank. Wedle jakiej miary 
- probowaliSmY wyjasnie wyiej. lednak w im wi~kszym stopniu milosc 
urzeczywistania si~ w ten wlaSnie sposob, tym wyraZniej schodzi do roli 
narz¢zia. Dana jest zawsze wyl~cznie prowizoryczna, nawet w swoich 
najwznioslejszych formach jest jedynie jalmum~. Natomiast karuna zrnie
rza ku abstrakcji i arbitralnosci, koniec koncow jest bezprzedmiotow~ 
litosci~. Wreszcie majtri, nawet najdoskonalsza, rna w sobie cos wyduma
nego, a jej uSmiech kryje jakies niedomowienie. Ostatecznie wi~c, mimo 
wszystkiego, co moma powiedzie6 0 sambhoga, nie ma tu nigdzie miloSci 
jednocz~cej ani wzajemnoSci - i bye nie moze, gdyz nie rna istot, ktore 
moglyby dawae si~ sobie nawzajem. Zjednoczenie osi~ga si~ wyl~cznie 
poprzez zniesienie osobowosci. 

Podobnie wi~, jak nirwana buddyjska nie jest - wbrew mniemaniu 
wielu ludzi na Zachodzie - nicoSci~, tak tei: majtri, z towarzysz~~ jej swit~ 
enot altruistycznych, nie jest zalet~ wyl~cznie negatywn~. Swiadcz~ 0 tyro 
jej wspaniale owoce. R. Grousset mowi: "Trzeba tylko pomyslee 0 okhlt 
nych przedkolumbijskich cywilizacjach Pornoenej Ameryki, w ktorych na 
promo szukalibysmy ws~dzie ludzkiego uSmiechu, tchnienia czWosci, aby 
poj~c, ile Azja zawdzi~za Kazaniu Benareskiemu." Zapewne dlatego 
autor ten, jakkolwiek doskonale zorientowany w doktrynalnych subtelnos
ciach, nie waha si~ mowie dzisiaj, jak ongis Bumouf, 0 "miloSci buddyj
skiej" . lednakie ani w przypadku majtri, ani nirwany ich strona pozytywna 
nie potrafi osi~gn~e wyrazistcj pernio 0 ile Chrystus przyszedl tutaj, posr6d 
nas, by rozniecie pozar milo sci , to Budda pragnie tylko "ugasie plornien 
nienawiSci, Zltdz i niewiedzy" (Mahawagga). 0 ile dla chrzeScijan najwyz
szym punktem swiata i historii jest Kalwaria, to centrum swiata buddyj
skiego jest Drzewo w Bodhgaji. Drzewo Bodhi i Drzewo Krzyza, oba 
b¢~ce "filarami kosmicznyroi", z zupelnie innych uczynione s~ substancji. 
Wyrafinowaniu chrzcScijanskich spekulacji na temat miloSci (pomyslmy 
chociazby 0 sw. Augustynie, sw. Bernardzie, Fenelonie ... ) w buddyzmie 
M ahajany odpowiada, bodaj jeszcze bardziej wysubtelnione, wyrafinowa
nie spekulacji na tcmat Pustki - i "Pustosci Pustki": 

Pustka jest jakoby przestw6r niebios, 

W kt6rym zobaczysz wszystko, co si~ pojawi ... 

Cokolwiek tylko w Dim si~ pokaie, 

Niechaj przemija, Die trzeba tego chwytac; 

Oto zasada wielee skuteczna, 

By schwytac Bodhi ot tak, w dlon ... 

PoDiewaz poz6r Die przeslania Pustki, 

A Pustka Die usuwa pozoru ... 


Nie probujmy tlumaczye tych sprzecznoSci wyl~cznie roi:nicarni punkt6w 
widzenia bltdz gl~bi krytyki poznania. Nie wszyscy mysliciele chrzescijan
scy grzeszyli brakiem odwagi w odrzucaniu pozorow czy w metodycznym 
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budowaniu "teologii negatywnej". Owszem, najbardziej ldasyczni i auto
rytatywni sposrod nich s~ cz~sto najodwainiejsi . W chrzeScijanstwiejednak 
triumfuje zawsze aftrmacja. Jesli nie tak jest w buddyzmie, to dlatego, ie 
brak w nim jedynego Fundamentu - Boga, stworczej MiloSci. Cala 
niewystarczalnose i cala falszywosc religii budd yjskiej st~d przede wszyst
kim plynie. Poraika tej wielkiej przygody, ugr~ini~e na mielimie tej 
gigantycznej "tratwy", ktora wyplywaj~ ku Wyzwoleniu wzi~la na poklad 
polow~ ludzkosci, bierze si~ st~d, Ze Budda ponad bostwami mitologii czy 
pospolitego anirnizmu nie potrafLl dostrzec Twarzy Boga MiloSci. 

Prawo, ktore, jak s~zil, odkryl - "gl~bokie, trudne do zgl~bienia, 
trudne do poj~a" - same tei: jest iluzj~ . Budda nie wypowiedzial slowa 
wyzwalaj~cego. Ale nie b~dZmy dian nazbyt surowi. Zrozumial on, w stop
niu bye more wi~kszym nii: ktorykolwiek z ludzi, problem ludzkiego losu. 
Skuteczniej nii: ktokolwiek inny zrealizowal on pars purijlCans, za co nawet 
chrzescijanie mog~ mu bye wdzi~czni. Wyelirninowal zwodnicze, ci~g1e 
n~Cllce scieiki przes~du, mechanicznej ascezy, gnozy. Poprzez usmierzenie 
zmyslow dojrzal koniecznose ogolocenia si~ duchowego. Niew~tpliwie 
chybil swojego celu. Bez "pelni" rnilosci nikt nie urzeczywistni nigdy 
"pustki" oderwania si~ od swiata. Bez "tak", b~llcego jedynll moZliw~ 
odpowiedzi~, niezb~nego "nie" nie moina w sposob defmitywny wypo
wiedziee. "To nie przez siebie wychodzi si~ z siebie." Jdli jednak doktryna 
Buddy, mimo akcentow gl~bokiego czlowieczenstwa, jest nieludzko surowa 
i jeSli - jak to nader cz~to pokazywala historia - musiala nieuchronnie 
podJegae najci~Zszym naduiyciom - to przeciei: jawi si~ jako cos bardzo 
gl~bokiego, Iogicznego, niemal nieuniknionego tak drogo, jak drogo brak 
Idei osobowej, boskiego Slowa - Jezusa Chrystusa, ktorym iyjemy obec
rue. 

Henri de Lubac 
tfum. lreneusz Kania 

Jest to skrocona i pozbawiona przyplSOW wersja pierwszego rozdziahJ ksi&-Zki 
Aspekty buridyzmu, ktora ukai:e si~ nakladem Wydawnictwa Znak wiosn&- tego roku. 

HENRI DE LUBAC SJ, ur. 1896, zm. 1991, wybitny teolog katolicki czynnie 
zaangaiowany w redagowanie dogmatycmych tekstow Vaticanum II (szczegolnie 
Lwnen gentium , Gaudium et spes), od roku 1983 kardynal. Autor wielu prac 
z zakresu teologii. Na j~zyk polski przetlumaczono m. in.: Katofieyzm. 0 naturze 
i lasee, Atei2m i sens ezlowieka, Na drogaeh Bozyeh. 
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Porownanie chrzeScijanstwa i buddyzmu, gdy nie chce si{l popaSe 
w ogolnikowe i banalne stwierdzenia, nastr~za wielu powainych trudnosci. 
Przede wszystkim powinnismy bye swiadomi tego, ie usilujemy porownae ze 
sob~ dwa ogromnie bogate i skomplikowane systemy religijno-filozoficzne, 
nieraz same w sobie niejednoradne, co szczegolnie odnosi si{l do buddyzmu 
z jego wielosci~ sekt i tradycji. Innym :iroolem trudnosci jest koniecznose 
wzi~a pod uwag{l roinych kontekstow kulturowych, okreSlaj~cych pol a 
znaczen, w kt6rych znajduj~ si~ rozwaZania tworcOw i myslicieli kr~gow 
srooziemnomorskiego i indyjskiego. Wainy jest tez wymiar dynamiki 
wewn~trznej omawianych religii, co stwarza nast~pne stopnie trudnosci 
w pracy komparatystycznej. Moina przy tym postawic pytanie, co z czym 
b¢ziemy porownywae? Czy mozna zasadnie porownae katechizmowe 
chrzescijanstwo z subtelnymi rozwazaniami tantrycznych szkol buddyzmu 
i czy mistycyzm sw. lana ad Krzyza lub Mistrza Eckharta moma postawie 
obok Iud owego buddyzmu Birmy czy Cejlonu? 

Aby unikn~e dalszych trudnosci, zajmiemy si{l tylko jednym z kluczo
wych poj~e pojawiaj~cych si~ w obu religiach, a mianowicie poj~em 
odnosz~cego si~ do calej rzeczywistosci Prawa. W buddyzmie odnajdziemy 
je w postaci Prawa Dharmy (rdzen dhri, ad ktorego utworzone jest to 
slowo, znaczy "nieSe, podtrzymywae"). lak czytamy w tekstach kanonicz
nych, dziala ono na pi~ciu poziomach rzeczywistosci, poczynajl!c od sfery 
czysto przyrodniczej, mineralnej i roSlinnej, aZ do tak zwanych "typow 
idealnych" ukazujl!cych istot~ procesu jako takiego. Zaznaczmy przy tym, 
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Ze dla wszystkich szko! buddyjskiej filozofii swiat jest raczej procesem niz 
zbiorem rzeczy, chociaz szkoly te roi:ni~ siv mi¢zy sob~ w okrdleniu 
natury elernentow, ktore ten proces tworz~. Te podmiotowo--przedmioto
we elementy (dharmy) nastvpuj~ zawsze w okrdlonym porz~dku, ktorego 
glowne wyznaczniki zalez~ od prawa karmana, stanowi~cego szczegoln~ 
postac Prawa Dharmy. Prawo karmana, ktorego rdzen stanowi wartos
ciowana moralnie wolna wola (czetana), obrazuje bezwzgl¢ny zwi~zek 
mi¢zy czynem i skutkiem. Dzialania zapocz~tkowane tak~ wol~ musz~ 
zawsze doprowadzic do pojawienia siv odpowiednich skutkow, niezale:i:nie 
od tego, czy zaistniej~ one podczas tego i;ycia, czy tez zamanifestuj~ si~ 
w poZniejszych inkarnacjach, w innych swiatach i cyklach kosmicznych. 

Energia karmiczna czynu, "drzemi~c" w podswiadomej, dyspozycyjnej 
sferze (sanskara) osobowego continuum (santana), musi zaowocowaC stosow
nie do natury danego czynu - zdrowego lub niezdrowego - uwalniaj~c od 
cierpienia lub przynosz~c je. Buddyzm szczeg61owo kwalifikuje swiaty 
moZliwych odrodzen, traktuj~c je jako wspolne pola doswiadczenia, b¢~ce 
korelatami swiadornosci istot posiadaj~cych podobn~ energi~ karmiczn~. 
W ten sposob, uzale:i:niaj~c wszystko od pozytywnych i negatywnych 
czynow (karman), psychokosmologia buddyjska mowi 0 swiatach piekiel
nych, swiatach glodnych duchow i zwierz~t, 0 sferach polboskich, boskich 
i ludzkich, wyszczegolniaj~c wiele ich klas i rysuj~c ostatecznie moZliwosc 
transcendowania poza koniecznosc doswiadczania w tych polach, co jest 
rownoznaczne z wyzwoleniem, czyli z nirwan~. 

Automatyzm dzia!ania Prawa Dharmy, szczegolnie w postaci prawa 
karmana, nie wymaga przyj~a osobowego gwaranta jego poprawnosci. 
Jest ono w buddyzmie rozwniane jako zupelnie bezosobiste i totalne. 
Podlegaj~ mu wszystkie zwyk!e i wyzwolone istoty, 0 ile te ostatnie 
pozostaj~ w swiecie. Buddyzrn neguje istnienie Boga Stworcy (w indyjskim 
kontekscie boga Brahmy) jako faktycznego kreatora. Po okresie dysolucji 
swiat powstaje sam jako zespol zjawisk, poniewaz manifestuje si~ ukryta, 
nasienna strona totalnej karmicznej energii nagromadzonej w poprzednim 
cyklu. Dla buddysty nie rna absolutnego pocz~tku, nie rna tez Osoby, 
ktorej wola swobodnie ksztaltuje pierwotne moZliwosci w tworczym akcie. 
Wszystko jest wynikiem dzialania Prawa Dharmy. 

Jezeli si~gniemy do tradycji hinduizrnu, to w okresie wczesno-wedyj
skim odnajdziemy koncepcjv takiego bezosobowego i totalnego Prawa 
w pojvciu Rity, kiedy to za jej Stra:i:nika, lecz nie Twor~, uwazany byl bog 
Waruna. Pewn~ analogiv takiego potraktowania uniwersalnego Prawa 
mo:i:na znaleic tez w Grecji, w ktorej Moira stanowila Prawo "przed 
bogami", zas Zeus stal si~ panem bogow, poniewaz jego umysl najpelniej 
odzwierciedlal pierwotne Prawo. Ortodoksyjna mysl indyjska dosc wczes
nie ewoluowala w kierunku zwi~zania dzialania uniwersalnego Prawa 
z jego twor~; Waruna stal si~ irodlem Rity. W ortodoksyjnej mysli 
indyjskiej stosunkowo wczesnie nast~pilo tez powi~zanie uniwersalnego 
Prawa z calosciowyrn Sensem Wszechswiata, co , widzimy chociazby 
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w uznaniu sanhit Wed za manifestacj~ i form~ Logosu - boskiego kreatyw
nego Slowa (wacz) . Tak jest w mimansie cz;y upaniszadzie Czhandogja, 
a poZniejsze, jak si~ na ogol s,!dzi, tradycje tantry siwaickiej opracowaly 
drobiazgowo koncepcj~ swiata jako "boskiej wypowiedzi" (Sahdabrah
man). W konsekwencji tego kosmologia w hinduizmie rna charakter 
inicjacyjny i soteriologiczny, a problem boskiego czasu poczl!tku odgrywa 
w niej zasadniczl! rol~. Bowiem partycypacja w tym, co pierwotne, co jako 
pierwsze "wylonilo si~" z nieskOllczonosci i nieokrdlonosci absolutu, 
stanowi w wielu systemach hinduizmu (i nie tylko) warunek pol'!Czenia si~ 
z samym absolutem. 

Buddyzm nie uznal zaznaczonej powy:lej kosmologicznej moi:liwosci; 
dla buddystow kosmologia pozostala jedynie wyznacznikiem okreslonych 
karmicznie stanow swiadomosci. Przeciwstawil si~ talcie centralnej indyj
skiej koncepcji, czyli koncepcji kreatywnej ofiary. Ogolnie ofiara, jak 
swiadczy 0 tym lektura dzatak, sluZy nagromadzeniu uslug. Slynny mit 
psychologiczny 0 Puruszy, pierwotnym duchu-czlowieku, ktory zrodzil 
syna zlozonego w ofierze b¢,!cej poczl!tkiem calego objawionego wszech
swiata, nie przystaje do buddyjskiej mysli i jedynie wysoce abstrakcyjna 
spekulacja moze wydobye ukryte wl!tki tego mitu z buddyjskiej doktryny. 
W konsekwencji buddyzm odrzucil teori~ zbawczej ofiary rytualnej pod
trzymujl!cej swiat w istnieniu. 

Nie moze wi~c bye mowy 0 buddyjskim systemie inicjacyjnym, ktory 
by, jak w hinduizmie, polegal na odtworzeniu kosmogenezy w odwroco
nym porzl!dku w mikrokosrnicznej, ludzkiej skali. (fen schemat znaj
dziemy dopiero w pozniejszych, jak s4dz,! naukowcy, systemach buddyz
mu; powstaje jednak pytanie, czy mamy w tym przypadku do czynienia 
z oryginalnym buddyzmem. Podobnie trudna jest kwalifikacja teorii "czys
tego doswiadczenia" wypracowana w tradycji Maha Ati. Ze wzg1¢u na te 
trudnoSci w tym artykule ograniczymy si~ do ogolnych stwierdzen uzna
nych szkol buddyjskiej filozofri.) . 

lezeli uwai:nie przyjrzymy si~ powyi:szym problemom, to znajdziemy 
przyczyny takiej buddyjskiej refutacji. Stan pocz'!tku, boski czas kreacji, 
jest tez boskim Logosem, a na gruncie indyjskim najcz~sciej ISwar'!, czyli 
Bogiem osobowym. Nawet jezeli potraktujemy ISwar~ tak, jak chcial 
najwi~kszy filozofindyjski Sankara - jako proces samopoznania absolutu , 
to nie da si~ zaprzeczye, ze ISwara jest tez absolutem (saguna brahman). 
Odrzucajl!c boskie Zroolo k rea c j i, poniewaz nie zgadza si~ to z wszech
dzialaniem prawa karmana, buddyzm konsekwentnie odrzucil poj~e Pra
wa jako Logosu i koncepcj~ ofiary jako aktu stworczego. Nie rna w nim 
miejsca na "czas poczl!tku", ktory by pelnil rol~ "pierwotnego punktu", 
"ukrytego boga, ktorego czcz'! wszyscy bogowie" (tantra siwaicka), Logo
su ukazuj,!cego w poczl!tku sw'! potencjaln,! i aktualizowan,! w czasie 
kosmogenezy Plerom~. 

lak powiedzielismy, Prawo Dharrny jest w specyficzny sposob "przej
rzyste", bezosobiste i formalne, nie moma wejSe z nim w zaden dyskurs, 
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zmienic go c::zy zawiesic. Buddowie nie s~ jego irodlem, zaden z Buddow 
nie jest absolutnym Prawodawc~, a gdy czytarny, ie ich umysl jest Dharm~, 
znaczy to jedynie, i;e zrealizowali je w perni, poniewai w ich swiadomoSci 
(czit) nast~pil wgl~d w sposob dzialania i natury rzeczywistosci. Dharma 
nie jest taki:e zontologizowanym czasem pocz~tku, bowiem prawa ok res
lajllce natury wszelkich procesow s~ zasadniczo detenninistyczne, pokazu
j~c jedynie, j a k z gry warunkow powstaj~ zespoly zjawisk i w j a k i 
s po sob, dziyki innyro warunkom, zanikaj~. 

Zauwai;yc tez trzeba, ze mimo ogolnie formalnego statusu Dharmy, 
sarna jej natura ulega modyfikacjom zaleinie od ontologii, przyjmowanej 
przez roine buddyjskie tradycje. W tradycjach uznaj~cych realnosc pod
stawowych element ow rzeczywistosci (sarwastiwada) Prawo dotyczy swiata 
istniej~go realnie w swych podstawowych skladnikach, ukazuje tez ono, 
w jaki sposob moma ten rzeczywisty swiat transcendowaC. W filozoficz
nych szkolach Mahajany, a zwlaszcza w madhjamice, czyli tradycji "srod
kowej drogi", opracowano z kolei szczegolow~ koncepcjy pustki (sunja) 
rzeczywistosci, polegaj~c~ na tyro, ze uznano, iz nie moma wskazac na 
istoty jakiegokolwiek zjawiska, z ktorej wyplywaloby jego istnienie. Nie 
poszukuj~c irodla istnienia poza swiatem, tak jak to uczynil na przyklad 
sw. Tomasz, filozofowie madhjarniki sprowadzili natury calego swiata do 
kategorii pustki (sunjata). W konsekwencji Dharma stosuje si~ tu do 
zjawisk iluzorycmych. Swiat jest ,jak sen", a wgl~d w prawdy 0 niesub
stancjalnosci wszelkich moiliwych desygnatow wszystkich mozliwych pOJ~c 
jest wyzwoleniem, nirwan~. 

W pozruejszych, szczegolnie tantrycznych formach buddyzmu Prawo 
Dharmy okresla sposob istnienia swiata jako makroprocesu energetycz· 
nego, zas istnienie czlowieka - w kategoriach analogicznego procesu 
mikrokosmicznego. 

Patrz~c na powyisz~ opozycjy miydzy buddyzmem i hindusk~ ortodok
sj~, moiemy mniemae, ie w warstwie filozoficznej chrzescijanstwo bliisze 
jest temu, co na gruncie indyjskim buddyzm odrzucil, niz sarnemu buddyz
mowi. Potwierdzae siy to zdaje dose daleko posuni~ta analogia mi~dzy 
koncepcj~ indyjskiego Logosu (prowadz~ca az do subtelnych rozwaian 
siwaickiej tantry) i koncepcj~ boskiego Slowa, stanowi~ego duchowe 
"przejscie" mi¢zy tym, co bezforemne, nieskonczone i jedyne, oraz tyro, 
co posiada fonn~ i okreslony w stosunku do innych sen sow sens. Podobni~ 
jest w przypadku Prawa i Osoby Prawodawcy - Absolut w rozumieniu 
chrzeScijanskim (podobnie jak w teistycznych nurtach indyjskich) jest 
Osob~ - poniewai posiada woln~, niezdeterminowan~ woly, ktora moie 
wyrazic si~ w swobodnej kreacji swiatow. Uniwersalne Prawo ukonkretnia 
siy tu w Osobie Chrystusa, ktory jako Prawo i Sens jest Logosem, 
dynamiczn~ duchow~ arche, pocz~tkiem rzeczywistosci ijej koncem, a tak
ze drog~ zbawienia, bowiem dla chrzeScijanina jedynie poprzez Chrystusa 
moZliwe jest osi~gniycie Pleromy nowej Jeruzalem. Dla calej doktryny 
chrzescijanskiej istotn~ roly odgrywa "kosmologicz,ny" aspekt Chrystusa 
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jako Drogi, Prawdy i Zycia, Alfy i Omegi, Przedwiecznego, a wlasciwie 
"przedeonicznego" Slowa, kulminuj~cy w apokaliptycznej wizji. 

Buddysci m6wi~ niejednokrotnie 0 Jezusie jako 0 bodhisattwie, istocie, 
kt6ra, urzeczywistniwszy w okreslonym stopniu wgl~d w Pustk~ (nie
rzeczowosc i niesubstancjalnosc) zjawisk, obejmuje swym wsp6lczuciem 
(karuna) wszystko, co jest zdolne do odczuwania. Ale wsp6lczucie bod
hisattwy jest w swej istocie takZe "puste". Jest tak, poniewaz same 
odczuwanie (wedana), wymieniane w analizach buddyjskich jako jeden 
z element6w zespolu formuj~cego zjawisko osobowosci , jest puste (Sunja). 
Poniewai bodhisattwa rozumie niesubstancjalnosc i nierzeczowosc wszyst
kich podmiot6w uwiklanych w sansar(f, czyli uwarunkowany swiat, nie 
daje sil) on wci~gn~6 "bezsensownie" w ich cierpienk. Rozurnie je jako 
oczyszczenie negatywnego karmana, nie rna tu jednak mowy 0 jego 
kosmologicznym znaczeniu. Dla chrzeSeijanina Chrystus jest czyms wi~ej 
nii bodhisattw~ - nie tylko kims, kto wsp6lczuje wszystkiemu, co zostaio 
stworzone, ale tei rzeczywist~ ofian! maj~q ten swiat naprawdl) zbawic. 
Realnosc zbawienia plynie w tym przypadku z faktu, ie wszystko zostalo 
stworzone wlasnie w Nim. Nasuwaj~ sil) tu na mysl dwie powi~zane ze 
sob~ Seisle kwestie, a mianowicie problem koniecznosci i zagadnienie 
stosunku do Zycia. 

Buddyjskie prawo karmana, zgodnie z kt6rym karoy czyn wywoluje 
okrdlony skutek owocuj~cy w danym polu doswiadczenia, jest, j ak wiemy, 
prawem absolutnym. Uchroni6 si~ od skutku moma jedynie poprzez 
dzialanie, kt6re zneutralizuje lub uniewaini poprzednie czyny. Nie trzeba 
odwolywa6 sil) tu do iadnej Osoby ustanawiaj~cej i kontroluj~cej kannicz
ne prawa. Swiat jest, co prawda, nader skomplikowan~, ale jednak 
deterministyczn~ "maszyn~", od kt6rej tryb6w moma sil) uwolni6 tylko 
dzil)ki zrozumieniu natury zachodz~cych w niej proces6w ukazuj~cych 
ostatecznie sw~ "pustkl)" (Junjata). Wszechwiedza Buddy podobna jest do 
wiedzy demona Laplace'a, dotyczy ona znajomosci przebieg6w karmicz
nych. 

Dla chrzescijanina prawo przyczyny i skutku, szczeg6lnie jdli chodzi 
o plaszczyznl) moralnosci, ugruntowane jest w woli Boga. Nie moma G o 
do zmiany losu zmusi6, moma jedynie odwolac sil) do Jego laski . Kiedy 
slOllce zatrzymalo sil) podczas walki Jozuego, byla to, w rozurnieniu mysli 
biblijnej, rzeczywista i ostateczna interwencja transcendencji . Dla buddyz
mu taki fakt bylby jedynie zastosowaniem magii, ktora niczego ostatecznie 
nie rozstrzyga, ale zakrywa i odwleka maj~ce przyjs6 pozniej nieuchronne 
skutki. Stosownie, w omawianych doktrynach Bog jest tw6rc~ prawa 
karmana, Buddowie mu podlegaj~. 

Z buddyjskiego punktu widzenia nie do przyjl)cia jest argumentacja 
Hioba. Jei:eJi boskie prawo i sprawiedliwos6 bylyby rozurniane synonimicz
nie z Prawem Dharmy, to buddysta bylby po stronie Hiobowych przyjaci61 
pytaj~cych: "Czyi Bog nagina prawo, Wszechmocny zrnienia sprawied
liwosc?" (Hi 8,3). Przyjaciele Hioba szukaj~ p r z y c z y n y jego nieszc~scia 
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w nieuswiadomionej przez niego Wlme, nie przyjmuj~c zadnego inn ego 
wyjaSnienia. Sam Hiob nie poczuwa siy do zlamania boskiego Prawa, wie 
jednak, ze wina i jej brak nie nalez~ wyl~cznie do dziedziny przyczyny 
i skutku, ale s~ ugruntowane metafizycznie w relacji czlowieka i Dawcy 
istnienia. Hiob pyta, do jakiego to sydziego rna pojsc, by rozs~dzil sprawy 
miydzy nim a Bogiem? Czy jest takie Prawo, ktoremu podlegalby Bog? 
Absolutne ogolocenie Hioba, jego ostateczna kenoza, az do granic smierci, 
stala siy dla autora Ksiygi dowodem na to, ze Bog Izraela nie jest podobny 
do bogow Kanaanu, tej rzeczywistej i alegorycznej krainy kupc6w, krainy, 
w kt6rej zasadniczym wzorcem prawajest handlowa transakcja i hand Iowa 
uczciwosc. Dramat polega na tym, Ze Bog Hioba jest Bogiem absolutnym, 
nie zwi~zanym Zadnymi przedustawnymi ustaleniami. Sam, w historii, 
kt6ra dzieje siy ze wzglydu na Niego, stawia wymagania, z ktorych 
zasadniczym, m6wi~c jyzykiem religii, jest oddac siy calkowicie, a mowi~c 
jyzykiem Kierkegaarda, stan~c w absolutnym stosunku do absolutu. Cier
pienie Hioba nie jest w zamysle autora tekstu wynikiem dzialania, ktore 
moma nazwac prawem karmana, lecz inicjacj~ w bosk~ tajemnicy. Swiat 
jawi~cy siy Hiobowi to nie powstaiy ze zloza karmicznego korelat swiado
mosci, lecz symbol niezglybionej Osoby, tworz~cej zar6wno dobro, jak 
i stwarzaj~cej zlo (ra) (Iz 45, 7-8). 

Dla buddysty B6g Hioba bydzie prawdopodobnie karmiczn~ projekcj~ 
powstal~ z niewiedzy powodowanej tym, Ze Hiob nie przeswietlil i nie 
zneutralizowal karmicznych nasion (bidia), zgromadzonych w ci~gu nie
skonczonych inkamacji. Mozliwe jest tez z drugiej strony przyjycie "obiek
tywnego" istnienia takiego Boga. W tym przypadku bylby on istot~, kt6ra 
na skutek nagromadzenia wielu pozytywnych czynow uzyskala szczeg6lny 
status istnienia, odpowiadaj~cy okreSlonemu boskiemu swiatu opisanemu 
w buddyjskiej kosmologii. Taka istota, przezywaj~a swe istnienie jako 
boskie, moze wyobrazic sobie, Ze jest kreatorem swiata - dowiadujemy siy 
o takiej moZliwosci z buddyjskiego mitu 0 bogu Brahmie. Podobnie, 
zgodnie z t~ koncepcj~, jest zupeln~ iluzj~ mniemanie, Ze ktos moze 
w rzeczywisty spos6b sw~ cudown~ interwencj~ zmienic karmiczne zloze 
innych istot. 

Z powyzszymi zagadnieniami wi~Ze siy kwestia stosunku do zycia. 
Wydaje siy, ze buddyjska filozoficzna analiza swiata bardziej bierze pod 
uwagy pojycia istnienia i nieistnienia niz pojycie Zycia. W tradycji Zydow
skiej, z ktorej wyrasta chrzeScijanstwo, zycie jest czyms wiycej niz istnienie; 
wyrazilo siy to miydzy innymi w fakcie pisania slowa "Zycie" jako chajah, 
co stanowi jakby wzmocnienie slowa istnienie (hajah), poniewaz litera 
"chef" jest liter~ "silniejsz~" niz litera "heh". Mysli zydowskiej i chrzes
cijanskiej chodzilo wlaSnie 0 z y c ie, 0 jego dramatyczny wymiar, w glybi 
kt6rego toczy siy nieustanna gra miydzy narodzinami i smierci~, moZliwos
ci~ i koniecznosci~, w kt6rym pojawia siy przypadek, kt6rego nie moma 
zredukowac do kategorii niewiedzy. Nie ma Zycia bez proces6w anabolicz
nych i katabolicznych, bez budowania i niszczenia, b~z narodzin i smierci. 
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Aby m6g1 zajse fenomen Zycia, musi pojawie si~ tez kwestia ofiary, Zyje si~ 
bowiem zawsze kosztem czegos lub kogos. W konsekwencji swiat jest 
wypelniony cierpieniem. 

Oczywiscie Budda jasno dostrzegl ten problem. Wstrzl!Sni~ty swoim 
odkryciem genialny indyjski m¢rzec medytowal nad t~ kwesti~, for
muluj~c j~ w pytaniu "dlaczego musimy umrzee?" . Jego odpowiedzi~ na to 
pozornie blahe pytanie bylo tylko z pozoru oczywiste stwierdzenie: umiera
my, poniewai: si~ narodzilismy, poniewaz wszystko, co si~ narodzilo , musi 
umrzeC. Poj~cie procesu Zyciowego (bhawa) zostalo przez Budd~ umiesz
czone jako dziesi~te ogniwo Prawa Wsp61zalemego Powstawania, maj~cc
go ukazae wzajemne relacje rni¢zy warunkami tworz~cyrni sansar~. Zgod
nie z t~ podstawow~ koncepcj~ buddyzmu podczas procesu Zyciowego, 
motywowanego niewiedz~ (awidja) i z~z~ (tryszna), tworzone s~ warunki 
przyszlych narodzin i tym samym nieuchronnej smierci. Wspomniane 
Prawo doczekalo si~ wielu buddyjskich interpretacji, a jego gruntowne 
przemyslenie posruzylo wielkiemu buddyjskiemu uczonemu Nagard:iunie 
do filozoficznego sformulowania kategorii pustki (sunjata). Wyci~gn~1 on 
z tej analizy wniosek, Ze nic nie posiada w sobie zasady swojego istnienia, 
lecz jest wlasnie wynikiem wsp6luwarunkowan. To, co istotne dla naszych 
rozwazan, to fakt, ze Zycie zostalo potraktowane jako jeden z war un 
k 6w sansary, swiata pelnego cierpienia, warunk6w, od kt6rych naleZy si~ 
ostatecznie oderwae. Celem nie jest w tym kontekscie nowe Zycie, lecz 
w najlepszym przypadku inny, pozaswiatowy (lokottara) spos6b istnienia. 

Poniewai: buddyzm odrzucil wartose kosmogonicznej ofiary, w tej 
sytuacji jedynym rozwi~zaniem stalo si~ zanegowanie autonornicznej war
tosci Zycia. MoZe miee ono wartose jedynie jako srodek do tego, by innych 
uwolnie od koniecznosci bytowania. Nawet mahajanistyczny bodhisattwa 
pozostaje w sansarze nie ze wzgl¢u na to, ze Zycie jest dobre, ale ze 
wzgl~du na wsp610dczuwanie z istotami uwiklanymi w kr~g nieskon
czonych inkarnacji. 

W mysli judeochrzescijanskiej B6g jest rozumiany nie tylko jako dawca 
istnienia, ale jako dawca Zycia, jest On Bogiem Zycia i Bogiem Zywym. 
Zycie jest czyms rzeczywistym, poniewaz B6g jest rzeczywisty, jest czyms 
dobrym, poniewaz B6g je takim uczynil. Uniwersalne Prawo nie jest wi~c 
jedynie prawem formalnym jak w buddyzrnie - to Prawo jest d 1 a z y cia. 
Czlowiek rna zachowywae Prawo, by Zyc. Nie chodzi tu oczywiscie jedynie 
o obecne Zycie (czy 0 ci~ reinkarnacyjny, gdybysmy wnikn~li w w~tpliwosci 
zwi~ane z Soborem w Konstantynopolu), ale 0 Zycie przyszle w Nowej 
Jeruzalem, zycie maj~ce bye szczeg6lnym nawi~zaniem do Zycia Pierwszego 
Adama, jeszcze przed jego upadkiem. 

Tajemnica zycia w rozurnieniu chrzeScijanstwa jest partycypacj~ w tajem
nicy boskiej kreacji, ktora, jak kai:da kreacja, zawiera w sobie gr~ bytu 
i nicoSci, dobra i zla. Ta ambiwalencja zaznacza si~ takze w ewangelicznym 
rozr6znieniu na swiat, ktory nalezy odrzucie: "Krolestwo moje nie jest 
z tego swiata" i stwierdzeniu, Ze "B6g tak umilowal swiat...... Tylko 
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w takim kontekscie moi:Jiwy jest kosmiczny i ludzki dramat, tylko w takiej 
sytuacji moZe siv pojawic problem grzechu i winy oraz zagadka cierpienia 
zwi~zanego z odkupieniem. Bog jako Osoba nadaje tej sytuacji nieslychan~ 
wyrazistosc, bowiem czlowiek swym Zyciem prowadzi autentycZllY dialog 
z Daw~ istnienia i Zycia. Dla buddyzmu poj¥cie grzechu jest obce. Zlo jest 
cierpieniem i tym, co do niego prowadzi. Niepotrzebny jest zaden osobowy 
dialog - drog~ wyjscia poza zlo (resp. cierpienie), poza uwarunkowany 
swiat, czyli sansar(!, jest medytacyjne zaglvbienie siv w samego siebie, 
oczyszczenie z emocji i niewiedzy, odkrycie niesubstancjalnosci swiata 
i samego ,ja", wsp61czucie dla tycb, ktorzy tego nie uczynili. Temu sluZy 
wlasnie Prawo Dharmy i, jak powiedzial Budda, "oto radykalne od
rzucenie cierpienia". 

Z przyj¥cia tych dwoch odmiennych perspektyw w widzeniu problemu 
Prawa wynikaj~ tez dwa odmienne idealy jego urzeczywistnienia. Paradok
salnie, w buddyzmie b¢zie to ideal samorealizacji, w chrzdcijanstwie 
- ideal realizacji. W buddyzmie, w jego pornych tradycjach pojawila siv 
koncepcja "innej sHy", przeciwstawionej "sile wlasnej". Chodzi tu 0 silv 
pelni~cego rolv Zbawcy Buddy, ktory przenosi wierz~ce w niego istoty 
(z reguly po ich smierci) w pole mocy, w ktorym mog~ siv bez przeszkOd 
rozwijac tak, by ostatecznie osi~gn~c peine oswiecenie (bodhl). We wczes
niej ugruntowanych tradycjach Budda wskazuje jedynie drogv, nie moi:e on 
nikogo zbawi6 - kamy musi sam dojsc do celu. Zgodnie z t~ koncepcj~ 
czlowiek musi sam uzyskac wyzwolenie, sam, wlasnym wysilkiem oczyscic 
nieSwiadom~ sferv dyspozycyjn~ i rozpoZllac naturv rzeczywistoSci i same
go siebie. Ale, paradoksainie, . ta droga samorealizacji wiedzie w ostatecz
nosci do poznania, iz rzeczywistosc, ktora ukazuje si~ jako moi:Jiwe swiaty, 
i sam podmiot, ktory tego doswiadcza, nie istniej~ w rzeczywisty, lecz 
jedynie w konwencjonalny sposob. Tak z cal~ moc~ twierdz~ kluczowe 
doktryny anatta (Hinajana) oraz anatmata (Mahajana). Jezeli chce siv 
uchwyci6 substancjalnosc tego, kto uwalniaj~c siv od cierpienia, przemierza 
drog~ buddyjskiej samorealizacji, to okaze si~, Ze jest to niemoi:liwe. "Ja", 
"podmiot", "osoba" to tylko pojvcia ukazuj~ce ostatecZllie sw~ pustk~. 
Paradoks polega na tym, i:e samorealizacja prowadzi w koncu do odkrycia, 
iz jest ona be z pod m i 0 tow a. 

W przypadku chrzescijanstwa moma mowic zasadnie jedynie 0 rea Ii 
z a cj i. Wynika to z faktu przyj¥cia obiektywnego istnienia Prawa i warto
Sci oraz czlowieka, ktory rna je zrealizowac w dialogu z ich zrOdlem 
- transcendencj~. Plyn~ca od Boga laska rna prowadzic czlowieka do 
uswiadomienia sobie, kim jest naprawd~, ukazac mu jego istotn~ pod
miotowosc (podobny obraz rysuje si~ w przypadku odrzuconego przez 
buddyzm hinduizmu). Czlowiek rna uzyskae zbawienie i tym samym sw~ 
wlasciw~ podmiotowosc i realnosc bytu - jako ugruntowanych w Pleromie 
Zywego Logosu. Paradoksalnie, ideal realizacji danych czlowiekowi warto
sci i Prawa prowadzi tu do urzeczywistnienia jego pelnej podmiotowosci 
jako osoby. 
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Rozwazenie tylko jednej kwestii pokazalo, jak wiele jest roZnie mi~zy 
ehrzescijanstwem a buddyzmem. Czy jednak dialog mi~dzy nimi jest 
moi:liwy? Wydaje si~, i:e jest konieczny. Buddyzm stal si~ dzisiaj dla 
ehrzescijanstwa wyzwaniem, tak jak kiedys byl wyzwaniem dla hinduizmu. 
Jedynie gl~boka analiza problem ow i dobra wola obu stron, przy zro
zumieniu dynamiki obu tych wielkieh systemow, moZe doprowadzi6 do 
wspolnego poznania i zblii:enia. 

Lukasz Trzcinski 

LUKASZ TRZCINSKJ, ur. 1947, dr hab., pracuje w Instytucie Filozofri UI 
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Iradycjach buddyzmu (1992). 



MASAOABE 


TILLICH ZPUNKTU WIDZENIA 

BUDDYSTY 


Cala ludzkosc staje obecnie wobec wyzwania ery globalnej.1 Nie 
oznacza to jedynie, ze obecnie caly swiat w pehU integruje si~ przez 
gwahownie rozwijaj~!I, si~ technologi~, w rodzaju samolotow odrzutowych 
i rozmaitych srodkow komunikacji bezposredniej. Oznacza to talcie, ze 
ogromne rzesze ludzi na swiecie, zarowno jako jednostki, jak i narody, 
wzajemnie oddziaiuj!l, na siebie politycznie i ekonomicznie jako jedna 
grupa. WlaSciwie wszystkie cz~Sci globu uczestniCZ!l, w ogolnoswiatowych 
falowaniach jednosci i sprzeciwu, napi~cia i konfliktu. MySl~ jednaki:e, iz 
pod tym wzgl¢em najbardziej macz!l:ce i rozstrzygaj~ dla losow ludzkosci 
jest spotkanie swiatowych religii, ktore odbywa si~, biorllC pod uwag~ zasi~g 
i intensywnosc, na skal~ jak dot!j,d nie spotykan!l" "ponii:ej" (choc rowno
czesnie za spraw!l,) zlozonych procesow politycznej, ekonomicznej i spolecz
nej integracji swiata. Zwai;ywszy na powag~ obecnej sytuacji, otwartosc 
i gl~bia, w ramach ktorych odbywa si~ spotkanie czy dialog mi¢zy 
religiami maj~y na celu poszukiwanie nowego duchowego horyzontu, s!l, 
dla przyszlosci ludzkoSci decyduj!l:ce. Era globalna zrodzi zarowno swary 
jak i jednosc, w rownym stopniu wywyiszy, co wystawi luozkosc na 
szwank. Potrzebny jest, jako prawdziwy fundament globalnej ery, nowy 
duchowy horyzont, kt6ry moze wyzwolic najskrytsze poklady ludzkiej 
religijnosci; w nim wszystkie narody moglyby rozwin!l:c swoj!l, duchow!l: 
i kulturaln!l: tw6rczosc, nie ulegaj!l:c debumanizacji i uprzedmiotowieniu na 
skutek socjologicznej zlozonoSci swiata czy technologicznej uniformizacji. 

Pojawienie si~ w tyro krytycznym momencie historii ksi!l:zki Paula 
Tillicha Christianity and the Encounter of the World Religions (ChrzeScijan
stwo i spotkanie swiatowych religii) jest jak najbardziej poi!l,dane i ogrom
nie znacz!l:ce, poniewai ksi!l,ik~ t~ moina uznal: za wynik bezposredniego 

1 Artylrul poniiszy to VIII rozdzial z icsillW Masao Abe pt. Zen and Western TJwugh t, 
University of Hawaii Press, Honolulu 1986. . 
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namystu nad wspomnianym powYZej problemem, autorstwa jednego z naj
wybitniejszych chrzescijariskich teologow i filozofow religii XX wieku . 
Dociekania nad tym problemem zostaly w owej ksiflZce przeprowadzone 
z chrzeScijanskiego punktu widzenia, lecz z gl~bokim przeswiadczeniem, ze 
"glownfl wlasciwoscifl obecnego spotkarua swiatowych religii jest ich 
spotkanie z quasi-religiaroi naszego czasu" (s. 5). W kontekscie tym autor 
prezentuje wnikliwe obserwacje, dynamiczny punkt widzerua i nowe spoj
rzenie na zadanie religii. Podejmuje zatem, jak czytamy we wst~pie do 
ksiflZki, "krytyczny namysl nie tylko nad stosunkiem chrzeScijail.stwa do 
religii swiatowych, lecz takZe nad jego wlasnfl istotfl". Ponizsze refleksje 
zamierzone Sfl rue tyle jako po prostu recenzja tej ksifli:ki, lecz raczej jako 
odpowiedz buddysty na idee w niej zaprezentowane, buddysty, ktory, 
zachowujflc tylez krytycyzmu co i przychyJnosci wobec podejscia Tillicha, 
rue tylko podziela w tej kwestii t~ samfl trosk~, lecz takZe podejmuje 
zadanie rozwijania dialogu mi¢zy chrzescijaristwem a buddyzmem ze 
strony buddyzmu . 

• Stanowisko TiDicha i jego cbarakterystyka 

obecoej sytuacji religijnej 


W pierwszym rozdziale autor okreSla najpierw wlasny poglfld na temat 
obecnej sytuacji religijnej roianem stanowiska "obserwujflcego uczestnika", 
w ktorym to stanowisku zlewa si~ punkt widzerua obserwatora zewn~trz
nego i uczestnika wewn~trznego. Nast~pnie, w swietle swej dobrze juz 
znanej defmicji religii, a mianowicie: "stan bycia pochwyconym przez 
najwyZsZll trosk~", opisuje zasadruczfl wlasciwosc obecnego spotkania 
swiatowych religii, za jakfl uznaje "ich spotkanie z quasi- religiami naszego 
czasu". Jego stanowisko "obserwujflcego uczestnika" i jego charakterys
tyka obecnego spotkania swiatowych religii Sfl, jak przypuszczam, seisle ze 
sobfl powi4Zane w jego gl~bszym zamysle. 

Koniecznym i bezcennym przeSwiadczeniem jest odkrywanie glownej 
wlasciwosci obecnego spotkania z religiami swiatowyroi nie jedynie w sa
mej naturze ich wzajemnego spotkania, lecz i w ich spotkaniu z quasi
re1igiami naszego czasu. Tillich slusznie powiada: "Nawet na wzajemne 
stosunki mi¢zy religiami we wlaSciwym tego slowa znaczeniu zdecydowa
ny wplyw wywiera spotkanie kai:dej z ruch z sekularyzmem lub pewnfl czy 
pewnymi quasi-religiarni, ktore Sfl ugruntowane na sekularyzmie" (s. 5). 
I ja wskazywalem, Ze problem spotkania swiatowych religii winno si~ 
podejmowac w kontekScie sporu rni¢zy religil! a irreligifl. Wraz z Til
lichem wierz~, ze tak szeroka perspektywa, kt6ra obejmuje sekuiaryzm czy 
tak zwane sily irreligijne, jest teraz absolutnie konieczna dla wlaSciwego 
zrozumienia odbywajflcego si~ na naszych oczach spotkania religii swiato
wych. JednakZe istnieje mi¢zy naroi pewna r6i:nica - podczas gdy Tillich 
kladzie naeisk na quasi-religie, ja klad~ nacisk na s i I y ant y rei i gij n e 
jako odwrotnfl stron~ spotkania religii swiatowych, bez kt6rej wzajemne 
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relacje tych ostatnich nie moglyby bye wlaSciwie i odpowiednio zro
zumiane. Prawd~ jest, ze moje tak zwane sily antyreligijne nie roZni~ si¥ na 
ogol od tak zwanych quasi-religii Tillicha. Moim zdaniem wszakZe we 
wszechstronnym studium na temat spotkania mi¢zy religiami w scislym 
maczeniu trzeba ow sekularyzm uwzgl¢ni6 i niektore jego formy ujmowa6 
w kategoriach jego antyreligijnego raczej niz quasi-religijnego charakteru. 
Jdli stosowae si¥ do definicji re1igii Tillicha, to nalei:y sobie uzmyslowie, Ze 
wszystkie sily antyreligijne s~ zarazem quasi-religiami, poniewaz one taki:e 
podnos~ trosk¥ wst¥pn~ do rangi ostatecmej. Dlatego tei: przez kategori¥ 
"antyreligijny" rozumiem w szczegolnosci jak~kolwiek form¥ quasi- religii, 
ktora oprocz podnoszenia troski wst¥Pnej do rangi ostatecmej neguje, 
zasadniczo, religi¥ w m aczeniu scislym. Wlasnie ow neguj~cy religi~ aspekt 
jest najbardziej kluczowy dla spotkania religii z sekularyzmem. Rzucaj~y
mi si~ dzisiaj w oczy przykladami quasi-religii s~, wedle Tillicha, nacjo
nalizm (i jego faszystowska radykalizacja), socjalizm (i jego komunistycma 
radykalizacja) oraz humanizm liberalny. W tych quasi-re1igiach , szczegol
nie w ich skrajnych formach , nar6d, porz~dek spolecmy i cziowieczenstwo, 
choe skonczone i przemijaj~, s~ podniesione do rangi najwyzszej troski. 
Prezentuj~c taq panoram~ obecnej sytuacji religijnej, Tillich zdaje si~ 
traktowae owo rozgrywaj~ce si~ obecnie spotkanie religii swiatowych 
z quasi- religiami jako wydarzenie historycmo-kulturalne, niekoniecmie 
zas jako pojedynek egzystencjalny, przynos~cy zagrozenie jego wlasnej 
wierze. 

MoZe jest to naturalna konsekwencja jego stanowiska "obserwuj~cego 
uczestnika". J a wszakZe wie~, Ze jesli w dzisiejszej sytuacji cziowiek 
religijny podejmuje ow~ kwesti~ egzystencjalnie, nie moZe pozostae "obser
wuj~cym uczestnikiem". Raczej winien on bye, lub nieuchronnie staje si~, 
samowspieraj~cym si~ uczestnikiem, poniewaz najostrzejszy i najpowai;
niejszy rys spotkania swiatowych religii ujawnia si~ raczej w ich spotkaniu 
z silami antyreligijnymi naszych czasow niz ze wspoiczesnymi quasi-religia
mi. Wymawca religii jest dzisiaj wystawiany na atak sil antyreligijnych, 
ktore w przeciwietistwie do quasi-religii swiadomie zaprzeczaj~ raison 
d'etre religii na gruncie jakiejs ftlozofti . Moma tu wspomniee 0 scjentyz
mie, marksizrnie i nihilizmie w nietzscheanskim sensie jako 0 przykladach 
najbardziej jaskrawych. W uj~u Tillicha uwzgl¢nia si\l scjentyzm, jako 
technologicm~ inwazj~ na tradycyjne kultury i religie, oraz marksizm 
w postaci komunizmu. Wszelako, 0 ile uwaza si~ je za quasi- religie 
z sekularyzmem jako ich podstaw~, zapomany zostaje ich aspekt neguj~cy 
religi~ (neguj~cy religi~ z uwagi na zasad~ filozoficm~) . Nie odnajdziemy 
tam odniesienia do nihilizmu, konstytuuj~cego w moim przekonaniu 
najbardziej radykaln~ postae stanowiska neguj~cego religi\l, ktorego prze
zwyci~zenie jest sine qua non dla ustanowienia raison d'etre religii dzisiaj . 
Warne jest oczywiscie, by opisywae obecne spotkanie swiatowych religii 
jako ich spotkanie z quasi-religiami naszego czasu, przywoluj~c faszyzm, 
komunizm i humanizm liberalny jako najbardziej. jaskrawe przyklady. 
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Winnismy jednakze zauwaZye, Ze niektore formy sekularyzmu przybraly 
charakter raczej antyreligijnych, niz quasi-religijnych. Podczas gdy huma
nizmu liberalnego, b!l(lz co b!l(lz slusznie uWaZanego za quasi
religiy, nie moma uWaZae za antyreligijny, scjentyzm i marksizm s~ 
czystymi postaciami antyreligii. Gdy takie formy sekularyzmu jak scjen
tyzm i marksizm uznaje siy zaledwie za quasi-religie, istnieje prawdopodo
bienstwo, ze spotkanie mi~dzy religi~ wlasciw~ i tymi formami sekularyz
mu zostanie potraktowane nie jako problem egzystencjalny, lecz raczej 
jako fenomen historyczno-kulturalny. Gdy jednak owe formy sekularyzmu 
uznaje siy za sily antyreligijne Gakimi s~ w rzeczywistosci), ich spotkanie 
z religi~ wlaSciw~ staje siy dla ludzi religijnych problemem egzystencjal
nym, problemem, na ktorym trzeba wesprzee sw~ wiary, nie wiedz~c, czy 
wytrzyma ona proby, czy upadnie. Kiedy neguj~ce religi~ formy sekularyz
mu pojmuje si~ Ii tylko jako quasi-religie, nie moma wystarczaj~co 
doglybnie uchwycic prawdziwego znaczenia obecnego spotkania mi¢zy 
religiami, to znaczy spotkania w obliczu ataku sil antyreligijnych. Tylko 
poprzez swiadomose ataku przypuszczonegu przez sily antyreligijne na 
religiy jako tak~ moma odkrye caloscio w e doswiadczenie tego, co 
swiyte, i dziyki temu wykazae raison d'etre religii poza antyreligijnymi 
zasadami. Sytuacja obecna wymaga, w moim przekonaniu, by dialog 
mi¢zy religiami wlaSciwymi prowadzie z nieustannym odniesieniem do sit 
antyreligijnych i ich neguj~cych religiy zasad. A zatem, rue mOZemy i nie 
powinnismy dzisiaj pozostawae obserwuj~cymi ucze stnik ami , lecz uczest
nikami bior~cymi na siebie gI~bokie egzystencjalne ryzyko . 

• Kr6lestwo Bote i Nirwana 

W swym podejsciu do dialogu mi¢zy chrzeScijanstwem i buddyzmem 
Tillich jest znacznie bardziej uczciwy i spostrzegawczy niz jakikolwiek inny 
chrzescijanski teolog. Wyrainie zaprzecza temu, iZ chrzescijanstwo jest 
religi~ absolutn~ i slusznie uznaje buddyzm za religiy Zyw~, ktora pozostaje 
w biegunowym napiyciu do chrzeScijanstwa. Metoda, ktor~ obiera w swym 
ujyciu, to typologia dynamiczna. W metodzie tej zarowno obszar chrzes
cijanstwa jak i buddyzmu sll okre&lone jako bieguny przeciwstawne w ob
rybie calosci ludzkiej egzystencji religijnej lub ludzkiego doswiadczenia 
tego, co swiyte. Biegunowym elementem chrzeScijanstwa jest, w uj~iu 
Tillicha, element spoleczno-etyczny lub doswiadczenie tego, co swiyte, 
takie, jakim bye one powinno, podczas gdy biegun owym elementem 
buddyzmu jest element mistyczny lub doswiadczenie tego, co swi~te jako 
bytu (s. 58). Z tej pozycji Tillich rozwija dialog mi¢zy chrzeScijanstwem 
i buddyzmem przeciwstawiaj~c, w kategoriach ich telos, Krolestwo Boze 
Nirwanie lub badaj~c symbole. Jego zdaniem ontologiczne zasady kryj~ce 
siy za tymi symbolami to ucze stn ic t wo i tO Zsa mose, etyczne kon
sekwencje wyprowadzone z tych ontologicznych zasad to agape 
i w sp61 czuc i e, z kolei wyksztalcone w ci~gu wiekow nastawienie wobec 



58 MASAOABE 

historii okrdla mianem rewolucyjnego z jednej, oderwanego zas 
z drugiej strony. Podejscie, ktore prezentuje, jest wnikliwe i bardzo prowo
kacyjne. JednakZe jego charakterystyka Nirwany w kategoriach tozsamos
ci, wspolczucia i oderwania jako zasad buddyjskich przeciwstawionych ich 
chrzescijanskim odpowiednikom nie jest calkowicie wolna od chrzeScijan
skiej domieszki. 

Aby sformulowac w punkcie wyjsciowym dyskusji telos obu religii, 
Tillich uiywa nastl,'!puj~cych okreslen telos: "w chrzescijanstwie telos kai
dego (every 0 n e) i wszystkiego zjednoczone w Krolestwie Boiym; w bud
dyzmie telos wszystkiego (every t hi n g) i kaidego spemione w Nirwanie" 
(s. 64). W chrzescijanskim okreSleniu telos "kazdy" poprzedza "wszystko", 
a w buddyjskim okrdleniu telos "wszystko" poprzedza "kridego". Zarow
no w "kazdym" (every 0 n e) w chrzeScijanstwie jak i we "wszystkim" (every 
t hin g) w buddyzmie poj awia sil,'! podkrdlenie. Zdaje sil,'! z tego wynikac, ze 
w chrzeScijanskim symbolu Krolestwa Bozego ludzie w swej jednosci s~ 
uWaZani za stoj~cych ponad rzeczami, i dlatego symbol jest osobowy; 
podczas gdy w buddyjskiej idei Nirwany rzeczy maj~ pierwszenstwo przed 
ludZmi ze wzglydu na ich spemienie, zatem symbol jest ponadosobowy. TI,'! 
domnieman~ implikacjl,'! zdaj~ sil,'! wspierac rozwazania Tillicha nad uczest
nictwem przeciwstawianym tozsamoSci, agape przeciwstawian~ wspolczu
ciu itd. Jesli nie myll,'! sil,'! w tej mierze, winienem stwierdzic, ze Tillich 
pomija waZny aspekt dialektycznego charakteru Nirwany. 

PrawdC! jest, Ze - co widoczne w tak dobrze znanych zdaniach buddyj
skiej biblii jak chocby: "Wszystkie czuj~ce istoty bez wyj~tku posiadaj~ 
naturl,'! Buddy" lub "Wszystkie drzewa, ziola i ziemie osi~gaj~ stan Buddy" 
- buddyzm cZl,'!sto kladzie nacisk na spemienie sil,'! r z e c z y w ich naturze, 
nic nie wspominaj~c 0 ludziach. Co wi".:cej, w pewnym sensie jest prawd~, 
Ze buddyzm nie daje ludziom jakiejs uprzywilejowanej czy najwyiszej 
pozycji ponad innymi oiywionyrni i nieoZywionymi istotami z uwagi na ich 
naturl,'! i na zbawienie; tymczasem chrzdcijanstwo, co pokazuje historia 
Genesis, przydziela ludziom zadanie wladania nad cal~ resztc! stworzenia 
i przypisuje jedynie im imago dei, poprzez ktor~ mog~ oni, w przeciwienst
wie do innych stworzen, bezposrednio odpowiedziec na slowo Boga. Lecz 
jak rozumiec, i:e w buddyzmie rna rniejsce spemienie rzeczy? Czy dokonuje 
sil,'! ono jako czyste obiektywne zdarzenie, ktore pojawia sil,'! niezaleinie ad 
ludzkiego urzeczywistnienia? Nie. Spemienie rzeczy moZe zajsc tylko wtedy 
i w tym samym momencie, kiedy rna miejsce peme urzeczywistnienie sil,'! 
natury ludzkiej. Bez spetnienia osob i ich urzeczywistnienia tego spemienia, 
spetnienie rzeczy jest po prostu wykluczone. A zatem Nirwana, w ktorej 
wszystko i wszyscy s~ spetnieni, nie jest s tan em obiektywnie postrzegal
nym - Tillich nazywa Nirwanl,'! "stanem ponadczasowej szczl,'!sliwOSci" 
(s. 68) - lecz 0 s wi e cen i em czy Subiektywnym urzeczywistnieniem, 
w ktorym wszystko i wszyscy jako tacy kolejno dostypuj~ pemego urzeczy
wistnienia. Innyrni slowy, Nirwana to nic innego jak tylko osobowe 
urzeczywistnienie egzystencjalnej prawdziwej Jaini jako ostatecznej pod
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stawy zarowno zwyIclej jami, jak i swiata, z ktorym jest zwi,!zana. Nirwany 
dost~puje si~ tylko poprzez urzeczywistnienie osobowe, urzeczywistnienie 
Nie-Jaini . W tyro sensie taki:e buddyzm przypisuje ludziom pierwszeiistwo 
przed innymi rzeczami. Przeto Nirwana nie jest po pro stu ponadosobowa, 
lecz zarazem taki:e osobowa. Lecz jeSli tak, to dlaczego buddysta kladzie 
nacisk na spehlienie wszystkiego? 

W buddyzmie uznaje si~ sansar~, to znaczy transmigracj~ poprzez 
narodziny i Smiere, pojmowan,! jako fundamentalny ludzki problem, za 
calkowicie wyeliminowan'! tylko wtedy, gdy jest rozwil!ZYWana jako pro
blem natury bardziej uniwersalnej nii: problem narodzin-smierci. Moma 
go rozwi~ tylko jako c~se problemu powstawania i gini~cia, ktory jest 
wspolny dla wszystkich Zywych istot czy, bardziej zasadniczo, jako c~se 
problemu bytu-niebytu (problemu przemijania, ktory jest wspoJny dla 
wszystkich istot, Zywych i nieoZywionych). Oznacza to, Ze w buddyzmie 
ludzki problem narodzin-smierci, choe fundamentalny, jest przezwyci~i:o
ny i wyeliminowany nie jedynie jako problem narodzin-srnierci w wymia
rze ludzkim, lecz takZe jako problem powstawania-gini~a czy, w ostatecz
nej instancji, jako problem bytu-niebytu w wymiarze ontologicznym. 
Dopoki przernijanie, ktore jest wspolne dla w s z y s t k i c h istot, nie zo
stanie przezwyci~Zone u Zrodla ludzkiej egzystencji, dopoty konkretny 
problem ludzkich narodzin-smierci nie b¢zie mogl bye wlaSciwie roz
willlaflY. Dlatego wlaSnie buddyzm kladzie nacisk na spelnienie wszyst
kiego (every t h ing) w Nirwanie. Wszelako problem bytu-niebytu, pro
blem przemijania, choe wspolny dla wszystkich istot, wl,!czaj,!c w to ludzi, 
jako taki podejmuj,! i probuj,! przezwyci~Zye t y I k 0 Iud z ie, ktorych 
istnienie jako jedyne posiada samoswiadomose. Zatem mimo ii: moma 
transrnigrowae poprzez inne formy Zycia, buddyzm podkreSla koniecznosc 
ewiczenia i oswiecenia, dopoki istnieje si~ jako istota ludzka. 

Krotko mowi,!c, Nirwanajest urzeczywistnieniem ludzkiej egzystencjal
nej prawdziwej Jazni, w ktorej jako jedynej wszystko i wszyscy, wl,!czajllC 
i siebie, S,! kolejno i rowno spelnieni w swej poszczegolnosci . Wi'!i:e si~ to 
z nast~puj,!cymi dwiema uwagami: po pierwsze, w Nirwanie wszystko 
i wszyscy S,! rowni i poprzez ludzkie urzeczywistnienie powracaj,! do 
jednoSci jako do ontologicznej podstawy poprzedzaj,!cej ich zromicowanie; 
po drugie, w Nirwanie wszystko i wszyscy S,! kolejno i od~bnie spelnieni, 
i znacznie wyrainiej romi,! si~ od siebie nii: poprzednio. Ten dialektyczny 
charakter Nirwany jest moZiiwy, poniewai: Nirwana nie jest stanem obiek
tywnie postrzegalnyro, lecz ludzkim urzeczywistnieniem ostatecznej pod
stawy zarowno podmiotu jak i przedmiotu, zarowno jaini jak i swiata. 

Buddyzm Mahajany surowo krytykowal jednose wszystkiego bez zroi:
nicowaniajako falszyw'! rownose lub falszyw'! toi:samosc. Zwykla rownosc 
jako negacja roi:nicowania nie moZe bye w takim razie nazywana praw
dziw,! rownoscil!,. Rownosc w jednosci jako ostateczna podstawa, to znaczy 
to hen, Bog, esse ipsum, czy jakkolwiek to nazwiemy, jesli jest sub s tan
cj aln a, nie b¢zie nigdy prawdziw,! rownosci,!, poniewai: w tym sensie 
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nawet rownosc jest wciil,z uwiklana, i przez to ograniczona, przez jakieS 
roZnicowanie, roznicowanie na substancjalnil,jednosc i rzeczy, ktore uczest
niczil, w tej substancji. Wr~z przeciwnie, w jednosci, ktora jest niesubstan
cjalna, rzeczy nie uczestniczil, w jednosci, lecz Silo calkowicie spel
n ion e poprzez dynamicznil, tozsamosc z til, niesubstancjalnll: jednosciil,. 
W niej kaZrla rzecz, nie tracil,c swojej poszczeg6lnosci i zroi:nicowania, jest 
urzeczywistniona w sobie. Tylko w tej niesubstancjalnej jednosci moi:e 
zachodzic prawdziwa rownosc. T~ prawdziwil, i dynamicznil, rownosc 
w buddyzrnie wyraza si~ zazwyczaj nast~pujilCO: "Roi:nicowanie jest w rze
czywistosci rownoSciil,; rownosc jest w rzeczywistosci roznicowaniem." Jest 
to po prostu iyjil,ca struktura Nirwany jako urzeczywistnienie jednosci. 
Pozostaje ona niesubstancjalna i jest negacjil, substancjalnej jednosci jako 
negacji ro.i:nicowania. Ta dialektyczna struktura rownosci moze przewaZac 
egzystencjalnie w kategoriach Nirwany, poniewaz Nirwana nie jest "sta
nem" statycznym, lecz dynamicznym urzeczywistnieniem niesubstancjalnej 
jednoSci sansary i Nirwany. 

To prowadzi nas do kolejnego aspektu, na ktory w zwiil,zku z Nirwanil, 
zwraca uwag~ Mahajana. W ciil,gu swej dlugiej historii buddyzm Mahajany 
zawsze podkreslal: "Nie trwaj w Nirwanie" tak sarno jak "Nie trwaj 
w sansarze" . Jdli trwa si~ w tak zwanej Nirwanie poprzez przekraczanie 
sansary, naleiy stwierdzic, i:e nie jest si~ jeszcze wolnym od przywiil,zania, 
przywiil,zania do Nirwany, i jest si~ ograniczonym przez rozroi:nienie 
pomi¢zy sansarq i Nirwanil,. Naleiy takze powiedziec, ze jest si~ cill:gie 
egoistycznie skupionym na swym wla~nym zbawieniu, zaporninajil,c 0 cier
pieniu innych w sansarze. Na gruncie idei Bodhisattwy Mahajana krytyku
je przeto i odrzuca Nirwan~ jako przekraczanie sansary i naucza praw
dziwej Nirwany b¢il,cej powrotem do sansary poprzez negowanie lub 
przekraczanie "Nirwany jako przekraczania sansary". A zatem Nirwana, 
w znaczeniu jakie nadaje jej Mahajana, wowczas, gdy przekracza sansar(!, 
to nic innego, jak urzeczywistnienie sansary jako sansary, ni mniej ni 
wi~ej, tylko poprzez calkowity powrot do samej samsary. Dlatego tez 
w Mahajanie c~sto mowi si~ 0 prawdziwej Nirwanie, ze "sansara-ja
ko-taka jest Nirwanil,". To paradoksalne zdanie opiera si~ znow na 
dialektycznym charakterze prawdziwej Nirwany, ktorajest, mowiil,c logicz
nie, negacjil, negacji (zatem absolutnil, afirmacjll:) lub transcendencjil, trans
cendencji (zatem absolutnil, immanencjll:). Prawdziwa Nirwana jest, wed Ie 
Mahajany, prawdziwym :hodlem zarowno pradini (mil,drosci) jak j karuny 
(wsp 6lczuci a). To irodlo pradini, poniewaz jest ona calkowicie wolna od 
rozr6i:niajil,cego umyslu i dlatego moze widzie6 kazdll: rzecz w jej niepo
wtarzalnosci i tym, co jil, wyro.i:nia, bez zadnego poczucia przywill:zania. To 
irOdlo karuny, poniewaz jest ona nieegoistycznie zaangazowana w zbawie
nie wszystkich innych w sarnsarze poprzez swoj wlasny powrot do sansary. 

Powyzsze wyjasnienie znaczenia Nirwany jest konieczne, by poddac 
trafnej krytyce t~ cz~sc ksill:zki Tillicha, ktora poswi~cona jest "chrzdcijan
sko-buddyjskiej rozmowie". Jest tam konieczne, jdli mamy rozwijac, 
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nadae wlasciw,! ostrose i kierunek dialogowi mi¢zy tymi dwiema religia
mi. W Mahajanie krytycyzm wobee jednosci wszystkiego poza rornicowa
niem jako falszywej rownoSci i odrzucenie Nirwany jako Ii tylko prze
kraczania sansary, to sprawy kluczowe, ktore odrorniaj,! buddyzm Maha
jany od buddyzmu Therawady. Zagadnienia te jednakze bywaly czysto 
pomijane przez zachodnich uczonych. W swietle pokrotce zarysowanego 
powyi:ej rozumienia Nirwany, czytelnik moze dostrzec, ze rozwai:ania 
Tillicha 0 Nirwanie, tozsamosci, wspolczuciu i oderwaniu w buddyzmie 
w pewien sposob wypaczaj'! ich prawdziwe znaczenie i dlatego nie siygaj,! 
j<!dra chrzeScijansko-budd yjskiego dialogu. Mirno to jednak przedsiy
wziycie to winno bye ocenione bardzo wysoko . 

• Osobowe i pooadosobowe; uczestnictwo i toisamosc 

Ograniczy siy do poruszenia nastypuj,!cych kilku zagadnien "chrzes
cijansko-buddyjskiej rozmowy". 

1. Nadmieniaj,!c 0 Kr6lestwie BoZym i Nirwanie, Tillich mowi: "To, co 
Ostateczne, w chrzescijanstwie jest symbolizowane w kategoriach osobo
wych. To, co Ostateczne w buddyzmie - w kategoriach ponadosobowych, 
na przyklad »absolutny niebyt«" (s. 65n). Jest to pog1<!d oparty na 
chrzeScijanskim pojyciu "tego, co osobowe" lub "osobowosci". Nirwana 
lub absolutny niebyt jako To, co Ostateezne, w buddyzmie nie SOl oczywis
cie osobowe, leez ponadosobowe. JednakZe SOl one ponadosobowe nie 
w znaczeniu "nieosobowe" jako pojycie przeciwstawne "osobowemu", lecz 
w tym znaczeniu, ze b¢,!c poza rozrornieniem na czlowieka i natury, na 
to, co osobowe, i to, co nieosobowe, jest w stanie spowodowac zarowno 
osobowe jak i nieosobowe spelnienie wlaSciwych irn natur. Nawet esse 
ipsum, Istnienie sarno z kJasycznej chrzeScijanskiej doktryny Boga, choc 
ponadosobowe, nie jest takie w tym samym sensie co buddyjska Nirwana. 
Bog jako sarno Istnienie jest poza przeciwienstwem bycia istotowego 
i egzystencjalnego lub skonczonosci i nieskonczonosci, i w pewnym sensie 
bytu - niebytu. Jednaki:e Bog jako sarno Istnienie, w przeciwienstwie do 
Nirwany jako absolutnego Mu 2, do tego stopnia calkowicie nie przekracza 
dwoistosci bytu i niebytu, Ze w tym przekraczaniu zar6wno byt jak i niebyt 
SOl w pelni przyjmowane jako r6wnie znacz,!ce przejawy ludzkiego zycia. 
B6g jako Istnienie sarno nie uosabia naprawdy dialektycznej funkcji 
dwoistego charakteru opisywanego przez samego Ti1licha jako "tw6rczy" 
i "bezdenny", charakteru przyrodzonego wszystkim istotom. Co wiycej, 
esse ipsum jako to, co ponadosobowe, nie pozwala naturze (nieosobowej) 

Mu (jap.; chinskie Wu) - pierwotnie negacja ontologiczna u (chinskie you), czyli Bytu. Mu 
jako Niebyt. Nicosc nie j est wszaki.e w buddyzmie - inaczej niz Niebyt w mysli zachodniej 
- ontologicznie "niisze", wt6me w stosunku do Bytu; jest to zasada r6wnorZ\:dna, komplemen
lama (a wi~c relatywna) i anlagonistyczna wobec U. Absolutne Mu (absolutna Nicosc) jest 
p'rzezwyci~eniem. transcendowaniem wzmiankowanej antynomii; oznacza to urzeczywistnienie 
Sunjaty (Pustki) i rowna si~ osillgni~ciu Nirwany. Zarowno Sunjata, jak i Nirwana SIl synonima
mi ostatecznej Ruczywistosci (Tathata, Dharmata) [przyp. Ireneusz Kania]. 

I 
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w rownym stopniu co czlowiekowi (temu, CO osobowe) na rowne spclnienie 
swych poszczegoloych natur. 

W zwi'lzku z tym trzeba koniecznie postawie nast~puj'lce pytania: czy 
kiedy To, co Ostateczne, ktore jest poza przeciwienstwem bycia istotowego 
i egzystencjainego, skonczonosci i nieskonczonosci oraz bytu i niebytu 
pojmuje si~ nie jako absolutne Mu (Nicose), lecz jako Istnienie sarno lub 
esse ipsum, To, co Ostateczne nie jest wci'lz jakos zobiektywizowane - skut
kiem tego, Ze nie jest calkiem wolne od dwoistosci? Czyz owo Ostateczne nie 
jest osadzone na nieSwiadomie przyj~tym, ukrytym, najgl~bszym zaloZeniu? 
Czy w gruncie rzeczy nie przyznano pierwszenstwa pozytywnemu biegunowi 
kaWej dwoistosci? A jesli tak, to czyz nie jest prawd'l, Ze To, co Ostateczne, 
w rozumieniu Tillicha, nie jest Tym prawdziwym Ostatecznym? 

2. Jako 0 ontologicznych zasadach kryj'lcych si~ za symbolarni Krolest
wa Bozego i Nirwany Tillich mowi 0 "uczestnictwie" - 0 ontologicznej 
zasadzie b¢'lcej fundarnentem symbolu Krolestwa Bozego i 0 "tozsarnos
ci" - ontologicznej zasadzie lez'lcej u podstaw symbolu Nirwany. W zwi'lz
ku z tym powiada: "Uczestniczy si~ w Krolestwie Bozym jako byt 
indywidualny. J est si~ tozsamym ze wszystkim, co jest w Nirwanie" (s. 68). 
Dla Tillicha indywidualizacja i uczestnictwo S'l niezawisle w biegunowym 
napi~iu. "Zadne indywiduum nie istnieje bez uczestnictwa i zaden byt 
osobowy nie istnieje bez bytu spolecznego." W Krolestwie BoZym zarowno 
indywiduaiizacja jak i uczestnictwo w tej biegunowosci osi'lgajll SW'l form~ 
ostateczn'l. 010 podstawa biblijnego personalizmu i chrzescijanskiej etyki. 

Czyz jednak prawdziwie biegunowym elementem indywidualizacji jest 
nie uczestnictwo, lecz tozsarnose? Uczestnictwo, jakkolwiek diaiektyczny 
moZe bye jego charakter, nie moZe bye zasadniczo uwolnione od swej 
"cz~sciowej" lub "relatywnej" natury, poniewaz ten, kto uczestniczy, wcillz 
pozostaje jakos na zewn'ltrz tego, w czym uczestniczy. Jesli tak si~ sprawa 
przedstawia, indywidualizacja nie jest calkowicie urzeczywistniona. W is
tocie prawd'l jest, ze bez spotkania z innll jednostk'l i uczestnictwa w niej 
zadna jednostka nie moZe urzeczywistni6 siebie jako jednostki. Indywidua
lizacja poprzez uczestnictwo nie moZe jednakZe bye cal k 0 wit 'l indywidu
aiizacj'l ze wzgl¢u na "cz~sciow'l" lub "relatywn'l" natur~ u cz e s tn i c
twa, ch06 tak fundarnentaina relacja osoby jak komunia moze bye Smialo 
ustanowiona przez indywidualizacj~ poprzez uczestnictwo. W chrzescijan
stwie, wedle Tillicha, "Bog jest w rownym stopniu zasad'l uczestnictwa jak 
i zasad'l indywidualizacji". Uczestnictwo jako biegunowa zasada indywi
duaiizacji jest w chrzescijanstwie konieczne, poniewaz Bogjest substancjai
nym "samym Istnieniem", a nie niesubstancjainym "absolutnym Mu" 
(niebytem lub nicosci'l). Jednakze zasada indywiduaiizacji nie moZe bye 
kompletnie i calkowicie spelniona poprzez zasad~ uczestnictwa jako "Ist
nienia samego", lecz poprzez zasad~ tozsarnoSci jako "absolutnego Mu" 
- Nirwany. Tozsarnose jako ontologiczna zasada absolutnego Mu nie jest 
ani tozsarnoSci'l jako czyst'l negacj'l indywiduainoSci, ani tozsarnosci'l 
w jednosci jako to, co ostateczne, sub s tan cj al Q. a podstawa taka jak 
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B6g, esse ipsum, substaneja (Spinoza) lub Oboj~tnosc (Schelling) - tak 
sarno jak r6wnosc w Nirwanie nie jest ani r6wnoscil! jako ezystl! negaejl! 
zr6i:nicowania, ani r6wnoscil! w jednosci jako to, co ostateezne, sub
s tan ej al n a podstawa. Tozsamoscjako ontologiezna zasada Nirwany nie 
jest przeto tozsarnoseil! z jednoseil!, kt6ra jest substanejalna, leez tozsamos
cil! z absolutnl! Nieoscil!. Zatem tozsarnosc w tym znaezeniu zawiera 
w sobie ealkowite zr6inieowanie, a to poprzez indywidualizaej~, podezas 
gdy w tozsamoSci z substanejalnl!jednoscil!, ze wzgl~u na wyeliminowanie 
zr6i:nieowania, indywidualizaeja nie moZe bye ealkowicie spemiona. Moz
na to dobrze zrozumie6, jeSli przypomnimy sobie, ze Nirwana nie jest, jak 
dowodzilismy powyzej, stan em obiektywnie postrzegalnym, leez ezyims 
urzeezywistnieniem, w kt6rym wszystko i wszysey, w1l!ezajl!e w to i siebie, 
Sl! kolejno i ·w rownym stopniu urzeezywistnieni jako tacy. W Nirwanie 
tozsamosc sarna jest indywidualizaejl!. 

W swojej rozmowie z buddyjskim kaplanem, Tillieh powiedzial: "T y 1
k 0 wtedy, gdy ka:i:da osoba posiada swl! wlasnl! substanej~, mo:i:liwa jest 
wsp6lnota, poniewaz wsp61nota z g6ry zaklada oddzielenie. Wy, buddyjsey 
przyjaciele, macie tozsamose, leez nie macie wsp61noty" (s. 75). Jestem 
zmuszony postawic w zwil!zku z tym nast~puj~ pytania: ezyz zarowno 
wsp6lnota jak i oddzielenie w ehrzescijanskim rozumieniu nie Sl! niedo
skonale dopoty, dop6ki zar6wno jam jak i Boga pojmuje si~ jako substan
ejalne? Czy dialektyezna natura ehrzeScijanskiego rozumienia wsp6lnoty 
i oddzielenia nie jest w rzeczywistosci niedialektyezna, a zatem nie dociera 
ona do jl!dra RzeezywistoSci ostateeznej? Wsp61nota buddyjska pojawia si~ 
dokladnie wtedy, kiedy istnieje k 0 m un i a "tego, kto realizuje Nirwan~" 
ze wszystkim i wszystkimi w toposie absolutnego Mu, w ktorym wszystko 
i wszysey Sl! a b sol u t n i w i eh po s z e z e g 61 nos ei, a zatem a b sol u t
nie relatywni. 

3. W zwil!zku z powy:i:szym pozwol~ sobie odwolac si~ do buddyjskiego 
ogrodu skalnego, kt6ry Tillieh uznaje za "bardzo sugestywny przejaw 
zasady tozsarnosci", leez niestety nie ustrzega si~ pewnyeh nieporozumien. 
Przedstawia on nast~pujl!el! wypowiedz, kt6rl! uslyszal na ternat ogrodu 
skalnego: "Te sugestywnie rozrnieszczone skaly Sl! zar6wno tutaj jak i, 
w tym samym ezasie, wsz~zie we wszeehswiecie w pewnego rodzaju 
mistyeznej wszechobeenosci, a ieh istnienie poszczeg6lne, tu i teraz, nie rna 
znaczenia" (s. 70). Buddysci powiedzieliby Scislej, :i:e "te sugestywnie 
rozmieszczone skaly Sl! zar6wno tutaj jak i, w tym samym ezasie, wsz~zie 
we wszechswiecie" nie w pewnego rodzaju mistyeznej wszeehobeenosci, 
lecz w Sunjacie (pustce), kt6ra jest innym wyrazeniem okrdlajl!eym Nir
wan~. Pusty ogr6d pokryty bialym piaskiem wyraza Sunjate, tozsamosc 
z absolutnym Mu. Prawdziwa Sunjata jednakze, dokladnie tak sarno jak 
prawdziwa Nirwana, nie jest w zadnym wypadku ezystl! pustkl!, to znaczy 
pustkl! jako prywaejl! lub negaejl! rzeezy istniejl!eyeh. Prawdziwa Sunjata 
jako negaeja pustki i pemi w relatywnym sensie, jest aktywnl! i tworezl! 
pustkl!, kt6ra wlasnie w byciu pustkl! sprawia, :i:e wszystko i wszysey Sl! 
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i dzialaj'l w ich poszczegolnoSci. W tym miejscu warto moZe nadmienic, ie 
zarowno Sunjata, jak i Nirwana nie jest stanem, lecz "urzeczyv.-istnieniem". 
Tych kilka skat 0 roinych ksztatiach i roi:nym charakterze, rozmiesz
czonych tu i owdzie na bialym piasku, nie jest niczym innym jak samoeksp
resjl! prawdziwej Sunjaty, ktora pozwala wszystkiemu pozostac takim, 
jakie jest, i swobodnie dzialac. KaZda z tych skal nie jest po prostu czyms 
o szczegolnej formie, lecz jest row no i n i e pow tar z a In i e, poprzez 
przybranie formy, ow'l samoekspresj'l prawdziwej Jaini, ktora jest poza 
wszelk'l form'l. Moina wtasciwie powiedziec, ie "te sugestywnie rozmiesz
Clone skaly S<! zarowno tutaj jak i, w tym samym czasie, wsz~dzie we 
wszechswiecie", poniewai S'l one wlasnie tu i teraz w pustym ogrodzie 
zarowno takie, jakie S'l, jak i, w tym samym czasie, samoekspresj'l 
prawdziwej Sunjaty, ktora pozostaje poza czasem i przestrzeni'l. Jdli "ich 
poszczegolna egzystencja tutaj i teraz nie [bylaby] znacz'lca", bialy pias
kowy ogrod wyraialby martw'l pustk~, ktorl! Mahajana, szczegolnie Zen, 
kategorycznie odrzuca jako falszyw'l rownosc lub anihilizujl!c'l nicosc. To 
wlaSnie egzystencja skal w pustym ogrodzie, rowno i niepowtarzalnie, 
pokazuje prawdziw'l gl~bi~, tworcz'l gl~bi~ prawdziwej Jaini, ktora obej
muje, jako urzeczywistnienie absolutnego Mu, wszystko i wszystkich w ich 
toisamosci i indywidualizacji. 

Stowem, buddyjski ogroo shIny nie jest wytworem mistycyzmu natury, 
nie wspominaj'lc jui 0 mistycyzmie teistycznym, lecz wytworem tworczego 
przejawu urzeczyv.-istnienia Sunjaty jako czyjejs prawdziwej Jaini. Zwie
dzaj'lcy moZe pozostawac pod jego mocnym wraieniem, poniewai: patrz'lc 
nan jest si~ wci'lgni~tym w t~ Sunjat(J, ktora jest w nim wyraiona, i jak'ls 
Sunjat(J-ogrod shiny, ktora, jdli nawet nie jest jeszcze swiadomie urzeczy
wistniona przez zwiedzaj'lcego, jest mimo wszystko irodlowym korzeniem 
egzystencji, to znaczy prawdziw'l J aini'l . 

• Agape, wspOlczucie i pozostale zagadoienia 

4. W swojej chrzescijansko--buddyjskiej rozmowie Tillich zgodnie z za
sadnicz'l lini'l swego rozumowania, jak wspomniano powyiej, omawia 
nast~pnie zagadnienie agape i wspolczucia - pierwsz'l jako chrzes
cijansk'l, drug'l jako buddyjsk'l zasad~ etyczn'l relacji mi~zyludzkich 
w spoleczenstwie. Podejmuje on takie kwesti~ r e w 0 I u c y j n e j natury 
chrzescijanstwa i 0 de r wan ego charakteru buddyzmu w ich postawie 
wobec historii. Mam nadziej~, ie tym razem jui: bez szczegolowej argumen
tacji stanie si~ rzecz'l zrozumial'l, Ze w swym pojmowaniu buddyjskiego 
wspolczucia i buddyjskiego "oderwanego" nastawienia wobec historii 
Autor nie calkiem trafia w sedno. W zwil!Zku z tym pozwol~ sobie postawic 
kilka pytan, ktore opatrz~ krotkimi komentarzami. 

Czy wola przemiany zarowno jednostki jak i spolecznej struktury jest 
absolutnie konieczna w religijnym nastawieniu wobec cztowieka, spole
czenstwa i historii? Czy prorocze poszukiwanie sprawiedliwosci jest nieod
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zownym elementem religijnej aktywnoSci. odnosz~cej si~ do sytuacji czlo
wieka? Czy religia moze usprawiedliwic sam~ siebie w swej odpowiedzi na 
ludzk~ socjo--historyczn~ rzeczywistosc jedynie poprzez ugruntowanie sa
mej siebie na pragnieniu przerniany przy pomocy sHy rewolucyjnej? Czyz 
wlaSnie owo pragnienie przemiany lub prorocze poszukiwanie sprawied
liwosci, nawet jeSli s~ ugruntowane na agape, nie powoduj~ i nie powodo
waly mimo wszystko i wbrew swej pierwotnej intencji nowej i bezustannej 
walki w ludzkiej historii, a zatem popadania w ten sposob w "falszyw~ 
nieskonczonose"? Czy nie rna optycznego zludzenia w chrzeScijanskiej 
eschatologii? Czy chrzeScijanskie pragnienie przemiany, bez wzg1\ldu na to, 
jak dalece wyrasta z agape, koniec koncow nie przybliza si~ i nie probuje 
przemienic drugiego lub spolecznej i historycznej struktury nie od we
wn~trz, lecz jakby od zewn~trz w tej mierze, w jakiej agape jest wlaSnie 
przez sw~ natur~ ruchem od tego, co wyisze, ku temu, co nizsze? A zatem, 
czy nie przynosi nieuchronnie w rownym stopniu nowego konfliktu, co 
poprawy sytuacji? 

W rozumieniu Tillicha buddyjskie "wspolczucie" jest "stanem, w kt6
rym ten, kogo osobiscie nie dotyka cierpienie, moze cierpiec przez utoz
samienie si~ z drugim, kt6ry cierpi. On nie akceptuje drugiego na zasadzie 
»pomimo iz ... «, ani nie pr6buje go zrnienie, lecz odczuwa jego cierpienie 
poprzez utozsamienie" (s. 71). W przeciwienstwie do tego pog1~u w orygi
nalnym buddyjskim mahakaruna (wielkie wsp6lczucie) choe moina bye 
gl~boko pogr~zonym w cierpieniu, "nie cierpi si~", poniewaz utozsamHo 
si~ z absolutnym Mu poprzez smierc ego . JednakZe nie znaczy to, ze osoba 
utozsamiaj~ca si~ z absolutnym Mu jest niewraZliwa na cierpienie. Wr~cz 
przeciwnie, dopiero teraz jest ona zdolna do prawdziwego "cierpienia z" 
innymi - oto znaczenie wspol-czucia. A zatem, bez wzg1~du na to, jak 
g1~boko cierpi si~ w rzeczywistosci, poprzez urzeczywistnienie pustki lub 
niesubstancjalnosci "cierpienia" pozostaje si~ nie dotkni~tym przez to 
cierpienie. Z drugiej strony, moina cierpie6 z innym, ktory cierpi poprzez 
fundamentalne utozsamienie si~ z nim na gruncie przebudzenia ku absolut
nemu Mu lub Nirwanie, do ktorej 6w inny musi takze w swej zrodlowej 
naturze powr6cie i j~ urzeczywistnie. W pewnym sensie nie akceptuje si~ 
innego 0 tyle, 0 ile ten inny w swym egotyzmie jeszcze nie urzeczywistnil 
absolutnego Mu i do niego nie powrocil. R6wnoczeSnie jednak na gruncie 
urzeczywistnienia absolutnego Mu jako zasady: "r6znicowanie jako takie 
jest rownosci~", czlowiek calkowicie akceptuje innego w I as n i e d 1 ate
go, ze drugi w swym egotyzmie jeszcze nie powr6cil do absolutnego Mu 
i nie urzeczywistnil go. W buddyjskim wsp6lczuciu akceptuje si~ innego nie 
"pomimo iz ... ", lecz "wlaSnie ze wzg1~du na" jego ego tyzm , a zatem 
pog1~biaj~c i przekraczaj~c stanowisko "pomimo iz" poprzez wlasne urze
czywistnienie absolutnego Mu, w kt6rym kaidy, wl~czaj~c samego siebie, 
w tej samej mierze co wszystko, jednakowo i kolejno rna moZliwos6 
dzialania doskonale wyzwolonego od tej wlasnie podstawy ich egzystencji. 

Moina smialo powiedzie6, Ze 6w charakter "pomimo iz" wiary chrzes
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cijanskiej poprzez proroczy krytycyzm i "pragnienie przemiany" osadzone 
na boskiej sprawiedliwosci dziala jako aktywna sila (CO wyraione jest 
w fonnulach "Kosci61 wojujllCY" i "Kosci61 tryumfujl!cy") w rzeczywisto
sci ludzkiej spolecznosci i historii, podczas gdy natura "wlasnie ze wzgl~u 
na" buddyjskiego urzeczywistnienia przez roztopienie i odrodzenie osobo
wej i kolektywnego karmana dziala jako element stabilizujl!cy, funkc
jonujl!cy poniiej wszelkich spolecznych i historycznych poziom6w. A jed
nak obawiam siy, ie charakter "pomimo iz" chrzescijansk:iej wiary rna 
sklonnos<; tylez do potygowania, co lagodzenia napiye mi~zy ludZmi, do 
powodowania nowej niezgody mimo wzmacniania jednosci, zatem popada 
ona w falsZYWl! nieskonczonose (schlechte Unendlichkeit). Z drugiej strony, 
w naturze "wlasnie ze wzgl~u na" buddyjskiego urzeczywistnienia, kt6re 
akceptuje wszystko bez r6Znicy, nawet zlo spoleczne i historyczne, istnieje 
wcil!z ryzyko, ie postawa czlowieka wobec swiata b~zie, ze wzgl¢u na 
uprzednie popadniycie w falsZYWl! "takozsamose", obojytne. 

J ak wskazuje Tillich zastanawiajl!ce jest, ie "religie profetyczne", takie 
jak judaizm, chrzeScijanstwo i w szczeg6lnoSci islam, w przewazajl!cej 
mierze oparly siy i nadal opierajl! siy inwazji komunizmu na Zachodzie, 
podczas gdy tak:ie wschodnie religie "mistyczne" jak hinduizm, buddyzm 
i taoizm zezwalajl! na inwazjy komunizmu na obszarze duiej czysci 
Orientu, nie stawiajl!c dostatecznego oporu. Komunistyczna infiltracja 
Chin i innych czysci Wschodu jest niewl!tpliwie spowodowana czysciowo 
rozkladem r6:inych religii wschodnich, szczeg61nie buddyzmu zjego naturl! 
"wlasnie ze wzgl~u na". 

Wszelako bardziej fundamentalne pytanie, kt6re mogy tu jui tylko 
zasygnalizowae, jest nastypujl!ce: czy bezposrednie odparcie ataku i wy
zwania na t y m sam y m po z i 0 m i e, na kt6rym dziala 6w sekularyzm to 
jedyny uprawniony spos6b, w jaki religia moie nan reagowae? Czy jedynie 
dlatego, ze w buddyzmie i w innych religiach Wschodu nie odnajdziemy 
formy cporu przyjytej przez chrzescijanstwo, winny bye one natychmiast 
oSl!dzone jako calkowicie niezdolne do jakiegokolwiek przeksztalcenia 
socjologicznej i psychologicznej struktury czlowieka? Jakie ostatecznie 
powinno bye nastawienie religii wobec sekularyzmu jako tak:iego? 
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sko-chrzescijanski. 
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oDWOCH DROGACH 

DO DROG I, 


DO KTOREJ NIE PROWADZI 

ZADNADROGA 


REFLEKSJE 0 MYSLENIU WSCHODU I ZACHODU 

Drzewo :i:ycia stoi w samyrn Srodku tej przestrzeni, 
tak pewnie jak staio w ogrodzie Eden; jaka szkoda, 
ie nie chcemy uiywac naszych oczu. 

Marco Pallis 

• Prawdziwe znaczenie "podro:iy na WschOd" 

Epoka, w kt6rej Zyjemy, jest epokll wielldego zaciemnienia. Zaciem
nienia mlldrosci przez tak zwany "post~p". Czlowiek przestal juz bowiem 
mieszkae w goscinie mlldrosci. Mlldrose od nas odeszla, poniewaz ezlowiek 
sprofanowal jej mieszkanie - ziemi~. Utracil takze prostot~ i ezystose serea 
- jej drugie mieszkanie. Nie dziw tedy, ze w tym pozbawionym mlldrosci 
swiecie ezuje si~ on bezdomny. Miejsce zamieszkania, kt6re zostalo zbudo
wane z ekstrapolujllcego raehunku, a nie z mlldrosci, nie jest bowiem 
zadnym mieszkaniem - powiada jeden z mlldryeh swiadk6w tej mroeznej 
kalpy Raimimdo Panikkar. 

Iezeli pokladamy calll naszll nadziej~ wyllleznie w historii, je:ieli nasz 
skarb i nasze serea mamy w tym, co moZe bye zjedzone przez mole lub 
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skradzione przez zlodzieja, to nie mozemy si~ ludzie, ze spotkamy tu 
m~rose. Wszystko wszak, co tak pracowicie nagromadzil wspolczesny 
czlowiek, czego dokonal tak wiellcim wysillciem swej mysli i woli, cala ta 
imponujl!ca wiedza i uczonose, w ktorej jest sklonny widzie6 tytul do swej 
chwal:y, jest niczym, jereli zapomina on 0 m~roSci . Bowiem, jakkolwiek 
prawdl! jest, ze m~rose jest ostatecznl! godnoscil! czlowieka, to ona 
mieszka tylko tam, gdzie ani "pami~e, ani inteiekt, ani wola nie mogl! nic 
zdzialae. Wszystko, co moma zapomniee, cala sfera informacji na pewno 
nie jest m~roscil!" (panikkar). Czlowiek brodzi dzis nieomal w powodzi 
informacji, ale umiera z pragnienia Zywej wody ml!drosci. 

Odci~ie od doswiadczenia duchowego wymiaru rzeczywistosci pocil!g
n~lo za sobl! takze wykorzenienie z mitu. Mit jest bowiem owym rnilczl!co 
zakladanym horyzontem, ktory otwiera nam przestrzen na rzeczywistose 
ducha. Nie moze bye on nigdy przedmiotem myslenia, ale sam jest 
warunkiem wszelldej hermeneutyld. Zycie czlowieka naukowo-technicznej 
cywilizacji nie toczy si~ juz w horyzoncie mitu. Wyeksplikowawszy wszyst
ko swym naukowym rozumem, maj,!c pod sob,! martwl! i jalowl! ziemi~ 
a nad sobl! puste niebo - czlowiek czuje, ze traqc swl! duchowl! substancj~ 
staje si~ coraz mniej rzeczywisty. Odci~ty od Zywej wody gl~bi, nie 
uZyiniony "pneumatyczn'! gnozl! serca", jednym slowem "pozbawiony 
mitu logos staje si~ absolutem, a logos ubostwiony niszczy sam siebie" 
(panikkar). Ten pozbawiony mitu logos z metodycznl! pedanteril! wytrawia 
z duchowej substancji czlowieka wszelld sens. 

Nie powinno nas przeto dziwie to, ze wielu rozczarowanych poszuldwa
czy Boga zaczyna spogll!dae dzis t~sknie na Wschod w nadziei, re tam 
odnajdzie utraconl! ml!drosc. To skierowanie spojrzenia na Wschod wydaje 
si~ objawem zdrowej reakcji "organizmu" zachodnioeuropejsldej kultury 
w sytuacji zaklocenia duchowej homeostazy. JereJi weimiemy pod uwag~ 
fakt, re - jak pisze Cyryl von Krasinsld - "wiele z tego, co dla wi~kszosci 
z nas moze bye tylko przedmiotem religijnej wiary (np. egzystencja mate
rialnej duszy, jej dalsze trwanie na tamtym swiecie, istnienie Boga), 
pozostaje dla niezliczonych Azjatow ( ... ) przedrniotem duchowej empirii, 
ktorl! moze zbadae kazdy czlowiek dobrej woli", to stanie si~ dla nas 
oczywiste, dlaczego owi poszuldwacze tak ch~tnie si~gajl! po "stare dobro" 
azjatycldch kultur. 

Zapytajmy wi~, na czym polega istota i najgl~bszy sens tej pielgrzymld 
na Wschod? Czy jest to rzeczywiscie w¢rowka w sensie geograficznym, 
czy tez jest to "powrot do srodka" siebie samych? Blizsze prawdy wydaje 
si~ stwierdzenie, ze "Wschoo" i "Zachod" to okreslenia miejsc w topografii 
ludzkiej swiadomosci. Jest to wi~ podroz w najgl~bszy wymiar nas 
samych, w ow wymiar, ktory Panikkar nazywa "archetypem mnicha". 
Karoy z nas nosi w sobie ten monastyczny wymiar. I kazdy jest powolany 
do jego urzeczywistnienia. Jest to srodek naszego bytu i calej rzeczywisto
sci. Zakotwiczenie w nim pozwala nam zawsze zachowae duchowl! rowno
wag~. KaZdy z nas zatem - jak mowi ten hiszpansld teolog - nosi w sobie 
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swoj "Wschod" i swoj "Zachod". S'l, to bowiem symbole, "ktore istniej'l, 
dla dwoch roinych punktow ci~ikosci, do ktorych w pewnych tradycjach 
przywi'l,zuje si~ wi~ksz'l, wartose nii w inn ych , ale ktorych nie wolno 
uwaiae za wyl'l,czn'l, wlasnose jednej b'l,dz drugiej wspolnoty religijnej". 

Zapytany raz przez jednego ze sluchaczy, jaka jest roinica mi¢zy 
Wschodem a Zachodem, wybitny popularyzator wschodniej duchowoSci 
Daisetz Teitaro Suzuki odpowiedzial bez wahania: "Zachodnia nauka 
patrzy na zewn'l,trz, wschodnia m'l,drosc do wewn'l,trz. Ale kto patrzy na 
zewn'l,trz tak jak do wewn'l,trz, czyni to zewn~trzne wewn~trznym." Ten 
sposob patrzenia, 0 jakim m6wi Suzuki, zdaje si~ wi~ urzeczywistnieniem 
wymiaru mistycznego. W owym "srodku" bowiem, ktory jest - jak mowi 
Panikkar - zarowno transcendentny, jak i immanentny, przeciwienstwa 
"zewn'l,trz" i "wewn'l,trz" trac'l, swoj sprzeczny charakter. Ten srodek jest 
miejscem coincidentia oppositorum - miejscem buddyjskiej "pustki" (Sun
jata). Nasza pielgrzymka przeto nie prowadzi z jednego extremum (Za
chod) do drugiego (Wschod), lecz do owego "srodka", ktory jednoczy 
i zarazem transcenduje Wschod i Zach6d, immanencj~ i transcendencj~. 
Ale poniewai "srodek" ten jest tak blisko (bliiszy nam nii my sobie 
samym, by sparafrazowac powiedzenie sw. Augustyna), nie zauwaiamy go 
i, aby go zobaczye, musimy si~ oddalie . 

• Jak utrafic w t~ "pustk~" ponad bytem i niebytem 

M6wienie jest blasfemill, a milczenie klamstwem. Ponad 
m6wieniem i mi1czeniem istnieje droga wyjscia. 

I-tuan 

... po coraz ciasniejszych koliskach s16w kolowrotem 
wok61 pozaslownego ... 

M.A. Emelianow 

Aby to spotkanie poprzez Wschod ze " Wschodem" w nas moglo 
zrealizowae si~ w petni, musi takie dojse do porozumienia na plaszczyinie 
poj¢; do zrozumienia owego "zapomnianego" przez nas j~zyka wyraiaj'l,
cego "inn,!,' metafizyczn'l, wizj~ rzeczywistosci . 

llekroe probujemy wyjasnie w naszym filozoficznym i teologicznym 
j~ku takie kluczowe poj~a jak Sunjata, anatman b'l,dz pradifta, stajemy 
w nader klopotliwej sytuacji. Slowa te S'l, bowiem zaledwie szyframi 
poj~iowo nieuchwytnej jednosci transcendentnej rzeczywistosci, ktorej nie 
mog'l, opisae iadne kategorie, odniesionej wszak do wielosci, logiki. Dla 
Buddy ta reszta wlasnie, ktora wymyka si~ slowom, poniewai jest Mil
czeniem - jest wszystkim; i w niej - w tym milczeniu rozumianym 
ontologicznie -- kryje si~ najgl~bszy sens buddyjskich nauk, szczegolnie 
w szkole Cz'an (Zen). Nie wiemy tedy nigdy - pragn'l,c zwerbalizowac jego 
przeslanie - czy rzeczywiscie "po coraz ciasniejszych koliskach" zbliiamy 
si~ do tego pozaslownego, czy raczej grz~zniemy w bl¢nym kole slow. 
Najczl(sciej nawet chyba - po coraz d alszych koliskach - oddalamy si~ 
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oden. Tym bardziej, jdli pami~tamy, i:e wszelkie poj~ciowo-dyskursywne 
myslenie (wikalpa) jest uwaiane przez buddyjskich mistrzow nie tylko za 
niZszll i mniej doskonalll form~ poznania, ale wr~ za glupot~ (awidja). 
Dla nas natomiast, wychowanych w kulcie opartego na rygorach logiki 
racjonalnego myslenia - przeciwnie, na grupi Zart i szyderstwo z teji:e logiki 
zakrawaj!l, sformulowania typu: "le§li masz kij, dam ci go; jesli nie masz, 
zabior~ ci go" alba: 

W¢rujll z pustymi rllkami, 

lecz spojrzcie - trzymam w nich lopatl{. 

Idll pieszo, a przeciei jadll na grzbiecie woln. 

A kiedy przechodzll przez most, 

oto rue woda, ale most plynie. 


W calej literaturze Mahajany, a szczegolnie w pismach Zen podkreSla 
si~ niestrudzenie, i:e najwyzsZ!!, rzeczywistosc moma osillgn!l,C tylko w6w
czas, gdy urzeczywistniamy jll w nas samych; i:e prawd~ musi czlowiek sam 
smakowac, bowiem tylko ten, kto sam pije wod~, wie, czy jest ona zimna 
czy ciepla. Pewien chiriski mistrz z IX wieku zwraca si~ do uczniow tymi 
slowy: "T~ drog~ urzeczywistniamy przez wlasne wewn~trzne przebudze
nie; ona nie jest zalema od sl6w ( ...) Ta droga jest po prostu odbiciem 
oswiecenia, i na tym polega tez cale wasze codzienne zadanie. Tylko glupcy 
id!l, w przeciwnym kierunku." 

KaZda refleksja stanowi zalamanie swiatia, ktore pada na nas zewsz!l,d 
nieustannie z bezstronnll laskawoscill: na grupich i m!l,drych, zlych i dob
rych; my zas w jakims fatalnym zaslepieniu, miast otworzyc si~ calkowicie 
na jego przenikanie, przepuszczamy zen tyle tylko, ile starcza na za
sidepienie si~ w swojej wlasnej egocentrycmej perspektywie, co sprawia, i:e 
dojmuj!j,CO osamotnieni potykamy si~ bez przerwy 0 wlasny cien. 

lak tedy mowic 0 "Tym" , "co mowi, kiedy milczymy, i milczy, kiedy 
mowimy"? Czym jest j~zyk, i:e nie utrafia w t~ Rzeczywistosc? Czyz 
osmielajllc si~ mowic 0 "Tym" cokolwiek, nie naraiamy si~ na odgrywanie 
roli owych malp z pewnej buddyjskiej ryciny, ktore z calll powagll usiluj!l, 
pochwycic ksi~zyc odbity w wodzie i, opisujllc ten ksi~c (prawdy) 
j~zykiem nieuchronnie skazanym na beikot, wystawiamy si~ tym samym na 
posmiewisko tych wszystkich komediantow logicmej poprawnoSci? lezeli 
mialbym dokonac wyboru mi~zy mowieniem precyzyjnie 0 rzeczach zgola 
nieistotnych a mowieniem nielogicznym 0 tej jednej jedynie koniecmej 
rzeczy (unum necessarium), to wolalbym jednak pozostac po stronie tych, 
kt6rych m!l,drosc tego swiata nazywa glupcami tylko dlatego, i:e ich 
transcendentalna m!l,drosc (pradifuJ) jest skandalicznie nielogiczna. Do 
grona tych "swi~tych glupc6w" i blaznow nalezeli tacy mistrzowie buddyz
mu Zen jak Pu-hua, ktory sprzecznosci tego fenomenalnego swiata zwykl 
manifestowac fikni~ciem kozla; czy Jegendarny mnich-poeta z Zimnej 
Gory (Han-Szan), ktory prawd~ swojego oswiecenia oglaszal swiatu wier
szami zapisywanymi na skalach, liSciach i korze d~ew; czy wreszcie jak 
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Szy-te, ktory na widok ksi~ca wybuchal glosnym smiechem tylko dlate
go, ze on ,jest" i Ze sam z siebie jest Taki Jaki Jest (tathata). Co si~ tyczy 
Pu-hua, to zatoczone przezen w powietrzu kolo wyra:ia najgl~bszll prawd~ 
o drodze czlowieka do oswiecenia. Mowi si~ bowiem w Zen: "Kolo umysm 
pierwotnie si~ nie porusza; jesli si~ obraca, to w obydwie strony: z Tak do 
Nie, z Nie do Tak; z radosci do cierpienia, z cierpienia do najczystszej 
radoScl." Moma by nadawac jeszcze wiele innych buddyjskich okreslen 
temu ruchowi z dom do gory i z gory na dol, jak na przyklad: od wielosci 
do jednosci i od jednosci do wielosci, od samsary do nirwany i z powrotem 
do samsary, od formy do pustki itd. Zatrzymanie na jednym z tych 
biegunow prowadzi do duchowej smierci. Wszyscy oswieceni mistrzowie 
Zen Sll bezwzgl~dni w pi~tnowaniu tych, ktorzy w tym podniebnym 
,jednobarwnym regionie" eterycznie czystej pustki zatrzymujll si~ (i przy
wi~jll don). W tej "eteropodobnej czystosci" rozpuszcza si~ caly swiat 
razem z obserwujllcym go pcidmiotem. Totei: mowi si~ w Zen, Ze "dopiero 
ten, kto przeniknlll przez ow region i przekroczyl go, dopiero on posiada 
czllstk~ wolnosci". 

Jak tedy - powtorzmy - pisac 0 "Tym" , co mowi, kiedy milczymy, 
i rnilczy, kiedy mowimy? Jak wypowiedziee to ,jedno zdanie", ktore 
poprzedza mow~, a ktorego nie mogll nam "powiedziec tysi~ swi~tych"; 
o "Tym", co juz w tym samym momencie, w ktorym "To" wypowiadamy 
- zafalszowujemy? Czy musimy wyrzec si~ calkowicie slow i jakiejkolwiek 
werbalnej komunikacji? Pewien mnich Zen zapytal raz swego mistrza: 
"Mowienie niszczy transcendencj~ [rzeczywistoscij, podczas gdy milczenie 
niszczy [konkretnie zromicowanll, poszczegoln~ manifestacj~ bytu. Jak 
moma pogodzic mowienie z mi1czeniem, nie niszczllc rzeczywistosci?" 
Mistrz odpowiedzial: "Pami~tam wci~ ten wiosenny krajobraz, ktory 
widzialem ongi w Konan. Kuropatwy nawolywaly si~ posr6d kwiecia." 

Czyz w obliczu tak drastycznie sformulowanego, a egzystencjalnie tak 
donioslego dylematu, wobec jakiego stawia nas ten koan, nie nalezaloby 
zakwestionowac owej niedopuszczalnie jednostronnej w swym radykaliz
mie tezy Wittgensteina: ,,0 czym nie moma mowic, 0 tym naleZy mi1czeC"? 
Zarowno ten, jak i wiele innych koanow i opowiesci Zen dowodzi, ze tak 
nie jest, a przynajrnniej nie musi byc. Wynika zen bowiem, ze to, czego nie 
moma wypowiedziec w j~zyku dyskursywno-poj~ciowym, moma wyrazic 
w innych formach j~zyka blldz - jak w wypadku innych koanow - okres
lonym dzialaniem. Widzimy tu, ze ani milczenie, ani sformulowana w j~zy
ku dyskursywnym odpowiedz nie jest najlepszym sposobem wyrazenia 
natury ostatecznej niezromicowanej rzeczywistosci, lecz jest nim pojawiajll
cy si~ spontanicznie na ustach mistrza fragment wiersza chinskiego poety 
TuFu. 

Dla przywyklego do niechybnych inferencji i logicznie niezawodnych 
sylogizmow racjonalnego myslenia rzeczywistosc, 0 jakiej mowi si~ w Zen, 
jawi si~ najwyramiej jako razllco sprzeczna i nonsensowna. T~ swiadomosc 
niemoZnosci jej wyslowienia za pomocll respektujllcego prawo niesprzecz
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nosci j~zyka logild ukazuje dobitnie 43 koan slynnego zbioru koanow 
Mumonkan (Przejicie bez bramy) , w ktorym mistrz Szou-szaupodnosi 
swoj Idj i mowi: "Jesli nazwiecie to bambusowym kijem, to nie zro
zumiecie; jesli natomiast nie nazwiecie, to nie oddacie sprawiedliwosci temu 
przedmiotowi." Wykraczajl!cej poza dualizm bytu i niebytu, prawdy i fal
szu rzeczywistosci oswiecenia nie sposob wyrazic w j~zyku - operuj llCYffi 
wyll!cznie w granieach tegoz dualizmu - raejonalnego myslenia. Aby moe 
wyjSt z kr~gu slow i poj~, ktore petryfikuj~ i substancjalizuj'l plynn'l 
materi~ rzeczywistosci, i wejsc w :iywy kontakt z rzeczywistoSci'l takll, jakq. 
jest ona w swej istocie, doprowadza si~ w Zen do ostatecznosci t~ 
aporiogennq. potenej~ j~zyka, by jedynym wyjsciem z tej dla rozumu 
bezwyjSciowej putapld uczynic wyjscie prostopadle do plaszczymy aktyw
nosci ratio - przez "otwor ku g6rze", czyli Oswiecenie. Prawa logieznego 
myslenia, z prawem niesprzecznoSci i tozsamosci na czeie, swq. moe 
obowiq.zujq.Cll posiadaj'l tylko w Swiecie rzeczy-substaneji. Jednak:Ze 
w swiecie iunjaty, w ktorym rzeezy ulegajq. calkowitej desubstancjalizacji 
i denotologizaeji i nabywajq. baSniowej zgola omnipoteneji przeistaezania 
si~, prawa te przestajq. obowiq.zywac. Tutaj kwiat jest kwiatem dlatego 
wlasnie, ze nie jest kwiatem; g6ra jest prawdziwl! gorll dlatego, :ie nie jest 
gorq. itd. Tutaj "Tak jest prawdziwe i Nie jest prawdziwe, jak i Tak jest 
falszywe i Nie jest falszywe" . 

W postawie wobec j ~zyka buddyzm Zen okazuje si~ wiemym ucmiem 
Lao-tsego i Czuang-tsego. Ten ostatni bowiem z takll mlldrll precyzjq. 
wyznaczyl slowu wlasciwl! mu funkej~, :ie ehyba kaixiy - nie tylko mistyk 
- uzna jl! za srusznl!. Nie bez powodu ta metafora j~zyka jako sieci (gdyz 
o nil! tu ehodzi) tak bardzo zawladn~a wyobramil! pierwszych wyznaw
cOw buddyzmu Zen: "Sie6 sluZy do lowienia ryb; chcemy zachowac ryby 
i zapomniec 0 sieci. Sidla sru:ill do chwytania krolikow; ehcemy zaehowaC 
kroliki i zapomniec 0 sidlaeh. Slowa stuil! do przekazania mysli; ehcemy 
zachowac mysli i zapomnie6 0 slowaeh." Totei: w pismach Zen jestesmy 
wcill:i napominani, aby trzymac si~ sensu i nie dac m iewolic slowom. Sam 
Budda mowi , :ie ,J~zyk jest jak ezlowiek, ktory slderowuje uwag~ drugiego 
czlowieka na ksi~yc, wskazujllc nan palcem. Ten drugi powinien patrzyc 
na ksi~yc. Gdyby zamiast na ksi~ye spogllldal na palee, uszedlby jego 
uwagi nie tylko ksi~zyc, ale i palec." Poniewai: - moglibysmy dodac - ten 
palec dopiero w swietle tego ksi~Zyca (prawdy) jest rzeezywistym palcem. 
T~ metafor~ j~ka jako palca spotykamy bardzo cz~to w literaturze Zen. 
PodkreSla sj ~ w niej to, :ie slowa same nie zawieraj 'l prawdziwej rzeczywis
tosci, lecz mogll na nil! jedynie wskazae. Nie nale:iy nigdy mylic palca 
z ksi~Zycem. Nie moina jednakie rowniez pozbywac si~ palca tylko 
dlatego, ze nie dosi~ga on ksi~zyca. 
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• Pytanie 0 Boga w aspekcie pytania 0 byt i niebyt 

Istniej~ tylko dwie prawdy: Wszystko i Nic. Cala reszta 
jest kIamstwem. 

Madame Guyon 
Jesli ktos was pyta 0 istnienie r6i:nych rzeczy, to od
powiadajcie na przyklad niebytem, kiedy pyta 0 byt, 
i bytem, kiedy pyta 0 niebyt. 

Hui-neng 

Jui od czas6w Arystotelesa byt jest w filozofri Zachodu utoZsamiany 
z substancj l!:. Totei B6g nieuchronnie musial zostae utoZsamiony z bytem 
i stae si\; Najwyiszym Bytem. B6g i byt zostaly tak scisle ze sobl!: splecione, 
Ze - jak powiada Panikkar - pozostaje tylko altematywa: "Albo B6g i byt 
Sl!: zrownane przez ub6stwienie bytu blldz ontologizacj~ Boga, alba jedno 
zabija drugie, tak Ze pozostaje tylko byt bez Boga bll,dz Bog bez bytu." 
Dzis na tym, zdawaloby si~, nieskazitelnym monolicie zaczynajll: pojawiae 
si\; coraz gI~bsze rysy; z jednej strony, wskutek wypierania z mysli nauko
wej i filozoficznej myslenia substancjalistycznego przez funkcjonalne, oraz 
w wyniku nowych uj~ istoty Boga - z drugiej. "Smiere Boga", zdaniem 
Panikkara, nastl!:pila w tym momencie, w ktorym krytyczna mysl filozofi
czna (i naukowa) zac~1a kruszye nienaruszalnl!: dotl!:d twierdz~ substancji 
i bytu. Totei pytanie, przed jakim stoi dzis chrzeScijanstwo, jest takie: ,jak 
moZe wierZll,CY dojsc do Boga nie zderzajl!:c si~ ze strainikiem palacu 
- bytem?" Jak moie on "przeniknl!:c plecionk~ bytu, ktorl!: filozofowie, 
teologowie i cala zachodnia kultura oplotly Bogan? 

Zasadne wydaje si~ pytanie, czy Bog nie "umiera" wlasnie na skutek 
owego smiertelnego uscisku ontologicznego dyskursu, jakim oplotly go 
zachodnia filozofia i teologia. Czy w tej sytuacji jedynl!: zdrowl!: reakcjl!: nie 
jest ateizm? Czyz - pytajmy dalej - nie powinnismy na koncu drogi 
oddalajl!:cej si\; od owoc6w Drzewa Zycia uslyszeC wezwania do metanoi do 
przed arcia si~ przez konceptualne zarosla i doswiadczenia w sobie samych 
tej prawdziwej rzeczywistosci, kt6ra jest przed nami, by w milczeniu 
smakowae jej niewyslowionl!: tajemni~? Pewien nowicjusz przyszedl do 
mistrza Zen z prosbl!:, by ten wskazal mu drog~ do oswiecenia. Mistrz 
zapytal: "Slyszysz ten szmer strumyka?" "Tak" - odpowiedzial uczen. 
"Oto droga" - brzmiala odpowiedz. I w tej wlasnie duchowej konwersji 
nieocenionll rol~ moze dzis odegrae buddyzm ze swym "religijnym ateiz
mem". Bye moZe buddyzm jako jedyna religia moZe przygotowac chrzes
cijailstwo do tej radykalnej przemiany, prz.:d ktorl!: stoi one w obecnym 
- kairologicznym - momencie swojej bistorii. Wszak milczenie Buddy 
o Bogu mogloby otworzye nas ponownie na ten 7.apomniany numinotycz
ny wymiar milczenia. przygotowae nas do skoku w t~ ... "pustkf', jaka 
otwiera si~ wobec slabni~a tradycyjnych form cbrzescijanskiej wiary; 
uwolnic nas od absolutyzowania tych wszystkich doktrynalnycb twierdzen 
i dogmatycznych definicji, ktore buddyzm zaliczylby do upaja, czyli prowi
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zorycznych srodkow na drodze do zbawienia (nirwany). Jakoi: wszystkie 
doktryny Dalekiego Wschodu - jak powiada cejlOllSki teolog Mervin 
Fernando - "podporz~dkowaly doktryn~ iyciu, logos pneumie, struktur~ 
ruchowi". Czy zatern buddyzm nie moglby bye dla chrzeScijanstwa czyms 
w rodzaju via purgativa per sige? Otoi: tak wlasnie chce widziee rol~ 
"obecnosci buddyzmu w chrzescijanstwie" Henri de Lubac: ,jako rodzaj 
interreligijnych duchowych Cwiczen, alba scislej: jako ogromn~, drastyczn~ 
i subteln~ pars purij"lCans, negatywne przygotowanie przez pustk~". Podob
nie ujmuje ten problem Fernando, ktory pisze: "Paradoksalnie, tym 
najbardziej znamiennym wkladern, jakiego buddyzm m6glby dokonae 
w naszym rozumieniu Boga wiary, jest tak zwany ateizm, lub dokladniej 
- jego milczenie 0 Bogu b~dz absolucie. Pod niejednym wzg1~em to 
milczenie Buddy jest skutecznym remedium na tak wiele jalowego m6wie
nia 0 Bogu w chrzeScijanstwie." 

PrzejdZmY teraz do fundarnentalnych dla Wschodu i Zachodu kategorii 
bytu i niebytu. Zdaj~ sobie oczywiScie spraw~, Ze dla spotkania religii 
racjonalna plaszczyzna nie jest z pewnosci~ najwamiejsza, wszak praw
dziwe spotkanie odbywa si~ na gl~bokim poziomie doswiadczenia, ducho
wej ernpirii, w "grocie" serca: i:e prawdziwymi budowniczymi mostow 
roi¢zy religiami nie s~ intelektualisci, lecz kontemplatycy - owi koryfeusze 
"boskiej empirii". Ale dialog - jak m6wi Panikkar - obejmuje calego 
czlowieka i jest talcZe aktywnosci~ logosu. 

Martin Heidegger w pracy ldentycznosc i rotnica stwierdza, Ze z racji 
substancjalnego rozumienia bytu fundarnentalnym pytaniem zachodniej 
metafizyki jest: "Dlaczego istnieje raczej cos nii: nic?" Byt zawsze posiada 
tu ontologiczny priorytet nad niebytem. "Idea bytu - pisze japonski filozof 
Yoshinori Takeuchi - jest Archimedesowym punktem zachodniego mys
lenia. Jest ona pun ktem , wok61 kt6rego kr~~ si~ nie tylko filozofia 
i teologia, lecz cala zachodnia cywilizaga." Najwyrainiej uwidacznia si~ to 
w rozumieniu najwyi:szej rzeczywistosci - Boga, kt6ry, jak m6wi Tillich, 
,jest samym Bytern w sensie mocy bytu lub mocy przezwyci~Zenia nieby
tu". J ak pisze protestancki teo log: "Niebyt jest niczym poza ooniesieniem 
do bytu. Byt poprzedza ontologicznie niebyt, jak pokazuje sarno slowo 
nie-bye." 

Takie rozumienie tej fundamentalnej pary poj¢ bytu i niebytu jako 
zasadniczo ze sob~ sprzecznych, z kt6rych to drugie jest tylko privatio 
pierwszego, okresla specyfik~ calego zachodniego myslenia. Tego rodzaju 
mysleniu zawdzi~za swoje powstanie na przyklad koncepcja zla jako 
privatio dobra. 0 naszym nieusuwalnym wpisaniu w t~ ontosfer~ pisze 
przekonuj~co wsp61czesny buddyjski filozof G. C. C. Chang: "Od pierw
szego momentu narodzin ai: do ostatniego momentu odejscia jestesmy 
szcze1nie opleceni sfer,! bytu (bhawa). Myslimy, dzialamy, Zyjerny i snimy 
w poj~ach tego bytu, niebyt jest nam nie tylko nie znany, lecz takZe 
odstr~zaj,!cy i budz,!cy l~k." 
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Jyzyki Wschodu s~ prawie zawsze fenomenologiczne i opisowe. Wschod
nie mySlenie jest mysleniem egzystencjalnym. Centra1n~ jego kategori~ nie 
jest kategoria bytu, lecz nicosci. Totez podstawowe pytanie jego metafizyki 
mogloby brzrniee: "Dlaczego istnieje raczej nic niz cos?" Zdaniem japon
skiego filozofa Kitaro Nishidy zachodniemu czytelnikowi najtrudniej zro
zumiee idey absolutnej nicosci; natomiast na Wschodzie jest ona raczej 
zwyklym sposobem mySlenia. Wsch6d uWaZa, Ze 19niycie do egzystencji jest 
ignorancj~ (awidja). Zgodnie z tyro, wyroslym z intuicji pustki, rozumie
niem rzeczywistosci nie istnieje - jak dowodzi inny japonski filozof ze 
slynnej szkoly kiotanskiej, Masao Abe - Zadna ontologiczna racja za 
uznawaniem priorytetu bytu nad niebytem w sytuacji, kiedy Byt obejmuje 
zar6wno siebie samego, jak i niebyt. To, co obejmujl!Ce, nie moZe bye ani 
bytem, ani niebytem. I tutaj pojawia siy to zagadkowe slowo "pustka" 
(Sunjata) - spiritus movens calego buddyjskiego myslenia i rozumienia 
rzeczywistoSci. Pustkajest tyro, co obejmuje i zarazem transcenduje zar6w
no byt, jak i niebyt. To dopiero w polu funjaty zostaje przezwyciyZona 
sprzecznosc bytu i niebytu - "u" Gap. byt) i "mu" (niebyt) staj~ siy 
pojyciami r6wnorz~nymi. Pustka jest miejscem, w kt6ryro jednoc~ si~ 
wszystkie przeciwienstwa - miejscem coincidentia oppositorum (by uZye 
znanej formuly Kuzanczyka). Ale Zeby nie dopuscie do powstania nowego 
dualizmu "u" / "mu" i "ku" Gap. "pustka"), ta "opr6miaj~ca" funkcja 
pustki musi bye zastosowana taue do niej samej. Dopiero po tyro procesie 
samoopr6mienia pustki "u" i "mu", byt i niebyt, staj~ si~ tyro, czym 
rzeczywiScie s~. Pustka staje si~ "prawdziw~ pustk~", w kt6rej objawia si~ 
"cudowny byt"; jawi si~ ona w6wczas jako absolutna neutralnose, w polu 
kt6rej cokolwiek si~ pojawia, ,Jest takie, jakie jest" (Tathaia) - "cud ow
nym bytem" (myo--u). 

Dla zachodnich myslicieli nicose oznacza redukcjy wszelkiej rzeczywis
toSci (dlatego po znikni~ciu Boga jako Bytu pozostaje jako jedyny wniosek 
- nihilizm). Nicosc napawa nas l~kiem i budzi zgola przeraZenie (horror 
vacuz). Niebyt, jak m6wi nawet Eckhart, jest radix rnalorum. privativum et 
multitudinis (iroolem zla, braku i wielosci). Nie przypadkiem Parmenides 
tak szczelnie wypelnil rzeczywistosc monolitem bytu. Dla wschodnich 
myslicieli - odwrotnie - byt jest tyro, co jest waloryzowane negatywnie; jest 
on bowiem "synonimem surowej zewn~trznoSci, t~ej obiektywnosci, 
przedmiotem poz~ania i uosobieniem przywi~zania do rzeczy" (Jan von 
Bragt). Dla zachodnich ftlozof6w stwierdzenie Nagardrony, ze dopiero 
"na gruncie pustki wszystkie rzeczy mog~ powstawaC" i Ze "bez pustki nie 
moZe nic powstae", brzrni co najmniej osobliwie. 

Pisz~c 0 wschodniej nicosci, nigdy nie dose podkre§lae, ze tego skon
kretyzowanego w obrazie pustki pojycia nicoSci nie Moina utoZsamiae 
z nihilizmem zachodniej ftlozofii. Jest to bowiem pustka, dzi~ki kt6rej 
dopiero byt staje si~ "prawdziwym bytem". Z "prawdziwej pustki" wylania 
siy "cudowny byt", jak cz~sto m6wi siy w Zen. Jak w wierszu chinskiego 
poety Su Dung Po: 



76 FRYDERYK HUNIA 

Z nicosci, z pustki 

wytryskuje pe!nia, nigdy nie wyczerpana. 

Oto kwiaty, oto ksi~yc 


oto twoja altanka. 


Wszyscy wielcy mistrzowie Zen przestrzegaj'! nieustannie przed tym fal
szywym rozumieniem pustki jako absolutnej negacji wszelkiej rzeczywisto
Sci. Jest ona wszak, jak mowi sif(: w slynnej Sutrze Serca, identyczna 
z form'!. 0 tym aspekcie wschodniej pustki pisze bardzo trafnie Heinrich 
Dumoulin: "Pustka nie jest zwi'!zana ani z bytem, ani z niebytem, ona 
prowadzi w sfer~, ktora istnieje gl~biej niz przepasci zachodniego nihiliz
mu, mianowicie w bezdenn,! glf(:bif(: toi:samosci, w ktorej wszystkie rzeczy 
istniej,! na plaszczyZnie toi:samoSci w absolutnej samoidentycznosci, »ab
solutnie dzielne i jednoczesnie absolutnie zjednoczone«, ))absolutnie dwa 
i zarazem absolutnie jedno«, zgodnie ze slowami mistrza Daito." Oblok 
niewiedzy 0 tak rozumianej pustce mowi benedictio vacui. 

Dla zachodniego umyslu prawda jest opisem rzeczywistosci, teori,! 
o rzeczywistosci; dla wschodniego - identyfikacj,! z t'! rzeczywistosci,!. 
Poznanie prawdziwe nie pol ega na Wschodzie na adaequatio rei et intellec
tur, lecz na calkowitej identyfikacji z przedmiotem poznawanym. Drog,! do 
tego jest intensywne wczuwanie sif(:, a nie racjonalne myslenie. "Ty stajesz 
sif(: tym, co poznajesz; kto poznaje brahmana, staje sif(: brahmanem" 
- czytarny w upaniszadzie Mundaka. Uderzaj,!cym rysem u myslicieli 
buddyjskich, ktory pozostaje w wyramym kontrascie z mysleniem Za
chodu, jest ich niefrasobliwe obchodzenie sif(: z zasad,! niesprzecznoSci 
- glownym marem zachodniego racjonalizmu. Filozofow buddyjskich nie 
przeraia sprzecznosc s,!dow; przeciwnie, zdaj,! sif(: nawet we wzajemnie 
sobie przecz'!cych twierdzeniach znajdowac wyrame upodobanie. Zrodla 
takiej postawy tkwi,! w rozumieniu ostatecznej rzeczywistoSci nie jako 
bytu, lecz wlasnie jako pustki. Podobnie jak w f1ZYce, gdy dochodzi si~ do 
osobliwosci, traq swoj,! wamosc wszystkie istniej,!ce prawa dotycz,!ce 
zachowania sif(: matern, tak we "wnf(:trzu" tej osobliwosci, jak,! jest pustka, 
trac,! swoje znaczenie wszystkie konwencjonalne prawa logiki i psychologii. 
Tutaj koriczy sif(: kazda droga. ("Droga, ktora prowadzi do Drogi, nie jest 
zadn'! drog'!.") Wlada tu niepodzielnie osobliwa logika paradoksu albo 
logika paradoksalnej osobliwoSci. Jest to "miejsce", w ktorym zalamuj,! sif(: 
wszystkie kategorie myslenia i bytu. Nie jest one tylko czyms posrednim 
mi¢zy bytem i niebytem, twierdzeniem i przeczeniem, jakims tertium 
datur, ktore wyklucza zasada wyl,!czonego srodka; czyms "pomi¢zy" tymi 
ekstremami. Jest ono tym, co transcenduj,!c wszystkie przeciwienstwa, 
czyni je jednoczesnie (dopiero) moZliwyrni; Zroolem, z ktorego byt i niebyt 
bior,! swoj pocz'!tek, ktore sprawia, ze wszystkie tego rodzaju sprzecznosci 
traC'l swoj kontradyktoryczny charakter i wspolistniej,! ze sob,! moc,! 
wyi:szego pofZl!dku - porz'!dku coincidentia oppositorwn. 

Jedynie funjata umoZliwia tf(: coincidentia oppositorwn b,!di tf(: - jak 
nazywa to Nishida - kontradyktoryczn'! samoideI}tycznosc. Jest to, jak 
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czytamy w slynnym buddyjskim poemacie Hsing hsin ming: "Kosmiczny 
swiat rzeczywistoSci takiej, jaka jest / Nie istnieje tu ani istota ego, ani 
pozostale romice ... Poniewaz to jest nie-dwoma / wszystkie rzeczy S'l 
podobne, takie same / i dopuszczaj'l wszelkie sprzecznosci ... To pierwotne 
iroolo / jest poza przestrzeni'l i czasem / Jedna chwila swiadomosci staje si~ 
dziesi~cioma tysi'lcami lat / Gdziekolwiek spojrzysz - ani bytu, ani niebytu 
/ ...Najmniejszejest identyczne z najwi~kszym / .. . Najwi~kszejest identycz
ne z najmniejszym ... / Samo istnienie jest identyczne z nieistnieniem 
/ Nieistnienie jako takie jest identyczne z istnieniem." Jest to krolestwo 
nie-dwojnosci (adwaita), w ktorym, poniewaz przestaje obowi'lzywae zasa
da niesprzecznosci, wchodzimy w obszar przepcinienia, w ktorym sprzecz
noSci zostaj'l przekroczone w jakiejs transkontradyktorycznej pelni (bhu
man). "Nasze oczy widz'l to, a S'l jak slepe; nasze usta mowi'l 0 tym, a S'l 
jak nieme" - mowi pewien tekst Zen. ,,1 to tylko wiem , ze wiem, ze nie 
wiem, co widz~, i nigdy nie mog~ wiedziec. 1 nie potrafi~ dac ci zadnej 
nazwy, bowiem nie wiem, kim jestes" - wtoruje mu Mikolaj z Kuzy. 

William Johnston nazywa wschodnie myslenie egzystencjalnym i wer
tykainym, zachodnie zas horyzontalnym i esencjalnym. Myslenie egzysten
cjaJne zmierza do zniesienia r6znic i odkrycia jednoSci we wszystkich 
rzeczach; esencjalne natomiast podkrdla r6mice i d'lZy do dokladnego tych 
roZoic sprecyzowania. Egzystencjalne - wywodzi dalej ten aut or - koncent
ruje si~ na fakcie, ze rzeczy S'l - dzi~ki czemu dostrzega jednose calego bytu; 
myslenie esencjalne koncentruje si~ na tym, czym rzeczy S'l, i tym samym 
akcentuje romice. Byt w mysli Wschodu pojmowany jest szczeg61nie. J est on 
bowiem r6wnoznaczny z takobytem czyli "takosci'l" (tathaia) - prawdziw'l 
rzeczywistosci'l wszystkich rzeczy. Jakoz tak wlaSnie okreSla ten osobliwy 
byt Nishida, pisz~: "Byt istnieje tylko w jednoSci z pustym bytem. Tylko 
w miejscu tej pustki jestestwa istniej'l w swojej prapodstawie, S'l rzeczywiscie 
takie, Jakie S'l." Osi'lgaj'lc stan swiadomosci i stan istnienia spontanicznego 
takobytu - osi'lgamy oswiecenie. Jest to stan pierwotnej naturalnosci. 
Naturalne zaS jest to, co same z siebie jest takie, Jakie jest. 

Aby jednak zamanifestowac si~ w swej prawdziwej naturze, to znaczy 
takimi, jakimi one S'l same z siebie - mowi si~ w Zen - gory i rzeki musz'l 
przejsc przez stadium sunjata; musz'l przestae bye gorarni i rzekami. Ta 
osobliwa anihilacja nie wyl~za takie ego czlowieka. "Kiedy czlowiek 
- pisze Shizuteru Veda - w swojej nicosci, w bezdennej otchlani nieskOll
czonej nicosci, a wi~ nie z punktu widzenia ja, doswiadcza tak kwiaty, jak 
one same z siebie kwitn'l, to znaczy, kiedy w nicosci czlowieka kwiaty 
kwitn'l tak, jak kwitn'l one same z siebie, to czlowiek w jednosci z nimi 
istnieje w swojej wlasnej ontologicznej prawdzie." W Zen 0 takim doswiad
czeniu m6wi si~jako "cudzie urzeczywistnienia TakoSci". Taoisci nazywaj'l 
to "cudem w naturze rzeczy". Zgodnie z takim widzeniem czlowiek nie jest 
w stanie powiedziec prawdy 0 rzeczach. Tylko rzeczy same mog'l nam 
powiedziec 0 tym, czym s'l - objawic nam pem'l prawd~ 0 sobie. Totez 
Basho, jeden z najwi(!kszych poetow Zen, pisze: 



78 FRYDERYK HUNIA 

Istoty sosny ucZ si~ od sosny, 
istoty bambusa ucz si~ od bambusa. 
W rzeczywistosci oznacza to: porzuc swoje ja. 
To uczenie si~ Die jest uczeniem sill w zwykiym znaczeniu. 
Ono oznacza: wnikanie w rzeczy 
nasluchiwanie tajernnych przeznaczen ich iycia 
i pozwalanie, by w sercu pojawil si~ 
uczuciowy rezonans. 

Keiji Nishitani, kornentuj~c te slowa, pisze: "Uczye si~ oznacza tu: 
starae si~ bye w tym samym rnodusie istnienia co rzecz, 0 ktorej chcielibys
my si~ dowiedzie6." 

Na calkowicie innych zalozeniach metafizycznych opiera si~ myslenie 
Zachodu. Jego punktem wyjscia jest przekonanie, ze to nous, ratio, intelekt 
oraz rozum - jak mowi Panikkar - jest regen tern bytu i ze byt moma 
wyrazie i mowie 0 nim tylko 0 tyle, 0 ile poznaje go ratio. Ten wybitny 
mozof religii twierdzi, Ze cala wspolczesna zachodnia nauka wychodzi 
z zalozenia, iz jedynie rozum, myslenie jest tym, co mowi nam i moZe 
powiedzie6, jaki i czym jest byt, ale za cen~ wtloczenia go w sztywne ramy 
swojej logiki. Prawa bytu s~ tu warunkowane przez prawa myslenia. W ten 
sposob myslenie niejako zamraza i petryfikuje byt. 

W nauce Zen caly wysilek koncentruje si~ na tym, aby nie dopuSdc do 
pojawienia si~ takiej postawy wobec rzeczywistosci. "JeZeli twoje mysli si~ 
petryfikuj~ / Jak moZesz zobaczye Zyw~ prawd~?" - pyta autor wspo
mnianego juz poematu Hsin hsin mingo Myslenie zamraza wi~c Zywy proces 
rzeczywistosci w martwe formy. W innym zenistycznym tekscie znajdujemy 
podobne dictum: "Gdy uruchamia si~ swiadomosc, pojawiaj~ si~ formy. 
Gdy si~ je postrzega, tworzy si~ lod." W komentarzu do tych slow 
niemiecki tlumacz tego tekstu (Bi yan lu) Wilhelm Gundert wyjasnia, ze 
slowa te wyraZaj~ punkt spoczynku, ktory znajduje si~ przed wszelkim 
poruszeniem urnysru - punkt, w ktorym nie pojawia silt jeszcze zadne 
rozroi:nienie mi~zy tak i nie. Ale juz przy pierwszym poruszeniu - powia
da dalej - nast~puje walka przeciwienstw. Poj~cia tworz~ si~ i krzepn~, tak 
jak woda zamarza w lod. Powstaje wyobraZenie jakichs niezmiennych 
granic i traci si~ z pola widzenia pelni~ prawdy. A ,jednostronnose jest 
najgorsz~ chorob~ umyslu" - czytamy w Hsin hsin mingo Totez wszystkie 
Cwiczenia Zen zmierzaj~ do tego, aby strumien mysli i uczuc zatrzymaejuz 
w tym punkcie pierwszego poruszenia i w ten sposob osi~gn~e wewn~trzne 
widzenie prawdy, ktora istnieje poza przeciwienstwami. 

Myslenie Zachodu porusza si~ w granicach przyczynowo-skutkowego 
lancucha. Ustalenie przyczyny jakiegos zjawiska jest rownoznaczne z jego 
racjonalnym wyjasnieniem. Myslenie Wschodu nie jest lineame i kauzalne; 
ono "porusza si~ koruj~c wokol swego przedrniotu" (John Wu). Jest ono 
holistyczne, akauzalne i intuicyjne. Wszystko istnieje w jednym i jedno we 
wszystkim - ta formula buddyjskiej szkoly Hua-jen moZe stanowie kwint
esencj~ calej buddyjskiej mysli. Bye moZe dlatego WschOd nie stworzyl 
nauki w postaci, w jakiej powstala i zostala ugruntowana na Zachodzie. 
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W filozofii Nagard:iuny i buddyjskiej szkole Jogaczara przyczynowosc 
jest wynikiem naturalnej, ale zgubnej, imaginatywnej aktywnosci umyslu 
czlowieka zwanej prapancza, ktora produkuje iluzjy swiata jako zbioru 
dyskretnych form, ktorym rzekomo przysluguje wlasny byt - a wiyc 
posiadaj~cych status substancji. Ta "ontologiczna choroba" czlowieka, 
zdaniem Nagard:iuny, jest spowodowana iluzorycznym wplywem jyzyka, 
ktory wskutek swojej rOZnicuj~cej aktywnoSci artykuluje pierwotn~ rzeczy
wistosc fu.njaty w nieskonczon~ ilosc dyskretnych form-rzeczy. Z tej 
"ontologicznej choroby" moZe uleczyc go tylko doswiadczenie pustki 
wszystkich rzeczy. Ale, aby to stalo siy moZiiwe, musi zostac obudzona 
w nas zdolnosc poznania zwana pradZfw - intuicyjna, transcendentalna 
m~rosc. Jest to doswiadczenie, ktore w przeciwienstwie do "swiadomoSci 
czegos" widZ1ia jest czystll i pust~ swiadomoscill poza podzialem na 
podmiot i przedmiot. Buddyzm Zen swiadomosc w takim stanie nazywa 
nie-umyslem Gap. mu-shin; chin. wu-hsin; sanskr. aczitta). 

Jeden z mistrzow Zen opisuje moment doswiadczenia tego stanu 
nastypuj~co: "Nagle objawia siy pierwotny, cudowny czysty i jasny umysl, 
pierwotnie proste swiatlo swieci pelnyro blaskiem." W tyro oswiecaj~cym 
nieobiektywnym poznaniu rozpuszcza siy samobyt (swahhawa) wszystkich 
rzeczy. Wszystko staje siy jednym, lecz ostatecznie nawet to jedno znika 
w otwartej przestrzeni sunjaty. Zatopiona w blasku Takosci kai:da rzecz 
jawi siy teraz w swym pierwotnym, cudownie czystym stanie niewinnosci, 
niejako "powt6rnej naturalnosci". Jeden z wczesnych f1lozofow buddyjs
kich m~rosc ty nazywa "wszechwiedzll, kt6ra 0 niczym nie wie, wszech
moc~, kt6ra do niczego siy nie wtrllca". 

Jak mowi jedna z zenistycznych przypowiesci: "Pewnego razu mistrz 
Yakusan siedzial w glybokiej medytacji, kiedy jeden z mnichow wszedl do 
niego i zapytal: - »Siedzllc tak niewzruszenie jak skala, 0 czym myslisz?« 
Mistrz odpowiedzial: - »Mysly 0 tym, co jest absolutnie nie do pomys
lenia«. Mnich: - »Jak mozesz rozmyslac 0 czyros, co jest calkowicie nie do 
pomyslenia?« Mistrz: - »Przez niemysl~ myslenie«." Widzimy wiyc jasno, 
Ze do tej rzeczywistosci Pozaslownego, wok61 kt6rej krllzylismy tutaj (nie 
wiadomo nawet, czy "po coraz ciaSniejszych koliskach") mozemy wejsc 
tylko przez medytacjy. 

Fryderyk Hunia 
Tyniec, listopad 1994 

FRYDERYK HUNIA, ur. 1948, malan, abso1went ASP w Krakowie i filozofii UI. 
Mieszka w TyJicu. 
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o BUDDYZMIE Z CZESLA WEM MILOSZEM 

ROZMA WIA IRENEUSZ KANIA 


IRENEUSZ KANIA: Mamy oto, w ciqgu ostatniego poltorawiecza, trzeci 
bodaj w Europie przyplyw zainteresowania buddyzmem. Niektorzy lekcewaiq 
to zjawisko, zbywajqc je slowami "przejsciowa moda"; innym wszakie 
chrzeScijairstwo wydaje si~ czymi staroswieckim i naiwnym - zwlaszcza takie 
jego poj~cia, jak Bog-Ojciec, Opatrznosc, teodycea, dusza nieStniertelna 
(0 ktorej Pan sam w Metafizycznej pauzie napisal: "Niesmiertelnosc mojej 
duszy, jeieli iuk nie jest nieimiertelny, razi mnie jako uzurpacja" - Krakow 
1989, s. 68). Buddyzm jest autosoteriologiq, odwoluje si~ do "doroslosci" 
czlowieka, czyniqc go odpowiedzialnym nie tylko za swoje iycie, ale i za 
swoje zbawienie. Czy nie spotyka s~ tu z tak znamiennq dla Zachodu 
,faustycznq" antropologiq? lnnymi slowy, czy buddyzm to tylko modal 

CZESLA W MILOSZ: Buddyzm przychodzi do nas, do naszej cywilizacji, 
w momencie panowania kultury masowej. To jest bardzo istotne, gdyz 
ongis buddyzm przenikal tylko do bardzo elitarnych kr~g6w. Schopen
hauer jest przykladem takiego wplywowego filozofa, pokrewnego buddyz
mowi; ograniczalo si~ to jednak do kr~gow stosunkowo w,!skich. Kultura 
masowa - fIlm, telewizja, pisma ilustrowane itd. S,! chwytliwe, jak wiado
mo, poszukuj,! bez ustanku nowosci i egzotyki i wulgaryzuj,!. Totez 
z chwil'! gdy buddyzm wchodzi na przyklad do fIlmu , roozemy juz mowic 
o wulgaryzacji, 0 wykorzystywaniu egzotyki. Mysl~ tez, Ze buddyzm 
wchodzi na nasz teren cz~sciowo jako New Age; ale New Age to tez 
kultura roasowa, nie elitarna. Musimy zatem odliczyc tutaj bardzo duzo na 
mod~, bo to, co nalezy do kultury masowej , to S,! ostatecznie mody. 

S,! jednak inne powody, dla ktorych buddyzm trafia w sposob bardzo 
powainy do ludzi naprawd~ mysl,!cych. Wi'!ze si~ to chyba z post~pem 
nauki , z sytuacj,!, ktora wytworzyla si~ wskutek post~u nauki i techniki 
powoduj,!c to, co nazywam "erozj,! wyobraini religi)nej" i co wi'!ze si~ tel 



81 " .. .waLI:: raLEGAt NA LASCE - ALBa NA BRAKU LASKI" 

z trudnosci~, na jak~ natrafia przeUumaczenie swiatopogl~du biblijnego 
- w sensie najogolniejszym, zarowno jUdaistycznym, jak i chrzdcijanskim 
-. na jrrzyk nowoczesnych poj¢ i obrazow. Wydaje mi sirr wirrc, Ze 
swiatopogl¥l naukowy, tak silnie oddzialuj~cy - bezposrednio, poprzez 
ksztalcenie mlodych ludzi, mlodych pokolen, i posrednio, poprzez tech
nikrr, ktora jest jego wytworem - jest bardzo ateistyczny w swojej istocie. 
Buddyzm, jak wiadomo, jest religi~ nie-teistyczn~; nie moma powiedzieC, 
ze jest to religia ateistyczna, ona jest tylko nie-teistyczna. Budda nie 
udzielal odpowiedzi na zasadnicze pytania, niemniej - tutaj rna Pan racjrr 
- istniej~ pewne zbie:i:nosei pomi¢zy dzisiejszym swiatem nauki i techniki 
a buddyzmem. Nie zgodzilbym sirr jednak z Panem, ze mamy do czynienia 
ze spotkaniem "faustycznego marzenia" cywilizacji Zachodu z buddyz
mem; raczej przeciwnie, jest to wynik kryzysu calej wielowiekowej tradycji 
zachodniej. To spotkanie nastrrpuje w punkeie kryzysu. 

Czy jednak tutaj nie natykamy sif na jakii paradoks? Mowil Pan bardzo 
trafnie 0 "erozji wyobraini religijnej" na Zachodzie, ale przeciez buddyzm 
jest rowniez religiq - a jednak na tych ludzi 0 "zerodowanej" wyobraini 
religijnej on jakos oddzialuje, do nich traJta ... 

Tak, wydaje mi sirr, ze istnieje na Zachodzie wielka potrzeba religijna, ktora 
w wielu punktach nie jest zaspokajana przez wyobrazenia wzirrte z Biblii 
i z chrzeScijatistwa, i z tego powodu buddyzm wydaje sirr bardzo atrakcyjny. 

Jednym z kamieni wt;gielnych zachodniej mentalnosci i cywilizacji jest kult 
Ego. Buddyzm ma do Ego stosunek negatywny; cala buddyjska JilozoJta to 
w istocie refutacja Ego - "Ja" jako czegos trwalego, substancjalnego. Czy 
czlowiek Zachodu nie jest poniekqd zm(Iczony brzemieniem Ego? Czy, inaczej 
mowiqc, nie widzi on w buddyzmie furtki, przez ktorq moze sif wymknq6 
zachlannosci "Ja"? Napisal Pan kiedys (w Metafizycznej pauzie), ze 
"katolicyzm jest najbardziej antropocentrycznq z religii ". Czy i nie z tego 
powodu niektorzy zwracajq si(I ku buddyzmowi? Wszak czlowiek jako "koro
na stworzenia" spisuje sit; nieszczeg61nie ... 

Tak, napisalem, ze katolicyzm jest najbardziej antropocentryczn~ z religii . 
No, moze trochrr przesadzilem, jesli chodzi 0 katolicyzm; chodzilo mi 
w ogole 0 chrzeScijanstwo. Tak oczywiseie jest, bo przeciez czlowiek zostal 
stworzony na obraz i podobienstwo Boga; czyli ze czlowieczenstwo jest 
przeniesione na Boga jako cecha Bostwa. Gdyz czlowieczenstwo jest 
elementem istniej~cym w Bogu, tylko "rozrzedzonym". Bog zyskuje wirrc 
rysy ludzkie, jest swiadomosci~ (jako "supedwiadomosc") i weiela sirr 
w Chrystusa. A wirrc czlowiek wyniesiony jest tutaj nieslycbanie wysoko. 
Zajmowalem sirr kiedys WiIliamem Blake; widac u niego stal~ tendencjrr do 
umieszczania czlowieczenstwa w centrum. To sirrga bardzo daleko, bo juz 
w Kabale jest przeciez Adam Kadmon ... 

"Pierwotny Czlolfiek", Pierwszy Czlowiek, Czlowiek kosmiczny. 
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Tak, "Czlowiek Kosmiczny" - to wyraia si~ w rozmaitych formach, na 
przyklad u Swedenborga. W swoich podrozach do nieba i piekiel najwi~cej 
ponoc spotykal w niebie czarnych ludzi, poniewaz czarni wyobrazaj~ sobie 
Boga jako starszego pana - co jest, jego zdaniem, bardzo trafne, bo tak 
wfaSnie, na sposob ludzki, trzeba sobie Boga wyobrazac. Co prawda, 
buddyzm tez jest antropocentryczny - choc nie w tak silnym stopniu 
- poniewaz tylko czlowiek rna rnoZnosc wyzwolenia si~ i swiadomego 
dzialania dla swego wyzwolenia, tak wi~ tutaj nie rna wielkiej sprzeczno
sci. Ale oczywiScie dystans mi¢zy antropologi~ chrzescijansk~ i buddyjsk~ 
jest bardzo dui;y. 

Nastwnie porusza Pan problem "Ja". Niew~tpliwie cafe pojmowanie 
czfowieka na Zachodzie bylo substancjalne. "Ja" bylo osrodkiem. Zreszt~, 
jak powiedzialem, w wizerunku czlowieka stworzonego na obraz i podo
bienstwo Boga zasadnicz~ rol~ odgrywa swiadomosc - boska swiadomosc 
i ludzka swiadomosc jako odbicie boskiej. Naturalnie, Ze to jest bardzo 
substancjalne pojmowanie; ostatecznie podstaw~ calego myslenia zachod
niego jest przeciwstawienie podmiotu i przedmiotu. Cala filozofia wlas
ciwie na tym si~ opiera; Kartezjusz jest tu przykladem klasycznym. 

Powolywalem si~ kilka razy na buddyjskiego filozofa ze szkoly Kyoto, 
Keiji Nishitaniego, ktory napisal wielkie dzielo Re/igia i Nicosc1• Otoz 
wysuwa on tez~, Ze filozofia zachodnia zajmowafa si~ stosunkiem pod
rniotu do przedmiotu w ten spos6b, Ze celem podrniotu bylo poznac 
przedmiot, czyli rzeczywistosc, i opanowac j~, podporz~dkowac sobie. To 
jest wlaSciwie istota calego przewrotu w filozofii, zaczynaj~cego si~ od 
scholastykow, az po nauk~ i zastosowanie nauki do techniki. Wed lug 
Nishitaniego, ten dlugi proces, ta ewolucja doprowadzila ftlozofi~ do 
samozaprzeczenia, do nihilizmu, gdyz "Ja", podmiot, w swoim zmaganiu, 
w swojej konfrontacji z przedmiotern doszedl najpierw do zanegowania 
przedmiotu, na miejscu ktorego stan~lo tylko "Ja" (czyli do skrajnego 
subiektywizmu); z kolei owo "Ja" i jego rzeczywistosc same zostaly 
zanegowane. Najpierw zatem nast~pila utrata podstawy wszelkiej rzeczywi
stoSci, czyli Boga - wi~ nast~pilo to, co nazwano "smier:cil! Boga" 
(u Nietzschego), a potem doszlo do "smierci czlowieka". U Nishitaniego 
zas ratunkiem, lekarstwem na nihilizm jest - paradoksalnie - buddyzm; 
poniewai w buddyzmie nie rna przeciwstawienia podmiot-przedmiot, pod
staw~, Hem zarowno dla jednego jak i drugiego jest Pustka, Nicosc 
- Sunjata. Paradoksalnie, w ten spos6b podmiot i przedmiot umieszczone 
Sl! w innym stosunku - raczej utozsamienia niz zderzenia. 

Tak, po/ega to na tym, ie rozdzial na podmiot i przedmiot jest czymS 
pozornym, iluzyjnym; wyzwolenie zaS polega na uSwiadomieniu sobie tej 
i/uzji, w~c na uchwyceniu Rzeczywistosci jako ca/osci, gdyi Sunjata to nie 
Nicosc ontologiczna, tylko jednoczemie Pelnia, w sensie Pleromy ... 

1 Keiji Nishi tani, Religion and Nothingness, Berkeley, University of California Press, 1982. 
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Oczywiscie, to nie jest nicosc w sensie nihilistycznym. Jeieli wi~ si~ 
przyjrnie te~ Nishitaniego, wyjaSnia si~ wiele z tego zachodniego otwarcia 
si~ na buddyzm w sytuacji lcryzysowej . 

.. .Jako na pewnq doktryn~ JilozoJicznq ... 

Moze niekoniecznie doktryn~ filozoficzn ll, sensu stricto, co na pewnll" 
powiedzialbym, nadziej~ przeciwko kompletnemu nihilizmowi i przeciwko 
temu, czego swiadkami dzisiaj jestesmy - zanegowaniu przyj~cia Prawdy. 
To bardzo ciekawe, Ze z filozofti Nietzschego, z ktorej brano kolejno 
rozmaite elementy - jak Nadczlowieka itd. - teraz bierze si~ glownie, i to 
widac na przyklad w dekonstruktywizmie, obalenie poj~ia Prawdy. 

Pytanie 0 zlo.: unde malum? Odwieczny problem niezawinionego cierpienia, 
teodycei, diabolicznego pierwiastka w bycie (zabijanie j ako zasada istnienia 
swiata zywego) - oto sprawy, ktore na gruncie zachodnim nie doczekaly sit! 
jednoznacznego rozstrzygn~cia. Augustyrisko-tomistyczna koncepcja zla ja
ko privatio boni malo kogo chyba dzisiaj zadowala. W buddyzmie takie 
pytania uchodzq za ile postawione: wszelkie zlo to po prostu cierpienie, a ono 
jest wszelkiemu bytowi immanentne, wpisane w samq jego struktur~, nasze 
losy zaS wsp610kreslane sq przez determinacje karmiczne. Czy zdaniem Pana 
takie rozwiqzanie tych kwestii moze bye dla czlowieka Zachodu propozycjq 
godnq uwagi? 

S~dz~, ie pytanie " unde malumr' jest sednem wszelkiej refleksji religijnej. 
To jest bardzo istotne, zwlaszcza z tego powodu, ze nie rna na nie 
odpowiedzi. Szestow zabranial szukae odpowiedzi na pytanie, na ktore 
odpowiedzi bye nie moZe. Ale przeciez to cill,gle nas m~czy i zmusza do 
szukania. Rozwi~zanie buddyjskie - przyj~cie zla jako zasady swiata ... 

... Utozsamienie go z cierpieniem. 

Tak, i Wszechlitosc - to chyba najbardziej pocill,ga w buddyzmie umysly 
gl~boko chrzescijanskie. Bo jakie jest inne rozwill,zanie? Innym rozwill,za
niem jest jedynie grzech pierworodny - grzech poj~ty jako wynik ryzyka 
Boga, poniewaz B6g chcial wolnosci dla czlowieka. To Jego wolne ryzyko; 
w pewnym sensie grzech pierworodny jest powodem cierpienia Boga 
i cierpienia czlowieka. St~d jednak bardzo trudno jest przejsc do cierpienia, 
do bolu w Naturze, w calej strukturze bytu - chyba ii przyjmie si~ , ze 
Natura przed Upadkiem byla inna. 

Tak jest napisane w BibW. 

Tak, to jest koncepcja bardzo ciekawa. Wydaje rni si~, ie grzech pierwo
rodny jest czyms bardzo gl~bokim i bardzo malo przemyslanym przez 
ludzi ... Ludzie nie chc~ myslec 0 grzechu pierworodnym; zreszt~ cala nasza 
cywilizacja jest, przynajmniej od czasow Oswiecenia, wroga poj~ciu grze
chu pierworodnego i poj~iu skaienia. Co prawda, widzimy tu od razu 
r6zni~ mi~dzy chrzdcijanstwem i w ogole wszystkimi religiami wywodz~-
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cymi si~ z Biblii a buddyzmem, dlatego ze juz w opowidci 0 grzechu 
pierworodnym stworzenie poj~tejest dynamicznie - jako historia: opowieSc 
o Raju, potem cos si~ wydarza, i nast~puje skazenie. 

Nawiasem mowiqc, odpowiednik tego skaienia (ktore w naszej kulturze 
symbolizuje pojt}cie grzechu pierworodnego) istnieje rowniei w buddyzmie, na 
co wielu ludzi buddyzmem sit} interesujqcych nie zwraca uwagi: to mianowicie 
Niewiedza, awidja, Ignorancja pierwotna, mocq ktorej wpadamy w /luzk 
Jest to, rzecz jasna, duia r6Znica perspektyw, bo u nas grzech to skaienie 
istotowym zlem, wystt}pek przeciwko Bogu, tam zaS - kwestia wiedzy lub 
niewiedzy. Ale i tu, i tam oba te pojt}cia pelniq podobne funkcje . 

Tak, tylko :i:e tu brak elementu zdarzenia ... 

WlaSnie: 0 przyczynie i irodle Niewiedzy w buddyzmie sit} nie mowi; nie 
wiadomo, jak do niej doszlo . Niewiedza jest r6wnie odwieczna jak sama 
Samsara. A dociekania na temat poczqtku Samsary uwaiane sq w buddyzmie 
za jalowe dywagacje. 

Oczywiscie. Co do pytania: "unde malum?" i kwestii skazenia grzechem ... 
Czytalem niedawno ksillzky pewnego teologa, kt6ry m6wil: "grzech pier
worodny popelniam codziennie, bo grzech pierworodny jest korzeniem 
wszystkich grzech6w, zawiera w sobie wszystkie grzechy" ... A wiyc grzech 
pierworodny nie jest czyms, co popelnil wylllcznie Adam, czyms, co 
wchodzi w nas poprzez chromosomy; grzech pierworodny to grzech par 
excellence. Tak, to jest mniej wi~cej to samo, co w buddyzmie Niewiedza. 

Moim zdaniem, nie rna inn ego rozwillzania chrzescijanskiego tego 
problemu jak przyjycie cierpienia Boga, tzn. ze akt stworzenia byl 
aktem miloSci i zdecydowania si~ Boga na cierpienie, zgodll na ukrzyzowa
nie Boga. Moma powiedziec, ze to rozwillzanie pachnie troch~ manicheiz
mem ... 

Chyba nie tak bardzo, nie powiedzialbym ... 

Nie bardzo, m6wi Pan? Wi~c nie, zgoda. 

Nie, bo jeieli Bog to cierpienie, to zlo przewiduje i dopuszcza, to jednakjakos 
nad nim panuje, mimo ii zaklada pewien margines ryzyka, stwarzajqc Swiat 
i czlowieka. 

A wi~c rozwillzanie buddyjskie; to jest oczywiscie transmigracja i wy
zwolenie z kola smierci i narodzin, cierpienia i b6lu, stopniowe wyzwalanie 
si~ (jezeli nie moma od razu). Wyjlltkowejednostki, nosZ(!Ce miano buddy, 
wyzwalajll si~, ale nie wiadomo, ile przedtem muszll przejsc transrnigracji ... 

Tutaj musz~ powiedziec, ze ten element buddyzmu wydaje mi si~ 
bardzo populamy, zwlaszcza w Ameryce; liczba ludzi wierzllcych w rein
kamacj~ jest bardzo duza, co si~ tlumaczy tym, :i:e obrazy nieba i piekla 
rozwialy si~, nie przemawiajll dzis do ludzi. St<!d, poniewaz istnieje po
trzeba jakiegos wartosciowania, polllczenia poczuciiJ. zla z karll ... 
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A w~c, krotko mowiqc, teodycei w nowej wersji ... 

Tak. Dlatego to jest silne. 

W buddyzmie odium grzechu zostaje w znacznej mierze zdjgte z czlowieka. 
Zlo rowna sig cierpienie, a ono wpisane jest w sarnq bytowq strukturg .swiata. 
Margines wo/nej woli czlowieka jest bardzo wqski, gdyz wchodzq tu w grg 
niesk01lczenie mnogie determinacje karmiczne. (Tu jest ciekawa analogia 
z tym, co w Metafizycznej pauzie mowi Pan apropos tworczosci artystycz
nej: "Poeta nie pisze tego, co chce, pisze to, co moze i musi." DtM tak sarno, 
wedle buddystow, czlowiek p isze swoj los.) 

Czy aktrakcyjnosc buddyzmu nie na tym rowniez po/ega, ze wydaje sig on 
nap i e r w s z y rz u t 0 k a zwalniac czlowieka z czgsci odpowiedzia/nosci za 
zlo, przenoszqc jego zrodlo gdzies w sferg dookolnq, migdzyosobowq, "obiek
tywnq", niezaleznq od czlowieka? 

Grzech, sam grzech mial niew~tpliwie w chrzeScijanstwie siln~ substancjal
nose; nawet · sredniowieczne przedstawienia grzechu jako niernal osob 
o tym swiadcz~: personifikacje Poz~liwosci, Chciwosci itd. w teatrze 
sredniowiecznym. Sam Grzesznik tez byljakby substancj~; jego uczepial si<: 
Grzech i zamieszkiwal w nirn. Grzesznik wtr~cony w pieklo byl osob~, 
swiadomosci~, na wiecznosc. Byl pozbawiony Boga za to, co zrobil 
w swym krotkim, jednym Zyciu. To oczywiScie od dawna wywolywalo 
w chrzeScijanstwie silne sprzeciwy, czy nawet herezje. Jak wiadomo, 
Orygenes nie otrzymal tytulu Ojca KoSciola z powodu swoich heretyckich 
pogl~dow, poniewaz wierzyl w apokatastasis, przywrocenie do pierwotnego 
stanu bezgrzesznosci wszystkiego, nawet Szatana. PoniewaZ zajmowalern 
si<: Blakiem, ktory byl walentynianinern, powiern par~ slow 0 nim. Ot6Z 
Blake opowiadal si~ przeciwko nauce Kosciola 0 karze piekielnej dla 
grzesznikow. Wed lug niego w ogien piekielny mialy bye wrzucone s tan y 
grzechu, jakby strefy grzechu, przez ktore czlowiek przechodzi w ci~gu 
Zycia. Czyli osoba grzesznika nie jest skazona tak kompletnie, by za
slugiwala na wieczn~ kar~; to grzechy b~~ wrzucone w ogien piekielny, 
a nie grzeszni ludzie. To jest chyba w jakis sposob zblizone do buddyzmu ... 

Tak, w buddyzmie nie ma pojgcia wiecznej kary, wiecznego piekla. Buddyj
skie pieklo jest wla.§ciwie czym.f podobnym do czyseca chrzescijanskiego, 
poniewaz w pewnym momencie konczy sig. 

Podobnie rzecz si~ ma z nowoczesn~ psychologi~, ktora wlasciwie odj<:!a 
grzechowi jego substancjalnosc glosz~c, iz post~powanie ludzkie jest wyni
kiern niezliczonych przyczyn i zdeterminowan przez rnnostwo czynnikow. 
Totezja cz~sto si~ zastanawiam, jak duchowni radz~ sobie dzisiaj z instytu
cj~ spowiedzi; ta instytucja przechodzi kryzys. Wydaje mi si<:, ze rownieZ 
z powodu rozwoju nowoczesnej psychologii, poniewaz spowiadaj~cy wie 
dostatecznie duzo 0 zdeterminowaniu ludzkich post~kow przez splot, 
przez ogromny galimatias rozmaitych okolicznosci ... 
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... Nad ktorymi czlowiek nie jest w stanie zapanowac. 

WlaSciwie gdyby spowiedz miala bye prawdziwa, to znaczy gdyby czlowiek 
m6wil wszystko, co chcialby powiedzie6, to spowiedz musialaby sier zmie
niae w seans, alba nawet w serier seansow psychoanalitycznych. 

W bardzo dlugq opowiesc 0 calym iyciu, poczynajqc od dzieciristwa - 0 wszyst
kich przeiyciach, traumach itd. 

Wlasnie. Mysler wicrc, Ze to jest wielkie zagadnienie dla KoScloia i dla 
wiernych - instytucja spowiedzi. No i pieklo jako kara wieczna. przeciei 
w XVIII wieku kaznodzieje straszyli ludzi w kosciolach - odnosi sier to do 
katolicyzmu i protestantyzmu, na przyklad w Anglii - straszyli siark~ 
i ogniem piekielnym. To trwalo bardzo dlugo, nie wiem, kiedy sier skon
czylo w Polsce. KoSclol ostatnio zacz~1 sier wycofywae; lini~ wycofania jest 
powiedzenie, Ze wprawdzie istnieje pieklo, ale pewnie jest ono puste.. . Ale 
to obszerne i trudne zagadnienie. 

Nawiqzalbym do tego, co powiedzia/ Pan 0 kryzysie spowiedzi; poruszy/ Pan 
tu bardzo wainq rzecz, zwiqzanq mifdzy innymi z osiqgnifciami psych%gii 
wspO/czesnej. To rzecz nowa w naszej kulturze, zwiqzana z nazwiskami 
wielkich psychologow czy psychiatrow, jak Freud czy Jung. Czy nie uwaia 
Pan, ie kryzys spowiedzi nieprzypadkowo jest najwit;kszy tam, gdzie naj
popularniejsze sq te nowe teorie psych%giczne - Jreudyzm, jungizm - a wifc 
na Zachodzie, g/6wnie w krt;gu protestanckim? 

Prawdopodobnie; w Aroeryce ilose ludzi spowiadaj~cych siC( jest minimal
na, natomiast wszyscy przyst~puj~ do komunii. Nast~ilo oderwanie . 

.. .Komunii od spowiedzi. Ludzie czujq sit; czysci - na tyle, ie mogq przy
stt;powac do Stolu Pailskiego bez iwiadomosci grzechu ... 

WspominaliSmy jui kilkakrotnie 0 harmonii mysIi buddyjskiej z myslq czy 
nawet naulcq Zachodu. Buddyjska psychologia wyprzedzila behawioryzm 
i Gestalt, stajqc sif inspiracjq mifdzy innymi d/a Junga, kt6ry w komentarzu 
do Tybetanskiej Ksi~gi Umarlych mowi wyrainie, ie jest to tekst inspirujqcy 
go przez cale iycie i bardzo dla niego wainy (zresztq w Ksi¢ze wspomina sit; 
o kompleksie Edypa, avant la lettre oczywiScie). Buddyjska dynamistyczna 
ontologia to niemal gotowy model d/a nowoczesnej jlZyki - ontolog;; procesu
alnej. Czy ta daleko idqca zgodnosc okaie sit; na dluiszq mett; siiq, czy tei 
slabosciq buddyzmu? Ostatecznie obraz nauki podlega ciqglej zmianie, 
w ostatnich czasach bardzo szybkiej ... 

Czytaj~c ksi~Zker Oldenberga 0 Buddzie, w Pariskim tiumaczeniu, znalaz
lem rzecz bardzo waZnll - mianowicie zbliienie buddyzmu i Heraklita. To 
nieslychane, to jest dla mnie absolutnie kluczowel Ostatecznie przeciez 
zachodnia mysl naukowa podliZyla za Heraklitem, widZ/lc swiat jako 
nieustanny ruch, i to ruch przeciwienstw, jako nieustannll zmian~... 

A/e to dopiero po Newtonie ten nurl jakby przey<aiyl! Przedtem fizyka 
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postrzegala swiat dose statycznie,jako zbiOr rzeczy substancjalnych 0 niepod
waialnym istnieniu, podleglych niezmiennym prawom itd. 

Oczywiscie. Kiedy mowit: "mysl naukowa zachodnia", to mysl~ 0 stop
niowej rewolucji naukowej postt:pujl!cej od Renesansu. Moze u Newtona 
jest ona jeszcze dose zakrzepla, ale stopniowo coraz bardziej zmierza 
w kierunku plynnosci, zwlaszcza nowoczesna fizyka. Zresztl! tak jest 
rowniez w psychologii itp. Chcialbym wszelako na jedno zwrocie uwagt:: 
nowoczesna nauka jest zarazem po przeciwnej stronie niz buddyzm, 
poniewaZ 0 wiele silniej, niz si~ sl!dzi, powil!Zana jest z Biblil! - z Ksi~gl! 
Rodzaju. Ksi~ga Rodzaju to przeciez historia: Natura, stworzenie jako 
historia. Wlasciwie jest tam teoria ewolucji... 

... Rozw6j od jakiegos poczqtkowego punktu .. . 

Tak, teoria ewolucji! Wiadomo: Bog stworzyl najpierw swiatio , potem 
rosliny itd. Czyli to jest jakby zakodowany wzor ewolucyjny. Nauka chcl!C 
nie chcl!c propaguje obraz ewolucyjny - "od - do"; od organizmow 
pierwotnych do czlowieka, i dalej, do ludzkosci doskonalej. TakZe es
chatologia, powiedzmy, romantyczna czy marksistowska, rozwija sit: row
nolegle z kultem nauki. A wit:C stawia to nauk~ niekoniecznie w tym 
samym rejestrze co buddyzm. 

Ale wlaSnie to pojmowanie stawania sie, istnienia jako procesu, jako prze
p/ywu, heraklitejskiego strumienia ... 

Tak, na pewno to sprzyja recepcji buddyzmu. Z tego punktu widzenia 
uczony dzisiejszy moZe bye bardzo sklonny do przyj~cia rozwil!lania 
buddyjskiego, to znaczy swiata i czlowieka jako stalego przeplywu, flux. 

Formy sie zmieniajq, natomiast ten przeplyw, kt6rego my nie umiemy 
nazwae, kt6ry jest czymS jakby Kantowskq "rzeczq w sobie" - on ciqgle 
istnieje i trwa, tylko tworzy nowe formYl Tutaj chcialbym zacytowae piekny 
ustep z Metafizycznej pauzy, tyczqcy sie ludzi: 

Wit/ok starych, wyblaklych, mamroczqcych, 0 laskach, ni to m~zczyzn, ni to 
kobiet, bo roznica plci zatarta. A obok lekko przechodzq barczysci chlopcy 
i laniookie dziewczyny, najoczywiSciej ci sami, tylko 0 iks lat wczesniej. 
WyglqrJa to, jakby anonimowy prqd przeplywal przez ludzi, opuszczajqc po 
kilku obrotach klepsydry ich powlo~ i zostawiajqc zamiast zywych istot 
zbiorolViska plamanych lalek. I jak, patrzqc na to, lVierzyc w powa/ani!! jednej 
niepowtarzalnej duszy? (s . 192) 

To jest dla mnie zupelnie nieslychany ustep, poniewaz jego idea i obrazowanie 
sq jakby zywcem wyjete z buddyjskich tekst6w,' konkretnie kojarzy mi sie on 
z Dhammapadl!. Jak by Pan to skomentowal? 

Powiedzialbym, ze w tym obrazie - ten prl!d, ktory przeplywa przez Iudzi, 
zostawiajl!c wreszcie zbiorowisko polamanych lalek - chodzi 0 pytaJtie 
o jednl! niepowtarzalnl! duszt:. Z pewnoscil! mnie trudno w to uwierzye, 
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jednakze i buddysci, kt6rzy widz~ W "Ja" heraiditejsk~ zroian~, nie s~ 
zgodni co do istnienia tego osobowego substratu. Zgadza si~? 

Z gadza si{!. Byly rDine na ten temat odpowiedzi i nadal sq r6ine w roznych 
szkolach buddyjskich. 

Dla mnie dowodem przemawiaj~cyro za niepowtarzaln~ dusZll jest sztuka, 
na przyklad dziela malarstwa, gdzie utrwala siC( cos niepowtarzalnego. 
Dlaczego moina od razu poznac obraz, dajmy na to Corota, gdy wchodzi 
siC( do sali muzealnej , a zna siC( nieco historiC( malarstwa? Albo Gauguina? 
Tu nie chodzi tylko 0 style i ich rozpoznawanie; jest w kaixiym obrazie 
piC(tno niepowtarzalnej osoby. Ja tak przekonuj~ siebie przeciwko "czys
temu plyni~ciu". Zreszt~ muszC( powiedziee, ze rna Pan racj~: cala moja 
poezja, myslenie, zawiera bardzo silne pierwiastki buddyjskie, a to z powo
du wraZliwoSci na b61 swiata i ci~glej refleksji nad czasem - czyli motyw 
heraiditejski. A ci~gla refleksja nad czasem, nad hera.klitejsk~ rzek~, to jest 
poczucie nietrwalosci - nas, naszych wytwor6w, naszych wyobrai:erl, czyli 
poczucie ci~glej zmiany, co harmonizuje z buddyjskim ogl~em swiata. 

Dokladnie tak. Ostatnie slowa Buddy, przed wejsciem w Parinirwan~, sq 
zastanawiajqco "prosciutkie" w zestawieniu z ca/q wzniesionqprzezen budow/q 
mysli, intuicji. Otoi on powiedzial swym uczniom tylko tyle: pami{!tajcie, ie 
wszystko, co zloione, rozpada sif i ulega zniszczeniu ... Tylko tyle. To mieli 
oni ciqgle medytowac, bo to jest podstawowa buddyjska intuicja i prawda. I to 
wlaSnie u Pana jest bardzo widoczne. 

Tak. Ostatni sw6j tom wierszy nazwalem Na brzegu rzeki. To rozmyslanie 
nad nietrwalosci~, nad Czasem, prowadzi w tyro kierunku. Ale przypomn~, 
i;e Simone Weil powiedziala: "Czas jest najwi~ksz~ tajemniq, od tego 
trzeba zaczynac." 

Prawie to sam 0 , co powiedzial, tylko trochf inaczej, Sw. Augustyn w Wy
znaniach. 

• 
Nastfpny motyw z Panskiej tworczosci: bywa, ie dochodzi w niej do glosu 
nuta niedowierzania Swiatu, wqtpliwosci, czy on aby naprawdf istnieje tak, 
jak go nam przedstawiajq zmysly. Tu i owdzie powracajq do Pana pytania 
dziecka stajqcego po raz pierwszy naprzeciw mrocznej tajemnicy istnienia. Co 
sif dzieje ze Swiatem, gdy nan nie patrzf? Jaki jest, gdy nikt go nie widzi? 
I czy wowczas w og ol e jest? 

W buddyzmie rzeczywistosc iwiata jest re/aty wna: nie j est on ani zupelnq 
iluzjq (jak w hinduizmie), ani tei nie ma "mocnego", niepodwaialnego bytu, 
jaki mu przysqdzamy w naszej tradycji. Ktzida rzecz to tylko momentalnie 
powstajqcy i ginqcy element ciqglego przeplywu. Nic nie istnieje samoistnie 
i niezaprzeczalnie. Czy z biegiem /at utwierdza si{! Pan w przekonaniu 
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o "mocne}" rzeczywistosci swiata, czy tei rna Pan moze w tym wzglt}dzie 
coraz wifcej wqtpliwosci? 

Zanim odpowiern, przeezytam pewien wiersz. Odwolam si~ tu do rnoieh 
niernal instynktownyeh odezuc. Ot6z ja odezuwarn, Ze dzisiejsza tendeneja 
do podwaZafiia rzeczywistoSci. swiata, przesuni~e akcentu na subiektywnll, 
percepejy (Ze niby opr6cz tyeh percepcji nie nie rna) albo na teksty, 
poniewaZ nie nie rna opr6ez tego, eo czlowiek z siebie wysnuwa - wydaje 
mi siy ehorob!l, epoki. I nie mysl~, Ze to musi mnie prowadzic do krytyki 
buddyzmu, bo ten, z ehwilll, gdy z),odmiotu i ze Swiata robi potok zdarzen, 
ustala zarazem, na poziomie Sunjaty, przymierze mi¢zy podmiotern 
a przedmiotern (0 ezym juz m6wilern). A wi~ dokladnie na odwr6t niz ci, 
eo doehodZll: do zwll,tpienia w swiat widzialny. Powiedzialbym, Ze moje 
instynktowne przywill,zanie do swiata widzialnego, dotykalnego, sensual
nego, wyrazilo si~ w mojej antologii Wypisy z ksiqg uzytecznych, gdzie jest 
bardzo duzo poet6w staroehinskieh i japonskieh. I to jest wielki paradoks. 
Ale u nieh znajduj~ ten szacunek dla rzeezy istniejll,eyeh ... 

Tak jak one sq, bez naszej interwencji. 

Tak jak powiedzial Basho: chcesz namalowac sosny - rnusisz uezyc si~ cd 
sosny; chcesz opisaC sosn~ - uez si~ od sosny. 

Tutaj mus~ si~ przyznae do cill,glego poezucia, ze ten swiat jest, 
powiedzialbym po angielsku, fleeting, umykajll,ey, rnknll,cy, niezupelnie 
stabilny i niezupelnie istniej!l,ey realnie; ezyli tutaj moje intuieje bylyby 
bardzo podobne. Nie zaprzeczanie rzeczywistosci swiata, ale i poezucie, Ze 
on jest taki ... w!l,tpliwy. Jest taki m6j wiersz, zartobliwy troch~, kt6ry 
jednakZe ilustruje poczucie, ze ten swiat nie rna mocnyeh fundament6w. 
Wiersz nazywa si~ Ten Swiat, z tomu Na brzegu rzeki: 

Okazuje si~, ze to bylo nieporozumienie. 

Doslownie wzi~to, co bylo tylko probq. 

Rzeki zaraz wr6q do swoieh poczqtkow, 

Wiatr ustanie w krilZeniu swoim, 

Drzewa zamiast pqczkowaC b¢q dq±yc do swoieh korzeni, 

Starey pobiegnq za pilkll, 

Spojrzll w lustro i mowu Sll dzieemi. 

Umarli przebudzll sit<, nie pojmujqey. 

A wszystko, co sil; stalo, wreszcie si~ odstanie. 

Jaka uIga! Odetehnijcie, Ictorzyscie duzo cierpieli. 


Teraz ja zacznf} od cytatu z Panskiego wiersza: "Bye samym czystym 
patrzeniem bez nazwy.l Bez oczekiwan, It}k6w i nadziei,/ Na granicy gdzie 
konczy sit} ja i nie--ja. " 

(fo jedno z tomu Kroniki). 

W buddyjskiej psychologii mamy do czynienia z szokujqcq dla nas samoist
nosciq proces6w kognitywnych i postrzezeniowych (,Jest widzenie, ale nie rna 
widzqcego; jest poznanie, ale nie ma poznajqcego"). Podmiot jako uluda, cos 
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nierzeczywistego, zostaje z tych procesow wyeliminowany. Czy z podobTUl 
probq nie spotykamy s~ w poezji chiftskiej czy japoflskiej, ktorq Pan od 
pewnego czasu s~ interesuje? Jak by Pan ujql sensJilozoJiczny tej poezji? Czy 
odkrywa ona nowq dla Europejczyka perspektyw(! oglqdania i przezywania 
Swiata? I czy jest to nadal sztuka w naszym tradycyjnym rozumieniu 
(zakladajqca przecid posrednictwo podmiotu, ktory wszystko "ustanawia")? 

Bardzo jestem Panu wdziyczny za zacytowanie tego wiersza, bo on to 
wszystko wyraZa. Zresztlt oddaje on moje bardzo rzeczywiste doznania. To 
bylo w Ameryce: jechalem kiedys przez stan Massachusetts, a to, co 
widzialem, opisalem w tym wierszu. Jest w nim jakas wielka potrzeba bycia 
tylko widzeniem - tak, i:eby wszystko to, co w innym wierszu nazwalem 
"brudem subiektywnym", miklo; to, co Witkiewicz nazywal "bebechami". 
Tak, by zostalo tylko czyste widzenie. Jest to czyms radykalnie innym od 
tego, co sit: dzisiaj dzieje, w poezji na przyklad; to ci'lgie opowiadanie "Ja" 
o swoich przygodach. Zreszt'l nowoczesna poezja czy malarstwo przeszly 
ewolucjt: w tym kierunku, pelne S'l tego dzisiaj. W malarstwie na przyklad 
to sit: zaczyna chyba od impresjonistow ... To, co widzi czlowiek, co oko 
oglllda - oglllrla rzeczy poddane dzialaniu swiatia, ale to jest domanie 
zabarwione indywidualnym "temperamentem", jak wtedy mowiono. I to 
bylo - przy calej wielkoSci impresjonist6w - otwarcie jakiejs tamy ... 

... Subiektywizmu. 

Tak, coraz bardziej natrt:tnego opowiadania malarza 0 sobie; wreszcie 
malarstwo tylko jako to, co ja odczuwam, co ja tworzt:, widzt:... Mnie, na 
odwrot, chodzi 0 wzm acn ian i e rzeczy, kt6re S'l, niezaleZnie od mojego 
widzimisit:. 

Kosztem podmiotu, ktory spychany jest na dalszy plan. 

WlaSnie. Poezja starochinska podoba mi sit:, bo, powtarzam, nie rna tam 
tego europejskiego cyklu zmierzajllcego do nihilizacji przedmiotu i pod
miotu, jest glt:boka identyfikacja przedmiot = podmiot, czyli i:e rzeczywis
tose ma w sobie cos (ciwe mowit: paradoksami) z naiwnego realizmu 
Tomasza z Akwinu. I tutaj muszt: odwolac si~ do mojej praktyki, poniewaZ 
napisalem utwor Swiat (Poem a naiwne). Akurat tak sit: ziozylo, ze wow
czas czytalem trocht: sw. Tomasza z Akwinu, a rownoczeSnie Fletni(! 
chiflskq w przekladzie Staffa. Tutaj Tomasz z Akwinu spotkal sit: z Orien
tern - spotkanie, na ktore nie bardzo mog~ poradzic. Moj spar, dajmy na 
to, z Gombrowiczem polegal na tym, ze ja bylem raczej zwolennikiem 
"realizmu naiwnego", a on ci'lgle kwestionowal istnienie Swiata poza tym, 
co istnieje w naszej glowie. 

"HipertrofUl Ego", w pewnym sensie - poznawczym, ale nie tylko. 

MoZliwe. Janie przypisywalbym tutaj sobie zaslugi wyzwolenia si~ od Ego. 
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Mnie si~ wydaje, Ze moja sldonnosc do obrony rzeczywistosci rzeczy jest 
rodzajem instynktownego zabiegu samoterapeutycznego. 

W Paflskiej tworczosci dostrzec moina "pokus(! gnostyckq" (na przyklad 
przewija s~ w niej horror corporis); nawet, jak u Zdziechowskiego, rozdar
cie manichejskie. Mamy podstawy sqdzic, ie "Swiat w zlem leiy", ze nasze tu 
istnienie nie rna iadnego przedustawnego sensu ni ceiu, a nawet, ie pi(!kno 
Swiata to jedynie barwna kurtyna skrywajqca niezmierzony hOI cierpien. 
i bnierci. lnaczej nit jest to na przyklad w przypadku Ciorana, Pana cos 
powstrzymuje przed "postawieniem kropki nad i", przed uczynieniem kroku 
w stroTlf! radykalnego pesymizmu. Co to jest? Umilowanie Swiata ("pozqd
liwosC".jak Pan to sam nazywa)? Przywiqzanie do ku/tury? A moze jeszcze 
cos innego? I kwestia wiary: czy bliskie jest Panu radykalne Tertulialiskie 
credo quia 'absurdum est? 

Talc, to istnieje w moim umysle. Traktuj~ to jalco cillgl~ poku~ komplet
nego nihilizmu i jako poku~, z kt6rll mus~ walczyc, dlatego Ze ulec tej 
pokusie jest jakos ... nieladnie. Jest to cz~ciowo zdeterminowane przez 
kultur~; uWaZam, Ze ci, kt6rzy ulegaj~ temu, s~ troch~ ... nieprzyzwoici. 

Zdradzajq, kr6tko mowiqc. A w~c - potrzeba wiernosci... 

Talc, to jest potrzeba wiemoSci. I pewna odpowiedzialnosc taki:e; m6wi~ 
o kulturze. Ch~ powiedzie6, i:e dzielenie si~ tym, co jest w nas slabosci~, 
wydaje mi si~ wlaSciwie czyms niemoralnym. 

No i niebezpiecznym. 

Oczywiscie, niebezpiecznym i niemoralnym. J a okreSlilem siebie gdzid jalco 
"ekstatycznego pesymist~", poniewaz swiat wydaje mi si~ talc wspaniale 
interesujllCY, ze byloby nieladnie - powtarzam jeszcze raz: nieladnie, to 
slowo jest jalcos warne - przymawac si~ do radykalnego pesymizmu. 

Czy to jest Tertulianskie credo quia absurdum? ... Nie powiedzialbym, ze 
to jest tak "nagie". J a staram si~ ci'igle rozmyslac 0 tych sprawach, 
o kt6rych tutaj rozmawiamy. Czyli ze nie zdaj~ si~ na Slepll wiar~, 
potrzebuj~ jakiegos przemyslenia, uladzenia. Ale to jest bardzo trudne. 

Tertulian to swoje credo wypowiedzial zapewne po gruntownym przemysleniu 
wielu rzeczy. Do takiego wniosku doszedl - ie wlaSciwie iadnych innych 
uzasadnien nie ma, ie zostaje tylko slepa wiara. 

Talc. Troch~ moZe podobny jest Szestow. Ceni~ jego protest przeciwko 
postawie stoickiej. Tu si~gamy, zdaje mi si~, do pewnego konlliktu pomi~
dzy postawll stoick~ a bUddyzmem. Zgadza si~ Pan? 

Tak. oczywiScie. Wbrew pozorom to sq dose odlegle od siebie postawy. 
Zresztq moze rna to zwiqzek z tym. ie pod koniec zycia Szestow bardzo s~ 
buddyzmem i w ogole Indiami interesowal. 

MoZliwe. W kaZdym razie Szestow, jak wiadomo, byl przeciwny postawie, 
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ktora przyjmuje zlo swiata jako nieuniknione - i nie krzyczy; przyjmuje ty 
kamiennl! masky stoika. Zarzucal filozofti zachodniej choroby stoicyzmu ... 
Wiyc tutaj trzeba krzyczec, albo cil!g1e myslec 0 tym. 

Albo robiC cos jeszcze innego, co temu zlu sifl przeciwstawi ... Na przyklad 
dqiyc do zbawienia. Sposrod wielkich religii buddyzm jest prawdopodobnie 
najpowainiejszq, przynajmniej intelektualnie, aIternatywq d1a chrzescijailstwa. 
Tego zdania byli ludzie tacy jak Romano Guardini, Henri de Luhac, bodaj tez 
Thomas Merton. lednoczemie wiedza 0 tej religii jest w Polsce, w kr(!gach 
intelektualistow katolickich nawet, zdwniewajqco skromna, jak gdyby osten
tacyjnie lekcewazyli oni to wyzwanie. Czy zdaniem Pana buddyzm niesie 
zagrozenie dla chrzeScijanstwa, czy tez szans(! na pogl(!bienie oraz ostrzejsze 
"obrysowanie"jego toisamosci? Czy jest moiliwa synteza obu religii najaldmS 
nowym, wyzszym poziomie duchowym, jak to postuluje o. Bede Griffiths? 

Wydaje mi siy, Ze buddyzm nie jest bezposrednim zagroi:eniem dla chrzes
cijanstwa, gdyz zar6wno buddyzm, jak chrzescijanstwo sl! zagrozone tym 
samym, to znaczy cywilizacjl! konsumpcyjnl!, kt6ra odwraca siy od zasad
niczych zagadnieIi religijnych, a jei:eli bierze cos z chrzeScijanstwa i buddyz
mu, to robi z tego synkretycznl! papky dla kultury masowej; z tego powodu 
obawiam siy film6w takich jak Maly Budda. Na przyklad zdaje siy, i:e takie 
elementy buddyzmu jak transmigraga w znacznym stopniu wchodzl! w kul
tury masow<l, ale tak sarno wchodzi w nil! wiele poj¢ chrzeScijaIiskich, 
biblijnych itd., skladajl!c siy na synkretycznl! papky New Age. 

Buddyzm wprowadza wymiar kosmiczny i tu spotyka si~ z katolicyz
memo Wymiar kosnllczny, bo mamy w buddyzmie ten ogromny wymiar 
czasu i to ustawiczne rodzenie siy i umieranie - to jest jakis wie1ki, olbrzymi 
wymiar. . Tak sarno jest w katolicyzmie: swiytych obcowanie i smierc 
Chrystusa pojyta jako wydarzenie nie tylko historyczne, ale i kosmiczne; to 
rowniez ten wymiar, nad kt6rym ludzie niedostatecznie mysll!. 

U Teilhardn de Chardin tei jest ten wymiar kosmiczny. 

Tak, to tez jest. Wydaje mi si~, ze katolicyzm moze duzo zyskac na 
spotkaniu z buddyzmern, ale "buddyzacja" katolicyzmu jest niemoZliwa 
dlatego, i:e sarna istota Biblii - historia swiyta, Opatrznosc czyli Bog 
osobowy - nie maze bye zastl!piona przez Buddy zbawiajl!Cego sarnego 
siebie. Ale na przyklad teologia apofatyczna, tzn. nawil!zujl!Ca, powiedz
my, do Mistrza Eckharta, jakos spotyka siy z buddyzmem. No i przede 
wszystkim - mysl 0 cierpieniu, jei:eli chrzeScijanie powainie biorl! odczucie, 
jakie mial Zdziechawski - cierpienia wszystkich istot. 

Tak, to jest calkowicie styczne z buddyzmem. 

WlaSnie. Przeciez chrzescijanstwo nie odpowiedzialo dotychczas na zagad
nienie cierpienia zwierzl!t: to jest wielka teologiczna luka. Leszek Kola!;:ow
ski zwr6cil na to uwagy w swojej ksil!zce leSli Boga nie ma... To jest 
ogromna luka, dlatego i:e dla Kartezjusza zwierz~ta t'1 byly i;ywe rnaszyny. 
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Ale to bierze si~ prawdopodobnie rowniei ze Swiatopoglqdu biblijnego, gdyi 
w uj~ciu Biblii zwierz~ta tei byly wlaSciwie iywymi rzeczami; mi~dzy 
czlowiekiem a resztq swiata, zwierz~tami, jest tam g/~boka przepaSc. Stqd 
zwierz~ta byly w Biblii cz~sciq swiata przedmiotowego, ktory czlowiek magi 
wykorzystywac wedle swej woli. Zdaje mi si~, ie Pan jest podobnego zdania 
- ze to by nalezalo przewartosciowac, ze tu jest cos wa:inego do zrobienia. 

Tak, to bardzo gl~boka kwestia. Zreszt~ przypomnijmy, ze nawet w Ewan
geliach s~ sceny, gdzie uczniowie Jezusa lowi~ ryby. Jezus powolal ryba
kow; lowienie ryb ci~g1e tam wyst~uje. A ostatecznie ryby to tez Zywe 
istoty, ktore cierpi~. 

Takjest. Ta sprawa dla wsp61czesnej wrailiwosci jest juz trudna do zaakcep
towania. I jut ostatnie pytanie. Jaki byl Paftski pierwszy kontakt z buddyz
mem? Co Pana w nim Jrapuje? Co - odpycha? 

GdzieS powiedzialem, ze na maturze pisalem 0 Heraklicie; czyli to nie 
bezposrednio buddyzm. Poza tym - Schopenhauer. Nie pami~tam, ile 
Schopenhauera czytalem, ale on jakos istnial w mojej swiadomosci. Tak Ze 
nie zetkn~lem si~ bezposrednio z buddyzmem. No i to, co Pan mowil 
o bolu, bolu istnienia ... 

A co do mojej opozycji wobec buddyzmu - to jest i opozycja. Poniewaz 
buddyjskie samozbawienie jest dla mojej pesymistycznej strony zbyt op
tymistyczne, ja wol~ polegae na Lasce - alba na braku Laski. Ufae Lasce. 
Tutaj jestem wi~kszym pesymist~. 

Jeszcze jedno. Jako mlody czlowiek czytalem ksi~zk~ francuskiego 
pubIicysty H. Massisa, przedstawiciela francuskiej prawicy. Ta prawica 
lansowala tez~, Ze zaraza do Europy przenika przez Niemcy, bo Niemcy s~ 
rozsadnikiem buddyzmu i w ogole wplywow ftlozofii Indii ... 

Troch~ racji w tym mieli; to szlo rzeczywiscie z Niemiec. 

Nota bene poZniej do Francji szly i inne zarazy: Hegel propagowany przez 
pana Kojeve (czyli Kozewnikowa), potem Heidegger przerobiony przez 
Sartre'a!... Mowi~ 0 tej lekturze jako 0 ciekawostce; ciekawostk~ jest 
rowniez to, Ze t~ ksi~k~ dostalem od Stommy ... 

.. .Jeszcze przed wojnq, oczywiScie ... 

Ba, jeszcze w szkolel I moglo mnie to (poniewaz czym skorupka za mlodu 
nasi~knie ...) usposabiae nieufnie do tej "orgii buddystycznej" w czasie 
rewolucji w Berkeley w latach 60. Nieufnie - i bardzo dobrze, bo uwazam, 
Ze powinnismy bye bardzo nieufni wobec tego buddyzrnu kultury masowej. 

Oczywiscie. Bardzo dzi~kuj~ Panu za t~ rozmow~. 

Z Czeslawem MiJoszem 
rozmawial Ireneusz Kania 

Krakow, sierpien 1994 



SLOWNlCZEK TERMlN6W I POJ~C 

Slowniczek obejmuje poj~cia najcz~sciej w numerze spotykane, ktore w artykulach 
nie zostaly bardziej szczegotowo wyjaSnione. 

analla - "to, co nietrwaIe, niosllce bol, bez samoistnego bytu (bezjainiowe)". 
awidja - "niewiedza, iIuzja". W buddyzmie termin ten oznacza: I . nieznajomosc 

Cztereeh Wznioslych Prawd; 2. jedno z ogniw dwunastocztonowego prawa 
Powstawania w Zaleinosci, opisujllcego calosc procesu konstytuowania si~ , 
narodzin, starzenia si~, Smierci i ponownych narodzin kaidej iywej istoty. Proces 
ten - odwieczny i 0 nieznanym poczlltku - okreslany jest terrninem sansara. 

bhikszu - "zebrzllcy mnich buddyjski". 
bodhi - OSwiecenie, Przebudzenie, dzi~ld ktoremu ktos staje si~ buddll. 
Buddy stan - stan uzyskany dzi~ld OSwieceniu. Intuicja najwyisza, uzyskiwana 

w momencie "gdy wszystkie przeszkody usuwajll sif' (Asanga). To, w czym 
uczestniczll wszyscy buddowie; wszystkie istoty majlj, zadatki na stan buddy. 

Dharma - tu: "nauka buddyjska". 
dhannakllja - "cialo Dharmy", w buddyzrnie synonin . najwyzszej RzeczywistoSci 

(inne synonimy: Sunjala i Talhata). 
dhjana - "gl~bokie skupienie; medytacja; trans kontemplacyjny". Slowo to przy

bralo w chinsldm form~ cz'an, sklj,d rowniez znana forma japonska - "zen". 
dialaka - "cilj,g narodzin". Opowiesc 0 poprzednich zywotach Buddy w postaciach 

zar6wno ludzkich, jak i zwierz~ych. 
karman - suma uczynk6w czIowieka spelnionych w poprzedniej egzystencji, deeydu

jllca 0 charakterze nowego wcielenia w Iancuchu reinkamacji. 
mahakaruna - "wielkie wsp61czucie, rnilosierdzie (Buddy)" . W buddyzrnie Mahajany 

jeden z najwaZniejszych aspekt6w umyslu Buddy, zwracajlj,CY si~ do wszystkiego, 
co zyje. 

parinirwana - Nirwana zupelna albo doskonala; to Nirwana "bez pozostalosci", 
osillgana u kresu zycia, w ktorym uzyskalo si~ OSwiecenie. 

pradinia - wiedza, poznanie, mlj,drosc transcendentalna. 
pradiniaparamita - "doskonala mlj,drosc". Jedna z "dziewi~iu Dharm" (dziewi~iu 

swi~tych ksilj,g) w Mahajanie. Zbior osmiu tysi~y strofek wykladajlj,cych doktryn~ 
o Pustee. 

pratjekabuddha - Budda dla samego siebie, nizszy w hierarchii od Buddy glosZIj,Cego 
Wyzwolenie rowniez innych stworzen. 

samadhi - skupienie medytacyjne w buddyzmie i hinduizmje. 
Sambhoga - Zycie wspolnotowe w tonie Sanghi (wsp6lnota w odzywianiu si~ 

i zgl~bianiu Nauki). Wspolne radosne bytowanie bodhisattwow w "Krainie 
Buddy", zwanej niekiedy "Krainlj, Sambhogi" . 

SUnjala - "Pustka, Pustosc", glowna filozoficma idea buddyzmu, gloszlj,ca, Ze 
Zadnej z rzeezy tego Swiata nie przysluguje absolutny, autonomiczny, substan
cjalny byt; istniejlj, one tylko "wzg!¢nje", w sposob procesualny, jako elementy 
plynlj,eego bezustannie potoku zdarzeri (dharm). KaZda dharma, jako zlozona, 
podlega przernijaniu i rozpadowi, skutldem czego czlowiek odbiera Swiat jako 
z istoty swej bolesny. Synonim poj~ia Sunjala - Analman ("bezjainiowosc"). 

Tathala - wedlug szkoly Jogaczarow Natura absolutna, jednak nie roina od mysli; 
absolutna rzeczywistosc, toisama wszakie z Pustklb "tak-osc" . Jest ona nir
wikalpa, to maczy wymyka si~ poznaniu dyskursywnemu,. 
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EKONOMIA AETYKA 

CHRZESCIJANSKA DOKTRYNA SPOLECZNA 


W ZMIENIAJJ\CYM SI~ SWIECIE 


• 0 stosunku doktryny do nauczania 

Chrzescijanska doktryna spoleczna nie jest dokladnie tym samym co 
nauczanie spoleczne KoSciola. Doktryna jest raczej specyficznym, nauko
wym opracowaniem nauczania. Jest rozwijana w6wczas, gdy zastosowanie 
nauczania do zmieniaj~cej si~ i coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistoSci 
staje si~ trudne, problematyczne. Podstawy nauczania spolccznego Kosciola 
wywodz~ si~ z Ewangelii Jezusa Chrystusa i antropologii chrzescijanskiej. 
B¢~c prawdziwie zakorzenionymi w trynitarnym Zyciu Boga, pozostaj~ 
niezmienne. 

Z drugiej strony, doktryna zawiera nie tylko t~ antropologi~ chrzes
cijaIisk~ (kt6ra r6wnoczeSnie jest antropologi~ mozoficzn~ i teologiczn~), 
ale tei - w spos6b mniej lub bardziej jednoznaczny - odniesienia do 
sytuacji historycznej i spolecznej. 

Sytuacja ta more podlegac zmianom; pewne aspekty, kt6re w okresie 
poprzednim mialy charakter calkowicie drugoplanowy i w niewielkim 
stopniu zasrugiwaly na to, by je rozwaiano, mog~ z czasem stac si~ 
problemami zasadniczymi; inne - kt6re kiedys byly decyduj~ce - mog~ stae 
si~ mniej istotne. Nasze rozumienie sytuacji, pod wplywem chrzeScijan
skiego zaangaiowania w problemy swiata, moie si~ pogl~biac. Z tych 
powod6w doktryna moie si~ zmieniac, podczas gdy nauczanie sarno 
w sobie nie podlega zmianom . 

• 0 stosunku wolnosci do communio 

Jan Pawel II ostatnio wyraznie podkreslil teologiczny charakter chrzes
cijanskiej doktryny spolecznej. Oznacza to, ie centrum tej doktryny stano
wi osoba ludzka zjej godnoSci~ i prawami, jej specyficzn~ struktur~, kt6r~ 
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mOZemy poznae dzi~ki Objawieniu, poprzez osob~ Jezusa Chrystusa. Jezus 
jest jednostk~; jako czlowiek posiada jednostkow~ substancj~. Rownoczes
nie Zyje dla wzajernnej komunii z innymi ludZmi, a nade wszystko dla 
komunii z Bogiem. W tej communio, osi~gni~tej przez posluszenstwo 
prawdzie i Ojcu, wypemil w sposob doskonaly swoje powolanie. Jako Syn 
BoZy, a rownoczeSnie jako sam Bog, Jezus nieustannie otrzymuje swoje 
istnienie od Ojca i istnieje jako wolny dar z samego siebie dla OJ ca. 

Podobnie, powolaniem wszystkich ludzi, ktorzy przyjmuj~ odkupienie 
przez lask~, jest uczestnictwo w wewn~trznym Zyciu Boga poprzez wciele
nie ich w Cialo Chrystusa. Realizuje si~ one przez wolny dar z samego 
siebie dla Chrystusa w braciach. Wszystko to jest oczywiScie teologi~ 
chrzescijansk~ i ludzie niewierz~cy nie musz~ w to wierzye. Niemniej 
jednak nie powinni oni w calosci tego odrzucae jako czystego non sensu. 
W koncu bowiem da si~ to poj~e wychodz~c z podstaw czysto filozoficz
nych. Koncepcja osoby, rozwijana pocz~tkowo po to, by zrozumiee relacje 
Chrystusa do Ojca oraz wzajemne relacje trzech Osob Boskich, zac~la si~ 
z czasem stawae kamieniem w~gielnym fIlozofii czlowieka. Wydaje si~, ie 
koncepcja ta - nawet jdJi jej korzenie pozostaj~ teologiczne, a jej gl~bsze 
znaczenie moZe bye uj~te tylko w ramach teologii - moZe bye z powodze
niem unaoczniona w ramach czysto fenomenologicznej filozofii. MOZemy 
wi~ powiedzie6, Ze osoba rozwaiana z punktu widzenia filozofll posiada 
dwa aspekty. 

Z jednej strony, osoba jest substancj~ indywidua1n~ i podobnie jak 
wszystkie substancje indywidualne d~Zy do zachowania samej siebie. Z dru
giej strony, osoba posiada racjonaln~ natur~, czyli jest zdolna do uj~a 
prawdy obiektywnej, w tym rowniei prawdy 0 tym, co jest dobre. Jest wi~ 
ona powolana do realizowania swego specyficznego dobra w ramach tego, 
co jest w ogole dobre, i moie nawet w caHcowicie wolnym darze poswi~e 
sam~ siebie dla obiektywnego dobra. Osoba ludzka istotnie realizuje sam~ 
siebie poprzez wolny dar z samej siebie - w prawdzie i milosci. 

Aieby uczynie wolny dar z samego siebie, trzeba posiadae samego 
siebie, to znaczy - bye w 0 In y m. Tylko istota wolna jest w stanie 
ofiarowae swoj~ wlasnose, swoje Zycie czy sam~ siebie. To jest wlasnie 
przyczyna, dla ktorej chrzdcijanstwo (pomimo wszelkich pokus kierykaliz
mu) jest w swojej istocie religi~ wolnosci. 

Wolnose nie jest bynajmniej wartosci~ najwyisz~, zwlaszcza gdy przez 
wolnose rozumiemy moinose wyboru pomi¢zy roinymi opcjami. Wartos
ci~ najwyisz~ jest milose, czy raczej communio jako wolne spotkanie si~ 
poszczegolnych indywidualnych wolnosci w rnilosci albo jako wolnosc 
wydoskonalona i wypemiona w milosci . 

• 0 wlasDosci prywatoej 

Jednakie czlowiek posiada cialo, ktore nie tylko do niego naleiy, ale 
w~cz jest nim samym, istotnie konstytuuj~c jego substancjaln~ egzystencj~. 
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Cialo zas moZe istniec jedynie w ramach organicznej wymiany z natuI1l 
i sradowiskiem. Relacja ta rna miejsce dzi~ki ludzkiej pracy. Pracujemy po 
to, aby iyc i zaspokajac nasze potrzeby. To wi~, Ze powinnismy p o s i a
dac wytwory naszej pracy lub ich ekwiwalent nalezy do teleologii 
pracy. 

N asza wolnosc zatem zaklada - poprzez oasz~ aktywnosc - moi:liwosc 
zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb. Aby byc wolnymi, musimy 
do pewnego stopnia kontrolowac srodowisko, w ktorym iyjemy. W j~zyku 
prawa ta kontrola oad sob~ samym i nad srodowiskiem nazywana jest 
"w Ia s nos c i ~". Hegel napisal kiedys, Ze wlasnosc jest zewn~trznym 
wymiarem realizacji wolnosci, i cokolwiek bysmy s~dzili na temat fIlozofii 
Hegla w ogole, to ta definicja jest bardzo trafna. Jesli nie mamy pieni¢zy 
w kieszeni, wowczas nasza mozliwosc (wolnosc) podroiy do Rzymu 
samolotem czy nawet autobusem musi pozostac niezrealizowana. 

Czlowiek calkowicie uzaleiniony ad innych w kazdym momencie iycia 
zalezy ad ich laski; taki czlowiek nie jest wolny. Istnieje tei oczywiscie 
wewn~trzny wymiar wolnosci, gdy jest si~ wystarczaj~co niezaleinym od 
zewn~trznych uwarunkowan ludzkiej egzystencji. Czlowiek w kaidym razie 
l~czy w sobie ow wymiar zewn~trzny i wewn~trzny. W 0 In 0 scI u d z k a 
zawiera wi~c w sobie wolnosc wewn~trzn~ i zewn~
t r z n ~, i te dwa jej wymiary maj~ si~ tak do siebie, ze zaden z nich nie 
moze istniec i rozwijac si~ bez drugiego. Jak widzielismy wyzej, zewn~
trzo ym wymiarem w 0 In 0 s ci czlowieka jest w I a sn 05C. Z tego tez 
powodu prawo do posiadania wlasnosci prywatnej zawsze bylo uwazane 
w chrzeScijanskiej doktrynie spolecznej za naturalne prawo czlowieka . 

• 0 marksizmie i kolektywizmie 

Wzajemne zwi~zki pomi¢zy filozofi~ persona1istyczn~, religi~ chrzeS
cijansk~, wlasnoSci~ prywatn~ i duchem przedsi~biorczosci zostaly bardzo 
klarownie przedstawione przez Karola Marksa. W swoich R(lkopisach 
ekonomiczno-filozoficznych Marks wyja§nia, ze bardzo trudno jest usun~c 
ze swiadom05ci konkretnego czlowieka ide~ Boga, poniewaz ka:i:dy pod
miot za punkt wyjsciowy swojego myslenia przyjmuje sw~ faktyczn~ 
egzystencj~. Troszczy si~ wi~ 0 zbawienie s w 0 j e j duszy; 0 znaczenie, sens 
s w 0 j ego zycia, pyta 0 same :irodla s w ego istnienia. Nie jest w stanie 
patrzec na rzeczywistosc z punktu widzenia Absolutu, lecz patrzy na ni~ po 
prostu jako istota ludzka. 

Tutaj leiy przyczyna, dlaczego religia nie ucierpiala, jak si~ wydaje, 
specjalnie od atakow lewicy heglowskiej, na przyldad Feuerbacha. KaZdy 
czlowiek w swojej egzystencji znajduje punkt wyjscia sklaniaj~cy go do 
poszukiwania Boga. Moje istnienie jest przypadkowe i niekonieczne; nie 
jestem w stanie znaleic w sobie samym koniecznych podstaw tego, ze 
istniej~; jestem tez zmuszony przyznac, Ze podstawa mojego istnienia 
znajduje si~ poza mn~, to znaczy w Bogu. Koniecznosc tego argumentu, 
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jego oczywistosc, bierze si~ z faktu, iz moje przypadkowe istnieme nie jest 
istnieniem koniecznym . 

Marks l~czy ten stan swiadomosci ze specyficzn~ sytuacj~ spoleczn~ 
i ekonomiczn~. Czlowiek, odk~d Zyje w spoleczenstwie, w ktorym poprzez 
sw~ prac~ - posluguj~c si~, dzi~ki swej sile, na\ez~cymi do mego narZ¥dzia
mi - musi troszczyc si~ 0 siebie, odk~d zacz~l bye odpowiedzialny za 
powodzenie swej pracy oraz przezycie swoje i swojej rodziny, zmuszony jest 
rozwijac sw~ indywidualn~ swiadomosc. St~d przeprowadzenie rzetelnego 
uzasadnienia tez, u podstaw ktorych leZy ateizm, nie moze miec miejsca za 
pomoc~ argumentacji teoretycmej. ledynie drastyczna zmiana struktury 
ekonomicznej moze bowiem wytworzyc nowy rodzaj czlowieka, nie posia
daj'l,cego doswiadczenia samego siebie jako indywiduum, ale raczej jako 
kolektywnego ogolnego bytu, poniewaz, nie posiadaj'l,c wlasnosci prywat
nej, nie moZe tez posiadac doswiadczenia osobistej odpowiedzialnosci. lego 
indywidualna swiadomosc egzystencji rna wi~ bezposrednio charakter 
spoleczny. 

Teza powYZsza l~czy si~ oczywiscie z generalnym zaloZeniem systemu 
Marksa: zaleznosci swiadomosci czlowieka od form organizacji Zycia 
gospodarczego. Zachowuje ona pewn~ wartosc, nawet gdy odrzucamy 
system owe podstawy mysli Marksa. 

Nawet jdli nie jestesmy sklonni zgodzic si~, ze formy swiadomosci s~ 
zalei:ne od form organizacji zycia gospodarczego, mozemy jednak przy
mac, iz formacje spoleczno-gospodarcze mog'l, ulatwiac b~z utrudniac 
prawidlowe pomanie oczywistych prawd. 

W naszym przypadku wydaje si~, iz system kolektywistyczny utrudnia 
czlowiekowi dostrzezenie szczegolnego charakteru jego jednostkowej eg
zystencji oraz zwi~zanej z tym jego specyficznej wartosci, a takze od
powiedzialnosci. lezeli wi~ poszczegolny czlowiek nie posiada jasnego 
doswiadczenia wlasnego ,ja", nie moZe tez zbyt jasno doswiadczac potrze
by indywidualnego zbawienia ani tez rozlll11iec transcendentnego charak
teru swojej egzystencji. Gdyby bylo moZliwe stworzyc czlowieka calkowicie 
skolektywizowanego, posiadalby on wyl~cznie swiadomosc kolektywn~ 
i trwaly brak potrzeby indywidualnego zbawienia czy tez Boga. 

Nasza teza 0 istotnym zwi'l,zku pomi~zy woln~ inicjatyw~ i wlasnosci~ 
prywatn~ z jednej strony a indywidualn~, religijn~ swiadomosci~ z drugiej 
wydaje si~ potwierdzona przez swiadectwo Karola Marksa, nawet jezeli 
oczywiscie nasza ocena tej kwestii rozni si~ zdecydowanie od jego oceny. 
Nietrudno dostrzec, w jaki sposob Marks dochodzi do idei socjalizmu, 
wychodz~c od badan nad praktycznym ateizmem. Nie moma od siebie 
zbyt latwo oddzielac jego kolel.:tywistycznej ekonomii politycznej i jego 
ateizmu, jak by tego chcieli niektorzy lewicuj~cy katolicy, poniewaz miesie
nie wlasnosci prywatnej jest istotnie zwi~zane z ide~ zniesienia wolnej 
osoby iudzldej, czyli podmiotu posiadaj~cego uczucia religijne i szukaj~ce
go Boga. 
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• 0 przedsi~biorczosci 

Jedn~ z wyramych cech gospodarki wolnorynkowej jest to, ze zaklada 
ona istnienie wolnego czlowieka. Glownym narz¢ziem tej gospodarki jest 
kontrakt, urn 0 w a. Umowa to zgoda w jakiejs sprawie dwoch wolnych 
podmiotow. 

Sytuacja ta jest nieosi~galna, jesli pomi~dzy dwoma partnerami umowy 
wyst~puje zbyt duza dysproporcja, jak w przypadku monopolu. Mamy 
w6wczas w rzeczywistosci do czynienia nie z wolnym rynkiem, ale raczej 
z niewolnictwem, co w chrzescijanskiej doktrynie spolecznej zostalo pot~
pi one w encyklice Rerum novarum. W dodatku monopolistyczny kapita
lizm kontynentu europejskiego w koncu dziewi~tnastego wieku byl w zbyt 
szerokim zakresie zdominowany przez ideologi~ antykatolick~, k/ad~c na
cisk nie tyle na wolnosc czlowieka, co raczej na technologi~ i nauk~. To, co 
bylo podkre§lane, to techniczny charakter dzialalnosci gospodarczej, wolnej 
ponadto od wszelkiej oceny etycznej czy teologicznej. W konsekwencji 
nauczanie Kosciola koncentrowalo si~ raczej na problemach zwi~zanych 
z podzialem dobr niz ich produkcj~, nie doceniaj~c etycznego znaczenia 
samej pracy (produkcji) i aktywnej przedsi~biorczosci, ktora j~ pobudza. 

Opisana postawa prowadzila do pewnych brakow chrzescijanskiej 
doktryny spolecznej, ktore byly zreszt~ przesadnie podkreslane przez jej 
krytykow, lecz ktore jednak niezaleznie od wszystkiego mialy miejsce. 
Moma je lepiej wyjasnic przez odniesienie do ogolnej sytuacji czasow, 
w ktorych ta doktryna byla formulowana. W spoleczenstwie rolniczym 
podstawow~ sil~ produkcyjn~ byla naturalna plodnosc ziemi i 0 niej 
mysleli fizjokraci jako 0 glownym iroole bogactwa narodow. Z tego 
prostego powodu koncentrowali oni swoj~ uwag~ raczej na formach 
obiegu dobr niz na ich produkcji. Wraz z rewolucj~ przemyslow~ sytuacja 
ta nie ulegla zasadniczej zmianie. W okresie rewolucji przemyslowej zrodlo 
bogactwa widziano w maszynie, zwlaszcza maszynie parowej, b~z w "ka
pitale" rozumianym jako calosc narz¢zi materialnych stosowanych w gos
podarce. Uwag~ skupiano wi~ na inZynierii, stosuj~cej wiedz~ nauk 
przyrodniczych do procesu produkcyjnego. 

Jdli weimiemy pod uwag~ opisane tio, b~dzie nam latwiej zrozumiec, 
dlaczego wczesna formula chrzescijanskiej doktryny spolecznej nie analizo
wala zbyt gI~boko problemu tworzenia d6br, nie maj~c tez zbyt wiele do 
powiedzenia w kwestii na przyk/ad roli przedsi~biorcy . W koncu, doktryna 
ta byla formulowana nade wszystko w odniesieniu do europejskiego kon
tynentalnego doswiadczenia takich panstw, jak Belgia, Francja, Niemcy 
i Wlochy. 

Nie s~dz~, by doswiadczenie anglosaskie pozostawalo zupelnie obce tej 
doktrynie i jej rozwojowi. Nie moma jednak zapominac, iz katolicy 
w Anglii byli jedynie niewielk~ mniejszosci~. Z kolei w Stanach Zjed
noczonych ich liczba zaczynala rosn~c pod koniec dziewi~tnastego stulecia 
i z pewnosci~ musial uplyn~c pewien okres, nim mogli oni calkowicie 
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zintegrowac si~ ze spoleczenstwem amerykanskim i wnidc swoj wklad 
w formowanie zasad jego politycznych, kulturalnych i gospodarczych elit. 
Nie nalezy wi~ si~ dziwic, ze kapitaiizm krytykowany na ogol w pierw
szych dokumentach chrzescijanskiej doktryny spolecznej byl monopolis
tycznym kapitaiizmem europejskim typU kontynentalnego . 

• 0 konsumizmie i Iibertynizmie 

Jak si~ wydaje, w zamornych spoleczenstwach zachodnich rozwoj 
gospodarki wolnorynkowej idzie obecnie w parze z post~uj,,!Cyro roz
kladem rodziny i tradycyjnych wartosci moralnych oraz rosn,,!q mar
ginaiizacj,,! religii chrzdcijanskiej. Jest to dobrze znane zjawisko "kon
sumizmu". Musimy wi~ dac odpowiedz na pytanie: czy konsumizm 
w sposob istotny i konieczny jest zwi'lZany z gospodark,,! wolnorynkow,,!? 
Jereli przyrnierze mi¢zy wolnyro rynkiem i libertynizmem jest istotnie 
konieczne, wowczas musi istnie6 opozycja co do samych zasad pomi¢zy 
wolnyro spoleczenstwem a KOSciolem katolickim. Z drugiej wszakZe stro
ny, jesli moZliwe jest stwierdzenie, ze zwi,,!zek ow wyst~puje w pewnych 
szczegolnych okolicznosciach, ktore mog,,! zostac przelamane, wowczas ten 
stary zwi"!zek libertynizmu i wolnego rynku moma zast,,!pic nowym - w 0 1
nego rynku i solidarnosci . 

Rozwazaj"!c ten problem, musimy zacz"!c od przewrotu, jaki dokonal 
si~ w zachodniej kuiturze politycznej lat szdooziesi"!tych. W okresie tyro 
walka przeciw komunizmowi prowadzona byla coraz wyramiej nie z pun
ktu widzenia cywilizacji chrzescijanskiej, lecz bardziej koherentnego mate
riaiizmu. System kapitalistyczny, powiadano, w sposob bardziej efektywny 
reaiizuje materialne potrzeby i pragnienia czlowieka, i na tyro - i tylko na 
tyro - polega jego przewaga nad marksizmem. Sukces gospodarczy czyni 
zb¢nymi war to sci moraine; iycie spoleczne nie bazuje juz na jakims 
zespole oczywistych wartosci etycznych, lecz raczej na dobrze funk
cjonuj,,!cyro mechanizmie ekonomicznyro oraz fakcie, ze zaspokojona zo
staje sfera prywatna jednostek; s,,! one zwlaszcza dobrze odZywione i dob
rze ubrane. Jedynymi ogolnie uznanyroi wartosciami publicznymi s,,! war
tosci witaine, prawo do zaspokojenia instynktownych pop~dow i od
ruchow. Z tej perspektywy kapitaiizro nalezy traktowaC jako goruj,,!cy nad 
marksizmem w ramach materializmu, poniewaz posiada bardziej efektyw
n"! gospodark~. W tyro kontekscie idea osoby staje si~ zb¢na. 

Ten nowy trend jest scisle zwi"!zany z mitem automatyzacji . Spoleczen
stwo wolnorynkowe, jakie zostalo opisane na przyklad przez Tocqueville'a, 
jest spoleczenstwem pracownikow i producentow. Ich etyka to etyka pracy 
i produkcji (wytwarzania). Teraz wydaje si~, iz nowe osi,,!gni~cia techniczne 
mog,,! sprawic, ze niepotrzebne stan,,! si~ stare wartosci zwi"!zane z prac,,! 
i wytwarzaniem. Urz,,!dzenia automatyczne - jak si~ zaklada - b¢,,! 
wykonywaly cal,,! pra~, pozostawiaj,,!c ludziom zadanie konsumowania 
wyprodukowanych w ten sposob dobr. 
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Mamy tu do czynienia z przejsciem od spoleczenstwa pro d u c e n tow 
i pracownikowdo spoleczenstwa konsumentow. Fakt ten posiada 
ogromne konsekwencje ideologiczne i spoleczne. Spoleczenstwo pracow
nikow i producentow kladzie nacisk na cnoty samokontroli i samodyscyp
liny nabywane w rodzinie. Spoleczenstwo konsumentow tych cnot nie 
potrzebuje. J ak przedstawia to Herbert Marcuse, wraz z oslabieniem 
jednostki (podrniotowego ,jan) rowniez nowe spoleczenstwo ulega oslabie
niu (dostosowuj~c si~ niejako do najslabszego ,jan), rownoczesnie dopusz
czaj~c wi~kszy zakres zaspokajania instynkt6w i przejawow nieodpowie
dzialnosci. Efekt ten staje si~ bardzo bliski temu, czego chcial Marks: 
zniesieniu podrniotu chrzescijanskiego i zast~pieniu go przez nowy pod
miot zbiorowy, ktorego pop¢y i instynkty, d~ienia i pragnienia nie s~juz 
uporz~dkowane przez swiadome odpowiedziaine centrum w osobie. 

W latach sZeSCdziesi~tych analitycy spoleczni marz~cy 0 zorganizowa
nym kapitalizrnie z ograniczon~ liczb~ ogromnych korporacji, tak ze 
prawie nie byloby wewn~trznej konkurencji, stan~li w obliczu brakow 
w produkcji i byli gotowi rozszerzye wydatki panstwa, aby zaspokoie 
zapotrzebowanie na posiadanie dobr i unikn~e napi¢ spolecznych . W tym 
kontekScie moglaby powstae utopia spoleczenstwa bez pracy lub z ograni
czonym zakresem pracy czlowieka. 

T~ sam~ mentalnose moina w pewnym sensie znaie:Ze w ideologii tak 
zwanych yuppies, czyli young urban professionals (mlodzi rniejscy profes
jonaiisci). Otoi wybitnie konkurencyjna opcja w ekonomii jest tu pol~czo
na z permisywizmem morainym. SamodyscypJina w jednej dziedzinie :i:ycia 
jest warunkiem calkowitego folgowania sobie w innych. Zaklada to po
staw~, w ktorej konserwatyzm w dziedzinie ekonomii l~czy si~ z per
misywizmem w dziedzinie edukacji i kultury. Wydaje si~ jednak, i:i: takie 
podejScie nie zdaje na dluzsz~ met~ egzaminu. Nie moze bowiem bye 
zasad~ nacisk na waik~ 0 lepsze :i:ycie bez oparcia w rodzinie i zespole 
pewnych wartosci morainych. Etyka wolnego spoleczenstwa nie jest zna
czona jedynie przez k 0 n k u r e n cj~. Rownie wa:i:n~ jej cz~sci~ jest 
w s pol p r a c a. Wspolpraca zas wymaga zasad prowadz~cych do uzgod
nienia interesu jednostki z interesem wi~kszej grupy :>polecznej, do ktorej 
ona nale:i:y. Bez wspolpracy i bez zasad trudno b¢zie odroinie normain~ 
konkurencj~ od zachowan przest~pczych . 

• 0 przyldadzie Japonii 

Nawet ci biznesmeni, ktorzy chc~ w spos6b bezkomprornisowy bronie 
etyki biznesu, wykluczaj~c jak~kolwiek interwencj~ panstwa w dziedzin~ 
gospodarki, coraz cz~sciej domagaj~ si~ pewnych form obrony przed kon
kurencj~ i jej powsci~gania w obliczu szybko rosn~cego eksportu produktow 
japonskich. Panuje powszechne przekonanie, ie konkurencja z Japoni~ jest 
dzis niemo:iliwa i b¢zie niemo:i:liwa rowniez w przyszlosci bez strukturai
nych zmian w naszej gospodarce i naszych spoleczenstwach. Dlaczego? 
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Konkurencja japOllska - twierdzi U. Agnelli - to nie konkurencja 
jednostek czy korporacji. To konkurencja system ow. Chcialbym tu dod ac: 
to konkurencja kultur. 

Japonia piel~gnowala raczej mentalnosc pracownikow i producentow 
ni:i konsumentow. Nie znaczy to oczywiscie, :ie i tam nie nast~pil niewiary
godny wzrost konsumpcji. Nigdy nie zostala tam jednak zapomniana 
pewna fundamentalna prawda: konsumowac moma tylko to, co zostalo 
wypracowane. A to juz jest zasadnicza przewaga w porownaniu ze spole
czenstwami, w ktorych dorninuje mentalnose konsumencka. System eduka
cji ksztalci tam ludzi, ktorzy nastt:pnie bt:d~ za siebie odpowiedzialni 
i kt6rzy b¢~ chcieli pracowac. 

Drug~ przewag~ tamtego spoleczenstwa jest to, iz jego obywatele nie s~ 
zatomizowanymi jednostkami. S~ oni zdolni do wzajemnej wspolpracy. 
Posiadaj~ rodziny. Nie ch~ wit:C stac si~ bogaci juz jutro, by za:iywac 
przyjemnosci :iycia. Chc~ raczej tworzye solidne podstawy pod przyszlosc 
swych rodzin i spoleczenstwa. Wied~, :ie je:ieli ich indywidualny sukces 
bt:dzie rujnowal resztt: spoleczenstwa, to na dlu:isz~ mett: b¢~ musieli wraz 
z innyrni za to placie. 

Ostre wspolzawodnictwo nie musi zatem stac w sprzecznosci ze 
wspolprac~ ze wzgl¢u na interes wspolny. W Europie (w mniejszym 
stopniu rowniez w USA) powama ~sc ludzkiej energii i kreatywnosci 
zostala zainwestowana nie w proces produkcji, lecz raczej po to, by go 
wlaSnie zniszczyc lub by si~ przynajmniej bronic przed jego prawami 
i utrzymywac polozenie wyzyskiwanych warstw spolecznych. Klasie przed
sit:biorcow nie udalo sit: zdobyc przychylnosci zwi~kow robotniczych 
- czy tei: nawet w ogole nie chciala tych zwi~k6w - i organizowala ona 
prac~ w fabrykach na zasadzie odgornej kontroli nad wszystkim, a nie na 
zasadach wzajemnej wspolpracy i wspolodpowiedzialnoSci. Nie zostala 
wit:C znaleziona prawidlowa rownowaga pomi¢zy konkurencjll i wspol
prac~. Efektem tcgo Sll ogromne straty w konkurencji z Japonill, gdzie 
organizacje pracownicze nie sprzeciwialy si~, lecz wspieraly peine wl~zenie 
pracownikow w proces produkcji. 

Nie zamierzam tu sugerowae, ii: powinnismy dokladnie kopiowae 
Japoni~, ani nie uWaZam modelu japonskiego za doskonaly. Nie zamie
rzam te:i nie doceniae obecnych trudnosci i wad tego modelu oraz faktu, i:i: 
nie jest to model gotowy, kt6rego dalsz~ ewolucj~ latwo przewidzie6. ChCt: 
tylko zwr6cie uwag~ na fakt, ii: wiele zaloi:en spoleczenstwa konsumpcyj
nego zostalo przezen zachwianych, :ie konkurencyjnosc Japonii (a taue 
innych krajow Trzeciego Swiata wkraczaj~cych na forum wolnego rynku) 
wstrz~snie nim jeszcze bardziej w przyszlosci oraz ze po prostu po
trzebujemy etyki pracy jako elementu etyki wolnego podmiotu. Etyka 
pracy oraz przymierze wspolzawodnictw a z zasad~ s o l idarnosci 
Sll czynnikami, kt6re spowodowaly rozwoj Stan ow Zjednoczonych i poz
niej gospodarek calego Zachodu, przywracaj~c przyrnierze mi¢zy r e Ii 
g i ~ a w 0 I nos c i ~. 
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• 0 Centesimus annus 

Probowalem powyi:ej zaproponowac pewne elementy krytyld konwen
cj onalnych pogl<tdow wskazuj'lcych na naturalne przymierze pomi~zy 
libertynizmem a gospodark'l rynkow'l. Uczynilem to przez propozycj~ 
rozwazenia historycznego poczlj,tku tego zwi'lzku. Sugerowalem nast~pnie, 
iz przymierze alternatywne jest mozliwe, a jest nim wolny rynek i solidar
nosc. To wlaSnie przymierze stanowi rdzen encyklild Centesimus annus. 
Poswi~caj'lc naleZnl! uwag~ przedsi~biorczosci oraz cnotom ludzkim za
kladanym przez tworcze dzialanie, encyklika ta wypelnila szcze1in~ porni~
dzy chrzeScijansk'l doktrynll, spolecznll, a wspo/czesnll, gospodarkl! i ekono
milj,. Przez wskazanie na moi:liwosc nowego przymierza mi~zy gospodar
kll, wolnorynkow'l a zasadll, solidarnosci encyklika ta probuje wnieSc swoj 
wklad w przyszly rozwoj . Owo przymierze to rn 0 z Ii w 0 S{; - nie k 0 n i e 
c z nos C. Moma je odrzucic w imi~ "zwier~cej natury" kapitalizmu, nie 
akceptujll,cego zadnych ograniczen ze strony etyld, religii czy tez prawa. 
l ednaki:e ci, kt6rzy cwo przymierze S'l sklonni odrzucic, zaporninajll" ze 
gospodarka wolnorynkowa nie jest wszechmocnll, i samowystarczaln'l 
naturaln~ silll,. Jest to instytucja wolnego spoleczeristwa i moZe ona 
rozkwitac jedynie w zwi'!Zku z rownolegle rozwijajl!cyrni si~ innymi in
stytucjami, ktOil:: w obszar wolnego rynku wprowadzajl! nieodzowne 
warunki wst,.:pne 0 charakterze antropologicznym, politycznym i kultural
nym. Ekonomia sama z siebie nie jest w stanie stworzyc tych warunkow. 
Ekonomia rozwija racjonalnosc czlowieka w podstawowym wymiarze 
ludzldego Zycia, w odniesieniu do podstawowych, lecz szczegolowych dobr. 
Naukll" ktora odnosi si~ do dobra czlowieka jako czlowieka, nie jest 
ekonomia, lecz etyka. Nie negujl!c uprawnionej autonomii rozwazan eko
nomicznych, wypada stwierdzic, ze ostateczna instancja decyduj'lCa 0 calos
ci systemu rnusi rniec charakter etyczno-polityczny. Nie bez powodu Arys
toteles (lecz rowniez Adam Smith) uwaial, ze ekonomia jest naukll, pod
p01'Zl!dkowanll, etyce. 

Rocco Buttiglinne 
tlum. Cezary Ritter 

ROCCO BUTTIGLIONE, ur. 1948, profesor filozofii polityki, wykladal antropolo
gi~ fil ozoficzn~ w Instytucie Studi6w nad MalZenstwem i Rodzin~ im. lana Pawl a II 
przy Uniwersytecie Lateranenskim. Czlonek Papieskiej Akademii Nauk Spolecz
nych. Autor licznych ksi~i:ek , w tyro glosnej monografii roysli Karola Wojtyly II 
pensiero de Karol Wojtyla (1982). Po prostu ukazaly si~: ChrzeScijanie a demokracja 
(1993) , Etyka w kryzysie (1994). 
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SWI~TY DOROBKIEWICZ 

CZYLI QUIS DIVES SALVETUR 

Bardzo wielu zgrzeszylo dJa zysku, a ten, kto 
stara si~ wzbogacic, odwtaca oko. 

Syr 27,1 

• Hedonista we wlosienoicy 

Od niedawna starl! dyskusj~ nad polskl! dusZlJ, oi:ywia zupebUe nowy 
bodziec - bodziec szczeg6lnie silny, poniewai: fmansowy. Transformacja 
gospodarcza stawia na porz¢ku dziennym kwesti~ zwi;p:ku mi¢zy skutecz
nosci~ instytucji ekonomicznych a kulturl!, w jakiej instytucje te zostaj~ 
osadzone. Nie ulega wl!tpliwosci, ze w dlugim szeregu czynnik6w, od 
kt6rych zalezy rozw6j gospodarczy, nieblah~ rol~ odgrywaj~ wpisane 
w tradycj~ wzorce przekonan, obyczaj6w i wartoSci. Poniewai: sprawa 
dotyczy wszystkich, a latwiej 0 kompetencj~ w kwestii tzw. polskiej 
mentalnoSci nii: ekonomii ~ prawa, nic wi~c dziwnego, ze dyskusja 
z seminari6w przeniosla si~ na ulice. Wysoka temperatura tego sporu 
sprawia, ze od czas6w kontrowersji ariailskiej, kiedy subtelne zagadnienia 
teologiczne dyskutowaly nawet przekupki, r6i:ni nas to, i:e dzis cz~sto to 
wla&nie przekupki wydaj~ si~ dyktowae ton i styl argumentacji. 

Pytanie, kt6re stawia sobie wielu, brzmi: czy Polak moi:e bye bogaty? 
Czy wzorcc, kt6rym holduje, nie uniemoi:liwiaj~ mu osi~~a dob
robytu? Rzecz w tym, i:e za diagnoz~ id~ propozycje zmian, i to cz~to 
niezwykle radykalnych. Choe nikt w zasadzie nie kwestionuje koniecznosci 
pewnych modyfikacji - to sprawa dotyczy zar6wno ich zakresu, jak 
i charakteru. 

Powai:n~ cz~e tych rozwai:an moma streScie w pytaniu 0 trafnosc 
uwagi siedemnastowiecznego angielskiego autora, ,kt6ry pisal, i:e "religia 
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papistycma l~czy sitr z jak~s wrodzon~ niezdolnosci~ do interesow"l. Jak 
widae po ostrosci toczonego w Polsce sporu, zwi~ek mitrdzy katolicyzmem 
a poz~anym przez wszystkich dobrobytem nie jest wcale jednoznaczny. 
I nic dziwnego, w grtr bowiem wchodz~ zagadnienia tak roine, jak stosunek 
do indywidualizmu, przedsitrbiorczosci, pobudek gospodarczych, pracy 
i enot, zdolnosci innowacyjnych, hierarchii dobr, a wreszcie rowniei r6mic 
mi¢zy oficjalnym nauczaniem Kosciola a jego rzeczywist~, codzienn~ 
dyscyplinCl. Wiele m6wi fakt, ie cytowany autor proponowal, by w in
teresie Anglii ograniczye wolnose surnienia papist6w. 

Wsr6d wielu udzielanych dzis w Polsce odpowiedzi szczeg6ln~ nadziej~ 
budz~ obietnice pogodzenia tradycyjnych wartosci ze sprawnie funk
cjonujClcym rynkiem. Program ten, pochodzClcy z k61 dose enigmatycznie 
okreSlanych IDianem konserwatywno-liberaInych, nie zawsze precyzyjnie 
okresla zakres tego, co naleiy modernizowae, a co konserwowae. Tym, co 
nie budzi WCltpliwosci, jest obeeny w nim postulat dobrobytu, mierzonego 
zachodnioeuropejskCl trzcinCl. Mniej wyraina jest idea doskonalosci, w kt6
rej realizuje si~ liberalno-konserwatywna enota. Trudno unikn~e pytania 
o to, jakie wartosci nie tylko daj~ si~ pogodzie, ale i wspieraj~ rynek. Czy 
program jest kompromisem, wypadkowCl mi~dzy zasobnosciCl rynku a czys
tosci~ enoty, czy tei sugeruje pelnCl komplementarnose - prost~ sum~ 
moraInego zdrowia i bogactwa? W calej tradycji etycmej, z kt6rej chrzd
cijanstwo czerpie swoj~ inspiracj~, doskonalose naklada jarzmo na uiywa
nie d6br. Przyjmuj~c, z cal~ swiadomoSci~ ograniczen, w~sk~ opcjtr stosun
ku cnoty do dobr moina z obaw~ zapytae, czy program konserwatyw
no-liberaIny nie jest spolecznym programem aksjologicznej schizofrenii, 
propozycj~ rozdwojenia jazru., kt6rego bohaterem m6g1by zostae protago
nista jednego z opowiadan Gide'a - wyrafinowany i nienasycony hedonis
ta, ktory pod plaszczem nosi wlosiennictr. 

PorzucajClc ten pos~pny obraz, spr6bujmy zrekonstruowae takiego 
wolnorynkowego tradycjonalist~ i poszukajmy - wsr6d romych koncepcji 
cnoty - takiej, ktora pozwoli wesprzee t~sknot~ za dobrobytem. Id~c za 
wzorem Platona, szkicuj~cego obraz duszy paradygmatyczny dla obywateli 
roinych spoleczet1stw, wyobraimy sobie liberaInego konserwatyst~ i spro
bujmy odpowiedziee na pytanie, czy spoleczenstwo uformowane na jego 
wz6r i podobienstwo znajdzie w sobie zapal, by zbudowae i rozwin~e rynek 
nie tylko wolny, ale i dostatni . 

• Cnoty mniej rynkowe 

Krates z Teb reprezentuje postawtr zdecydowanie najmniej rynkow~. 
Jak pisze Diogenes Laertios, Krates caly sw6j maj~tek wrzucil do morza. 
Filozof, jak dodaje Seneka, uznal, ie bezpieczniej jest zatopie pieni~dze nii 
ryzykowac, ie one go zatopiCl. Wiemy, ie filozofowi chodzilo 0 bogactwo, 

1 Cytuj~ za: R.H. Tawney, Religia a powstanie kapitaJizmu, Ksi¥ka i Wicdza, Warszawa 
1963, s. 198. 
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szcz~cie i niezaleroose, ale 0 takie bogactwo i tak~ niezalemosc, kt6r~ 
jego zdaniern gwarantuje wyl~cznie wyzwolona od zmyslowych pokus 
cnota. 

Krates nie jest tym, kogo szukamy. Na pewno nie zostanie bohaterem 
dokonuj~cych si~ w Polsce przemian. Wprawdzie nic, przynajrnniej z logi
cznego punktu widzenia, nie stoi na przeszkodzie, by jego recept~ na 
szcz~scie przedstawic jako program szcz~sliwego spoleczenstwa, w ktorym 
prawdziwy pOZytek i szcz~scie jednostki harmonizuj~ z rzeczywistym 
dobrem zbiorowoSci. Jednak nie rna w~tpliwoSci, Ze b¢zie to spolecznosc 
golc6w, a wspolne dobro nie b¢zie mialo nic wspolnego z dobrobytem. 

JeSli zaczynamy od Kratesa, to tylko dlatego, :ie jego teatralny gest 
uwypukla gl~boko zakorzenion~ w mysli europejskiej idiosynkrazj~. Mimo 
iz tylko niewielu filozofow pochwalajego radykalizm, to wi~kszose zgodzi 
si~ zjej pobudkami. Dobra zewn~trzne poprzez swojl! zasadnicz~ niestalosc 
nie pozwalaj~ upatrywac w nich trwalego fundamentu szcz~scia. Rozpad, 
kruchosc, zmiennosc fortuny, r~ce zlodziei, ogien czy wojsko pll!drujl!CC 
skarbiec bogacza - to obrazy nalez~ce do kanonu edukacji europejskiej 
cnoty. 

Przez wieki krytyka pogl~dow Kratesa odbywaIa si~ na plaszczyinie 
antropologii. W zalemosci od pogll!du na ludzkl! natur~ filozofowie 
przyjmowali odmienne zalozenia dotyczl!ce ilosci i charakteru niezb¢nych 
czlowiekowi dobr, nigdy jednak nie zapominali 0 ich wyl~cznie instrumen
talnym charakterze. Wi~kszose z filozofow, wbrew Kratesowi, uzna je za 
niezb¢ne do Zycia, a wielu, jak na przyklad Arystoteles, nawet za wazny 
skladnik szcz~scia i warunek realizacji doskonalosci. Zawsze jednak b¢zie 
to tylko ust~pstwo na rzecz wymogow duchowo-cie1esnej natury, ostromy 
kompromis rozumu wzgl¢em ciala, uklad pelen podejrzliwoSci, a w naj
lepszym razie pogodnej rezygnacji. Nawet dla hedonistow najwyZszyrn 
celem pozostanie zawsze rnoZliwie najdalej posuni~ta niezalemosc od 
kaprysnej natury zmiennych dabr. 

W radach udzielanych przez ftlozofaw latwiej znalezc wskazowki, jak 
poslugiwac si~ posiadanym bogactwem, by nie doswiadczyc uszczerbku dla 
cnoty, niz instrukcj~, jak nie wyrzekajl!c si~ cnoty osil!gIll!e bogactwo. 
Trudno w etyce Stoi, Perypatu czy nawet Epikura znaleic bodziec dla 
rynkowej przedsi~biorczosci. Wprawdzie w staroZymoSci napisano sporo 
traktatow 0 gospodarowaniu, jednak inspiracj~ do najlepszych interesaw 
ich autorzy czerpali na ogol ze zdecydowanie pozafilozoficznej sfery. 
Filozofia nie rnusiala oczywiscie kolidowac z tymi interesami. W prawie 
rzymskim, na co zwraca uwag~ Maria Ossowska, filozoficznym uzasad
nieniem legalizacji zyskaw z handlu byla stoicka nauka 0 wyzszosci 
bogactwa nad ubostwem i odpowiednio zinterpretowana nauka 0 harrnonii 
wszechswiata. Bogacenie si~ nie musialo bye ani zakazane, ani pot~pione 
- tyle Ze nawet jesli nie bylo sprzeczne z filozoficzn~ cnot~, nie moglo sir; 
stac jej imperatywem. Bez mala wszystkich filozofow zaprzl!ta mysl 0 zgub
nej dla ladu duszy spirali namir;tnosci, ktOfl! maZe wywolae raz roz
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budzona 4dza posiadania. Arystoteles, ktory w Polityce odromia zacn:t 
nauk~ 0 gospodarstwie domowym od niepotrzebnej sztuki zdobywania 
pieni¢zy, t~ drug:t charakteryzuje przez nie regulowany rzeczywistymi 
potrzebami zgubny brak miary. Na kotlcu tej samej ksi~gi umieszcza 
znamienn:t anegdot~ 0 Talesie. M¢rzec postanowil poskromic szyderstwa 
swoich ziomkow, ktorzy dowodzili jalowoSci filozofii wytykaj:tc mu jego 
ubostwo. Tales wykorzystal swe wiadomosci astronomiczne i wzbogacil si~ 
przewiduj:tc niezwykly urodzaj oliwek. "A zebrawszy w ten sposob wielkie 
pieni:tdze - koticzy Arystoteles - wykazal, Ze dla fIlozofow latw:t jest rzecz:t 
zgromadzenie bogactwa, jdli tylko zechq, tylko ze nie one jest celem, do 
ktorego ich wysilki zd:ti:aj:t." 

Jak widac, nie jest nam po drodze z f1lozofami. 

• Ubostwo ducba 

Wiele z tego, co powiedzielismy 0 Grekach, mozemy powtorzyc 
o chrzdcijanach. Zasadnicza z naszego punktu widzenia jest radykaIna 
w odniesieniu do calej prawie filozofii staroi:ytnej zmiana stosunku do 
swiata. Wsluchani w poezj~ Anakreonta, latwo zapominamy 0 klopotach 
starozytnego dualizmu z tym wszystkim, co cielesne i zmyslowe - 0 pokusie 
pogardy posuni~tej ai: do pragnienia samobojstwa. Nauka objawiona 
w Ksi¢ze Rodzaju odsuwa pokus~ manicheizmu i uniemoZliwia pot~pienie 
swiata defmitywnie wl:tczonego w obszar tego, co dobre. Nie oznacza to 
oczywiScie braku podejrzliwoSci wobec skazonej grzechem natury. Nie 
oznacza rowniez, Ze zawsze i u wszystkich auto row podejrzliwosc t~ latwo 
uda si~ odrom ic od pot~pienia . 

Dlatego tei: enota chrzescijailska moze, lecz nie musi uwzgl¢niac celow 
doczesnych, a kiasztor i pustynia zawsze b~d:t altematyw:t wobec chrzes
cijanskiej praktyki i:ycia w swiecie. Przez wieki rzesze eremitow i ascet6w 
stawialy pod znakiem zapytania nadmieme zainteresowanie doczesnosci:t 
i przypominaly 0 obywatelstwie prawdziwego Krolestwa. Ich swi~tosc 
zawsze b¢ zie znakiem heroizmu chrzdcijanskiej enoty. Obok nich pozos
taj:t jednak i inne drogi, w tym droga dla bogatych. 

Na przelomie II i III wieku Klemens Aleksandryjski napisal traktat, 
w ktorym rozwai:a znan:t z dwu Ewangelii (Mk 10, 17-31; Mt 19, 16-30) 
rozmow~ Chrystusa z bogatym mlodziencem. Rozmow~ konczy slawna 
fraza 0 bogaczu, kt6remu trudniej wejsc do Krolestwa Bozego, niz wiel
bl:tdowi przejsc przez ucho igielne. Tytul tego traktatu polski tlumacz 
zdecydowal si~ oddae w pytaniu Czy czlowiek bogaty moze bye zbawiony? 
Tytullacinski, daj:tc cz~sciow:t odpowiedz na to pytanie, lepiej, jak s:tdz~, 
okreSia intencj~ Klemensa. Quis dives salvetur, czyli: Jaki bogacz zostanie 
zbawiony.2 

Z filozofami staroi:ytnymi l:tczy Aleksandryjczyka zupelny brak wraz
liwosci na urok poj~ia autonomii. 0 sensownoSci wszelkich dzialan 

2 Tytul orgi nwu brlll1i : Tis ho sodzomenos plousio.r. 
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decyduje to, czy wspieraj,!, czy tez sprzeniewierzaj,! si~ one ostatecznemu 
celowi ludzkich d'!zen. UniezaleZnienie od tego celu jest absurdem. Dlatego 
Klemensa nie interesuje ani bogactwo, ani ubostwo jako takie, lecz 

' warunki, ktorych spemienie moZe uswi~cie czlowieka kaZdej kondycji. 
i'ytanie nie dotyczy tego, czy rzeczywistosc jest dobra, idzie 0 odczytanie 
wpisanej w istot~ kazdej rzeczy wlasciwej funkcji, 0 okreslenie celu, ktory 
pozwoli na wlasciwy sposob uiywania dobr. 

Chrzescijanska doskonalose stroni od zewn~trznosci i automatyzmu. 
Dla ladu duszy uchem igielnym moZe bye zarowno bieda, jak i zamomose. 
Za ostentacj,! Kratesa moZe si~ krye pycha nie mniejsza niz za skarbami 
Krezusa, a ubostwo nie tylko nie unicestwia z,!dzy posiadania, ale moZe j,! 
nawet rozbudzac. Klemens przestrzega przed traktowaniem heroizmu 
dobrowolnego ubostwa jako powszechnie obowi,!zuj,!cego wzorca. N¢za 
cz~sciej czlowieka upokarza, niz uswi~, niedostatek cz~sciej poniZa, niz 
udoskonala. Prawdziwe ubostwo jest ubostwem duchowym, wewn~trznym 
usposobieniem duszy, w ktorej rozum panuje nad nami~tnosciami wyko
rzeniaj,!c chciwosc, przywi,!zanie, niepokoj i trosk~. Bogactwo nie jest 
przekIenstwem, jesli sluiy, a nie rz,!dzi. Wlasnose jest zreszt'! warullkiem 
istnienia ludzkiej wspolnoty i moZliwoSci realizacji wielu zalecen Chrys
tusa: "Tak wi~ - mowi Klemens - nie mienie niszczyc naleZy, ale raczej 
nami~tnoSci duszy, ktore nie pozwalaj,!, bysmy w sposob wlasciwy po
slugiwali si~ tym, co posiadamy" (XIV). 

Nie znaczy to, Ze wlasnosc legitymuje si~ jakims absolutnym i niezalez
nym prawem. "Kame posiadanie jest niesprawiedliwe, jesli ktos pragnie 
posiadae cos tylko dla siebie, jako swoj,! wlasnose, a nie dzieli si~ swym 
mieniem jako dobrem wspolnym z potrzebuj~cymi" (XXXI). Troska 
o blimich nie jest jedn~ z wielu funkcji bogactwa, lecz jego funkcj,! jedyn~ 
i wlasciw,!. Dobra materialne sluz~ zaspokajaniu potrzeb. Niezalemie od 
sposobu, w jaki zasada ta mogla bye realizowana, hojnose i ustawiczna 
pomoc nie rna bye tylko duchow'! higien,! bogactwa, lecz jego zasad~ 
i tresci,!. Jedynym usprawiedliwieniem i celem s~ potrzeby wspolnoty, 
ktorej zreszt~ Klemens nie ogranicza do garstki doskonalych, surowo 
przestrzegaj,!c przed dzieleniem ludzi na godnych i niegodnych pomocy. 
Bogactwo staje si~ drog,! zbawienia, gdy uZywaC go wlasciwie. "Biedny 
daje Krolestwo - pisze Klemens - blagaj, by wzi'!ll" I chociaz w tej 
transakcji, ktorej zyskiem moZe bye niesmiertelnose, nie obowi,!zuje Zaden 
automatyzm, to jest to jedyna transakcja, ktora daje nadziej~ zbawienia . 

• Ucho igielne 

Zbawiony zostaje wi~ tylko taki bogacz, ktory potrafi "bye ubogim 
i bogatym zarazem, mie6 maj'!tek i nie miee go, uZywac swiata i nie 
uZywae" (XX). Choe nie jest to proste do urzeczywistnienia, to z traktatu 
Klemensa moma, jak s~d~, wyci~gn,!e wnioski niesprzeczne z programem 
spoleczenstwa l'!cz'!cego cnot~ z dobrobytem. TYffi;, co stoi na przeszko
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dzie, nie jest niech¢ do dostatniego Zycia, lecz obawa przed praktyczn", 
niemo:iliwosci", bezkonfliktowego pol!!czenia pobudek gospodarczych 
z d!!zeniem do zbawienia. Jdli wymeg ub6stwa ducha, powsci",gni~a 
z!!dzy posiadania studzi zapal bogacza, to z pewnosci", paralizuje dorob
kiewicza. Klemens nie zaleca wyzbycia si~ posiadanych d6br, w",tpi~ 
jednak, by wyobrazal sobie moi:liwosc pogodzenia chrzeScijanskiej cnoty ze 
zdobywaniem maj",tku absorbuj",cym czas, uwag~ i zapal. Czlowiek bogaty 
musi Zyc w stalej czujnosci, by jego duszy nie ogarn~la nami~tnosc 
posiadania, by nie zajmowaC si~ ci",gle swymi dobrami, nie zamykac w nich 
swego Zycia, zawsze trudz!!c si~ jakims BoZym i pi~knym dzielem (XVI). 
Nic nie ujawnia lepiej tego dylematu niz fragment, kt6rego intencj", jest 
obrona dostatku. "C6z bowiem zlego czyni czlowiek, kt6ry staraj",c si~ 
i oszc~zaj",c jeszcze przed nawr6ceniem zebral sobie maj",tek 
wystarczaj",cy do dostatniego Zycia? Albo, co jeszcze trudniej byloby 
zganic,jezeli sam B6g, dawca losu, umidcil go w domu takich ludzi, 
w rodzinie otoczonej dostatkami i momej dzi~ki swemu bogactwu?" 
(XXVI). 

Jak widac, ucho igielne jest najw~Zsze dla tych, kt6rzy chcieliby 
osi!!gn!!c bogactwo. Zbawienie bogacza nie zmienia faktu, ze mnozenie 
d6br jest cwiczeniem duchowym najgorszym z tych, kt6re morna sobie 
wyobrazic. C6Z z tego, i:e teoretycznie d!!zenie to mozna usprawiedliwic 
dobrem spolecznosci, gdy w praktyce jest to droga najbardziej niebezpiecz
na, a co za tym idzie, najmniej godna polecenia. Klemens nie wierzy 
w moi:liwosc sluzenia Bogu i Mamonie. Sprzeciwia si~ temu latwosc, z jak!! 
pragnienie debr emancypuje si~, wymykaj!!c spod panowania roZUIDU. 
Obraz szalu duszy ogarni~tej nieskonczonym pragnieniem posiadania sta
wia wi~ postac swi~tego dorobkiewicza w szeregu istot zaludniaj",cych 
krain~ raczej niezdrowej fantazji, nas zas zmusza do dalszych poszukiwan . 

• Bogactwo jako wypadek pny pracy 

Pomijaj!!c nieznacz!!ce wypadld, logika ta obowi!!zywala w calym 
starozytnym i sredniowiecznym chrzdcijanstwie. Stosunek do zysku, han
diu i finans6w charakteryzowalo stale napi~cie mi~dzy ich spoleczn!! 
koniecznosci!! a pulapkami, jakie na dus~ zastawia chciwosc. Dopiero 
w czasach Reformacji miala si~ zrodzic chrzescijanska koncepcja Zycia 
duchowego, kt6ra przelamywala ten, zdawaloby si~, nierozstrzygalny dyle
mat cnoty i dobrobytu. Kluczem do tego przelomu bylo uswi~enie poj~ia 
pracy traktowanej juz nie jako wyraz koniecznoSci, lecz powolania. 

Mimo iz moma bez trudu odnalezc sredniowieczne korzenie tej kon
cepcji, w praktyce Kosciola dominowala teoria traktuj!!ca pra~ jako 
pos~pny skutek grzechu pierworodnego. Benedyktynskie ora et !ahora 
ojcowie Reformacji przeksztalcili w imperatyw doskonalosci , kt6ry co
dzienn!! prac~ czynil form!! modlitwy. Wyt~zona, systematyczna praca 
uzyskala status najdoskonalszego 6wiczenia duchowego i rzeczywistej pr6
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by chrzescijanskiej wiernosci Bogu. PrzynosZltc owoc duchowy, nie pod
legala juz zarazem scislej kontroli, ktor~ na jej doczesne owoce nakladal 
kaganiec potrzeb. Nie b~~c tylko wynikiem koniecznosci, nle musiala 
zarazem traktowae zaspokojenia potrzeb Zyciowych jako swojego kresu. 
Przelamanie barier nalozonych na wytwarzanie dobr nie znioslo jednak 
przekonania 0 niebezpieczenstwach nieograniczonej konsumpcji. W przelo
mie dokonanyro przez Reformacj~ wai:n~ rol~ odegrala obawa przed 
bezczynnosci~ i lenistwem, dodaj~c nowy w~tek do dawnej krytyki bogac
twa. W etosie pracy upatrywano remedium na obfituj~~ w pokusy 
bezczynnose zarowno mnichow, jak i bogaczy. 

Co najmniej od czasow slawnej pracy Maxa Webera protestantyzm, 
a zwlaszcza purytanizm sluZy za i1ustracj~ efektywnego pol~czenia etyki 
religijnej z dynarnicznyro rozwojem gospodarczym. Nie ch~ wkraczae na 
teren burzliwych polemik, ktore wywolala teza wyprowadzaj~ca "ducha 
kapitalizmu" z pryncypiow etyki protestanckiej. Nie okre§laj,!c stopnia ani 
kierunku wzajemnych oddzialywan, poprzestailmy na ostromym stwier
dzeniu, ze purytanski etos pracy moze bye wamym czynnikiem ekspansji 
gospodarczej. J esli skoncentrowae uwag~ na relacji mi~zy religi~ a ekono
mi~, moma, jak s~z~, bez obawy stwierdzie, i:e moralna dyscyplina, ktora 
promuje produkcj~, wspiera akumulacj~ dobr i umiej~tnosci, ogranicza 
konsumpcj~, ogranicza naduZycia gospodarcze i rozwija indywidualizm, 
stanowi pozytywny bodziec rozwoju gospodarczego. 

Inn~ kwesti~ jest to, czy nie istniej~ silniejsze bodice. Wielu zobaczy 
w purytanizmie ukoronowanie ducha przedsi~biorczoSci, inni zaledwie etap 
przejsciowy, ktory prowadzi od krwuj~cej Zycie gospodarcze wszech
wladzy religii do peJnej niezalemoSci i odr~bnosci tych dziedzin, do 
rzeczywistego indywidualizmu i liberalizmu. Niezaleznie od osobistych 
sympatii wolno jednak stwierdzi6, ze po pierwsze, ta emancypacja si~ 

dokonala, i, po drugie, ze z punktu widzenia tworcow Reformacji moma j~ 
uznae za k1~sk~. Romica, jaka zachodzi mi~zy Genew~ Kalwina czy 
purytansk~ Now~ Angli~ a poiniejszym, na przyklad XIX-wiecznym, 
kapitalizmem, jest nie tylko roi:nic~ koncepcji zwi~zku moralnosci z gos
podark~. Jest to tatie romica gospodarczej efelctywnosci. Czy moma 
jednak przyj~e, ze ekspansja gospodarcza, u ktorej :irooel stan~ly mi~dzy 
innymi protestanckie cnoty, swoj dalszy rozwoj zawdzi~za ich przynaj
mniej cz~sciowemu przezwyci~zeniu? Maj~c ci~g1e na uwadze nasz problem 
przewodni spytajmy, czy warunkiem sukcesu gospodarczego nie jest zmia
na tradycyjnej koncepcji ui:ywania dobr. 

• Krates czy prostytutka 

Jak pisal Kalwin, miar~ korzystania z dobr ziemskich jest paml~c 
o tyro, i:e Zycie jest podroz~ do Niebieskiego Jeruzalem. Korzysta6 wlas
ciwie znaczy przyspieszae t~ podroz. Zdaniem wielu XVIII-wiecznych 
filozofow problem pol ega na tym, i:e wlasnie to, co spowalnia podroz do 
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Kr6lestwa Niebieskiego,' mogloby przybliZyc nas do zrealizowania marzeri 
o ziemskim dostatku. Przede wszystkim konieczna jest zmiana celu po
dr6Zy. Nie moma stuZyc dw6m panom. Ztudn(l i reakcyjn(l id~ harmonii 
mi¢zy zbawcz(l cnot(l a dobrobytem musi zast(lpic idea harmonii mi~zy 
gr(l regulowanych prawem instynkt6w gospodarczych a doczesnym dob
rem spolecznosci. Postulowana autonomia sfery gospodarczej nie wyklucza 
oczywiscie wszystkich cnot panteonu dawnej doskonalosci. Bezwzgi¢nie 
pot~piona zostaje tylko cnota Kratesa. Inne zyskuj(l warunkowe, zalei:ne 
od ich skutecznosci imprimatur. Pracowitosc, wytrwalosc, sumiennosc 
w interesach nie wzbudzaj(l iadnych w(ltpliwosci . enoty postawione przed 
trybunalem Rozumu oceniane S(l za pomoc(l kryterium celowosci gos
podarczej i dobra wsp6lnego i w nich poszukuj(l swego ostatecznego 
uzasadnienia. Najciekawszy z naszego punktu widzenia element tego 
przewartosciowania widoczny jest w jego wariancie radykalnym, b¢(lcym 
pochwal(l tego, co w calej dotychczasowej tradycji uchodzilo za zlo 
w najczystszej postaci. Chodzi tu mianowicie 0 apologi~ nieskrwowanej 
konsumpcji. 

Tak(l obron~ zbytku doskonale i1ustruje argumentacja przedstawiona 
przez Helwecjusza w dziele 0 Umysie. Ze smialosci(l wlaSciw(l projektom 
oswieconego Rozumu, bohaterem rozumowania Helwecjusz czyni pro
stytutk~, kt6rej "poiyteczne wyst~pki" - rozpusta i sklonnosc do zbytku 
- przynosz(lc korzysc paristwu, zyskuj(l rang~ cnoty. 

Wszelkie pi~kne frazesy na ten temat - pisze filozof - S!j, dobre dla teologii, 
ale nie dJa polityki. Celem polityki i ustawodawstwa jest sila i szcz~scie 
doczesne narod6w, a wi~ skoro 0 tym mowa, powiadarn, ze jesli zbytek jest 
istotnie PoZyteczny dJa Francji, bYfOby to wprost srnieszne, Zebysmy chcieli 
wprowadzic u nas surowosc obyczaj6w nie daj!j,C!j, si~ pogodzic z zamilowa
niem do zbytku ( ... ) trzeba si~ zgodzic, ze istniejfl wyst~ki poZyteczne 
w pewnych wiekach i w pewnych krajach i ze bfotu Nilu Egipt zawdzi~cza 
SW!j, Zyznosc.3 

Mechanizm jest zniewalaj(lco prosty. Ch~c podobania si~ prowadzi 
kobiety lekkich obyczajow do magazynu mod i sklepow blawatnych. rch 
zamilowanie do luksusu, kontynuuje Helwecjusz, daje zatrudnienie robot
nikom, a ich wymagania czyni(l z rzemieslnikow poZytecznych dla paristwa 
mistrzow. Gdy wi~ tzw. rozpusta nap~za koniunktur~ i Zywi obywateli 
poiytecznych, cnota poprzez jalmum~ wspiera iebrakow lub przestwcow 
-ludzi niepoZytecznych, faktycznych wrogow wlasnego narodu. Je§li wi~c 
odrzucic nierozumne przes(ldy okaie sift\ ie tzw. cnota jest nie tylko 
pozoma, ale i szkodliwa. 

Pami~taj(lc 0 tym, ze uproszczenie jest prawem ftIozoficznej opowiastki, 
wolno nam chyba wyci(lgn(lc z niej nauk~, ktora nie jest tylko parodi~ 
liberalnej recepty spolecznego dobrobytu. Zeby uruchomic rynek, trzeba 
poszerzyc obszar wolnosci do granic wyznaczanych wyl~cznie przez kate

) Helwecjusz, 0 Umysle, Uum . 1. Cierniak, tom 1, PWN 1959, s. 139-140. 
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goriy wspolnego dobra, odrzucaj~c ograniczenia, ktore swoj~ sankcjy 
czerpi'l z reJigii, czy chocby tylko tradycji. Trzeba koncepcji doskonalosci, 
ktora realizuje siy w jego obrybie, doskonalosci, ktora generuje, konsumuje 

akumuluje, regulowana wyl~cznie irnperatywem wzrostu dobrobytu. 
Propozycja jest klarowna i sugestywna - jesli producent-hedonista bydzie 
na tyle dalekowzroczny, by w swym wlasnym interesie nie zapomniec 
o akumulacji kapitalu, a prawo nie straci z oczu slabych, nie zabraknie 
niczego. 

Problem polega nie tylko na tyro, Ze zarowno ta cnota, jak i ten rodzaj 
poiytku mog~ siy wydac wysoce obrzydliwe, lecz na fikcji harmonii 
egoistycznych pobudek i wspolnego dobra. J ak pokazuje przyklad PlatOIi
skiego Kaliklesa, w praktyce trudno jest z afirmacji wlasnych potrzeb 
wyprowadzic afirmacjy potrzeb cudzych. W projekcie tyro brakuje od
powiedzi na to, co sklania spoleczenstwo prostytutek do poszanowania 
cudzej wolnosci, co stanie siy sankcj'l prawa i skloni do jego respek
towania. Od dawna zwracano uwagy, ze nieugruntowana w absolutnych 
normach wolnosc moze obrocic siy przeciw sobie owocuj'lc swawol'l 
i niesprawiedliwosci~. Zarzut postawiony spoleczenstwu Kratesow moma 
powtorzyc rowniez wobec skrajnej postaci liberalnego mitu. Spoleczenstwo 
Kratesow nie moZe istniec ani przetrwac bez koncesji udzielonej skrycie 
oficjalnie potypionym pobudkom gospodarczym. Spoleczenstwo liberalne 
nie przetrwa bez koncesji na rzecz pobudek innych niz gospodarcze. 

Liberalizm - jak pisze Ryszard Legutko - byl zawsze w znacmyrn stopniu 
systemem reaktywnym i pasoZytniczym COo') Glosil on program wyzwolenia, 
ale realne systemy politycme w duiej rnierze korzystaly z obyczajowoki 
nieliberalnej C...) Pora zadac pytanie, jak b¢zie wygl~dac rzeczywistosc po 
dalszych sukcesach liberalizmu, jciJi miknie z niej nieliberalne tworzywo 
tradycji, kt6re zawsze utrzymywa!o porz~dek spoleczny w istnieniu.4 

Nie brakuje powaznych myslicieli, ktorzy odpowiadaj'l na to pytanie, 
kresl~c apokaliptyczn'l wizjy rozpadu spolecznych wiyzi. Obserwujemy 
wyrainy zmierzch liberalnej koncepcji spolecznej, wyrazaj~cej siy w antro
pologii redukuj~cej ludzi do podmiotow rynku. Dzieje siy tak z dwoch 
przyczyn. Po pierwsze dlatego, na co zwraca uwagy John GrayS, ze tacy 
ludzie po prostu nie istniej~, a po drugie wlasnie dlatego, Ze sfera 
wyznaczona horyzontem produkcji, wymiany, konsumpcji i akumulacji 
okazuje siy niewystarczaj'lcym spoiwem spolecznego bytu. Rynek,jak pisze 
Ralf Dahrendorf, jest "zimny" - nie byd~c dostateczn~ racj~ wlasnego 
istnienia, nie jest tez racj'l istnienia zbiorowosci. Teoretycy przeraZeni 
perspektywami w pelni liberalnego spoleczenstwa postuluj'l odwrot. Czy 
jest to rowniei odwrot od obecnego poziomu dobrobytu? Czy logika 
Helwecjusza obowi~uje i niemozliwy jest odwrot bez wycofania? Czy tez 

• Ryszard Legutko, Mifdzy papugq a zafciankiem (polskim liberaiom ku przeslrodze) , 
"Znak" 440, styczen 1992, s. 87. 

, Koniec ery liberaiizmu, ronnowa Beaty Polanowskiej-Sygulskiej z lohnem Grayem, 
"Znak" 444, maj 1992, s. 110. 
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przeciwnie. istnieje jakas' rozumna koniunkcja. a swoj ll Zymose Egipt moZe 
zawdzi~zac czynnikom zupelnie innym nii bloto Nilu? 

• Cnotliwy dobrobyt 

JeSli mamy nadziej~. Ze nasza bieda nie zechce szukac pocieszenia 
w filozofri Helwecjusza. musimy znaleic odpowiedz na te pytania. W Pol
sce cz~sto poszukujemy jej w spolecznej nauce K oSciola. a zwlaszcza 
w nauce 0 godnoSci pracy. 0 prawie do warunk6w peluego rozwoju osoby 
ludzkiej i aprobacie Magisterium wobec instytucji systemu wolnoryn
kowego. Jak si~ jednak wydaje. wbrew zapewnieniom niekt6rych polity
k6w w nauce KOSciola nie znajdziemy recepty na latwe i przyjemne 
rozwillZanie dylematow doby transformacji. Zgoda na kapitalizm nie jest 
bezwarunkowa. czego najlepiej dowodzi encyklika Rerum novarwn. w zna
cznej cz~sci b¢llca krytyk~ jego wynaturzen. Sprawa. jak~ chrzeScijanie 
maj'l ze swiatem. nigdy nie byla latwa i przyjemna, a rynek nie stanowi 
wobec tej zasady zadnego wyj'ltku. 

Twierdzenie, ze prowadz'lcy do dobrobytu wzrost gospodarczy musi 
respektowaC godnosc osoby ludzkiej, nie wywoluje niczyich sprzeciw6w. 
Celem tego rozwoju, jak pisze w encyklice Centesimus annus Jan Pawel II, 
"nie jest tylko zrownanie poziomu Zycia wszystkich narod6w z poziomem, 
kt6ry dzis osi'lgn~ly kraje najbogatsze, ale tworzenie solidarn'l praq Zycia 
bardziej godnego. konkretnie przyczynia si~ do umocnienia godnosci 
i rozwoju uzdolnien tw6rczych kaidej poszczeg6lnej osoby, jej zdolnosci do 
odpowiedzi na wlasne powolanie, a wi~c na zawarte w nim Boze wez
wanie"~. Pytanie, kt6re si~ dzis rodzi, pytanie w najwyzszym stopniu 
dramatyczne, dotyczy praktycznej moZliwosci urzeczywistnienia tak zdefi
niowanego rozwoju. Jestem gl~boko przekonany, Ze bagatelizowanie tych 
w'ltpliwoSci, uciekanie w naiwne formuly 0 zdrowiu i bogactwie, w po
staw~ swi~tego oburzenia czy prostych recept jest nie tylko nierozs'ldne, ale 
i nieodpowiedzialne . 

• Chrzescijanin i koniunktura 

Nie roszcz'lc sobie pretensji do klasyfikacji wyczerpuj~cej, w~tpliwosci 
te podziel~ na teoretyczne. dotycz'lce nauki Kosciola, i praktyczne. doty
cz~ce jego dyscypliny. Pierwsze kwestionuj~ przystawalnose chrzeScijan
skiej etyki gospodarczej do systemu ekonornicznego owocuj'lcego pozio
mem Zycia zachodnich spoleczenstw, a zwlaszcza przekonanie, ze etyka ta 
moze nas doprowadzie do por6wnywalnego poziomu Zycia. Drugie wi'lZ'l 
si~ bezposrednio z dyskusj'l nad charakterem i rol'l KOSciola w Polsce. 

Rozwi'lzanie pierwszej kwestii zalezy w powamym stopniu od oceny, 
jak'l rol~ w praktyce i rozwoju kapitalizmu odgrywa postawa okreslana 

• Jan Pawel II, Cente.rimus annus, 29, w: "Dolrumenty Papieskie" nr 5, Auguslinum, 
Warszawa 1991, s. 56. 
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mianem konsumpcjonizmu. Czy jest jego cech~ istotn~, czy tylko drugorz~
dn~? Zasada, ktora obowi~zuje przy odpowiedzi na nasze pytanie, jest 
stosunkowo prosta: im mianowicie czamiejszy jest obraz Zachodu, tym 
mniejsze s~ szanse na osi~gni~ie wlasciwego mu poziomu zycia. 

Niezmiennie od czasow Klemensa Kosciol glosi, Ze prawo do wlasnosci 
prywatnej jest naturaIne, lecz nie absolutne. "Dlatego czlowiek - pisz~ 
OJ cowie Soborowi - ui:ywaj~c tych dobr powinien uwazac rzeczy zewn~trz
ne, kt6re posiada, nie tylko za wlasne, ale za wsp6lne w tym znaczeniu, by 
nie tylko jemu, ale i innym przynosily pozytek."7 Spoleczna funkcja 
wlasnosci, jak pisze ks. J6zef Majka, naklada na posiadacza obowi~zek 
dopuszczenia innych "do wsp6luzytkowania d6br gospodarczych, i w kon
sekwencji - wl~czenia posiadanych dobr do og6lnego procesu gospodar
czego, obowi~zek wsp61dzialania z innymi w tej dziedzinie"8. Konsekwen
cj~ jest zobowi~zanie do racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami, 
z czym scisle I~czy si~ imperatyw oszcz¢zania, rozumianego jako ograni
czanie konsumpcji na rzecz inwestycji. Dystans dziel~cy nas od czas6w 
Klemensa i sw. Tomasza usun~1 praktyczny znak r6wnosci mi¢zy kaz
dorazow~ wysokosci~ dochodow okrdlanych jako zbyteczne, a wysoko
sci~ swiadczen na rzecz bliinich. W obec istniej~cych dzis moZliwosci 
inwestowania wczesna dystrybucja zysku ograniczalaby moZliwosc roz
woju gospodarczego, hamuj~c faktycznie nie tylko wzrost liczby miejsc 
pracy, ale i sumy dobr, kt6re mozna przekazac najbardziej potrzebuj ~cym . 
Tym samym zniesiona zostaje logika, kt6ra chrzeScijansk~ koncepcj~ 
wlasnosci moglaby uczynic hamulcem rozwoju gospodarczego, zespolem 
znosz~cych si~ wzajemnie postulat6w moralnych i ekonomicznych mrzo
nek. 

Problem dotyczy raczej proporcji, ktore chrzeScijanska nauka 0 wlas
nosci naklada na re1acj~ mi~dzy oszcz¢zaniem a konsumpcj~. Nakaz 
inwestowania nie uchyla zasady nemo potest luxuriose vivere, nie jest 
wpuszczeniem kuchennymi drzwiami d~Zenia do nieskonczonego wzrostu 
poziomu Zycia w imi~ zaspokajania potrzeb spoieczenstwa czy caiej ludz
kosci. Pozi om konsumpcji ograniczaj~ potrzeby okreslane w kategoriach 
moralnych. Dlatego dzis, tak jak w czasach Arystotelesa, dyskusja doty
czyc moze koncepcji czlowieka, kt6ra stoi u podstaw tych ograniczen, 
stawiaj~c pytania 0 zasadnosc definicji adr6zniaj~cych rzeczywiste ducho
we i materialne potrzeby czlowieka ad tzw. potrzeb fikcyjnych. Skupmy 
jednak uwag~ na innym aspekcie. Czy nie istnieje jakas pozytywna relacja 
mi¢zy zaspokajaniem potrzeb fikcyjnych a realnym rozwojem gospodar
czym spoieczenstwa, w tym rowniez wzrostem poziomu Zycia naj uboz

7 Sobor Watykanski II, Konstytucja duszpasterska 0 KoSciele w Swiecie wspolczesnym 
(Gaudium el Spes), w: " Znak' · 332-334, tipiec-wrzesien 1982, ss. 930-931. 

• K s. Jozer Majka, Elyka iycia gospodarczego, Wydawnictwo Wroclawskiej Ksi~garni 
Archidiecezjalnej, Wroclaw 1982, s. 119. W dal szej ~ci tekstu wykorzystuj~ przemyslenia 
autora zawarte w rodziale Etyka posiatiania, S5. 95-1 27, a zwlaszcza w podrozdziale 0 obowiqz
kach ciqiqcych na wlasnosci, ss. 118-1 27 oraz w rozdziale Oszcz~dzanie i konsumpcja, ss. 
251-277. 



szych, liczb~ nowych mleJSC pracy etc.? Jak obrazowo pis ala Maria 
Ossowska, krdl~c mechanizm degeneracji cnoty oszcz¢noSci, "w interesie 
wielkiego przemyslu jest - jak wiadomo - pomnazac konsumpcj~, ucz~c 
ludzi wyrzucac kapelusz z niemodnej juz serii, by zaopatrzyc si~ w nowy"9. 
Warto zwrocic uwag~ na fakt, Ze odpowiedz wskazuj~ca na wysokie koszty 
moraIne i ekonomiczne - w tyrn koszty, jakie za tak~ konsumpcj~ ponosi 
srodowisko naturalne - nie jest definitywna i dopuszcza podejrzenie, ze 
abstrakcyjna suma dobra przewyisza straty wynikaj~ce z tej postawy. 

Jdli jednak to podejrzenie jest falszywe czy przynajmniej nierozstrzygal
ne najakims neutralnyrn polu (bo jak przeliczac i porownywae koszty i zyski 
moralne i ekonomiczne, nie wiklaj~ si~ przy tej okazji w kusz~c~ ide~ 
usprawiedliwienia srodkow przez cele?) , to pozostaje podejrzenie bardziej 
przyziemne, ze tzw. konsumpcjonizm jest dostatecznie waZn~ spr~yn~ 
dobrobytu, by - mowi~c zartem - ustanawial antynomi~: albo cnota, albo 
nowy kapelusz. Nie czuj~ si~ powolany do rozwi~zania tego problemu. 
S~dz~ jednak, Ze jest on niezwykle wa:i:ny dla spoleczenstwa, ktore od lat 
chodzi z gol~ glow~. Sarno odro:i:nienie krytyki konsumizmu od krytyki 
rynku nie pozwala odpowiedziec na pytanie 0 zwi~ek konsumizmu 
z dobrobytem. W nauce Kosciola znajdujemy rozroinienie mi¢zy wysoko 
ocenianym spoleczenstwem sprawiedliwej demokracji rynkowej a spole
czenstwem konsumpcyjnyrn. W znanych mi programach politycznych 
opieraj~ych si~ na nauce Kosciola nie zauwaiylem nigdy zwi~zanych z t~ 
kwesti~ zastrzezen. Byc moZe zatem problem ten jest fikcyjny, a sprawied
liwa demokracja rynkowa nie oznacza dla nas programu cnotliwego iycia 
w znoszonym i niemodnyrn, ale za to na przykJad solidnyrn kapeluszu, 
poniewaZ rola, jak~ konsumizm odgrywa w funk
cjonowaniu zachodniego rynku jest zupelnie drugorz¢na. Jesli jednak tak 
nie jest, to slaba dla nas pociecha z opisywanego dzis cz~sto przez 
publicystow romej orientacji zachodniego odwrotu od postaw konsump
cyjnych. Bylby to Klemensowy przypadek wzbogaconych przed nawroce
niem, wszystkim daj~cy szans~ na rownosc, ale na rownosc w cnocie. 

Wierz~, ze czlowiek potrafi si~ wznidc ponad wlasne potrzeby, ze jest 
w stanie dobrowolnie wybrac nawet trudniejsz~ drog~. Niestety, w analizie 
zjawisk rynkowych i ich zwi~ku z zachodni~ kultur~ histeria przewaza 
nad rozs~dkiem, a polityczna kalkulacja unika rzeczowych analiz. Zachod 
to haslo, ktore wywoluje skrajne emocje. Jest rowniez rzecz~jasn~, ze w tej 
dziedzinie nawet przy podejsciu sine ira et studio odpowiedzi udziela si~ 
w trybie warunkowyrn. Czyrn innyrn jest jednak ostroma odpowiedz, 
a czyrn innym udawanie, Ze pytanie nie istnieje. 

Na prawach uzupelniaj~cej dygresji naleiy dodac, ze zagadnienie relacji 
mi¢zy konsumpcjonizmem a rozwojem gospodarczyrn nie jest jedynyrn 
problemem re1acji chrzescijanskiej etyki i wspolczesnego rynku. Jak pisze 
Tawney,juz w wieku XVII hiszpanscy gieldziarze wysylali swoich spowied

9 Maria Ossowska, Mora/nose mieszczanska, wyd. n, Zaklad Narodowy Ossoliriskich, 
Wydawnictwo PAN 1985, s. 101. 
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nik6w z Antwerpii do Paryza, zeby u mistrzow uniwersytetu uzyskae 
wykladniy potrzebn,! dla rozwi'!Zania skomplikowanych i nie dose oczywis
tych kwestii gospodarczego sumienia. W gry wchodzi nie tylko to, Ze dzis 
wiele zjawisk makroekonomicmych moze wymykae siy jednoznacznej 
ocenie moralnej, nie mowi<!C juz 0 traktowaniu ich w kategoriach moralno
sci osobistej. Idzie rowniez 0 to, Ze pewne zachowania rynku mog,! 
kwestionowae sens gospodarczego etosu. Oczywiscie prawose podmiotow 
gry gospodarczej nie gwarantuje nikomu gospodarczego sukcesu, jdli 
jednak okazaloby siy, ze rynek systematycznie karze zachowania moraine, 
to teza 0 przystawalnosci etyki gospodarczej i praw rz'!dz'!cych rynkiem 
musialaby ulec zawieszeniu. Dlatego tez nieZVv'ykle zainteresowanie budz,! 
fenomeny niestabilnosci cen i produkcji. CZysciowo zdumionym kazno
dziejskim tonem polskim telewidzom byla premier Margaret Thatcher 
mowila niedawno 0 niernoralnoSci inflacji. "Niezwykle istotn'! kwesti,! 
- pisal Kenneth E. Boulding - jest, czy owe mankamenty powinny bye 
traktowane jako choroby wolnej gospodarki rynkowej, potencjalnie uleczal
ne w ramach instytucji rynkowych, cry tez jako jej zasadnicze cechy 
genetyczne, nieuleczalne bez radykalnego zburzenia samej gospodarki 
rynkowej."lO Niestety, dla nas S,! to pytania stawiane niezwykle z naszego 
punktu widzenia stabilnym instytucjom rynli!Owym, dzialaj,!cym w krajach 
posiadaj,!cych drug,! i okrzepl,! tradycjy gospodarczej cnoty . 

• Od encykliki do konfesjonalu 

Moze wlasnie dlatego, ze niestabilnose instytucji rynkowych w Polsce 
niweczy nadziejy na wypielygnowanie cnot gospodarczych dziyki statys
tycmej zaleinosci miydzy przyzwoitosci,! a sukcesem ekonomicmym, tak 
cZysto oparcia poszukuje siy w Kosciele katolickim. Trudnosci teoretyczne 
schodz,! na drugi plan wobec przekonania, ze moralny autorytet Kosciola 
jest sil'! zdoln'! zmierzye siy ze zdziczeniem, czy tez po prostu brakiem 
obyczajow gospodarczych. Mottern tych nadziei mog,! siy stae zdania 
wyjyte z encykliki Centesimus annus. 

Trzeba podjlJ,c - pisze Jan Pawel II - ogromny wysilek moraInej i gospodar
czej odbudowy krajow, ktore odeszly od komunizmu. Bardzo dl:ugo wypacze
niu u1egaly nawet najbardziej elementame stosunki gospodarcze, a pod
stawowe cnoty zwilj,Zane z dziedzinlJ, Zycia gospodarczego, takie jak praw
domownosc, wiarygodnosc j pracowitosc, zostaly wykorzenione. Konieczna 
jest cierpliwa odbudowa materialna i moraIna, podczas gdy tymczasem 
wyczerpane dl:ugotrwalymi wyrzeczeniami narody domagajlJ, si~ natychnrias
towych, namacaJnych rezultatow dobrobytu i zaspokojenia ich sl:usznych 
aspiracji. ll 

,. Kenneth E. Boulding, /{eligijne podslawy POSlfpu ekonomicmego, w: Religla i ekonomia, 
wyboru dokonal i przeloZyt Jan Grosfeld, IW PAX, Warsmwa 1989, s. 73 . 

11 Ian Pawel H, een/eJimus annus, 27, w: "Dolrumenty Papieskie" nr 5, Augustinum, 
Warszawa 1991, s. 53 
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Niestety, rowniez i te nadzieje wywolujlj, powame wlj,tpliwosci. Projekt, 
ktory moma okreSlie jako ide~ budowania kapitalizmu jakby przy okazji, 
wyramie nawi~zuje do Weberowskiej wykladni purytanskiego sukcesu 
ekonomicznego. Lech Ma:iewski, ekspert ekonomiczny Partii Konserwatyw
nej, pisze nawet 0 "protestantyzacji" katolickiej etyki spolecznej.12 Nie ch~ 
tego wlj,tku rozwijae, zbyt latwo byloby ukazywae slabosci tej metafory. 
Nawet jednak przyjmujlj,c prawa licencji poetyckiej trudno nie zauwaZye, 
jak dluga jest droga od encyklik papieskich do rachunku sumienia, od 
oficjaJnej nauki do konfesjonalu i praktyki duszpasterskiej. Zgadzam si~ 
z MaZewskirn, ze jest to jedyna w Polsce sensowna kontrpropozycja wobec 
liberalizmu, nie s~d~ jednak, by byla to, bior~c pod uwag~ rzeczywistose 
polskiego Kosciola, droga prosta. Cytowana wlasnie diagnoza sytuacji 
krajow wschodniego bloku, dotycz~c Polski, dotyczy takZe katolikow. Nie 
ch~ przyllj,czae si~ do i tak zbyt glosnego choru krytykow, nie we 
wszystkim jednak potrafi~ odmowie im racji. Niektore cechy naszej ducho
wOSci trudno jest pogodzie z ambicjami gospodarczyrni: kolektywizm, 
lekcewazenie wobec cnot gospodarczych, niech~e wobec zmian, idea ex 
oriente lux, choe z pewnoscilj, rzadsze, niz chcieliby tego polscy Katonowie, 
nie daj~ si~ zbye wzruszeniem ramion. 

Na koniec uwaga reakcyjna i nie na czasie. ChrzeScijanin moZe dawae 
swiadectwo wierze w Chrystusa dzialajlj,c w swiecie ekonomii. Jak wiemy, 
zupelne odrzucenie dobr nie bylo nigdy jedyn~ wykladnilj, ewangelicznego 
ubostwa - przeciwnie, przestrzegano przed jego niebezpieczenstwami i tru
demo Jednak wbrew chyciom gospodarczych reforrnatorow zadna ze spole
cznych encyklik nie wyrzucila za burt~ tej drogi do swi~tosci, ktora jest 
najbardziej radykaIn~ afirmacjlj, prawdy 0 pozaSwiatowym charakterze 
chrzescijanstwa. Pustynia, klasztor i Zebracza puszka to otwarte drogi, 
przypominajlj,ce 0 ro:inicy mi¢zy skarbami i Skarbem, bogactwami i Bo
gactwem, krolestwami i Krolestwem. Choe dzisiaj znow trudno w to 
uwierzye przyjacioiom Hioba - swi~tose biznesmena nie musi bye wi~ksza 
od swi~tosci zebraka. 

Dariusz Karlolflicz 

DARIUSZ KARLOWICZ, ur. 1964, absolwent ftIozofli ATK, doktorant w In
stytucie FilozofIi i Socjologii PAN, zajmuje sit( filozofi~ poroej staroi:ytnoki. 

,. Lecb Mai.ewski. Lepiej bye wO/llym i bogalym ... , Gazeta Wyborcza SS (1134), 6-7 man:a 
19')3. 
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TEMATY I REFLEKSJE 


oPOJEDNANIU (2) 


WACLAW HRYNIEWICZ OMI 


POKOJ LUDZIOM ZLEJWOLI 


Nie rna prawdziwego pojednania bez przebaczenia. Prawdziwie przeba
czyc moze tylko ten, kto doznal krzywdy - ten, kogo dosi~gla ludzka wina; 
ten, kto sam stal si~ ofiarl! zlej woH drugiej istoty. Najwi~ksze prawo do 
przebaczenia winy rna sam pokrzywdzony. Jezus przebacza na krzyi:u 
wszystkim swoim winowajcom i 0 przebaczenie prosi Ojca w niebie: 
"Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzi!, co czynil!" (Lk 23, 34). Podobnie 
uczynil kamienowany sw. Szczepan: "Panie, nie poczytaj im tego grzechu" 
(Dz 7, 60). Ofiara ludzkiej zbrodni potrafi znalezc w sobie zdolnosc i sil~ 
do przebaczenia, wyrzekajl!c si~ wszelkiej mysli 0 zemScie i odplacie. 
Potrafil to uczynic wcielony Syn BoZy, potraftl rowniei: czlowiek, na 
sladuji!c gest swojego Pana i Zbawiciela. Takie przebaczenie jest pojed 
naniem. 

Stanl!c jednak trzeba w obliczu trudnych pytan. Czy czlowiek, ktory 
stal si~ ofi ari! drugiego czlowieka, potrafi pojednac si~ ze swoirn oprawC'!? 
Czy zechce rnu wybaczyc? Czy wszyscy nieszcz~Sliwi tej ziemi zdolaj l! 
kiedys prawdziwie wybaczyc tym, ktorzy ich Zycie uczynili koszmarem? 
Znane nam doswiadczenia ludzi nie zawsze wskazuj l! na odpowiedz cal
kowicie pozytywnl!. H. J. Richards przytacza dwa kontrastuji!ce ze sob!! 
przyklady zaczerpni~te z doniesien prasOwyCh.1 Oto z jednej strony muzul
manska kobieta jest swiadkiem egzekucji mordercy jej syna. Jui zaloiono 
skazancowi p~tl~ na szyjy. Wtem matka zamordowanego zwraca siy 
z prosh!! 0 wstrzymanie egzekucji. Wedle prawa islam skiego jej przebacze
nie wystarczy, aby zawiesic wykonanie wyroku. Jej przebaczenie oznaczalo 

1 Death and. 
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ocalenie dla winowajcy. A oto drugi przyklad. Pewien katolicki biskup 
umieral w szpitalu. Byl bardzo nie lubiany przez podleglych mu duchow
nych i ezysto krytykowany. W swoim ostatnim li~C'ie skierowC'nym z loia 
smierci do przyjaciol pisal: "Chc~, aby wszyscy wiedzieli, ie przebaezylem 
swoim wrogom. Mog~ zapomniec 0 osobistym bolu, poniewai jestem 
chrzescijaninem i biskupem. Ale Bog tak nie wybaezy." 

Kontrast jest ai nazbyt widoezny! Muzulmanka i katolieki biskup 
- dwie roine postawy. Ktora z nich jest wierniejszym odzwierciedleniem 
Boga i Jego ikonll? Ktora jest bliisza duchowi Ewangelii? To prawda, :ie 
i apostol Pawel cz~sto mowil 0 gniewie Boga i Jego sprawiedliwym slldzie. 
W Drugim Liscie do Tesaloniczan (ok. 51 roku) natrafic moma na slowa 
przeraiajllce: 

Bo przeciez jest rzeczf! shlsznf! u Boga odplacic uciskiem tym, ktorzy was 
uciskajf!, a warn, ucisnionym, dac ulg~ wraz z nami, gdy z nieba objawi si~ 
Pan Jezus z aniolami swojej pot~gi w plomienistym ogniu, wymierzajf!c kar~ 
tym, ktorzy Boga nie znajf! i nie Sf! posluszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. 
Jako kar\; poniosf! oni wiecznf! zaglad\; (6lethron ai6nion) (oo .) w owym dniu, 
kiedy przyjdzieoo. (2 Tes 1, 6-10) 

Ten sam apostol pisal potem do Rzymian (lata 58-60), z Jakie innym 
spojrzeniem na ostateczne losy grzesznych ludzi: "Albowiem Bog oddal 
[dos!.: zamlmlll, synekleisen] wszystkieh nieposruszenstwu, aby wszystkim 
okazac swe milosierdzie" (Rz 11, 32). 

Obydwa listy dzieli odst~ okolo dziesi~ciu lat. Przyszly nowe doswiad
czenia i nowe przemyslenia, bardziej dojrzale i spokojne. Widac to jui 
w Pierwszym Liscie do Koryntian (lata 56-57), z jego wizjll powszechnego 
pojednania: "A gdy jui wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn 
zostanie poddany Temu, ktory Synowi poddal wszystko, aby Bog byl 
wszystkim we wszystkich" (l Kor 15, 28). 

Zmienil si~ sposob patrzenia. Pojawily si~ akeenty, ktorych wezdniej 
trudno si~ dopatrzec. Jest to jui Pawel gotowy wyrzec si~ wlasnego 
zbawienia dla nawrocenia swoich braci lzraelitow (por. Rz 9,3). Nie wolno 
pomijac teg6 wymiaru przemiany w ludzkim dojrzewaniu mysli apostola. 
Czlowiek jest istotll zmieniajllcll si~ pod wplywem nowych doswiadczen. 
"Zyc to zmieniac si~" - pisal w jakims momeneie Zyeia kardynal J.R. 
Newman. 2 

Pytania jednak powracajll. Czy miliony pomordowanyeh Zydow b~dll 
w stanie wybaczyc zbrodni~ ludobojstwa Hitlerowi? Czy ofiary sowieekieh 
lagrow znajdll wewn~trznll sil~ do pojednania ze swymi okrutnymi opraw
cami? Czy Oswi~cim i Kolyma nie Sll symbolem zla ezasow, dla ktorego nie 
ma przebaezenia? Czy niezliczona rzesza nieznanych ofiar tej ziemi w cillgu 
wiekow zechce pojednac si~ ze spraweami swoieh cierpien? Czy potrafill 
kiedys wszyscy razem spiewac "piesn nowll" ku ezci Chrystusa, ktory 
krwill swojll nabyl Bogu ludzi "z kaidego pokolenia, j~zyka, ludu i naro

1 0 rozwoju doktryny chrzekijaftskiej, ttum. J. W. Zielinska, Warszawa 1957. s. 65. 
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du" (Ap 5, 9)? Czy zdolaj11 powtorzyc slowa Iezusa na krzy:iu: "Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedz11, co czyni11"? 

Odpowiedzi na te i tym podobne pytania szukac naleZy w najszlachet
niejszych porywach i odruchach ludzkiego serca. Pokrzywdzony i ponizony 
czlowiek jest zdolny do przebaczenia juz tutaj, na ziemi, w mroku wiary, 
kiedy poznanie jest tylko cz11stkowe (por. 1 Kor 13, 12). Swiadcz11 0 tym 
przejmuj11ce modlitwy ludzi przdladowanych i udr~czonych nadmiarem 
cierpienia. Modlitwa odslania prawdziwe wn~trze czlowieka. Nie jest 
jedynie swiadectwem racjonalnej i abstrakcyjnej mysli. Ukazuje najgl~bsze 
uczucia, pragnienia i nadzieje. Jako taka stanowi niezwykle "miejsce 
teologiczne", tym bardziej wartosciowe, Ze wyrosle w konicretnej sytuacji 
krzywdy i cierpienia. 

W archiwach jednego z niemieckich obozow znaleziono wstrz11saj llCY 
tekst modlitwy deportowanego Zyda 0 nieznanym nazwisku. Tui; po II 
wojnie swiatowej ta bezimienna i pozbawiona tytulu modlitwa trafila do 
r11k Zyj11cego na emigracji rosyjslciego filozofa, Mikolaja Bierdiajewa. 
Przechowywal j11 z pietyzmem, gdyz odzwierciedlala cos z jego wlasnej 
postawy duchowej wobec problemu zla i cierpienia. Tekst modlitwy 
w j~zyku rosyjskim przekazal Bierdiajewowi jeden z bylych wi~Zni6w 
obozu w Dachau lub w Oswi~cimiu; twierdzil, ze jej autor zgin11l w tyrnZe 
obozie. K. Pomerancev otrzymal modlitw~ od szwagierki filozofa, Evgenii 
Iudifovny Rapp i opublikowal w 1985 roku.3 W cztery lata p6Zniej zostala 
zamieszczona we francuskim dzienniku "La Croix".4 Iej przeklad naj~zyk 
polski opublikowal najpierw Andrzej Drawicz w oparciu 0 tekst rosyjski 
przechowywany przez Bierdiajewa5, a nast~pnie "Znak" (nr 419-420) na 
podstawie tekstu francuskiego. Obydwie wersje nieznacznie tylko r6Zni11 si~ 
mi¢zy sob11. 010 w moim przekladzie ten wstrzllSaj11cy dokumen t napisa
ny w obliczu smierci, tchn11CY pogodn11 ufnoSci11 i nadziej11 na ocalenie 
wszystkich, tam ludzi zlej woli: 

Pok6j wszystkim ludziom zlej woli! Niech b\ldzie polozony kres ws:zelkiej 
zemscie, wszelkim wezwaniom do karania i odwetu. Pr:zes~pstwa pr:ze
kroczyly ws:zelkie miary i granice ludzkiego pojmowania. Zbyt wielu jest 
m~:zennik6w. 

Dlatego, 0 Panie, nie kladi naszych cierpien na wadze Twej sprawiedliwoSci 
i nie obcilli:aj nimi katow, aby nie zostali pociuni~ do strasmej odpowiedzial
noSci. Odplac im inaczej. Nie! Policz na korzySC blOw, donosicieli, zdrajc6w 
i wszystkich zlych ludzi cale m~two i duchoWll sil~ innych, ich pokor~, ich 
podnioslll godnosc, ich nieustanne wewn~trzne cierpienie, ich niezlomnll 
nadziej~, ich uSmiech osuszajllCYlzy, cal!l ich milosc, wszystkie ich udr~czone 
serca, kt6re pozostaly silne i peine ufnosci w obliczu Smierci, a nawet w samej 
smierci. Talc, nawet w chwilach najwi~kszej slabosci! 

Wszystko to, 0 Panie, niech b\ldzie policzone przed Tobll dla odpuszczenia 
grzech6w - jalco okup, dla zwyci~stwa prawdy. Niech b\ldzie policzone przed 

• ..Kontinent" 1985, or 44 (na tylnej oldadce). 

4 ..La Croix" z 10 paidziernika 1989. s. I I. 

J A. Amsterdamski. A. Drawicz, Lysenko i 1cosmopolicl. Warszawa 1989. 8. ~5. 
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Tob~ wszystko, co dobre, a nie co zle! A w pami~ naszych wrogow niech 
pozostaniemy nie jako ich ofiary, nie jako koszmar, nie jako przerai:enie 
w obliczu upiorow, lecz jako pomocnicy w ich dfl,:ieniu do wyzwolenia sit{ 
z opc:;tania spowodowanego zbrodniczymi namit{1nosciarni, kt6rzy tylko tego 
od nich oczekuj~. 

Kiedy zas wszystko sic< SkOllCZY, niech bctdzie nam dane rye jak ludziom 
wsr&! ludzi. I niech na naszej biednej ziemi zapanuje mow pokoj - dla ludzi 
dobrej wo1i i dla wszystkich innych. 

Jest to swiadectwo niezwykle. Czlowiek, ktory wiele wycierpial z woli 
innych ludzi, zdolny jest do pojednania. Z niezwykl~ sil~ i prostot~ wyraia 
przed obliczem Boga swoje pragnienie przebaczenia wszystkim "ludziom 
zlej woli" . Co wi~ej, staje si~ ich wstawiennikiem przed Bogiem, pomoc
nikiem samego Boga, wspoluczestnikiem Jego radoSci z pojednania ludzi. 
Dar Bozego pokoju moZe w6wczas zagoscic w sercu wszystkich pojed
nanych. 

Waclaw Hryniewicz OMl 

WACLAW HRYNJEWlCZ OMI, ur. 1936, profesor dr hab., kierownik katedry 
teologii prawoslawnej w Instytucie Ekumenicznym KUL, zajmuje sic< teologi~ 
starorusk~, chrzekijansk~ teologi~ paschaln!b soteriologi~ i eschatologill prawo
slawnll. Kierownik dzialu Teologia interkonfesyjna w Encyklopedii Katolickiej. Opu
blikowal ponad 300 pozycji, waZniejsze publikacje ksillZkowe: Rola Tradycji w inter
pretacji teologicznej (1976), Chrystus, nasza Pascha (1982), Nasza Pascha z Chrys
tusem (1987), Die altrussische Passatheologie und Osterspiritualitiit. Liiden
scheid-Lohetal (1987), Nadzieja zbawienia dla wszystkich (1989), Bog naszej nadziei 
(1 989), Pascha Chrystusa w dziejach czlowieka i wszech.§wiata (1991), Koscioly 
sioslrzane. Dialog kalolicko-prawoslawny 1980-1991 (1993), Staroruska leologia 
paschalna w Swielle pism Cyryla Turowskiego (1993), Sw. Cyryl Turowski. Homilie 
paschalne (przeklad z j~yka staroslowianskiego i komentarz, 1993). 
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ROMANS ZGOMBROWICZEM 


• 	 Ja.n Blonski, Forma, imiech i rzeczy ostateczne. Studia 0 Gom
browiczu, Wydawnictwo Znak, Krakow 1994, ss. 281, 3 ntb 

Zgrabny tom Blonskiego gromadz'!cy jego teksty 0 Gombrowiczu - ze 
swietn,! okladk,! Wojciecha Kolyszki - to ksi'!Zka, ktor,! trudno zrecen
zowae po prostu, tak jak inne "monografie-skladanki" powstale w toku 
wieloletnich studiow nad jakims pisarzem. Bo i cOz z tego, ze streszcz~ 
pogl<!,dy Blonskiego, to czy cwo chwal,!c lub gani,!c? Ouch tej ksi'!ili gdzie 
indziej polata, bo tez autor nie jest szeregowym wyrobnikiem krytyczno
literackiego fachu, a jego studia 0 Gombrowiczu to nie zebrane razem 
przyczynki, ktore chowaly si~ wczesniej - nikomu nie znane - po czasopis
mach i ksi~gach zbiorowych. Jest inaczej, bo Blonski by! mentorem 
i nauczycielem niejednego pokolenia "gombrowiczologow" (my z niego 
wszyscy - chcialoby si~ rzee), a jego teksty to elementarz, na ktorym 
wychowywal si~ kaZdy adept polonistycznego fachu. 

Kiedy zatem otwieram ksi,!Zk~ Blonskiego, rozpoznaj~ (czasem przero
bione i pod innyrni tytulami) szkice swietnie znane, ktore czytalem przed 
laty, przygotowuj'!C magisterium, a potem doktorat 0 "grze w Gom
browicza". To przede wszystkim swietne studium 0 Gombrowiczu, ktore na 
lata wytyczylo sposob rozumienia tego autora, to Gombrowicz i Dante, 
Historia i operetka, Gombrowicz a ethos szlachecki - artykuly wprowadza
j,!ce kolejne Gombrowiczowskie tematy w swiadomos6 polskich czytel
nikow, pozbawionych jeszcze wowczas dost~pu do dziel pisarza. Blonski 
rozbudowal je, uzupelnil 0 teksty po:btiejsze, nadal wszelako stanowi,! one 
trzon rozwazan, zespol swietnych pomyslow, woko! ktorych owijaj,! si~ 
nast~pne analizy. Ale Blonski jest takZe pilnym czytelnikiem prac po
wstalych po:btiej, nieldedy pod jego wplywem lub z jego inspiracji. Kon
frontuje wi~ z nimi wlasne teksty, wchodzi w dialog, dopisuje nowe uj~a. 
W ten sposob rodzi si~ paradoks, ze ksi<!Zka, ktora w swej warstwie 
pierwotnej i najstarszej byla sp!onk'! wyzwalaj,!c,! dyskusj~ i ruch mysli, 
jest jednoczesnie - jako calose - tej dyskusji rekapitulacj,! i podsumowa
niem. Mamy tu do czynienia ze swoist'! summq "gombrowiczologii", 
dzielem streszczaj,!cym w sobie histori~ powstania i rozwoju pewnych 
interpretatorskich idei, ktore do dzis nam w lekturze sruz'!. 

Jak wi~ czyta Gombrowicza Blonski? Przede wszystkim nie stara si~ 
bye nazbyt "uczony", nie zagl~bia si~ w tekst zbrojflY w skalpele modnych 
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w danym czasie metodologij. Strukturalizm, hermeneutyka, psychokryty
ka, metody socjologiczne - wszystko to jest tam jakos w tIe obecne, ale nie 
narzuca si~ nigdy i nie wychodzi na pierwszy plan - st¥! godna uwagi 
jednolitose krytycznego stylu, jego - tak u Bloriskiego zawsze widocma 
- osobista sygnatura. "Staralem si~ raczej pozostae blisko tekstow - wy
maje autor we wst~pie - rozjasniae stopniowo najwa:.i:niejsze dziela.. . Jakie 
to podejscie dalo wyniki, nie mnie s~dzie. Mysl~ jednak i dzisiaj, Ze 
Gombrowicz powiesciopisarz, dramaturg i diarysta s~ swiadomymi literac
kimi wcieleniami pisarza, ktory manipuluj~c gatunkami, odslanial jedno
czesnie rozmaite aspekty wlasnej oryginalnosci." A zatem: "poprzez tekst 
do osoby tworcy" - takie zdaje si~ bye w istocie credo Bloriskiego jako 
czyte1nika Gombrowicza. Osobliwosci stylu, formy, kompozycji zdaj~ si~ 
interesowae go w tej jedynie mierze, w jakiej prowadz~ do odkrycia cech 
szczegolnych osobowoSci pisarza. Jaki:e to jednak robie? 

Zaskakuj~ce, jak niekiedy pros to dziala u Blonskiego mechanizm 
lektury: bierze tekst i czyta go akapit po akapicie, podkreslaj~ momenty 
szczegolnie intryguj~ce. To objaSnia ukryte sensy i relacje wynikania 
pomi¢zy poszczegolnyrni scenami, to na odwrot - obnaia paradoksy, 
dziwacznoSci i groteskowe absurdy. Blonskiego szkola czytania to zatem 
na pozor cos przeciwnego strukturalistycznym procederom ci~cia tekstu, 
skladania go wzdluz osi symetrii, wykrywania bytuj~cych synchronicznie 
opozycji - naSladuje ona raczej proceder zwyklej lektury, z jej zaskoczenia
mi, zdziwieniami, zmianami zapatrywan i odrzucaniem kolejnych hipotez 
interpretacyjnych. Tak wlasnie czyta Blonski Ferdydurke, tak - osobno 
- Filidora i Filiberta dzieckiem podszytego, tak Slub i Operetk(!. Ale po tej 
pierwszej, niejako zwyczajncj i prostodusznej lekturze nast~puje zaraz 
druga, ktora jest prob~ obnai:enia "rzeczywistej trdci" przygoo J ozia, 
Henryka czy Albertynki. Odslania si~ wtedy drugie dno literackich awan
tur, wywoo ukryty i "mowa tajemna" Gombrowiczowskich symboli. 
A zatem prowadzi nas w koncu Blonski do struktury opowieSci - tyle ze 
jego metoda nie pol ega na obiektywizacji badanego materiaru, ale jakby na 
odwrot - na jego sub iektywizacji , przepuszczaniu wci~ na nowo przez 
medium wlasnego, rozumiej~cego podmiotu, na powtarzaniu po wielekroe, 
na coraz wyzszych pi~trach abstrakcji aktu lektury, wraz z nieodl~mym 
odeli wzruszeniem, zdziwieniem, zachwytem. 

Dobrze jest zatem czytae wraz z Blonskim, bo to przeZycie nie tylko 
intelektualne, ale tez nasycone emocj~ i estetyczn~ przyjemnoSci~. "Tekst 
nie czytany, nie kochany Oub nie dra:.i:ni~cy!) przestaje si~ mienie maczenia
mi - pisal wszak w Romansie z tekstem - Traci smak, blask, gI~bi~, 
przestaje opalizowae i wieloznaczye ( ...) Czlowiek we lzach widzi ile, ale 
czlowiek bez serca nie widzi nic." A Gombrowicza nie sposob czytae 
dobrze z chlodem w sereu, bez osobistego zaangai:owania, nie sposob pisae 
o nim bez proby chociaz dorownania mu w domenie stylu. 

Ale i "szkolna" , drobiazgowa lektura kolejnych pozycji Gombrowicza, 
pracowite streszczanie fabuly rna tald:e jakis - niewidoczllY dla dzisiejszego 
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czytelnika - sens. Pierwsze szkiee B10Ilskiego ukazywaly si~ przeciez, jak siy 
rzeklo, w czasach, kiedy teksty Gombrowicza albo nie istnialy w obiegu, 
albo byly antykwarycznym rarytasem. KIytyk musial wi~ najpierw opo
wiedziec - bezstronnie, dokladnie - 0 czym traktuje ksi~ka, zacytowac jak 
najwiyeej, wprowadzic w klimat, styl, jyzyk utworu. Widoczne Sl! te wysilki 
przede wszystkim w szkicu 0 Operetce, we fragmentach dotycZlj,cych 
Gombrowicza "rozprawy z Dantem". Bylyz wiyc teksty Blonskiego "prze
mytnictwem"? Niby nie, bo trudno w nich znalezc treSci otwarcie politycz
ne, w istocie przeciez tak - bo wprowadzaly czytelnika w swiat suwerennej 
jednostki, zapoznawaly z jej problemami, uczyly szacunku dla niepod\eg
Iego gestu i intelektualnej odwagi. 

Widac juz, dlaczego za eel najwamiejszy uwaza Blonski dotarcie przez 
tekst, jego formy i styl intelektualny, do osobowosci pisarza. To ona jest 
bowiem zasadniczym bodaj dzielem i wartoscil!, jakl! rna Gombrowicz do 
zaofiarowania czytelnikom (caJkiem odwrotnie niz mniemal Kwinski, 
ktory wlaSnie 0 sob y tworcy probowal ponizyc i pognybic, przyznajl!c mu 
niejakl! zr~znosc jako pisarzowi). Cel "pedagogiczny" esejow Blorukiego 
- w najszlachetniejszym sensie tego slowa - nie daje siy oddzielic od 
intelektualnych fascynagi. Ale na tym, rzeez jasna, nie koniec. Gom
browicz nie jest bowiem jedynie wytworCl! "przedmiotow sztuki", kt6re 
poddawalyby siy jakiejs obiektywizujl!cej analizie, ale niejako dynamicz
nym lustrem, w ktorym przegll!da si~ epoka i jej konflikty. ZajrzeC tworcy 
w gll!b duszy - to w istocie przychwycic konwulsje wsp6lczesnoSci, jej 
przepychy i n¢ze na gorl!cym uczynku. 

Spojrzmy, jak Blonski do tego dochodzi - stopniowo i, rzee moma, 
metodycznie. Najpierw opisze wi~ "dialektyky odrzucenia i przyswojenia" 
- osobliwl! metody, z pomoCl! ktorej Gombrowicz wchlania swiat, jego idee 
i koncepty, przerabiajl!c je na budulec wlasnego ,ja". To b¢zie centraina 
teza wczesnego szkicu 0 Dzienniku: najpierw opisuje utwierdzanie ,ja", 
przeciwstawianie go kosmosowi, kulturze - a potem proceder, w trakcie 
ktorego to, co odepchniyte, wkracza na powr6t w obryb osoby, staje siy 
niepostrzeZenie jej czyscil!. Na tej zasadzie przyswaja sobie Gombrowicz 
filozofie i wiary XX stulecia. Jest przecie po trosze (i przez zaprzeczenie) 
"katolikiem", "marksistj,", "egzystencjalistl!" czy "strukturalistl!". Dzis byl
by z pewnOScll! "postmodernistj," i "dekonstrukcjonistl!" - 0 tyle przynaj
mniej, 0 ile ruch mySii i przemiany swiata musialy przezen przechodzic 
i domagae siy osobistej reakcji. Ale przyjmuje w siebie takZe balast tradycji, 
jest/bywa "szlachcieem polskim jak siy patrzy" (Gomhrowicz a ethos szlache
cia), kiedy indziej znow (na pozor ka~ kolegow-pisarzy) poczyna recyto
wac obsesje literatury mi¢zywojnia (Gomhrowicz a titeratura dwudziestolecia). 

Jeszcze ciekawiej wygl~a to w analizie dramatow: stub w uj~u 
Blonskiego to utwor calkowicie "wewnytrzny", rozpisanie na role nie 
w pelni uswiadornionych kompleksow, ktore wyrazic rna - i moZe przez to 
u\eczyc - oniryczny teatr jaini ("stub" jako tragedia psychoanalityczna). 
A zatem znow swiat zewnytrzny ulega zwiniyciu i,przygll!damy siy osobie 
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glownego bohatera, w ktorym tkwi cala tajemnica. Dziwaczne dose: 
Blonslci sklonny bylby s¥izic, ze tajemnica owa jest glownie libidalnej 
natury - ja w wi~kszym stopniu widzialbym tu wplyw bistorii, ale znow, 
tak czy owak, wpatrujemy si~ w zawiklan'! dusz~ bohatera. W jami - tyro 
razem Albertynlci - odbije si~ zreszt'! rewolucja, jej kl~ska i nadejscie 
nowych czasow w Operetce. A Historia dostarczy - w postaci modelu 
"dramatu rodzinnego" - j~zyka, ktory pol'!czy w swej syrobolice zarowno 
konwulsje bistorii, jak prywatne dzieje indywiduum. 

Zainteresowanie 0 sob,! - Gombrowicza, jego bohaterow - prowadzi 
wi~ u Blonslciego prost,! drog,! do rekonstrukcji pewnej calosciowej wersji 
uniwersum, a zbior tekstow krytycznoliterackich staje si~ prywatn,! histori,! 
poznania czlowieka i swiata - a tez i nasz'! bistori,!, przynajmniej 0 tyle, 
o ile na tekstach pisarza i jego krytyka jestdmy wychowani. 

Ma taka konstrukcja ksi'!i:lci pewn,! wad~: trudno z ni,! mianowicie 
dyskutowac, bo jest po prostu dokumentem, zapisem przeZycia, przed
ruzonym 0 przeZycia dalsze - swoich pierwszych, sprzed lat, czytelnikow. 
Promo wi~ spierae si~, i:e na przyklad Pornografza czy Kosmos zasrugiwaly
by na lepsz,! ocen~, a "sprawy ostatecme" u Gombrowicza - na nieco 
dluZsz,!, bardziej rozbudowan,! dyskusj~. KaZda innowacja zepsuje bowiem 
ten dokumentainy walor analiz Blonslciego, zmieni ich ksztah estetyczny, 
ktory dzis - tak jak literaclcie dzielo - taki:e powinien podlegae ochronie. 

Gombrowicz jest osobliwym pisarzem. Jedni czytelnicy z lektury jego 
utworow wynosz'! wewn~trzn,! konsolidacj~, rozeznaj,! si~ w regulach gry, 
jak,! z nimi pisarz wiedzie, dowiaduj,! si~ na koniec czegos istotnego 0 sobie 
i swiecie - innym pozostaje z lektury sieczka slow bez wyramego zwi¢u, 
przeswiadczenie, ze zostali oszukani, zlapani na haczyk przemyslnej mis
tyfikacji. Dziwaczny paradoks zawaZyl na tym, Ze w ostatnich latach na 
rynku prac gombrowiczologicznych obecne byly glownie dziela autora 
nalez'!cego do tego drugiego typu odbiorc6w: slawetne "studia portreto
we" Tadeusza K~inskiego. Jego wywody pokazuj,!, jak w istocie trudno 
rozeznac si~ w meandrach Gombrowiczowslcich gier komus, komu nie 
przychodzi w sukurs swietna inteligencja, krytyczna dociekliwosc, cala 
intelektualna biografia, a przy tym jeszcze wzruszenie badacza, ktory musi 
nielciedy zatrzymac si~ nad lektur,!, by przetrze6 chusteczk,! zamglone szkla 
okularow. Moze wi~ naprawd~ milosc w krytycznoliteraclcim fachu wi~ej 
potrafi dokazac niz niech~ i zawisc? I czyz nie za to cenic naleZy 
Blonslciego romanse z tekstem? 

lerZ)' larzrhski 

JERZY JARZ~BSKl, ur. 1947, dr hab. w Instytucie Filologii Polskiej UJ, historyk 
literatury. Wydal: Gra w Gornbrowicza (1982), Powiesc jako oulOkreacja (1984), 
Zufall und Ordung zurn Werk Stanislaw Lerns (1986), W Polsce czyli wsz(!dzie (1992), 
opracowanie krytyczne pism Brunona Schulza w Bibliotece Narodowej (1989), 
Czytanie Schulza (red., Krakow 1994). WspOlredaktor "Tekstow Drugich". Pub
likowal m.in. w "Odrze", "Kresach", "Tygodniku Powszechnym", "Na Glosie". 
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POCHWALA MALARSTWA 


• Joanna Pollak6wna, Mysiqc 0 obrazach, PAVO, Warszawa 1994 

Ostatnia ksi'!zka Joanny Pollakowny jest zbiorem esejow 0 malarstwie. 
Obejmuje glownie teksty, ktore od kilku lat ukazywaly siC( na larnach 
rozmaitych czasopism. W wiC(kszosci S,! to zatem szkice znane, ale oczywis
cie zaprezentowane jako czC(sci jednej calosci zyskuj,! inny wymiar. 

Autorka - historyk sztuki, eseistka, poetka - znana przede wszystkim 
jako milosniczka tworczosci plastycznej i pisarstwa Jozefa Czapskiego, ale 
tez badaczka polskiego malarstwa okresu mi~zywojennego (FormiSci , 
1972, Malarstwo polskie mi~dzy wojnami 1918-1939, 1982 - to jej naj
donioslejsze prace z tego zakresu), w niewielkim tomiku MySlqc 0 obrazach 
odkrywa przed czytelnikiem swoje nieco inne zainteresowania. Wzi'!wszy 
na pocz'!tek pod uwagC( ogolny charakter zbioru, trzeba powiedziee, ze 
w odr6mieniu od prac wyzej wymienionych nosi on znamiC( staran 0 wy
wi,!zanie siC( z obowi,!zkow jak najbardziej prywatnych. Takie ksi,!zki pisze 
siC( glownie dla siebie. Nie znaczy to, by powstawaly bez swiadomosci 
istnienia potencjalnego czytelnika, jego uczestnictwa w lekturze, ale rodz,! 
siC( raczej z potrzeby uporz4dkowania wlasnych refleksji, mys!i 0 konkret
nym zdarzeniu, artyscie, dziele. 

Joanna Pollakowna wybrala dziela fascynuj,!ce. CzC(sto na pozor malar
sko skromne, pozbawione feerycznosci barwnej , maj,! w sobie tc( tajemnicC(, 
ktora gwarantuje widzowi autentyczne obcowanie ze Sztuk'!. S,! to zara
zem obrazy r6Znorodne. Pierwszy szkic dotyczy Chardina, ostatni - Leben
steina. Pomiydzy nimi: Cotan, de la Tour, Zurbaran, Redon , Spychalski, 
Czap ski , de Stael, Nowosielski. Przed narni obrazy dobrze znane i te 
caUdem zapomniane. rch prostota, na swoj sposob ostentacyjna, wydaje siC( 
naturalna i urzekaj,!ca. Podkreslaj,! j,! tytuly plocien; zarazem skupiaj,! 
i umiejscawiaj,! one uwagC( widza w gr an i c a ch obrazu, a nie odsylaj,! 
po z a nie (w taki sposob, jak dzieje siC( to ch06by i przede wszystkim 
u surrealistow). Uzywaj,!c slow autorki z eseju 0 malarstwie de Staela, 
moma chyba powiedziee, Ze na ogol dziela, ktorym poswiC(ca uwagC(, 
stanowi,! "ekstrakt widzialnego" , odnosz'! siC( do tego, co fizyczne, kon
struuj,!c czy teZ statuuj,!c jednoczesnie sarnoistne, ponad-fizyczne byty. Nie 
bez przyczyny tekst dotycz'!cy plotna Nowosielskiego poprzedza motto 
- zdanie Pawla F1orenskiego: "A przeciez malarstwo w ogole jest czyms 
wiC(Cej lub czyms mniej niz one sarno" . Te slowa i poprzednia uwaga 
w sposob oczywisty inaczej odnosz'! siC( do opisywanego przez PollakownC( 
pejzaru Nowosie1skiego, inaczej zas do martwych natur Chardina, Cotana 
czy Nachta-Samborskiego i de Staela, do Sw. 16zeJa Cieili de la Toura 



i Sw. Franciszka Zurbarana, wreszcie - do kwiatow Redona oraz figur 
Lebensteina. 

Juz na pierwszy rzut oka widac, ze lista obejmuje dziela, ktore zdradza
j,! romoraki stosunek ich autorow do tak zwanej rzeczywistosci potocznej. 
Jedne - jak plotna Czapskiego - to wow'! rzeczywistosc zapatrzenia, 
obrazy jakby zrodzone z uleglosci wobec niej, z poddania, inne - martwe 
natury Nachta - wynikaj,!, zda si~, z proby wydobycia esencji, sublimacji 
tego, co w niej istotne, natomiast animalne figury Lebensteina (i:eby 
pozostac przy malarzach polskich) w ostatnich kilkudziesi~ciu latach 
powstaj'! raczej z naddania, z fascynacji kultur'l (tworczosc B6cklina, 
Fiisliego). A jednak w analizach tych i pozostalych wybranych dziel 
Joanna Pollakowna eksponuje wspolny dla nich w'!tek. 

I tak w rozpoczynaj'lcym tom eseju 0 Marlwej nalurze z miedzianym 
kociolkiem Chardina czytamy 0 "modlitewnym zapami~taniu si~ [maIarza] 
w paru barwnych formach", 0 "gwarancji ladu wyzszego", 0 "spojni 
form", ktora "zostala domkni~ta trwaIe na ( ... ) wiecznosc". Tekst drugi 
(pod wiele mowi'lcym tytulem: Spizarnia mislycma) poswi~cony Martwej 
nalurze z pigwq, kapuslq, melonem i og6rkiem namalowanej przez Cotana 
w Toledo mi~dzy 1600 a 1603 rokiem (zatem w czasie - mowi'lc slowami 
autorki - "roriarzonej religijnosci") jest analiz'l obrazu, ktory - podobnie 
jak Kard i marchwie tego samego artysty - "zdaje si~ przekazem i1uminacji, 
jasnego ekstatycznego widzenia cal 0 sci". Natomiast w zakonczeniu eseju 
o Sw. J6zefie Ciesli de la Toura czytamy: "Dopiero swiatlo wyjawia 
mistyczny sens tej sceny: swiatlo doslowne, bij'lce od zapaIonej swiecy 
i uswi~aj'lce swiatlo Boskiej Obecnosci". Zas rozwazaniom na temat 
jednego z dw6ch namalowanych w tym samym - 1639 - roku przez 
Zurbarana "wizerunkow" sw. Franciszka (w "ciemnozieionej pustce" 
kl~zy znieruchomialy mnich pozbawiony atrybutow, jesli pominiemy 
Iudzk'l czaszk~ przyciskan'l dlonmi do piersi) towarzysz'l fragmenty dziel 
sw. Teresy od Dzieci'ltka Jezus i Kwialk6w sw. Franciszka z AsyZu. 
Zestawiaj'lc z nimi obraz Zurbarana, autorka odczytuje w nim "bol, 
w ktorym spelnia si~ apogeum mistycznej ekstazy". 

Nie przytaczam tych opinii po to, by zgodzic si~ z nimi b'ldz je 
podwaiyc; pragn~ raczej wskazac sciezki, ktorymi biegnie my s I J oanny 
Pollakowny. Zadanie jest 0 tyle frapuj'lce, ze wybrane przez ni'l dziela S'l 
- jak wspomnialam - pod wieloma wzgl~ami odmienne, rMni je chocby 
to, ze powstawaly w innych epokach. 

Po wymienionych tekstach zamieszczono w ksi'lzce esej 0 sztuce Redo
na. Odwoluj'lc si~ do pism znanego w koncu XIX wieku astronoma 
i przyrodnika CamiIle'a Flammariona, autorka podkreSla roI~ wizerunku 
oka w tworczosci Redona: z uwagi na - wedlug Flammariona - "dwoist'l, 
duchowo-cie1esn'l natur~ oka" i precyzyjn'l budow~ byloby ono uosobie
niem "organizuj'lcej wszechswiat Boskiej Sily". Potwierdzenie takiej wyldad
ni kompozycji malarza Pollakowna odnajduje w jego wypowiedziach i notat
kach, ktorych fragmenty przytacza. Jest to uzasadnione tym, ze wlaSnie 
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w dzienniku artysty moma natrafic na rownie wyraziste jak w obrazach 
"slady metafizycznej intuicji i mysli 0 sprawach ostatecznych" zakorzenio
nej mi¢zy innymi w przeZyciu hinduizmu. 

Kolejn,! cz~c ksi,!i:ki - z jednym wyj'!tkiem (de Stael) - obejmujl! 
rozwaiania na temat sztuki polskiej. Precyzja ciszy to esej 0 malarstwie 
Jana Spychalskiego. Stanowi on - podobnie jak tekst 0 Redonie - proby 
przyjrzenia siy juz nie jednemu dzielu artysty, a calej jego tworczoScl. 
Autorka czyni to z koniecznosci niezbyt obszernie, ale udaje jej siy 
wystarczaj,!co przekonujllco zarysowac najistotniejsze w'!tki tej sztuki. 
Pojawiajll siy cytowane fragmenty listow Spychalski ego do przyjaci61 
i przytoczenia wypowiedzi Giorgia de Chirico, w tym tak:ie poswiyconych 
Morandiemu - "malarzowi glybokiego mistycznego skupienia". Te ze
stawienia - 0 czym naleZy wspomniec - opatruje Pollakowna zastrzezenia
mi, ale jej uzasadniona sklonnosc do lllczenia dziela Spychalskiego z "ma
larstwem metafizycznym" owocuje mi¢zy innymi uwagami 0 "pustce 
kontemplacji" w jego obrazach. JednoczeSnie owe w'!tpliwosci podkrdlaj,! 
zagadkowosc dorobku poznanskiego artysty. Zwartosci'l, w tej niejedno
rodnej calosci wyroinia siy "Jakubowa seria" - grupa dziel z lat 1945-46 
w spos6b mniej czy bardziej jawny (zob. chocby tytuly: Uczta, Kompozycja 
z namiotem, Walka Jakuha z Anioiem, Sen Jakuhowy) odworujllCych siy do 
los6w biblijnego Jakuba. Podsumowujllc swoje rozwazania taki:e 0 tych 
obrazach, Joanna Pollak6wna pisze, :ie Sll "wypelnione ( ... ) cisZ(! skupione
go ludzkiego milczenia, w ktorej z wolna, tajemniczo otwieraj,! siy zawory 
innego wymiaru". 

Autorky ksillili bez w'!tpienia interesuj,! malarze osobni, stojllCY 
z boku. Nawet tacy, jak Czapski czy Nacht-Samborski, kt6rzy za mlodu 
byli czlonkami grupy artystycznej 0 wyrainym programie, nie pojawiajll siy 
tu jako jej reprezentanci. RozwaZania (Ol.fnienia i medytacje) 0 Czapskim 
pozwoly sobie tu odnotowac gwoli prawdy bibliograficznej, bowiem zar
liwy stosunek Joanny Pollak6wny do tego malarstwa zainteresowanym jest 
znany. Dobrze go zresztll ilustruj,! uwagi 0 Czapskim jako "czlowieku 
Zyjllcym w przeczuciu glybszego wymiaru rzeczywistoSci". 

Wystawy i wydawnictwa ostatnich lat przyczynily siy do tego, ze dzisiaj 
nazwisko Czapskiego szybciej i trafniej kojarzy si y z konkretem dziela niz 
nazwisko Nachta-Samborskiego, kt6ry cale Zycie sp¢zil w Polsce. Zmarly 
dwadzieScia lat temu malarz uprawial sztuky na pierwszy rzut oka 
nieefektownll, zgrzebnll, troche;; moze tak, jak siy przygotowuje gleby pod 
zasiew: mozolnie, z determinacjll, ale przeciez nie mechanicznie, lecz 
w pelni odpowiedzialnie powtarzajllc te same czynnosci w uSwiycajllcym je 
rytmie. Sztuka Nachta nigdy nie "przebila siy" do publicznoScl. On sam nie 
chcial pokazywac obraz6w ani 0 nich mowic. Dopiero posmiertna (1977) 
wystawa pozwolila choc po czysci zrozumie6 pow6d takiej decyzji: ,,Jestem 
z dala od was, ktorzy chcecie bye przede wszystkim nowoczeSni" 
- m6wil poprzez swoje obrazy. W dobie multimedialnej, migotliwie zmien
nej rzeczywistosci artystycznej lat 70. jego pl6tna szokowaly prostot'! 
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i zdawaly si~ nid mialo, 'acz dobitnie napominac "prorok6w" gloszllcych 
smierc malarstwa lub przepowiadaj llcych rychly jego koniec, zdawaly si~ 
przestrzegac przed falszywymi proroctwami, Cal'!: tw6rczosc Nachta p rze
nika pewnosc, ze sposr6d wielu dziedzin sztuki tylko malarstwo rna 
szczeg61ne mozliwosci podj~cia, uniesienia i przekazania tego, co istotne. 
Gdyby nie to, ze termin "automatyzm" rna w historii sztuki XX wieku 
SciSie wyznaczone miejsce, nie balabym si~ go uZyc: tak bardzo naturalne, 
nie poparte intelektualnymi spekulacjami wydaje si~ malarstwo tego artys
ty. Bez wzgl¢u na to, czy akurat oddaje si~ on po wielekroc studiowaniu 
liSci ukochanego fikusa czy tez ludzkich gl6w. I bez wzgl~du na to, czy 
maluje je w tonacjach milknll:cych czy rozbrzmiewajllcych. To sztuka, 
kt6rej si~ ufa. Ale rna racj~ autorka ksill:zki, pisz,!:c, Ze do jej sedna trzeba 
przedzierac si~ "przez g~stwin~ dziwnej pi~knosci". Nie jest to latwe, bo 
malarz nas zwodzi, udajll:c, ze nie rna nic do ukrycia, Ze oferuje tylko to, co 
uwidaczniajll: slady pozornie niedbalych pocill:gni~c p¢zia. 

Czy w jakims sensie analogicznie rna si~ rzecz z tw6rczoScill: de Staela, 
kt6remu Joanna Pollak6wna poswi~cila nast~pny fragment (Ekstrakt wi
dzialnego) tomu? To sztuka pozbawiona nadmiaru, ograniczona do tego, 
co bezwzgl~dnie konieczne, aby stworzyc obraz b¢ll:cy "w zgodzie z wiel
kimi prawami europejskiego malarstwa". "Cala sila, cala zarliwosc malar
stwa rna si~ zawierac w pikturalnej materii obrazu pojmowanego j ako 
czysto malarska energia" - komentuje autorka fragment jednego z list6w 
de Staela, a mysl t~ z niewielkimi bodaj poprawkami daloby si~ odnidc do 
sztuki Nachta. lone byly drogi dochodzenia lIdo najwyzszego skupienia, 
w ktorym dosi~ga si~ jll:dra bytu": czy u de Staela dokonywalo si~ to 
w chwili st~zonego napi~cia, szatu, 0 kt6rym sam wspominal? - stawia 
pytanie bez odpowiedzi Pollak6wna; czy dla N achta tym sposobem byla 
powtarzalnosc motyw6w? - tez trudno zdecydowanie orzec. Okazuje si~ 
tutaj , Ze kwestia, ktora zasadniczo interesuje autork~ ksill:zki, nie znajduje 
w sztuce XX wieku nazbyt wielu bezdyskusyjnych rozwini~c. 

Jednym z nielicznych wyjll:tk6w pozostaje tw6rczosc Jerzego Nowosiel
skiego, wyrainie zwilj,Zana z teologill: prawoslawia. Z koniecznosci uwagi 
Joanny Pollak6wny 0 malarstwie Nowosielskiego, kt6rego "udzialem ( ... ) 
jest intuicja swi~tosci" dotyczll: sfer sanctum (,Jest absolutem") i sacrum 
("to przeblyski swi~tosci Boga w stworzonym swiecie, objawienie Boga 
wobec tego, co Bogiem nie jest" - precyzuje autorka za Antonim Po
spieszalskim). " Nie moma namalowae swi~tosci - tego, co niedosi~me, 
nieobj~te ludzkll: wyobraznill:. Ale moma namalowaC za sl o n ~ i namalo
waejll: tak, by ( ...) obecnosc sanctum byla za tll: zaslonll: przeczuwalna" 
- pisze Pollakowna w podsumowaniu eseju 0 Zielonym pejzazu N owosiel
skiego. 

I jeszcze jeden cytat, kt6ry pozwol~ sobie przywolac, aby nieudolnymi 
swoimi slowami nie wypaczyc sensu: "C z I 0 wi e k p o t r z e b uj e do 
zycia kilku obraz6w, a gdy znajdzie je dostatecznie 
wczeSnie, nie utraci zbyt wiele wlasnej istot y" - to zdanie 
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Canettiego przypomniane przez autorky w eseju 0 Lebensteinie (Malarz 
starosci ziemO stanowi j4dro calej ksi'l,zki. W tym samym szkicu odnaj
dujemy wypowiedzian'l, wprost obrony sztuki, byd<j,Cej "zbiorniq wyob
razen, ktorych jyzyk nie bylby w stanie uksztaltowac", ganionej za "literac
kosc", narzucaj'l,c'l, siy widzowi p r zed wkroczeniem przezen na teren 
estetycznych wibracji. Jednak tworczosc Lebensteina trudno byloby bezpo
srednio odnosic do obszaru jakiejkolwiek religii, totez Joanna Pollakowna 
wykorzystuje pojycie mitu. Jego nosnikami S'l, utrwalone w archetypicz
nych wyobrazeniach i zbiorowej pamiyci antropozoologiczne figury na
brzmiale znaczeniami. 

Uwagi 0 sztuce Lebensteina koncz'l, tom szkicow Pollakowny. Tym, co 
generalnie przekonuje czytelnika do ksi'l,zki, jest poczucie wiarygodnoSci, 
ktore wynosi on z lektury. Tym zas, co utrzymuje zbior w owym tonie, jest 
dokonany przez autorky wybor: leilkunastu obrazow, ktorych "czlowiek 
potrzebuje do zycia". A jednak chwilami moma odniesc wraZenie, i.e ow 
osobisty timbre nie brzmi zbyt czysto. Jakajest tego przyczyna? Urzeka nas 
przeciez sugestywnosc jyzyka tej ksi'l,zki. Ulegamy jej, by dopiero po 
pewnym czasie spostrzec, ze mamy do czynienia z innym pisarstwem 
o sztuce, niz to, ktore dobrze znamy: z jednej strony, z tak zwanego 
naukowego zargonu wypemiaj'l,cego obowi'l,zkowe prace historykow sztu
lei, z drugiej - z zargonu krytyki (zarowno starszej, znajduj'l,cej dzisiaj 
oparcie glownie w "Pokazie", jak mlodszej, spod znaku "Obiegu" czy 
"Oronska"). Na pewno pisarstwo Pollakowny bierze siy z owych prywat
nych potrzeb, ale jest takze prob'l, stworzenia, a moze tylko odtworzenia 
czy przypomnienia nie uprawianego ostatnio sposobu pisania 0 sztuce. Jest 
w jakis sposob znacz'!ce, ze przez wiele lat na liscie porownywalnych (pod 
pewnymi wzg\ydami) tomow mielismy wyl'l,cznie Barbarzytic~ w ogrodzie. 
Dopelnila j'l, niedawno kolejna ksi'l,zka Herberta Martwa natura z w~dzid
lem, a niemal rownoczdnie z esejami Pollakowny ukazala siy Srebrna 
szkatulka ... Gustawa Herlinga~rudzinskiego. Trudno ustalac hierarchiy 
miydzy tymi zbiorami. Z rozmaitych, az nazbyt oczywistych przyczyn. Jesli 
jednak omawiany tutaj tom chcialoby siy odromic od pozostalych, trzeba 
byloby odmiennosci poszukiwac glownie w specyfice jyzyka, w sposobie 
pisania - konstruowania zdan, dobierania slow ... U Herberta i Herlinga
Grudzinskiego punktem wyjscia jest czysto fakt, zdarzenie, ktorego opis 
sklada siy ze zdan uladzonych, powsci'l,g\iwych, ajednak pelnych skonden
sowanych sensow. Skrupulatnie przemyslana fraza skrywa emocjy - fas
cynacjy osob'l, artysty, biografi'l" dzielem. Natomiast pisarstwo Joanny 
Pollakowny to eseistyka otwarcie wyznawcza, moze wrycz modlitewna. 
Operuje tez raczej fraz'l, wymysln'l" ktora pomaga tylez emocje uporz'l,d
kowac, co wyeksponowac. Zarowno wizerunek swiytego, jak martwa 
natura S'l, tutaj analizowane w kategoriach religijnych b'l,di mitycznych. 
Obecny w calym niemal zbiorze ten wlaBnie w'l,tek l'l,czy poszczego\ne jego 
czysci w sznur paciorkow jednego naszyjnika, a raczej rozanca. Bo eseis
tyka Pollakowny jest gor'l,ca ... 
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Paciorki s~ drogocenne. Ich wyj~tkowose podkrdla wyrafinowanie 

j~zyka, kt6ry nie stroni od neologizm6w, oddalaj~c si~ zarazern swiadomie 
nie tylko od naturalnoSci rnowy potocznej, ale takZe od schernat6w pisania 
o sztuce. Wyszukane konstrukcje stylistyczne, nadmierna finezja czyni~ go 
nawet niekiedy niezrozurnialym przy pierwszej lekturze. Uwaga czytelnika 
zatrzymuje si~ z koniecznosci na tekscie, kt6ry zamiast bye transparentny 
- paradoksalnie - odwraca nasz~ uwag~ od dziela, kt6re opisuje. 

Trudno w tym rniejscu pornin~e kwesti~: czy j~zyk krytyki artystycznej 
sam w sobie rna budzie zachwyt? Gdzie szukae odpowiedzi na to pytanie? 
W przeszlosci? Czy pisarstwo J oanny Pollak6wny to wyraz t~sknoty za 
czasami, w kt6rych krytyk cz~Sciej nii dzisiaj bywal artyst~? Tak si~ 
wydaje. I chocby z tego wzgl¢u naleiy rzecz odnotowae jako zjawisko 
w naszym dzisiejszym pisrniennictwie 0 sztuce. Ale s~ takie wzgl~dy inne. 
Pollak6wna opowiada si~: po pierwsze - za rnalarstwern w og6le, po drugie 
- za rnalarstwern, kt6re dla uproszczenia nazwijrny "uduchowionyrn", co 
oznacza wypelnianie p16tna pigmentern w taki spos6b, aby jego rnaterialna 
powloka wyznaczala pocz~tek pozaestetycznego doswiadczenia, a nie kres 
zmyslowego zauroczenia. Charakter ksi~iki krystalizowal si~ pod wply
wern tych przekonan przez wiele lat. Bohaterami poszczeg6lnych tekst6w 
nieodmiennie pozostawali indywidualisci, wybrancy realizuj~cy bliskie au
torce widzenie sztuki 

Malgorzata KitoHiska-Lysiak 

MALGORZAT A KITOWSKA-L YSIAK, ur. 1953, historyk sztuki, dr, adiunkt 
w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej KUL. Wydala: Paralele i kontrasty (1990), 
Bruno Schulz 1892-1942 (red., 1992). Publikowala w " Iliuletynie Historii Sztuki", 
,,Akcencie", "Kresach", "Nowych Ksi~ach" , "Tygodniku Powszechnym", "Will
zi" i "Znaku". 
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REHABILITACJA KAPITALIZMU 


• Richard John Neuhaus, Biznes i Ewangelia. Wyzwanie dla chrzes
cijanina--kapitalisty, przel. Bogdan Szlachta, Wydawnictwo 
W drodze, Poznan 1993, ss. 299 

W ostatnim czasie pojawila si~ garsc znacz~cych tekstow - ksi~iek 
artykulow - rozwai;aj~cych zagadnienia w polskiej refleksji spolecznej 

i religijnej dot~d zgola nieobecne, a dotycz~ce romorakich odniesien 
chrzescijanstwa i Kosciola do systemu liberalnej demokracji, do mysli 
liberalnej i do gospodarki kapitalistycznej. Prym wiedzie na tym polu 
niew~tpliwie dominikanskie wydawnictwo W drodze, w ktoryro, obok 
omawianej, ukazaly si~ ksi~iki: Michaela Novaka, Liberalizm - sprzymierze
niec czy wrog Kosciola, a takie trzech autorow - Michaela Novaka, Antona 
Rauschera SJ i Macieja Zi~by OP Chrzescijairstwo, riemokracja, kapitalizm. 
Trzeba tel pami~tac 0 systernatycznej dzialalnoSci ostatniego z wymienio
nych autorow na lamach "Tygodnika Powszechnego", a takie 0 kilku 
numerach "Znaku" (10--1l/1990, 6/1991, 4/1992, ll/1992) czy ksi~kach 
bardzo roinych, ale umiejscowionych w tym samym szerokim polu tematy
cznym jak recenzowane w tyro numerze Emsta Wolfganga Bockenfordego 
Wo/nosc - panstwo - Kosci61 czy zbiorowa Etyka kapitalizmu. 

Przyczyny tej fali s~ oczywiste: oto w Polsce nast~pilo bezprecedensowe 
w naszych dziejach wydarzenie, mianowicie historyczne spotkanie Kosciola 
- rnocnego, dobrze zakorzenionego spolecznie, zahartowanego przez wielo
letnie trwanie w kornunistycznym otoczeniu systernowym oraz ideologicz
nym - z rodz~c~ si~ ex nihilo dernokracj~ i gospodark~ rynkow~. Zupelnie 
roine uwarunkowania okresu rni¢zywojennego oraz zerwanie ci~glosci 
pokoleniowej sprawiaj~, ie doswiadczenia tamtej epoki odnosz~ce si~ do 
problemow usytuowanych na osi Kosciol - demokracja czy chrzescijan
stwo -liberalizm albo religia - gospodarka s~ dzis niernal nieuZyteczne, nie 
rnowi~c jui 0 doswiadczeniach wieku XIX, Polski pod zaborami. Tak wi~c 
trudna historia ostatnich dwustu lat, kiedy od upadku ancien regime 
Kosciol stan~l wobec nowej rzeczywistosci politycznej i gospodarczej, 
ktor~ najpierw odrzucal, pozniej zas poddawal romorakiernu krytycz
nernu, lecz rozurniej~cernu os~dowi, omin~la nasz kraj. A poniewaz w Zyciu 
spolecznym, podobnie jak w jednostkowym, najwainiejsze, "egzystencjal
ne" doswiadczenia s~ nieprzekazywalne i trzeba ich doznac sarnemu, 
przeto wynik spotkania Koscicla z dernokracj~ i chrzescijanstwa z liberaliz
rnem i kapitalizmem w Polsce, nios~y odpowiedz na pytanie, czy b~zie to 
spotkanie tworcze czy niszcz~ce, zaleiy od nas, a zagraniczne i historyczne 
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exempla niewiele nam pomogq. Wszelako do spotkania tego intelektualnie 
bardzo slabo bylismy przygotowani Oak to wynika m. in. z ksiqzki Jerzego 
Szackiego Liheralizm po komunizmie) i dlatego chwala wydawnictwu 
W drodze i innym, ktore brak ten starajq si~ nadrobie, tak by zaden 
Norwid nie mial juz pretekstu, aby zegnae ten "kraj - gdzie kaZdy - czyn 
za wczdnie wschodzi, Ale - ksiqZka kazda ... za poZno!" 

Warto jednak zwrocie uwag~ i na to, ze fala refleksji dotyczqcej 
chrzdcijanstwa wobec rornych aspektow spoleczenstwa otwartego nie 
ograniczyla si~ bynajmniej do Polski, lecz wezbrala rowniez na Zachodzie, 
zwlaszcza w USA. Wzbudzil jq przede wszystkim upadek komunizmu, 
zwiqzany z nim schylek marksizmu i czerpiqcych z marksizmu nurtow 
fllozofii czy teoiogii spolecznej - na przyklad teologii wyzwolenia. Te 
przelomowe wydarzenia zachodzqce w polityce i w sferze duchowej majq 
rozliczne konsekwencje. Z jednej strony, chrzescijanska lewica odczuwa 
gwaltownq potrzeb~ ponownych przemyslen - by nie powiedzie6: rewizji 
- starych temat6w i szuka nowego j~yka dla wyrazenia swej wraZliwosci 
spolecznej w nowych lub przynajmniej zmodyfikowanych kategoriach 
politycznych (dobrym tego przykladem jest ksiqzka anglikanskiego ekono
misty i teologa Ronalda H. Prestona Religion and the Ambiguities of 
Capitalism, London 1991). Natomiast dla myslicieli niewraZliwych na 
uroki romantycznych utopii, do ktorych bez wqtpienia nalezy Neuhaus, 
upadek komunizmu i zwiqzane z tyro faktem zjawiska staly si~ potwier
dzeniem ich realistycznego poglqdu na rzeczywistose, jednakZe wyznawane 
przez nich wartosci i traktowane jako wartosciowe instytucje polityczne 
i ekonomiczne wobec braku "imperium zla" stracily SWq samooczywistose 
i domagajq si~ nowego uzasadnienia. 

"Wolne spoleczenstwo nie posiada juz sarno przez si~ usprawiedliwienia 
determinowanego przez porownanie z agresywnlj, ideologicznie altematy
Wq" - powiada Richard John Neuhaus (s. 29). Zarazem myslicielom tym, 
zwlaszcza drqzqcym zagadnienia (eligijno-spoleczne, coraz bardziej do
skwiera poczucie, iz, jak mowi Robert B. H awkins, ,jest zdumiewajqcq 
ironiq, Ze kapitalizmowi jak gdyby brakuje powarnego fundamentu etycz
nego, ktory uprawomocnilby ow jedyny w swoim rodzaju wklad: tworzenie 
bogactwa". Stqd zapewne potrzeba pogl~bionej refleksji nad kulturowymi 
- w najszerszym rozumieniu tego slowa - fundamentami demokracji 
i kapitalizmu, dla ktorej mottem moglyby bye slawne slowa Alexisa de 
Tocqueville'a z jego dziela Demokracja w Ameryce: "Co do mnie, wqtpi~, 
by czlowiek kiedykolwiek zdolal rye jednoczesnie w stanie calkowitej 
niezalem oSci religijnej i calkowitej wolnosci politycznej . Mysl~ zatem, ze 
jezeli brak mu wiary - musi bye zniewolony, jeZeli zas jest wolny - musi 
wierzye." Neuhaus wyraZa t~ samlj, prawd~ w kategoriach socjoiogicznych: 
powiada mianowicie, Ze czlowiek pelnilj,cy sluzb~ publicznq b¢zie mial 
sklonnosc do czynienia z polityki idola, poszukujqc w niej zaspokojenia 
swych gl~bokich pragnien, poczucia wspo1noty, potrzeby prawdy - jeSli nie 
jest czlonkiem ponadpolitycznej wspolnoty, z ktorlj, wiqze si~ emocjonainie. 
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Religia wi~ relatywizuje polityk~, ktora w przeciwnym wypadku sldonna 
jest do ujawniania swego demonicznego oblicza falszywego bostwa. 

Ksi~zka Neuhausa sldada si~ - poza dodanym do niej przez polskiego 
wydaw~ wywiadem z autorem i poza wst~pem - z czterech cz~ci.. Otwiera 
j~ rozwazanie roi:nych zagadnien moralnych zwi~zanych z gospodark~; 
nast~pna cz~sc poswi~cona. jest precyzyjnemu przedstawieniu statusu i ce
low spolecznego nauczania Kosciola, a niejako przy okazji niezmiemie 
interesuj~co omawia niektore podstawowe kwestie eldezjologicm e i pas
toralne, takie jak funkcja tradycji w KOSciele - tej "demokracji umarlych" 
(Chesterton), alba "dziedzictwa b¢~cego zadaniem" (Goethe) - problemy 
autorytetu, posluszenstwa, a nawet - nieomylnoSci. Widac, ze sprawy te ~ 
dla autora szczegolnie istotne i ze rna je glt:boko i oryginalnie przemyslane 
i przezyte, co latwo zrozumiee pami~taj~c, Ze zostal on ksi~dzem katolic
kim po trzydziestu latach pracy duszpasterskiej jako pastor luteranski. 
Dlatego ze szczegoln~ uwag~ warto przeczytac rozdzial Ozywianie tradycji, 
mimo Ze omawia on zagadnienia nie zwi~zane bezposrednio z gl6wnym 
tematem. Malo kto moZe r6wnie autorytatywnie jak Richard Neuhaus 
bronic pozomie tylko paradoksalnej tezy, ze "w KoSclele Katolickim 
istnieje daleko wiyksza swoboda niz we wspolnotach zorganizowanych 
w oparci.u 0 mechanizmy bardziej demokratyczne" (s. 103). Nastwna ~sc 
ksi~ traktuje 0 przemianach rozpoczytych w 1989 roku, 0 ich rozumie
niu przez Papieza, 0 historii i OpatrznoScl, ostatnia wreszci.e jest obszemym 
komentarzem do encykliki Centesimus annus lub raczej refleksj~ nad 
podstawowyrni zagadnieniami spolecznymi i gospodarczymi - takimi jak 
rola wlasnosci., kwesti a ubostwa, panstwo opiekuncze, zasi~g wolnego 
rynku - rozwaZanyrni w swietle Encykliki . 

Pisarstwo Neuhausa jest peine frapuj~cych sfonnulowan i blyskot
liwych puent - ktorym niestety przeklad najczySci.ej nie potrafil sprostac 
- lecz wywod trudno poddaje si~ syntezie. Mysl autora - choc zawsze 
Idarowna - biegnie jednak kaprysnym, kr~tym nurtem, pelnym dygresyj
nych spostrzei:en i refleksji, z ktorych autor nigdy nie rezygnuje. Te same 
tematy powracaj~ w roi:nych uj~ach i kontekstach, podlegaj~c stop
niowemu oszlifowaniu, co pot~guje wraZenie nieci.~gloSci wywodu. Spro
bujmy jednak zrekonstruowac niekt6re tezy tej ksillZki. 

Demokracja - powiada Neuhaus - jest ustrojem najlepiej chroni~cym 
wolnosc. Lecz demokracja nie istnieje nigdzie w sposob trwaly, jesli nie 
towarzyszy jej gospodarka kapitalistyczna. Tak zwana "trzecia fala demo
lcracji" rozpocz~ta rewolucj~ go:f.dzik6w w Portugalii w 1974 roku przeta
cza si~, w przeciwienstwie do dwoch poprzednich fal, przez kraje katolie
kie. Ma to szczeg6lne znaczenie tym bardziej, ze katolickie nauczanie 
spoleczne - wbrew wielu utartym pogl~om - "proponuje swiery spos6b 
myslenia 0 nowoczesnosci. i 0 demokracji w po~dku publieznym". 
ChrzeSci.janin winien umiee patrzee na dziedzin~ publiczn~ w kategoriaeh 
chrzeScijanskich - ta jednak, a zwlaszcza ekonomia, cz~to, choc nieslusz
nie, wydaje mu siy calkowici.e niezalema od prawdy. religijnej, pozbawiona 

http:najczySci.ej


135 ZDARZENIA - KSIJ\iKl - LUDZIE 

godnosci moralnej. Odpowiedzialnose chrzescijanina wobec Boga, ktory 
jako Pan wszystkiego jest rowniez Panem rynku, "Najwyiszym Ekonomis
t~", domaga sit;! zrniany tego nastawienia. Nauka spoleczna Kosciola, 
a zwlaszcza ostatnie encykliki, przede wszystkim Centesimus annus, przy
chodz~ nam w sukurs. 

Mysl~c 0 gospodarce, winnismy pamit;!tae 0 konkretnych ludziach i ich 
dzialaniach. "Gospodarka", "rynek" to pewne abstrakty czy hipostazy 
- tak naprawdt;! "istniej~ jedynie miliony ludzi, podejmuj~cych kaidego 
dnia rniliony decyzji" . Tak tei Neuhaus rozumie czt;!ste w papieskich 
tekstach pojt;!cie "podmiotowosci spoleczenstwa": podkresla ono, ie spole
czenstwo sklada sit;! z os6b, rodzin i najrozmaitszych grup posrednicz~cych. 
Rozumienie tego pojt;!Cia przez Neuhausa jest wit;!C odwrotne niz u pewnych 
krytyk6w Papieia, kt6rzy w poj~ciu podmiotowosci upatrywali wlasnie 
niebezpieczn~ hipostaz~ czy reifikacjt;! fikcyjnego bytu zbiorowego. 

Ekonomia jest tylko pewnym aspektem ludzkiego bytowania i jest 
rzec~ istotn~, by widzie6 j~ we wlasciwym wymiarze. Konsumeryzrn 
i marksizm zgodne s~ w swej redukcji czlowieka do homo oeconomicus. 
Tymczasem - jak powiada Centesimus annus - choe "wolny rynek jest 
najskuteczniejszym narz¢ziem wykorzystania zasob6w i zaspokajania 
potrzeb", istniej~ liczne potrzeby czlowieka - z punktu widzenia ludzkiej 
godnosci i doskonalosci istotniejsze - kt6re poprzez rynek nie mog~ bye 
zaspokojone, lub takie, ktore nie powinny sit;! na rynku znajdowae. 

Istniej~ dwa kapitalizmy: taki, gdzie wolnose gospodarcza jest w har
monii z systemem broni~cym integralnej wolnosci ludzkiej, i taki, gdzie 
warunek ten nie jest spemiony. W pierwszym z nich dochodzi do skom
plikowanego wzajemnego oddzialywania sfery ekonomicznej, politycznej 
i kulturowej. Taki system zasluguje na miano kapitalizmu demokratycz
nego i jego wlasnie broni papieska encyklika jako systemu "wlasciwego dla 
czlowieka". Encyklika stawia mujednak dalsze wymagania, bowiem dzielo 
jego jest dopiero u pocz~tku drogi i naiezy je ulepszae, nie popadaj~c 
wszelako w utopijne oczekiwanie ostatecznej doskonalosci. Religia nie 
moZe sakralizowae iadnego ladu doczesnego, ale winna wspierae wolnose 
polityczn~ i ekonorniczn~, dlatego chrzeScijanin, popieraj~c przedsit;!bior
czose i woln~ gospodarkt;!, b¢zie pracowal na rzecz sprawiedliwosci 
i dobra wspolnego. 

Ludzka aktywnose posiada wlasn~ suwerennose. Ouch katolicki re
spektuje rozum, natur~, dynamikt;! stworzonego ladu. Olatego rnisj~ Kos
ciota nie jest obrona swiata przed nim samym czy " uswit;!canie" dziedzin 
posiadaj~cych wlasn~ autonomi~, a raczej "wzywanie swiata do siebie 
sam ego" , sprzyjanie swobodzie w tych dziedzinach. 

Trzy wartosci spoleczne, jakich broni Jan Pawel IT w Centesimus annus, 
to "wolnose pracy, przedsit;!biorczosc i uczestnictwo". Spelnienie tych 
wartosci domaga si~, zd aniem Neuhausa, rz~du ograniczonego i sluzeb
nego. Jest on tei zdecydowanym przeciwnikiem rozbudowanego panstwa 
opiekUllczego, bowiem rozwi~zaniem, za jakim sit;! opowiada i jakie propo
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nuje Encyklika, jest nie tyle redystrybucja, co przede wszystkim wlClCU1lie 
ubogich do kr~gu wytwarzania i wymiany. Wht,czenie to moze nast~ic nie 
przez ograniczenie wolnosci gospodarki, a przez jej poszerzenie - tak, by 
otwarla si~ dla wszystkich, by wszystkim dala momosc urzeczywistnienia 
ich kreatywnosci. To wlllczenie domaga si~ podrniotowoSci, w realizacji 
ktorej istotnll funkcj~ spelnia wlasnosc prywatna. Bez tych dwu elementow 
idee samoorganizowania si~ spolecznego i dobra wspolnego wydajll si~ 
prome. 

"Glownym bogactwem czlowieka jest sam czlowiek" - powiada Papiez, 
a Neuhaus odnosi t~ formul~ do pewnego szczegolnego, lecz najistotniej
szego dzis rodzaju wlasnosci: wiedzy, techniki i umiej~tnosci. Ta wlasnosc 
jest podstawowym zasobem i ir6dlem bogactwa; uswiadornienie sobie 
i podkreslenie tego faktu pozwolilo nauce KoSciola porzucie ostatecznie 
widoczne w niej do niedawna wyobraienia 0 ekonomii jako grze 0 surnie 
zerowej. Ten rodzaj wlasnosci willZe si~ scisle z problemem ubostwa i jego 
przezwyci~:iania: n¢za rowna si~ bowiem marginalizacji. Tymczasem 
"opcja preferencyjna na rzecz ubogich" wymaga myslenia 0 nich nie 
w kategorii zagroienia i brzemienia, lecz potencjalu i moZliwoSci. Rozpow
szechniona w ostatnich latach w krajach ubogich tzw. teoria zalemosci 
(wedle kt6rej podstawowym ir6dlem bogactwa krajow bogatych jest 
eksploatacja krajow ubogich) przyczyniala si~ dodatkowo do ich izolacji 
i marginalizacji. W jej miejsce Papiez proponuje cos, co moma by nazwac 
teorill uczestnictwa, pod kreslaj llC, ze rozwin~ si~ te kraje, ktore umialy 
wlllCZYc si~ w mi¢zynarodowy system powillzan gospodarczych - poprzez 
uruchomienie potencj alu tkwi llcego w ludziach. 

Gospodarka musi bye pluralistyczna, podobnie jak polityka i kultura 
- zwillzek tych pluralizmow jest fundamentalny. 1m bardziej ograniczone 
panstwo, tym wi~ksza szansa na pluralizm - rozbudowane panstwo jest 
naturalnym wrogiern pluralizmu, bowiern zawsze zmierza do uniwersaliza
cji. Spoleczenstwo, w ktorym rna szan~ urzeczywistniac si~ milosc skiero
wana ku potrzebujllcym, to pluralistyczne, "podmiotowe" spoleczenstwo 
wspolnot i organizacji, dzi~ki ktorym potrzebujllcy b¢ll raczej czlonkarni 
wsp6lnot niz klientami profesjonalnej opieki. 

Wiele sposr6d organizacji i stowarzyszen w Arneryce rna charakter 
religijny. Niemalo z nich jednak porzucilo religijnll identyfikacj~, pod
porZlldkowujllc si~ przewrotnernu rozumieniu formuly 0 rozdziale Kos
ciala od panstwa, wedle kt6rej publiczne = rzlldowe = swieckie, a wi~ na 
przyklad organizacje religijne majll trudnosci z otrzymaniem funduszy 
panstwowych, niezalemie od tego, jak skutecznie i wydajnie spelniaj ll danll 
slui:b~ spolecznll. 

Calll ksillZk~ Neuhausa przenika, jak wspomnialem, przeswiadczenie 
o bezposrednirn zwillZku wolnosci i religii, a zatem r6wniez religii i wolnej 
gospodarki oraz demokracji jako systemu najlepiej sluZllcego wolnosci. 
"Zgodnie z nauczaniern chrzeScijanskirn ostateczna prawda jest ... objawio
na przez Boga. Po tysillcach lat rozwaiania tej prawdy - z jej kr~tll drogll 



137 ZDAI" ZENIA - KSIJ\ZKI - LUDZIE 

przez histori~ - osil!gIli~to konkluzj~, ze prawda wymaga ladu spolecznego, 
w kt6rym jednostki, a nawet wi~kszosc mog~ decydowac wbrew prawdzie. 
K onkluzja ta umozliwia jednak proces, w kt6rym prawda, tymczasowo 
odrzucona, innego dnia moze podj~c skuteczn~ walk~. Jest ona tez najmoc
niejszym fundamentem ladu spolecznego 0 trwalym piuralizmie ekonomicz
nym, politycznym i kulturowym." Te slowa swiadcZl! 0 i:ywym optymizmie 
autora, jego wierze nie tylko w ostateczne zwyci~two prawdy, ale i w to, i:e 
mniej iub bardziej podsk6rnie jest ona stale obecna w nowoczesnosci, i:e 
nawet postmodernistyczne anything goes nie usunie jej na dobre z iudzkich 
serc. Chcialoby si~ jednak poznac opini~ autora 0 hipotezie samozgubnego 
rozwoju cywilizacji zachodniej - kt6rej filarem jest demokratyczny kapita
lizm. 

Daniel Bell, kt6ry podobnie jak Neuhaus mniema, i:e czynniki kulturo
we, zwJaszcza religijne, maj~ w rozwoju cywilizacyjnym fundamentalne 
znaczenie, w Kulturowych sprzecznosciach kapitalizmu powiada, ze "zala
manie si~ tradycyjnego mieszczanskiego systemu wartoSci bylo w gruncie 
rzeezy produktem buriuazyjnego systemu gospodarczego, a Scisiej m6wi~c 
- woinego rynku". Teni:e wolny rynek upadnie stopniowo pod ci~arem 
rozrastaj~cego si~ panstwa, zas rozrost ten jest posredni~ konsekwencj~ 
zalamania si~ mieszczanskiego systemu wartoSci, w kt6rym tak waZn~ roi~ 
odgrywala religia. Zalamanie to przejawia si~ znacznie gl~biej niz poprzez 
buntownicz~, antymieszczansk~ kultur~ inteiektualist6w. J esli realne jest to 
bJ¢ne kolo - gdzie szukac z niego wyjscia? Bell - podobnie jak Neuhaus 
- twierdzi, i:e wyjsciem moi:e bye tyiko religia, iecz - w przeciwienstwie do 
Neuhausa - nie poklada nadziei w chrzeScijanstwie, zwlaszcza w katolicyz
mie. 

Neuhaus prawdopodobnie odpowiedzialby na to przeSwiadczeniem 
o tw6rczym potencjaie nowoczesnoSci, demokratycznego kapitalizrnu, 0 je
go samoreguluj~cych mechanizrnach - takie przekonanie zdaje si~ wynikac 
z przytoczonego powyi:ej cytatu. NaleZy tez s~zic, i:e upatrywalby nadziei 
w stosunku KoSciola do swiata - takim, jaki wylania si~ z encykliki 
Centesimus annus. Kosci61 akceptuje (nie "sakralizuje") nowoczesnosc 
- a wraz z ni<!, demokratyczny kapitalizrn, co w istotny spos6b - jak zdaje 
si~ s~zic Neuhaus - przyczyni si~ do przezwyci~zenia "kulturowych 
sprzecznoSci kapitaiizmu". 

Co z tego wszystkiego wynika dla nas, mieszkanc6w Icraju stawiaj<!,Cego 
na sciei:ce kapitalistycznej pierwsze kroki? To na przyklad, i:e przydalaby 
si~ dziaJalnosc duszpasterska odwoluj<!,Ca si~ do Zywej jeszcze religijnoSci 
Polak6w, kt6ra formowaJaby sumienia w zakresie zwi~zanym z biznesem, 
rynkiem, pieni¢zrni. Jaki:e wielu naszych biznesmen6w wychowaJo si~ na 
komunistycznej propagandzie, wedie kt6rej kapitalista jest egoistyczn~, 
drapiei:n~ besti~, d<!,z<!,C4 wszelkimi mo:iliwymi srodkami do maksymaliza
cji zysku i do zmiaidzenia konkurent6w. Nawet nasi teologowie czy 
publicysci katoliccy zdaj<!, si~ wci~ znajdowae pod wplywem takiego 
przeSwiadczenia, wzrnocnionego przez katolicki stereotyp antykapitalis
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tyczny (czego dowodem Sll, niektore artykuly opublikowane wiosnll, i latem 
minionego roku w "Ladzie" w ramach debaty 0 ksi~ Michaela Novaka 
Liheralizm - sprzymierzeniec czy wr6g Kosciola). Tymczasem zas najwyZsZY 
czas na mll,drll, refleksj~ i takiez duszpasterstwo przeznaczone na uzytek 
osob dzialajll,cych w gospodarce. Ksill,zka Neuhausa - nie b¢ll,ca bynaj
mniej tekstem duszpasterskim - daje si~ jednak znakomicie w celach 
formacyjnych wykorzystae. Pozostaje tez miee nadziej~, Ze przeczytajll, jll, 
ci, ktorzy wcilli: stawiajll, znak rownosci pomi¢zy liberalizmem, kapitaliz
mem, skrajnym indywidualizmem, egoizmem, relatywizmem, laicyzmem 
i innymi niecnotami. 

Henryk WOZniakowski 

HENRYK WOZNIAKOWSKJ, ur. 1949, publicysta, trumacz, czlonek redakcji 
"Znaku", w latach 1984-1989 zastwca redaktora naczelnego "Znaku". Zas~pca 
rzecznika prasowego w rzllrlzie Tadeusza Mazowieckiego. Publikowal w licznych 
czasopismach krajowych i zagranicznych. Tlumaczyl m.in. dziela Ortegi y Gasseta 
i Miguela Unamuno. 

KOSCIOL WSWIECIE WOLNOSCI 


• Ernst-Wolfgang Bockenforde, 	 Wolnosc - panstwo - Kosci61, 
dum. Pawel Kaczorowski, Wydawnictwo Znak, ss. 302 

Bardzo wiele miejsca w naszym Zyciu spoleczno--gospodarczym i politycz
nym zajmujll, burzliwe dyskusje nad formll, obecnie budowanego panstwa. 
Niemal wszystkie ugrupowania polityczne odwolujll, si~ do demokratycz
nych hasel, choe poj~ciu demokracji nadajll, rozmaity sens. Jedni z demo
kracji czynill, panaceum na wszelkie dolegliwosci i:ycia spolecznego i polity
cznego. Inni zaznaczajll, dystans wobec demokratycznych struktur, bo choe 
przekonani Sll, 0 ich wartosci, nie bardzo wiedzll" jak zaakceptowae 
demokracj~, w kt6rej 0 tym, co dobre a co zle, rna decydowae wi~kszosc, 
a kres demokracji moZe bye - jak uczy historia - ogloszony w kai:dej 
chwili, jesli taka b¢zie wola wi~kszoSci. Przykladow na klopoty z demo
kracjll, dostarcza codziennose. Wystarczy wspomniee tak dlugo trwajll,c'l 
juz w naszym kraju dyskusj~ wokol aborcji. Jakie l?rawa ma w tej kwestii 
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wi~kszose, nawet ta w demokratyczny sposob wybrana? Czy ma ona prawo 
uchwalania wszystkiego, co uwaza za sluszne? JeZeli tak, to cr.y nie grozi to 
nowll formll totalitaryzmu, tym razem w postaci tyranii wi~kszosci? 

Proces budowania nowoZytnego panstwa zaPoczlltkowany w okresie 
religijnych wojen XVI i XVII wieku nie jest jeszcze zakonczony i wydaje 
si~, Ze nigdy takim nie b¢zie. Zwlaszcza w przypadku panstwa demo
kratycznego. Demokracja jest idealem, do ktorego naleZy d~e. D~y6 
z wiarll w sprawiedliwose rozwillZarl demokratycznych, wiarll, ktora po
winna poprzedzae samll demokracj~. Bye moZe demokracja nie jest najlep
szym z ustrojow politycznych, ale to wlasnie w nim, bardziej niz w jakim
kolwiek innym, istnieje szansa poszanowania ludzkiej wolnosci i godnoSci. 
Tylko ustroj demokratyczny chce i potrafi zaakceptowae uniwersalnos6 
praw czlowieka. Innymi slowy, tylko on gotow jest uznae rownose ludzi 
niezalemie od j~zykowych barier, zrornicowania kulturowego czy maj~t
kowego. 

W "nowe myslenie" 0 demokracji, szukaj~ce etycznego jej zakorzenie
nia, wprowadza nas ksi~zka Emsta-Wolfganga BockenfOrde. Autor jest 
profesorem prawa konstytucyjnego, filozofri i historii prawa oraz dyrek
torem Instytutu Prawa Panstwowego na Uniwersytecie we Fryburgu Bryz
gowijskim, od 1983 roku S¢zill Trybunalu Konstytucyjnego w Karlsruhe. 
Nalezyon dzisiaj do grona najwybitniejszych znawc6w prawa konstytucyj
nego i teoretykow demokracji. 

Oddana polskiemu Czytelnikowi ksi¢a stanowi wybor tekstow B6cken
fOrdego z lat 1958-1992. Wydawca proponuje - bardzo trafuie zresztll 
- podzial ksi~ na trzy cz~Sci. Pierwsza poswi~cona jest kwestii wolnosci, 
ktora stanowi jeden ze strukturalnych elementow demokracji, druga doty
czy zagadnien zwillzanych z nowozytnym panstwem: jego powstawaniem, 
fundowaniem prawa w oparciu 0 wartoSci, zwillzkiem panstwa z etyk~. 
Trzecia cz~sc ksillzki poswi~ona jest jednej z najwamiejszych - zwlaszcza 
w naszej polskiej rzeczywistosci - kwestii mianowicie wzajemnym relacjom 
mi¢zy nowoZytnym, demokratycznym parlstwem a KoSciolem . 

• Wolnosc Die lubiana 

Wolnosc, z racji koniecznoSci istnienia porz~ku spolecznego, z in
dywidualnej autonomii przeobraza si~ w systemie demokratycznym w wol
nose wsp6luczestnictwa kazdego pojedynczego czlowieka w ustalaniu ladu 
spolecznego. Wolnosc istnieje tylko wtedy, kiedy moze bye realizowana. 
MoZ1iwosc wykorzystania przez jednostk~ swojej wolnosci jest jedn~ z miar 
demokratycznego charakteru systemu. Wolnose zgromadzen i stowarzy
szen, osobista i polityczna wolnosc mysli, wl~czaj~c w to wolnos6 pracy 
- nota bene dyskutowan~ niedawno w naszym Parlamencie - nie daje si~ od 
demokracji, zdaniem Autora ksillili, oddzielie. Wolnosc jest sformulowa
nym w prawach czlowieka i obywatela powolaniem osoby ludzkiej. Nie 
jako metafizyczna albo transcendentalna, ale jako subiektywna, podmioto
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wa wolnose jednostld w sensie prawa wyboru i autodeterminacji. Jest tez 
warunldem istnienia, rozwoju i umacniania si{: swiadomosci panstwowej. 
Bez swobody dzialan obywatele i grupy spoleczne nie mogll, swiadomie 
rezygnowae z cZ{:sci wlasnych interes6w na rzecz interes6w panstwa. Nie 
moma zapominae, ze wolnosc to tak:i:e, a moZe i przede wszystlcim, jedyna 
w swoim rodzaju wartose etyczna: leZy ona u podstaw realizacji wszystldch 
innych wartosci. Czlowiek zostal stworzony jako wolny, dlatego tez wszel
kie jego dzialanie musi bye dzialaniem wolnym. Lekcewazenie natury 
czlowieka, stworzonego dla wolnosci, jest - jak pisal w Centesimus annus 
Jan Pawel II - nie tylko niedozwolone z punktu widzenia etycznego, ale 
i praktycznie niemoZliwe. 

Mirno to raz po raz wolnose oskariana jest 0 prawie wszystlde 
niepowodzenia w budowie demokratycznego porzll,dku. Wzrostowi prze
stwczosci winnajest wolnose, rozlumieniu moralnemu winnajest wolnosc, 
za krytyczne, a cz{:sto i obraZliwe wypowiedzi pod adresem Kosciola tak:i:e 
obwinia si{: wolnose. Czy jednak faktycznie to ona ponosi za to od
powiedzialnosc? Czy nie jest raczej tak, Ze wolnose jest pewnym danym 
czlowiekowi darem, kt6ry w zalei:nosci od poziomu etycznej dojrzalosci 
jednostek moze bye dobrze lub Zle wykorzystany? Obwiniajll,cy wolnosc, 
a s~ nimi cz~sto przedstawiciele KoSciola, winni raczej pytae, co uczynili, 
aby ten dar byl dobrze uzywany. Dlatego wydaje si{:, Ze plynll,ce z r6mych 
stron apele 0 ograniczenie wolnosci powinny bye poprzedzone, a raczej 
zamienione na wezwanie i, co wi~j, wychowanie do odpowiedzialnosci. 
Odpowiedzialna wolnose jako zasada dzialania czlowieka czyni go pod
miotem etyki, a - jak pokazuje Bockenf6rde - dzi{:ki tak rozumianej 
wolnoSci demokracja nie oznacza neutralnej aksjologicznie technild, kt6ra, 
sruZll,C wyrazaniu politycznej woli, moze ulec kazdemu absolutyzmowi. 
Zasada wolnosci stanowi przeto najwamiejszy aksjologiczny fundament 
demokracji (s. 30) . 

• Panstwo etyczne? 

Dyskusje na temat ksztahu demokratycznego paristwa nie sll, zakon
crone, co wi~j, wyworujll, raz po raz wiele emocji. Z jednej strony, 
pojawiajll, si{: glosy peine obaw (pytanie, na ile szczerych, ana ile majll,cych 
na celu tylko partykularny interes jakiejs grupy czy partii) ostrzegajll,ce 
przed panstwem wyznaniowym, kt6re podobno nam grozi; z drugiej zas 
strony - slyszy si{: przestrogi, Ze liberalizm i zsekularyzowane pans two 
mogll, doprowadzie spoleczeristwo do calkowitej degradacji, kt6ra sw6j 
poc14tek rna w moralnym rozluinieniu zycia i lansowaniu modelu hap
py-gtr-lucky. KaZda ze stron przedstawia swoje racje, uwai:ajll,c je cz{:sto za 
jedynie sruszne i prawdziwe. Tymczasem wydaje si{:, ze prawdy szukac 
nalezy pomi¢zy tymi skrajnymi stanowiskami. Owszem, nie da si{: wy
kluczyc niebezpieczenstwa polegajll,cego na tym, Ze przedstawiciele Kos
ciola przekroczll, graniC{: dzielll,cll, metapolityk{: od p~lityki, stajll,C si{: juz nie 
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rnoralnymi autorytetam'i, wladnymi sluZye rad~ kaZdemu ugrupowaniu 
politycznemu, ale uczestnikami Zycia politycznego wplywaj~cymi na struk
tury panstwa, ze wszystkimi tego konsekwencjami, nawet z moZliwosci~ 
przegrania w wyborach. Nastypuje w6wczas - jak wskazuje BCickenf6rde 
- najbardziej grofna dla Kosciola sytuacja - maj~ca juz dlug~, bo siygaj~~ 
Edyktu Mediolanskiego, historiy - upolitycznienia religii. Religia przestaje 
w6wczas bye wyznacznikiem etyki, a etyka - i to jest szczegolnie niebez
pieczne - moZe w imiy religii zostae zakwestionowana. Tak, choe to malo 
prawdopodobne, sytuacja taka moze zaistniee. Racje drugiej strony w spo
rze 0 ksztah panstwa tei: nie s~ pozbawione podstaw. Sygnatariusze 
Iiberalizmu jako swiatopogl~du obejmuj~cego kaZd~ sferyZycia posuwaj~ 
siy niejednokrotnie takZe zbyt daIeko. Broni~c neutraInosci swiatopo
g1~dowej panstwa i jego swieckiego charakteru, glos~ czysto relatywizm 
wartosci i norm. Dla relatywisty wszystko jest wzgl¢ne, dlatego tez nie 
potrafi ocenie na przyklad, czy zwi~ki malzenskie homoseksualne s~ 
rownie wlasciwe co heteroseksualne, mniej, czy moze nawet bardziej 
wlasciwe. Przy takim podejsciu - jak uj~l to bodaj Leszek Kolakowski 
- roznica mi¢zy kanibalizmem a wegetarianizmem w zasadzie nie istnieje. 
Wszystko zalezy od prywatnych, a co najwamiejsze wolnych, upodoban 
osobnika. Nie wydaje siy rowniez, by zupelna neutralnose swiatopogl~do
wa pans twa byla moZliwa. Kame odniesienie siy czlowieka do czlowieka, 
czyli innymi slowy stosunki miydzyludzkie, ktore podlegaj~ przeciez regu
lacjom prawnym tworzonym przez panstwo, s~ juz w jakis sposob uwarun
kowane swiatopogl~owo. 

Dla B6ckenfordego panstwo nie jest rzeczywistosci~ dan~ przez natur~, 
lecz stworzon~ swiadomie dla okrdlonych celow. Jest one czyms wymys
lonym przez ludzi i dla ludzi, sluz~cym ich wsp6lnemu zyciu w pokoju, 
bezpieczenstwie i wolnosci, Etyczny charakter panstwa uzaIemia Autor 
ksi~zki od dw6ch elementow. Po pierwsze, od cel6w, ktore panstwo 
zaklada: czy s~ to podstawowe cele Zyciowe zyj~cych w panstwie obywateli, 
ktore sluz~ ich samourzeczywistnieniu i samostanowieniu? Po drugie, od 
struktury i sposobu dzialania panstwa: czy jego wewn~trzna struktura 
sprzyja urzeczywistnieniu podstawowych cel6w, czy tez nie jest z nimi 
zwi~zana? Czy mozliwe jest zbudowanie panstwa pozbawionego podstaw 
etycznych? Czy moZliwa jest - jak pytal ks. Tischner - demokracja bez 
etyki, kt6rej zadaniem jest towarzyszenie czlowiekowi na drodze jego Zycia 
i pokazywanie w sposob moZliwie jednoznaczy wsrod jakich wartosci 
biegnie jego los? Budowanie demokracji wymaga uznania przez spoleczen
stwo moraInosci panstwa i polityki, autorytetu prawa (ktore, aby posiadae 
moc zobowi~j~q, musi bye zgodne z etyk~), dobra wspolnego rozumia
nego jako og61 warunkow umoZliwiaj~cych zar6wno samym jednostkom, 
jak i spoleczenstwu Zycie w poczuciu bezpieczenstwa, wolnosci i dobrobytu 
(s. 249). Wymaga tez uznania tych elementow jako wartosci, ktorych 
urzeczywlstnienie zbliza do osi~gni~ia idealu. Panstwo demokratyczne jest 
wyrazem d~zenia do urzeczywistnienia pewnego idealu etycznego. Dlatego 
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tez dzisiejsza demokracja nie moZe oznaczac tylko i wylll,cznie pewnej idei 
ustroju spolecznego, ale raczej propozycj~ szczegolnego dzialania opartego 
na wyrnienionych wartosciach. . 

• Kosci61 partnerem demokratycznego paDstwa? 

W siedemdziesill,tym szostym numerze Gaudium et spes czytamy, ze 
wspolnota polityczna i Kosciol S,! w swoich dziedzinach od siebie niezalez
ne i autonorniczne. Obydwie jednak wspolnoty, choe z roi:nych wzgl¢ow, 
sruzll, powolaniu jednostkowemu i spolecznemu tych samych ludzi. Niemiec
ki filozof prawa stawia ten problem bardziej radykalnie. Wedrug niego, 
demokratyczne spoleczenstwo budujll,ce swe panstwo od dolu, z woli tych, 
ktorzy Sll, wladzy panstwowej podlegli, nie potrzebuje w wymiarze politycz
nym Kosciola . KoSciol jest fzeczywistoScill, zastanll" z ktorll, nowoZytne 
panstwo musi si~ liczye glownie ze wzgl~du na jego opiniotworcz,! rang~ 
(s. 41). Panstwo jest religijnie indyferentne, co nie znaczy, Ze jest neutralne 
swiatopoglll,dowo. Religijna indyferentnosc oznaczajedynie brak instytuc
jonalnych zwill,zkow panstwa z konkretnym wyznaniem religijnym. W kon
sekwencji oznacza to, Ze ani panstwo przy pomocy KOSciola, ani Kosciol 
przy pomocy panstwa nie moZe forsowae swoich postulatow, propozycji 
uchwal czy ustaw. Istotny jest rowniez fakt, podkreSlany przez Jana Pawla 
II w encyklice Centesimus annus, ze Kosciol, respektuj,!c sruszn,! autonomi~ 
porzll,dku demokratycznego, nie rna tyturu do opowiadania si~ za takim 
lub innym rozwill,zaniem instytucjonalnym czy konstytucyjnym. Wklad, 
ktory w ow porz'!dek wnosi, polega na takim rozumieniu godnosci osoby, 
jakie w calej pelni objawia tajemnica Slowa Wcielonego. 

Bardzo wazne jest tez podkreSlenie poj~a godnosci osoby. Pisze 0 tym 
BockenfOrde analizujll,c poj~e prawdy, ktore az do Vaticanum Secundum 
bylo wyznacznikiem politycznej racji. Ten, kto rna Prawd~ - a za jej 
posiadacza uwazal si~ Kosciol katolicki - winien cieszye si~ szczegolnymi 
przywilejami w odroi:nieniu od tych, ktorym, cz~sto bez wlasnej winy, 
przypadlo w udziale Zycie w falszu. Ten anachroniczny sposob myslenia 
zostal, zdaniem B6ckenfOrdego, odrzucony przez Kosciol dopiero w jed
nym z najpi~kniejszych dokumentow ostatniego Soborn - deklaracji Dig
nitatis humanae. Odt,!d juz nie prawda jest wykladnikiem politycznej racji, 
lecz godnose czlowieka, ktora przysruguje kazdemu w rownym stopniu. 
Teologicznie rzecz ujmuj,!c, trzeba za sw. Pawlem powtorzye: "Nie majuz 
Zyda ani poganina, nie rna juz niewolnika ani czlowieka wolnego, nie rna 
juz m~i:czyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteScie kims jednym w Chrys
tusie Jezusie" (Ga 3, 28). Wszyscy powinni bye wolni od przymusu ze 
strony czy to poszczegolnych ludzi, czy to zbiorowosci i jakiejkolwiek 
wladzy Iud zkiej , tak aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano 
do dzialania wbrew jego sumieniu (por. Dignitatis humanae, nr 2). 

Dobrze dopracowane dokumenty rzadko budz,! kontrowersje. Pro
blemy pojawiaj,! si~ w momencie przekladu na codziennose. B6ckenforde 



jawi si~ tu jako niezwyIde czujny obserwator rzeczywistosci. Wiele z jego 
uwag trafia bezposrednio w samo centrum polskich spraw. Udzial Kos
ciola w Zyciu publicznyrn, prowadzenie katechezy w szkole, konkordat - to 
elementy ci~glych napi~c. Jak uregulowac pole wzajemnych odniesien, by 
obie rzeczywistosci: panstwo i Kosciol, wspolpracuj~c ze sob~, dawaly 
czlowiekowi to, co maj~ najcenniejszego? To, Ze Kosciol- rozumiany jako 
instytucja - nie jest bezposrednim podrniotem w przestrzeni politycznych 
decyzji i politycznej odpowiedzialnosci, nie oznacza koniecznosci wycofa
nia si~ w sfer~ prywatn~, apolityczn~. Rola KoSciola w dernokratycznym 
panstwie jest stymulowana jego rnisj~ i poslannictwern w swiecie. Celem 
nadrz~dnyrn jest doprowadzenie moZliwie najwi~kszej liczby ludzi do 
zbawienia. Kosciol rnoze pelnic swoj urz~ i rnisj~ w oparciu 0 te rnoZliwoSci 
oddzialywania, jakie daje mu wspolczesna dernokracja. Glosz~ slowo BoZe, 
podejmuj~ dzialania sluZ~ zbawieniu czlowieka, rna budzic w sumieniach 
ludzi, takze tych sprawuj~cych w panstwie wlad~, swiadornosc istnienia 
BOZych przykazan i nieprzekraczaJnych norm etycznych. W ten sposob staje 
si~ on straZnikiem porz~dku moralnego w swiecie (s. 40). 

Niestety, bywa i tak, ze emocje bior~ gor~ nad rozs~kiem i nast~uje 
przekroczenie granicy, poza kt6r~ KoSciol nie majuz pozycji bezstronnego 
autorytetu, ale staje si~ uczestnikiem demokratycznego Zycia na rowni 
z partiami politycznyrni. Wydaje si~, choc moZe nie rna sensu do tego 
wracac, ze takie "przekroczenie granicy" mialo rniejsce w Polsce podczas 
parJamen tarnych wyborow 1991 roku. 0 ile Iisty pasterskie Episkopatu 
Polski z tamtego okresu wyrainie akcentowaly, Ze Kosciol nie b¢zie 
wskazywal na zadne konkretne ugrupowania polityczne, ze ufa m~drosci 
politycznej swoich wiernych, ktorzy sarni wladni s~ wybrac swych przed
stawicieli, 0 tyle ambony wielu parafialnych kosciol6w zdawaly si~ przy
gluszaC ten glos rozs~ku, ale i zarazem wladzy koscielnej. Gdyby odwolac 
si~ do BockenfOrdego, trzeba by powiedzie6, Ze KOSci61 w Polsce wchodzi 
w takim momencie w por~dek panstwa, porusza si~ na plaszczymie 
demokratycznego spoleczenstwa i poddaje si~ strukturalnym prawidlorn 
demokracji. W takiej sytuacji bezpodstawne wydaj~ si~ jego pretensje, Ze 
srodki spolecznej kornunikacji stawiaj~ go, chocby w rozmaitych an
kietach, na rowni z wielorna instytucjami panstwa, a wywiady z jego 
przedstawicielarni przypominaj~ cz~sto te, ktore przeprowadzane s~ z Iide
rami partii politycznych. Wed lug BockenfOrdego, to, czy KoSciol straci 
pozycj~ bezstronnego autorytetu, zalezy od sposobu, w jaki pr6buje sobie 
zjednac szacunek dla swego stanowiska i z~dan, oraz od srodk6w, jakimi 
si~ przy tyrn posruguje. Nie "co", lecz ,Jak" rna decyduj~ce znaczenie dla 
stanowiska Kosciola wobec demokratycznego panstwa. W jaki zatem 
spos6b okrcilic pola wzajernnych oddzialywan rni¢zy panstwern a Kos
ciolem, by sytuacje konfliktowe zmniejszyc do minimum, a najlepiej 
zupelnie wyeliminowac? Bockenf6rde mowi 0 partnerstwie. To ono, 
jego zdaniem, pozwala kaZdemu czlowiekowi, ktory nie wnosi roszczenia 
do wyl~znosci i nie neguje tyrn samyrn z g6ry partnerstwa, uchodzic za 
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r6wnouprawniony podmiot, bez wzgl~u na pogl~dy i cele polityczne (s. 
38). Takie post'l1'owanie nie pozwala na zaszufladkowanie ethosu wsp61
czesnej demokracji jako relatywizmu, ale raczej pokazuje, i:e to wlaSnie 
w nim zawiera si~ wyzbyte wszelkich uprzedzen uznanie bliiniego jako 
osoby, a wi~ ethos osobowego, opartego na godnosci partnerstwa, taue 
w obszarze iycia spoleczno--politycznego. 

KsiClika Emsta-Wolfganga BockenfOrde zawiera - poza dwoma wyj~t
kami - teksty dot~d w Polsce nie pUblikowane. Polskiemu Czytelnikowi 
udost'l1'niona wi~ zostala jedna z kluczowych pozycji wsp6lczesnej mysli 
demokratycznej. Lektura ksiClZki jest s:zczeg6Inie cenna dla katolika, kt6ry, 
przeSwiadczony 0 slusznoSci swoich przekonaIi, staje naprzeciw pluralistycz
nego spoleczenstwa, w kt6rym prawda nie jest jui: wyznacznikiem politycz
nej racji. Ksi~i:ka uczy, jak budowae demokratyczny porz~ek w paIistwie, 
kt6rego podstawowym celem jest zagwarantowanie swoim obywatelom 
woInoSci, bezpieczerlstwa i pokoju. Uczy taki:e, jak poruszaC si~ w zbudowa
nym jui: demolcratycznym organizrnie, by przy wykorzystaniu jego struktur 
moZliwie jak najpelniej zrealizowae wlasne powolanie moraIne. 

S~mon Dr~i;dtyk 

SZ)'MON DRZYZDZYK, ur. 1969, aJumn Krakowsltiego Seminarium Duchow
nego, absolwent Wydzialu Filozoficznego PAT. 

ezy KAPITALIZM MUSI UPASC? 


• Daniel Bell, 	 Kulturowe sprzecznosci kapitalizmu, tlum. Stefan 
Amsterdamski, PWN, Warszawa 1994, ss. 334 

Bio~c do r~ki t~ ksiClik~, czytelnik m6g1by oczekiwac, ii: zawierac ona 
b¢zie elukubracje jakiegos nawiedzonego marksisty, kt6ry przeni6s1 
sprzecznoSci kapitalizrnu z bazy do nadbudowy, by uratowac nauki mis
trza "na wyzszym poziomie" lub "w ostatecznej instancji". Podejrzenie to 
jestjednak z gruntu falszywe. Dawno nie czytalem ksiCliki, kt6rej argumen 
tacja bylaby tak daleka od "myslenia systemowego", w takim stopniu 
nieuporz~dkowana, a jednoczesnie r6wnie wszechstronna i blyskotliwa. 
Bye moi:e jest tak dlatego, ii: czytam gl6wnie filozof6w, kt6rzy tak mocno 
wierz~ w swoje konstrukcje, i:e nie wahaj~ si~ stwierdzie: "Tyro gorzej dla 
fakt6w" albo po prostu przestajil fakty zauwai:ae. 
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Daniel Bell jest krytykiem kultury w szerokim znaczeniu tego slowa 
- kultury tozsamej z cywilizacjl}. Omawiana tu ksil}ika (rok wydania: 1976) 
stanowi cil}g dalszy jego pracy NadejScie spoleczenstwa postindustriainego, 
w ktorej opisywal, ,Jak technika (wll}cznie z technikami intelektualnymi), 
kodyfikacja wiedzy teoretycznej - b¢l}ca nowl} podstawl} innowacji - oraz 
po1ityka przeobraiajl} porzl}dek techniczno--ekonomiczny, a wraz z nim 
rowniez uwarstwienie spoleczne" (s. 31). Tu natomiast przedstawia, jak 
rozbieine systemy wartosci inspirujl}ce polityk~, ekonomi~ i kultur~ (w 
znaczeniu wl}skim: "wysilek majl}cy na ce1u uzyskanie spojnego zbioru 
odpowiedzi na problemy egzystencjalne t rapil}ce wszystkich 1udzi" , s. 14) 
prowadzl} (od dwoch stuleci) do cywilizacyjnych napi~c i sprzecznosci: 
"Zasadnicza teza tej ksil}iki powiada, Ze te trzy obszary ... podlegajl} trzem 
przeciwstawnym zasadom: wydajnosci w ekonornii, rowno!ici w polityce 
i samorealizacji (lub samogratyfikacji) - w kulturze" (s. 32). 

Do jakich antagonizmow prowadzl}- zdaniem Bella - tytulowe sprzecz
nosci? Ekonomil} rzllrlzi zasada skutecznosci wcielana w Zycie przy pomocy 
specjalizacji, hierarchii i biurokratycznej koordynacji, w wyniku czego rola 
jednostki ograniczona jest tutaj do jej funkcji. Z kolei w polityce mechaniz
my demokracji prowadzl} do przelozenia rownosci wobec prawa (czyli 
praw obywatelskich) na rozszerzenie zasady partycypacji oraz uprawnienia 
ekonorniczne i spoleczne. Tym samym biurokratyczny ideal zarzl}dzania 
"zasobami ludzkimi" sciera si~ z demokratycznl} zasadl} partycypacji. 
Natomiast kultura reaIizuje anarchistyczne idealy samospelnienia i autoeks
presji, co prowadzi do konfliktu z wymogami ekonomii. 

Autor przyznaje, ze waga, jakl} mozna przypisac wskazanym rozbieinos
ciom, zalezy od dodatkowych zalozen. Jdli na przyklad uzn ajemy "pry
mat" gospodarki nad innymi sferami, mozemy wskazywac na sil~ przemys
lowych lobbies i zdolnosc ekonomii do oswajania anarchistycznych impul
sow obecnych w kulturze oraz do przeksztalcania ich w towar. Podobnie 
moma by uzasadniae "prymat" demokracji (sUa zwil}zkow zawodowych 
i ograniczanie wielkiego kapitalu w ekonomii, "demokratyzacja" sztuki) 
czy kultury (przewaga pr~mej, podejmujl}cej ryzyko jednostki nad skost
nia!l} organizacjl} w ekonomii, ruchy "aItematywne" w polityce). Oczywis
cie wszystkie te obserwacje empiryczne sl} w jakims zakresie zasadne, 
a stajl} si~ balamutne dopiero wtedy, gdy na ich podstawie dokonuje si~ 
uproszczonych uogolnien. Stl}d mozna wycil}gnl}C wniosek, ze wskazane 
rozbieznosci faktycznie istniejl}, a wi~c posluZenie si~ nimi do analizy 
wspolczesnej cywilizacji okaze si~ przydatne. Natomiast nie rna mowy 
o "nieuchronnym" pogl~bianiu si~ sprzecznosci czy " koniecznym" pryma
cie ktorejs ze sfer na mod!~ marksistowskl}. Innymi s!owy, swiadomosc 
owych rozbieznosci moZe pomoc nam w zrozumieniu niektorych rzeczywis
tych, rozgrywajl}cych si~ na naszych oczach konfliktow, ale nie pozwoli 
"rozgryzc" mechanizmu dziejow (bo takiego bye nie moZe, zwaiywszy na 
wielosc, wie!op!aszczyznowosc i interakcj~ wspoltworzl}cych cywilizacj~ 
sil). 
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Jakie S'l historyczne irodla opisywanych przez autora sprzecznosci? Nie 
rna na to pytanie zwiyzlej i jednoczeSnie precyzyjnej odpowiedzi Uak 
zapewne na iadne pytanie historyczne): spora cZySc ksi'lzki to opis owych 
nodel, zwlaszcza w kulturze i ekonomii. Poniewaz autor zgromadzil 
bardzo bogaty material z najrozniejszych dziedzin i:ycia, jest to naprawdy 
fascynuj'lca lektura. Rozwazania na tern at roli kina i samochodu w prze
mianach stylu zycia S'l przeplatane refleksjami nad wkladem religii (nie 
tylko protestanckiej, ale i katolickiej) w genezy kapitalizmu oraz uwagami 
dotycz'lcymi malarstwa, filozofii, produkcji szkla metod'l ekstruzji, procen
tu, prohibicji i trzech Faustow Goethego. Oczywiscie jest to material 
bardzo heterogeniczny, ale jesli pole badan jest zakrojone tak szeroko, nie 
moZe bye inaczej. Z tej przyczyny czytelnik po prostu przyjmuje rozmaite 
dalekie analogie - na przyklad miydzy nowymi koncepcjami czasu i prze
strzeni w filozofri i malarstwie (s. 148) - pozostawiaj'lc kwestiy romic na 
pofniej, gdy perspektywa zostanie zawyzona. 

Na pytanie 0 irodla sprzecznosci kapitalizmu moina jednak odpowie
dziec ogolnie przy pomocy czysto przywolywanego rozromienia miydzy 
"Staroi:ytnosci'l" a "Nowozytnosci'l". Ta pierwsza ma oznaczac swiat 
uporz'ldkowany w oparciu 0 transcendentne, wieczne zasady czyli kosmos 
- swiat zakorzeniony w boskim ladzie (a wiyc swiat polityki jest tu 
nakierowany na realizacjy prawa natury, swiat sztuki na poszukiwanie 
niezmiennych regul harmonii, a swiat ekonomii jest w sluzbie cnoty). 
Z kolei ta druga ma byc podporz'ldkowana racjonainosci instrumentalnej, 
sluz'lcej skutecznej realizacji dowolnych celow, gdyz istnienie prawa natu
ralnego zostalo zakwestionowane. St'ld - brzmi konkluzja - wzi'll siy 
nieokielznany indywidualizm przejawiaj'lcy siy na te trzy odrnienne sposo
by w kulturze, ekonomii i polityce. Niew'ltpliwie argumentacja ta zawiera 
jak'ls cz'lstky prawdy, tyle ze sposob jej prezentacji jest z jednej strony zbyt 
apodyktyczny (czy naprawdy Renesans albo Oswiecenie wykopaly prze
pasc w dziejach ludzkosci? czy nie rna istotnych ci'lglosci w historii 
Zachodu?), a z drugiej zbyt ogolny (co, jak na ironiy, wzmacnia tendencje, 
z ktorymi chce siy walczyc: bo jesli glosi siy, iz "Nowozytnosc" jest cab 
przezarta zlem indywidualizmu, ajedynym ratunkiem jest powrot do wizji 
"racjonalnego kosmosu", to "nowoi:ytni" po prostu machn'l ryk'l na 
krytykow i poczuj'l siy dowartosciowani w swoim zyciu "bez iluzji"). 
Dlatego tez ksi'lzka Bella wydaje mi siy bardzo waina, gdyz zawarta w niej 
krytyka wspolczesnosci (w duzej rnierze zgodna z powyzsz'l) przyjmuje 
ksztalt bardziej konkretny i umotywowany empirycznie, a wiyc umoz
liwiaj'lcy dyskusjy (w miejsce polajanek "Nowozytnosci" z jednej strony 
i bezkrytycznej akceptacji z drugiej - Bell mowi 0 osi'lgniyciach i klopotach 
"spoleczenstwa mieszczanskiego"). 

Poza krytyk'l Bell przedstawia rowniez propozycje pozytywne. Opieraj'l 
siy one na podstawowym zaloZeniu tej ksi'lzki, i:i trzy sfery aktywnoSci 
ludzkiej - polityka, ekonornia, kultura - S'l w sposob istotny rozl'lczne i nie 
moina ich podporz'ldkowywac jednej ideologii, je.dnej wizji spraw ludz
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kich . Dlatego Bell oglasza, iz jest liberalem w polityce, socjalistll wekono
mii i konserwatyst,! w kulturze. Znaczy to mniej wi~j tyle, iz polityka rna 
srui:yc ochronie jednostki i jej sfery prywatnej przed intruzami, natomiast 
w sferze publicznej rna gwarantowac rownosc t raktowania, bo tylko dzi~ki 
temu wszyscy mog,! poczuc si~ obywatelami; ekonomia rna gwarantowac 
zaspokojenie potrzeb ludzkich (okreslonych przez nasz'! natur~, a nie 
nieograniczonych jak nasze pragnienia), gdyz tylko pod tym warunkiem 
rnoZliwe jest i:ycie godne; natomiast kultura rna byc strazniczk,! tradycji, 
bo trac,!c z oczu zasadnicze pytania stawiane przez naszych przodk6w, 
pogrllzamy si~ w mialkosc. Konkluzja autora brzmi nast~puj llCO: "Te trzy 
elementy zajrnowanego stanowiska tworz'! spojn,! calosc, lllCZll bowiem 
- jako konieczne warunki cywilizowanego porz'!dku - przekonanie 0 moz
liwosci powszechnego uczestnictwa w spoleczenstwie dzi~ki zapewnieniu 
kaidemu takiego minimum ekonomicznego, ktore gwarantuje mu poczucie 
godnosci wlasnej z zasadll indywidualnego osi,!gania pozycji spolecznej 
dzi~ki zaslugom, oraz z koncepcj,! ci,!glosci wi,!z,!cej przeszlosc i terainiej
szosc w celu ksztaltowania przyszlosci" (s. 14). Nie wchodzllC w kwesti~, na 
ile realistyczna jest ta wizja, zauwai:my tylko na marginesie, ze prawie 
w tym samym czasie (1978 rok) z podobn,! tez'! wystllPil Leszek Kolakow
ski w swoim "katechizmie" - Jak bye konserwatywno-liberalnym socjalistq? 
(pami~tam, ze w latach "przelomu" i powstawania systernu partyjnego 
deliberowano w Polsce, czy to nie byl przypadkiem zart mistrza paradoksu, 
bo przeciez strona "lewa" i "prawa" s,! rownie niepodwazalne jak prawo 
grawitacji.. .). 

N a koniec chcialbym przy okazji tego tekstu podzielic si~ kilkoma 
uwagami na temat polskich edycji. Wydawc,! Bella jest Wydawnictwo 
Naukowe PWN, czyli firma z tradycjarni , natomiast tlumaczem jest profe
sor Stefan Amsterdamski, czlowiek bardzo zasruzony i kompetentny (prze
kladal m.in. Fullera, Kuhna, Heisenberga), wi~c poziom tej akurat pub
likacji nie jest z pewnosci,! ponizej obowi,!zuj,!cej przeci~tnej . Ale niestety 
nie jest to poziom wyzszy od tego, jaki mielismy w Polsce 10, 20 lat temu. 
Fakt, ksiCliki naukowe otrzymuj,! teraz obowi,!zkowo indeksy (ta rna 
nawet dwa), kt6rych wczesniej nie bylo. Za to coraz rzadziej wyposaza si~ 
je w kompetentne wst~py oraz bibliografi~ i i:yciorys autora (bez ktorych 
lektura odbywa si~ "na slepo"; ciekawe tez, ilu potencjalnych czytelnik6w 
odklada takie "gole" ksi,!zki w ksi~garniach , bo niczego si~ 0 nich nie 
dowiedzieli). Redakcja trumaczen ogranicza si~ natomiast chyba tylko do 
skladni i interpunkcji (i to tez nie zawsze). St,!d w ksi,!zce Bella pozos
tawiono dwa cytaty z poelji angielskiej (Eliot i Pope, s. 2 i 134) w orygina
Ie, nie troszcz'!c si~ zupelnie 0 czytelnika (ktoremu wystarczylby chocby 
doslowny przeklad). W tekscie pojawiaj,! si{: tajernnicze postaci i ljawiska 
z obcej kultury - na przyklad na s. 314 autor mowi 0 "moralnej policji" 
niejakiej pani Grundys i "milosci ciala" Normana O. Browna - kt6re nie 
zostaj,! wyjasnione. Zostawieni samym sobie trumacze (kt6rzy z reguly 
zajmuj,! si{: zawodowo Zle oplacanll praq naukow'!, a trumaczeniem 
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zarabiajl! na iycie) nie zawsze Sl! w stanie wymys1ic odpowir.dniki po1skie 
d1a nowej tennino1ogii, wi~ po prostu zostawiajl! slowa angie1skie 1ub dajl! 
wersj~ doslownl! (tu zwraca uwag~ tennin "dyskrecjonalny", s. 72, oraz 
wyraienie "przesloni~cie dystansu", na przyklad s. 82), co ty1ko powi~ksza 
konfu~~ czyte1nika. A szkoda, bo ksil!zka Bella, choc nie zapowiada 
wydarzen tak apokaliptycznych jak upadek kapita1izmu (a moze wlaSnie 
dlatego ... ), stanowi naprawd~ fascynujl!Cl! 1ektur~. 

Andrzej Pawelec 

ANDRZEJ PAWELEC, ur. 1964, absolwent anglistyki i fIlozofti UJ, studiowa! 
w Kent University, doktorant w Instytucie Filozofti UJ. Publikowa! w "Arre" , 
"Znaku" i "bruLionie". 

elY BIl NESMEN 

MaZE Bye l BA WIONY? 


• Peter L. Berger (red.), Etyka kapitalizmu, dum. Henryk WOZnia
kowski, Signum, Krakow 1994 

"Pytanie brzmi: jakie irodla w tradycji chrzescijanskiej pozwalajl! nam 
zrozurniec produkcj~ bogactwa? Odpowiedz brzrni: wydaje si~, ze takie 
zrodla nie istniejl!" - pisze Richard J. Neuhaus (s. 171). Na szcz~Scie, ty1ko 
- wydaje si~. Wszyscy autorzy esejow skladajl!cych si~ na Etykt; kapitalizmu 
starajl! si~ wykaza6, iz kapitalizm i re1igia, a konkretnie chrzescijanstwo, 
nie Sl! sferarni zupelnie rozll!cznymi. Ze wbrew, zjednej strony, konsekwen
tnej, wielusetletniej i tradycyjnej nieufnoSci Kosciola do bogactwa, do 
dzialan ukierunkowanych na zysk, a z drugiej - rownie nie skrywanej 
niech~i przedstawicieli opcji libera1nej, prokapitalistycznej do wsze1kich 
form ideo1ogicznej opresji (kojarzonych na ogol wlaSnie z religi,!, zwlaszcza 
w jej rzymskokatolickim wydaniu), tradycje te nie Sl! sobie z istoty wrogie 
i pozbawione punktow wspolnych. Wr~cz przeciwnie: kapitalizm czerpie 
z inspiracji chrzeScijanskiej, jest w pemi moZliwe pogodzenie go z naukl! 
KoSciola i-last but not least - godzl!c si~ na odci~cie od swych korzeni , 
naklada na siebie ci~zar samouzasadnienia - ci~zar, ktorego sam nie jest 
w stanie na dhri:szl! met~ udZwignl!c. 



Trzeba jednak uczciwie p rzyznac, ze nie jest rzecZl! prost~ odnaleic 
w tradycji kapitalistycznej wettki, ktore moma by z chrzescijanstwem 
zwi<tZac. 0 wiele latwiej pokazac w niej to, co jest mu przeciwne, co 
zrodzilo si{: z opozycji do Kosciola i religii . Bo i co tu wiele mowie: Kosciol 
katolicki nigdy kapitalizmu specjalnie nie kochal. Kapitalizm wszak jako 
ustroj gospodarczy od pocZ<ttku niezwyide silnie zwietza1 si{: z ideologiet 
liberalnet - przez wiele dziesi{:cioleci oficjalnie i konsekwentnie wyidinanet 
z ambon. Sarna tez wizja ekonomii w tradycji chrzeScijanskiej rna bardzo 
niewiele wspolnego z koncepcj et wolnego rynku i fundamentalnet zasadet 
zysku. 

Koncepcja ekonomii w tradycji katolickiej jest zaskakujetco zbiema 
z jej socjalistycznet interpretacjet. Obie postrzegajet gospodark{: jako gr{: 

zero-surnowet, w kt6rej czyjs zysk zawsze jest konsekwencjet czyjejs straty. 
Nic wiyc dziwnego, iz w takim ujyciu jako podstawowy problem jawi si{: 
zagadnienie sprawiedliwej redystrybucji, majetcej na celu przywrocenie 
poszkodowanym nieslusznie odebranych im dobr. Nie dziwi tez wi{:c 
i podejrzliwe spog!etdanie na wszelkie pr6by bogacenia si{: dzi{:ki dzialalnoSci 
ekonomicznej . Trudno wszak je odrornic od zwyczajnego zlodziejstwa. Tego 
typu pog!ctdy na ekonomi{: majet w katolicyzmie druget i niezmiennet w zasa
dzie tradycj{:. "Gdyby ktos przeg!etda1 hipotetyczny indeks teologii chrzes
cijanskiej szukajcte hasel z kategorii »bogactwo jako produkcja«, to znalazl
by bardzo niewiele. W gruncie rzeczy jest wettpliwe, czy w og61e znaleZlibys
my takie haslo w naszym hipotetycznym indeksie" (Neuhaus, s. 171). 

Podziw wi{:c moZe budzic wysilek, z jakim autorzy tomu probujet 
w Biblii i Tradycji odnalezc wettki lezetce u zr6del narodzin kapitalizmu. 
Wydaje si{: jednak, iz sam fakt ich istnienia nie podlega dyskusji . Niekwes
tionowalnajest teza 0 moralnej inspiracji XVlII-wiecznych " ojc6w kapita
lizmu", jak Smith , Hume czy Hutcheson . Nie do podwazenia jest tez 
wplyw etosu chrzescijanskiego na ksztaltowanie si{: etosu buri:uazyjnego 
(zagadnienia te szeroko omawia Michael Novak) . lednak 0 wiele cenniej
szet cz{:sciet ksietili Set te jej fragmenty, ktore nie traktujet 0 przeszlosci, 
a starajet si{: raczej tworzyc nowet podstaw{: dla mowienia 0 tym, co lctezy 
tradycj{: teologii katolickiej z tradycjet kapitalistycznet. NiezaleZnie od 
poszukiwania faktycznych, mniej czy bardziej bezposrednich inspiracji 
chrzdcijanskich w kapitalizmie wysilek autorow (zwlaszcza Michaela No
vaka i George'a Weigel a) idzie w stron{: ukazania rzeczywistej, istotowej 
niesprzecznosci tych dwu, bardzo jednak niezalernych tradycji. Niesprzecz
nose t{: staraj et si{: oni ukazac na plaszczymie teologicznej. Novak uchodzi 
nawet za tw6rcy, zaskakujetcego na pierwszy rzut oka poj{:cia " teologia 
kapitalizmu" . Weigel natomiast pisze: " Nie rna niczego w teologicznym 
widzeniu katolickiej nauki spolecznej, co wyiduczaloby rozw6j etyki two
rzenia bogactwa - natomiast wiele z tego, co si{: tam rnidci, ku takiej etyce 
kieruje" (s. 135). Co mianowicie? Weigel podaje szereg punktow. Obok 
takich, jak zasada pomocniczosci, personalistyczne spojrzenie na czlowieka 
czy opcja na rzecz ubogich (wszak to wlasnie pienictdze wycietgajet ich 
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z biedy), obecnych w nauczaniu Kosciola od wielu dziesi{:cioleci, wymienia 
tane teologiczne nowosci, jakie pojawily si{: za spraw1J: Jana Pawla II. Sll: 
to: podkreslanie prawa do inicjatywy gospodarczej (w SolliCitudo rei 
socia/is) i teologia wsp61-tworzenia (czlowiek poprzez dll:ienie do poprawy 
swego bytu jest wsp6lpracownikiem Stw6rcy w dziele stwarzania - Labo
rem exercens). MO:lemy ubolewa6, ii; Etyka kapitalizmu ukazala si~ jeszcze 
przed opublikowaniem Centesimus annus - nie rna wi~ w niej, niestety, 
refleksji nad tym najbardziej "prokapitalistycznym" dokumentem w his
torii KoSciola. 

Stwierdzilismy, :le kapitalizm jest ~Sciowo inspirowany przez chrzes
cijanstwo i ze w pelni moma go pogodzie z nauczaniem Magisterium (co 
wi~ej , ostatnia spoleczna encyklika Jana Pawla II wydaje si{: wlaSnie 
oficjalnym potwierdzeniem tej zgodnosci). Czy jednak chrzeScijanstwo, 
religia Sll: mu w og6le do czegos potrzebne? Jakie mi~zy nimi mog1J: 
zachodzie relacje? 

Pomijajll:c sytuacj{: calkowicie negatywnll, w kt6rej strony okazuj1J: sobie 
otwartll niech¢, starajll si{: trzymae od siebie jak najd alej i nie podejmujl! 
zadnego dialogu, moma wyr6mie dwa zasadnicze modele. W pierwszym 
religia funkcjonuje jako zjawisko calkowicie zewn~trzne, nie majllce istot
nego zwillZku z instytucjami liberalnego, kapitalistycznego spoleczenstwa. 
Niekt6rzy zwolennicy takiego uj~ia (sposroo autor6w Etyk i ... prezentuje 
je Walter Block) zgadzaj l! si~ wprawdzie na tez~, iz chrzeScijanstwo nie 
stanowi dla tego spoleczenstwa zadnego zagroZenia, Ze bez popadania 
w sprzecznose moma bye r6wnoczesnie dobrym katolikiem i aktywnym 
uczestnikiem gry rynkowej. Ale - to wszystko. Religia jest tu traktowana 
jedynie jako fragment moze i dosye ladnego, ale przecieZ jednak zewn~trz
nego krajobrazu. Moze nie zarzuca si~ jej, iz jest kwiatkiem przy kOZuchu, 
ale tez nie przyznaje si{: jej roli istotniejszej niz bycie eleganckim kwiatkiem 
w butonierce. Jest ona dodatkiem Pasujllcym wprawdzie do calosci, ale bez 
kt6rego owa calose moze si{: znakomicie obye. 

W drugim modelu religia, moralnose odgrywajll niepor6wnanie istot
niejszll rol{:. Jego zwolennicy upatrujl! w nich najgl~bszy fundament uzasad
niajllcy kapitalizm jako system wartosci, nie tylko instytucji - te Sll jedynie 
nadbudow1J:, nie uzasadniaj1J: si~ same przez si~. Czy jednak rzeczywiscie 
kapitalizm si{: nie samouzasadnia? Jego triumf we wsp61czesnym swiecie 
jest nie podlegajllcym wl!tpliwosci empirycznym faktem. Zwyci~two to 
w zasadzie absolutne: konkurencyjne systemy ekonomiczne okazaly si~ 
niewydolne, a ich dotychczasowi zwolennicy w drodze masowej konwersji 
"nawr6cili si{:" na kapitalizm. Ale, jak pisze we wst~ie Robert Hawkins 
"czlowiek ( ... ) nie Zyje samymi tylko faktami, wizja zaS socjalistyczna »nie 
daje spokoju intelektualnej wyobraini. Zachodu«" (s. 5). Kapitalizm, 
optymalny w sferze produkcji, tworzenia bogactwa, nie podaje jasnych 
recept na rozwillzanie problemu ub6stwa, spolecznych nier6wnoSci, nie
sprawiedliwosci - zagadnien, kt6re od bez mala dwoch wiekow znajdujll si~ 
w centrum zainteresowan europejskiej inteligencj!. Zestawiony z redys
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trybucyjnymi pomyslami socjaIizmu wydaje si~ jedynie prymitywnlj" po
zbawionlj, gl~bszych etycznych uzasadnien ideologilj, tych, kt6rych bogiem 
jest pienilj,dz. Brak refleksji nad samym soblj" zaniedbanie poszukiwan 
moraInego fundamentu, na kt6rym jest zbudowany, czyni kapitalizm 
(mimo czasowych triumf6w) bezradnym i bezbronnym w obliczu ponawia
nych atak6w ze strony tak czy inaczej objawiajlj,cego si~ socjaIizmu. 

Czy, z drugiej jednak strony, gl6wnym celem poszukiwan etycznych 
uwarunkowan kapitalizmu, tworzenia jego "teologii", rna bye tylko do
starczanie na nowej plaszczymie argument6w uzasadniajlj,cych jego wyz
szosc nad innymi ustrojami? Czy liberalne spoleczenstwo, nawet nie 
zagrozone z zewnlj,trz, moZe sobie pozwolie na odci~cie si~ od swych 
korzeni? Czy spoleczenstwo to, beztrosko korzystajlj,c z ekonomicznych 
i politycznych dobrodziejstw zwilj,zanych z wolnym rynkiem i demokracjlj" 
nie jest skazane na powolnlj, degeneracj~ wskutek odrzucenia etycznego 
fund amentu , z kt6rego wyroslo? Niestety, tym pytaniom autorzy Etyki... 
poswi~cajlj, niewiele uwagi . Ich wizja zwilj,zk6w mi¢zy judeochrzeScijansklj, 
formacjlj, religijnlj, a kapitalistycznlj, [ormlj, ekonomii jest bardzo optymis
tyczna. Trzeba jednak przyznae, Ze nie bylo ich zamiarem stworzenie 
wyczerpujlj,cej syntezy traktujlj,cej 0 wszystkich aspektach tych zwilj,Zk6w. 
Cel byl inny, znacznie skromniejszy. Stanowilo go ukazanie prawdy, iz 
dobry biznesmen moze r6wnoczesnie bye dobrym katolikiem. Ze bogacenie 
si~, podejmowanie aktywnoSci ukierunkowanej przede wszystkim na zysk 
wcale nie musi bye czyms zlym. Brama wiodlj,ca do Kr6lestwa nie jest 
otwarta wyllj,cznie dla materialnie ubogich. 

Jacek KrzysztoJowicz OP 

JACEK KRZYSZTOFOWICZ OP, Uf . 1969, student w Ko1egium Filozoficzno
Teoiogicznym 0.0. Dominikanow w Krakowie. Publikowal w "Znaku". 
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CZYTAJJ\C 
MIESI~CZNIKl 

OPOZYTKACH 

ZE SZTUK PLYNL\CYCH 


ArtySci i naukowcy lubi~ powtarzae, Ze zasad~ istnienia literatury, 
sztuki, nauki - a wi~ w szerokim sensie kultury - winna bye bezinteresow
nose, owe, warunkuj~ce prawdzi~ niezaleinosc, obiektywizm i auten
tyzm, "pobudki wyzsze". Dzis jednak, w epoce inwestycji i skrupulatnego 
przeliczania wszystkiego na konkretne zyski, coraz cz~sciej powraca pyta
nie 0 pozytki plyn~ce ze szt uki , 0 konkretne, wymieme korzysci, jakich 
oczekiwae moZe czlowiek, ktory w kultur~ wla&nie zainwestowal swoj czas, 
uwag~, nierzadko i pieni~dze. 

Pytanie to zadaj~ nawet nie tylko sponsorzy, ale zwykli ludzie, poten
cjalni odbiorcy, bez ktorych przecieZ status kultury jest nader cz~tkowy, 
kaleki . Oczywista, wydawaloby si~, swiadomosc, Ze obcowanie ze sztuk~ 
jest dla czlowieka ui:ytecme przede wszystkim w sensie duchowym, Ze 
literatura bywa nie tylko rozrywk~, ale - bardziej moZe - drog~, lekars
twem, zwierciadlem, nie jest bynajmniej czytelna w wymiarze powszech
nym. Najwyrainiej skonczyl si~ czas, kiedy nie trzeba bylo nikogo specjal
nie przekonywae, Ze kultura "wysoka" moze miec wplyw nawet na bardzo 
"niskie" Zycie, Ze wzorce artystycme i literackie maj~ c~sto bardzo 
praktyczne przelozenie na podejmowane codziennie wybory i decyzje. 

Dyskusja dotycz~ca wspolczesnych moruwosci i powinnoSci ludzi kul
tury w Zyciu duchowym spoleczenstwa dotyczy true naukowcow, zwlasz
cza tych, ktorzy posrednicZll mi~zy tworcami i odbiorcami, a wi~c 
humanistow. 0 etosie i zadaniach wspolczesnego humanisty mowi profesor 
Janusz Slawinski w rozmowie Odpowiedzialnosc podszyta nieodpowiedzial
nosciq ("Kresy", nr 20/94): "Nie bardzo wiad om 0, w jakich to czasach 
humanista byl naprawd~ waZnIl figur~ - i wszyscy mu si~ w pas klaniali. 
Byly to zapewne czasy mitycme. A ten etos, ktory mamy teraz »od
budowywac« - kiedy wlasciwie nie potrzebowa! remontu? Dwadziescia lat 
temu by! w lepszym stanie? A moZe naleZy si~ cofn~ 0 trzydziesci lat, czy 
o pi~Cdziesi~t? Do jakich wzorc6w mielibysmy w tej odbudowie nawi~c? 
Mnie si~ wydaje, Ze w ogole najlepiej byloby zaczynae od drugiego konca; 
na tak wmios!e zadanie, jak odbudowa etosu, nikt bowiem nie wyasyg
nowalby ani ztamanego grosza, czemu trudno ~i~ dziwic. A przeciez 
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musimy z czegos Zye, Zeby moc swoje robie. Trzeba wiyc przede wszystkim 
wyrainie przypomniee, co naprawd~ robimy i dlaczego to, co robimy, 
moZe bye spoleczenstwu potrzebne. Spoza mnogoSci. i wielobarwnosci 
dliZen i dokonan humanistyki odwiecznie i niezmiennie przeSwituje jej 
zadanie glowne: wytwarzanie, konserwowanie i usprawnianie j~zyka, kt6ry 
pozwala ludziom m6wie 0 wartosciach - rozpoznawae je, porz~kowae 
i cieszye si~ nimi. Odnos~ wrazenie, Ze w wielu z nas przygasla jakby 
swiadomose podstawowego zadania, a w slad za tym rozwialo si~ poczucie 
zwierzchniego sensu codziennych prac. Nie wyobrazam sobie, Zeby bez 
rozbudzenia takiej swiadomoSci. moZliwe bylo zadowalaj(!CC wytlumaczenie 
sobie i innym, dlaczego domagamy si~, by nas traktowano powainie 
i chciano dalej utrzymywae. Od tego wszystko si~ zaczyna. Gdy b~dziemy 
traktowani. powainie - to i nasze samopoczucie si~ poprawi, i na etos 
p rzestaniemy narzekae. Ale najpierw sami musimy powaZnie traktowae 
swoje powinnosci." 

W codziennym, powszechnym zagonieniu kultura - im bardziej elitama 
i "wysoka" - tym bardziej traktowana jest jako zbytek, dekoracja, luksus. 
W porownaniu z okresem "realnego socjalizmu" pisarz, ale takZe malarz 
i aktor, zdaj~ si~ ludziom duzo mniej potrzebni. A jednak odpowiedzial
nose literatury za przywracanie prawidlowych proporcji w ocenie rzeczywis
toSci. i przeszloSci nie zmalala i pozostaje jej istotnym powolaniem - tak 
przynajmniej uWaZa Jan J6zef Szczepanski, z kt6rym rozmow~, zatytulo
wan~ Nie ma od siebie ucieczki, zamieScily "Nowe Ksi~zki" (nr 10/94). 
"Bezposredni wplyw pisarza na spoleczenstwo jest nieznaczny - mowi 
Szczepanski - Okazuje si~, ze nostalgia za PRL-em jest zjawiskiem 
szerokim, daleko id~cym. A to znaczy, Ze sfera oddzialywania literatury 
jest ograniczona do - nazwijmy to tak - elit. W kaZdym razie do jakiegos 
fragmentu spoleczenstwa, ktory do wymiany mysli, opinii przywi~zuje 
wag~. S~dz~, ze znakomita wi~kszose ludzi stoi poza tym obiegiem. Nie ma 
to dla nich w gruncie rzeczy znaczenia. Dostaj~ duzo listow od rOZnych nie 
znanych mi osob i ostatnio dose regulamie pisuje do mnie ktos, kto nie 
kryje, Ze wszystko, co go w Zyciu spotkalo dobrego, zawdzj~cza PRL--owi. 
Ze to, co dzieje si~ obecnie, jest jak~ okropn~ degrengolad~. Takich ludzi 
jest spor~. I fakt , Ze musieli stae w ogonkach po najbardziej niezbydne 
rzeczy, nie rownowaZy tego, Ze czuli si~ w jakis sposob docenieni, uhonoro
wani, choeby przez retoryk~ owczesnej ideologii ( ... ) Zupelnie natomiast 
nie bierze si~ pod uwag~ kwestii sytuacji moralnej spoleczenstwa pod
danego reZimowi totalitamemu. Tego, Ze moina bylo dowolnie przerabiae 
historiC(, tego, ze moina by to kontrolowae opiniC( publiczn~, ze prawo 
moglo bye naginane do interesow jakiejs formacji politycznej. A to s~ 
rzeczy, ktore dla ludzi oddajllcych siC( pracy intelektualnej Sll pierwszo
planowe, najwaZniejsze. Cos takiego zupelnie nie odgrywa roli w ocenie 
tzw. mas. Dlatego wydaje mi si~, Ze jest jakims wielkim zadaniem literatu
ry, czy raczej maZe mass--mediow, uswiadomienie owych proporcji, by 
ludzie nauczyli si~ patrzee na rzeczywistose takZe pod tym lG!tem ( ... ) To Sll 
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sprawy bardzo skomplikowane. Tutaj dobre samopoczucie pisarza niczego 
nie przes'ldza. Co nie znaczy, i:e nie powinien zabierae glosu. Powinien. Ale 
trzeba raczej liczye na rodzaj powolnej osmozy, przenikania wartosci ( ...) 

Chyba tak jest na calym swiecie , :i:e literatura 0 pewnych aspiracjach 
pedagogicznych nie rna zbyt wielu zwolennik6w. Za to w rnornentach 
dramatycznych konfliktow zyskuje nagly rezonans. W czasie tzw. stabiliza
cji po prostu przestaje bye atrakcyjna. I to widae. Wystarczy przyjrzee si(l 
wystaworn ksi(lgarn. Ja zreszt'l obserwujy od pewnego czasu zmiany pod 
tym wzglydem. Widzi siy coraz wiycej ksi'lzek ambitnych. Czy one roz
chodz'l siy, nie wiern, to kwestia kalkulacji ksiygarskiej, rnysly jednak, ze 
trzeba zaufae dzialaniu wspomnianej osrnozy. KaZdy czlowiek, nawet 
najbardziej powierzchowny i lekkomyslny, rniewa rnomenty refleksji -wte
dy potrzebuje jakiegos interiokutora, z kt6rym mo:i:e siy podzielie rnyslami, 
i tez z tego samego powodu pragnie zobaczye, jak inni ludzie przei:ywaj'l 
Zycie, czy w podobny co on, czy winny sposob. Tu wiaSnie mo:i:e zacz'le 
dzialae owo poslannictwo literatury." 

Podzialliteratury, a taue sztuki, na "pedagogiczn'l" i "egotyczn'l", na 
maj'lC'l oddzialywanie spoleczne i na b¢'lc'l ekspresj'l wewnytrznych 
rozterek tw6rcy - jest bardziej podzialem funkcji niz gatunk6w. S'l jednak 
talcie etapy w rozwoju spolecznym, lciedy znaczenie jednej lub drugiej 
funkcji kultury wysuwa siy na plan pierwszy. Bye rnoze wiasnie teraz 
istnieje szczegolna potrzeba przewartosciowania czy przeinterpretowania 
tradycji, otwarcia nowych furtek do literatury, ktore udowodni'l rnlodernu 
pokoleniu, ze klasycy potrafi'l udzielie bardzo skutecznych odpowiedzi na 
callciem wspolczesne niepokoje. 

W artykule zatytulowanym Baczynski pomnikowy i tywy, a pisanym 
Szkole - pod rozwag{! Wlodzimierz Maci'lg ("Dekada Literacka", nr 
1~17/94) proponuje nowe odczytanie tworczosci zmarlego tragicznie poe
ty, zrywaj'lce z rnodelern tradycyjnie rornantycznym i patriotycznym, 
a pozwalaj'lce odnaIezc w tych wierszach bardzo osobiste, pelne autentycz
nych udr(lk i zw'ltpien pytania ,,0 siebie", 0 poczucie wlasnej niezaIeinosci 
i samookreSlenia - niepokoje tak bardzo wspolbrzmi'lce z rozterkarni 
wspolczesnej rnlodziezy. 

"J ak czytae dzisiaj tego znakomitego poety? - pyta Maci'lg - J ak mo:i:e 
go zrozumiee uczen szkoly dzisiejszej, ow nastolatek, ktory sp¢za trzy 
i p61 godziny dziennie przed telewizorern, ktorego pasjonuj'l »hity« ro
ckowe dobierane przez profesjonalnie bezmyslnych prezenterow, na prze
mian z serialami 0 gangsterach? Czy przeczytalby jalcikolwiek wiersz, 
gdyby nie domagala si~ tego pani od polski ego? A pani od polslciego zdaje 
si(l wlaSnie tracic wiary w sens swojego trudu. Wiersze 0 okrucien.stwie 
historii, 0 koniecznosci ofiary, 0 krwi, 0 bolu, 0 smierci? To rna zaintereso
wac chlopca rnaltretowanego przez reklamy superszybkich sarnochodow? 
Doprawdy, pomi¢zy wszystkim, czym zabawie nas probuje telewizja, 
o czym krzyczy kolorowa prasa, co nam zagradza przejscie na ulicy - i tym, 
o czym mowi Baczyllski - nie rna zadnego zwi'lzk~ (.. . ) Aby dotrzee do 
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mentalnoSci wspolczesnego nastolatka z wierszami Baczynskiego, trzeba 
calkowicie zmienie to, co uczeni literaturoznawcy nazywaj~ »stylem od
bioruK Trzeba szukac innego j~zyka, innej siatki poj~e ( ...) Je§li literatura 
moZe przemowie do kogokolwiek, to tylko dlatego, ze odnajdujemy w niej 
tresci naszych wlasnych doswiadczen. Uczynie dorobek Baczynskiego 
:i:ywym w odczuciu naszego nastolatka - to znaczyloby pokazac mu, 
przekonae go, Ze w liryce tej odczytae moze swoje wlasne, ukryte niepoko
je, swoje wlasne pragnienia i l~ki - uj~te mistrzowsko w ksztalt slowny. 
Instytucj~ szkoty moma rozumiee jako okres tresury niedojrzalego, w sta
nie chaosu pogr~onego umyslu, ktoremu wtlacza si~ poz~dane hierarchie 
znaczen, poz~dane miary rzeczy i wzorce zachowan. Moja propozycja 
zmierza ku innemu rozumieniu szkoly,kiedy to staje si~ ona instytucj~ 
umozliwiajlj,~ wychowankowi rozpoznanie siebie, swojej osoby, swojej 
indywidualnej natury - w obliczu drog, jakie swiat otwiera przed nami ( ...) 

Mam daleko idlj,ce wlj,tpliwosci, czy przeci~tny uczen szkoly Sredniej jest 
w stanie odczue wielkose i pi~kno poezji Baczynskiego, do takiego do
znania zdolna jest w ogoie mniejszose. Nie nale:i:y wi~c nikogo zapewniae, 
ze jest to poezja mistrzowska, bo tego nie da si~ - na poziomie szkoty 
przynajmniej - udowodnic. Jestem jednak pewny, ze kazdy przeci~tny 
uczen zareaguje wewn~trznie na pytania, na rozterki, jakie odslania ta 
liryka - jdli tylko przeczyta si~ jlj, pod tym wlasnie klj,tem. 

Przez dlugie lata szkola zabiegala wytrwale, aby Baczytlskiego uczynie 
posllgiem na cokole pomnikowym. I mialo to swoje uzasadnienie jako 
przejaw niezalemosci , jako swiadectwo dumy przekazywanej przez litera
tur~, przez odpowiednie czytanie literatury. Rozumowanie to traci jednak 
racj~ bytu, tradycja przestaje bye »snem grobow«, czytanie literatury staje 
si~, czy nawet powinno bye, wejsciem w swiat ludzi Zywych, ktorych drogi 
i decyzje pozostajlj, wci~ otwarte. Ktorzy nam zadajlj, te same pytania, 
jakie w nas drzemilj,. I dzi~ki ktorym jestesmy je w stanie wyrazie." 

Pierwotnlj, funkcjlj, kultury i literatury okazuje si~ zatem ksztaltowanie 
osobowosci, troska 0 przetrwanie zycia duchowego - co z pewnoscilj, 
sprowadza si~ w wi~kszym stopniu do wysilk:ow indywidualnych niz do 
programu spolecznego, pedagogicznego. Pod tym wlasnie klj,tem naleZalo
by dzis razjeszcze przedyskutowae model funkc.lOnowania szkoty i naucza
nia tradycji - postuluje to takze profesor Maria Janion w drukowanej na 
lamach " Ex Librisu" (nr 63/94) dyskusji zatytulowanej Wolnosc - nie 
- wolnosc: "U nas panuje nieslychanie falszywa koncepcja szkoty - stwier
dza Janion - Na karoym szczeblu uprawiana jest biurokratyczna historia 
literatury, a tymczasem obcowanie z tekstami rna bye przyjemnoscilj" 
a rownoczesnie powinny to bye teksty z odpowiednimi eksplikacjami 
i komentarzami, ktore by udos~nialy wiedz~ - ale jako dodatek do 
tekstu. Za malo obcujemy bezposrednio z wielkimi tekstami. Powinnismy 
wykonac szalony wysilek zrozumienia naszych wielkich tekstow ( ... ) 

Przez cale :i:ycie staralam si~ interpretowaC kultur~ - i wpajac to swoim 
uczniom - w rozumieniu hermeneutycznym: jako dziedzin~ trudu ducho
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wego, ksztahowania osobowoSci. A wi~c - kultura jako wysilek. I w tym 
sensie podzielam zdanie Gadamera, ze wrastaj~c w dzielo wy ra s
tam y po n ad s i e b i e. Obawiam si~, Ze dzis bardzo wielu ludzi juz nie 
moZe wyrastae ponad siebie, bo albo nie czytaj~ Kafki czy Tomasza 
Manna, albo maj~ zam~t w glowie wskutek tej nieslychanie zroZnicowanej 
oferty i braku poczucia kierownictwa duchowego - i nie mowi~ tu 
o wieszczach, mowi~ 0 nauczycielach. Mowi~ 0 pewnym typie cywi1izacji, 
ktora moglaby sprzyjae takim zadaniom. Jestesmy i tak w duzo wygodniej
szej sytuacji niz Niemcy. Oni boj~ si~ nawet mowie 0 duchu i kulturze jako 
domenie ducha. Boj~ si~ rozmaitych slow i poj¢, ktore si~ za nimi 
ukrywaj~, wci~ maj~ bowiem w pami~ci doswiadczenie faszyzmu, ktory 
z tych wlasnie poj¢ skorzystal. Lepiej wi~ 0 tym nie mowie. Lepiej 
poddae si~ postmodemistycznej pstrokaciinie i tak sobie pl~sae - nie 
pami~taj~c, ach 'nie pami~taj~c 0 duchu. Ale na szcz~scie my nalezymy do 
narodu, ktory nie rna tego rodzaju problemow. My mOZemy mowie 
o duchu. Nie mowi(: tu jedynie 0 duchu narodu - mowi~ 0 duchu kultury." 

o potrzebie przypominania pewnych podstawowych slow i poj¢, 
o przywracaniu im utraconych znaczen, sily perswazji i emocji - jako wci~ 
aktualnym i istotnym zadaniu kultury - mowi takZe w rozmowie Sztuka 
czytania Zbigniew Florczak ("Nowe Ksi~zki", nr 9/94): "Od dawna wydaje 
mi si(:, Ze dziala jakis opor przed jednoznacznym uiywaniem niektorych 
poj¢ i slow. Moma to nazwae kryzysem jednoznacznosci znakow i sym
boli kultury. Wszystko jest opl~tane czyms w rodzaju kokonu, mgielkll 
wlltpliwoSci czy zaZenowania. Chyb a mom a to wytmmaczye - przynaj
mniej spr6bowac wytmmaczye - ow~ dezorien tacjll wsrOd natloku i bez
liku. Powoduje ona rozmaite procesy spadku wartosci. St~d si~ bierze 
niech¢ do nazywania rzeczy po imieniu ( ... ) 

Jakie to odswiezajllce wraZenie, kiedy spotyka si~ jakis tekst, ktorego 
autor, odwrotnie, wraca bez i:adnych poz do :hOdel, przestaje si~ wstydzie 
i m6wi w sposob bezposredni: Polska to jest Polska, patriotyzm jest 
patriotyzmem, obowi~ek obowi~zkiem, a milose miloscill. Lektura ksill
zek tej wysokiej klasy, gdzie prostota staje si(: kwesti~ autorskiej uczciwosci, 
jest nieslychanie regenerujllca. To przywraca r6wnowag~ ( ... ) W tym gllszczu 
promych slow, we mgle i dezorientacji niezb¢ne Sll punkty oparcia. Te 
najdrozsze sercu i nerwom kryteria. W koncu tak niewiele jest rzeczy, ktore 
chcielibysmy uznae za swoje odniesienia. Kilka czy kilkanascie. Tym
czasem slowa funkcjonujllce dokota na ksztalt buc~cego roju trzrnieli 
robi~ falszywe wrazenie, Ze wybor jest otwarty i nieograniczony. To wielkie 
zludzenie, Czlowiek bierze wiele rzeczy w nawias z obawy przed prostotll 
i jednoznacznoscill, ale kiedy zostaje sam ze soblliub ze swoim najbliZszym 
przyjacielem, albo ze swoim dzieckiem, ktorego mlodemu umyslowi trzeba 
przekazywac cos naprawd~ powaznego, wtedy zawraca - choeby instynk
townie - do tych podstawowych miar i znaczen ( ... ) 

Czym jest sztuka czytania? Mysl~, Ze dla wielu ludzi jest jak~s drug~ 
wersj~ pisania, Ze tworzenie ksi~zki i jej czytanie to, w gruncie rzeczy dwie 
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strony tego same go zjawiska ( ... ) JedDo i drugie jest przeciez romantyczn~, 
czasem rozpaczliw~ pr6b~ przenikni~cia rzeczywistosci. lezeli docieranie 
do sensu Zycia jest samym Zyciem, to tym wlasnie jest dwuczlonowe 
funkcjonowanie literatury, od strony pisarza i od strony czyte1nika. Ma to 
rozmaite strony dodatkowe, nawyki, zatoczki ... Golubiew kiedys zauwaZyI, 
Ze w pisaniu i czytaniu istnieje cos takiego jak sentymentalizm. Nie rna co 
do tego zadnych w~tpliwosci! Weimy chocby nawyk wracania do tych 
samych ksi~k, kt6re s~ w koncu znane na pami~c (.. . ) Dlaczego si~ wraca 
do tych samych lektur? Dlatego, ze czytelnik instynktownie szuka sposo
b6w skondensowania swoich przywi~zan, swego d~zenia do »wartosci, 
kt6re poprzedzaj~ swiadomosc rzeczy«, jak m6wi Ortega. Swoich wraZen 
i narastaj~cych sklonnosci; a w miar~ uplywu czasu i w mia~ czytania 
ci~gle tego materialu przybywa. Material staje si~ coraz trudniejszy do 
przerobienia. Czlowiek rozgl~da si~ za wlasnym kanonem. Slyszy si~ 
czasem 0 ludziach wysokiej klasy, wspanialej kultury, kt6rzy zdecydowali 
si~ na obcowanie z bardzo mal~ ilosci~ dziel ( ... ) Lektura jest pozywk~ dla 
umyslu i daje nigdy do konca nie zaspokojone uczucie nasycenia. Poniewaz 
w kazdym czlowieku potencjainie istnieje pisarz i w og6le artysta, to 
czytanie jest tym minimalnym udzialem w tworzeniu sztuki." 

Kto wie, czy wlasnie owa szansa wtajemniczenia, uczestnictwa w zagad
kowej alchemii kreacji, czyni~ca z kaZdego czytelnika, widza, sluchacza 
niejako wsp6ltw6rc~ odbieranego dziela - nie jest w istocie najbardziej 
elementarn~ pokus~, impulsem sklaniaj~cym do obcowania ze sztuk~... 
Wyobratnia i zdoinosci tw6rcze s~ jednym z fundament6w czlowieczen
stwa i podstawow~ funkcj~ odroi:niaj~c~ nas od braci zwierz~t. Skorn
promitowane przez awangard~ haslo "Kazdy moZe zostac artyst~" jest 
w pewnym sensie prawdziwe - jesli za materi~ sztuki uznae takie wlasne 
Zycie: jego jakosc, styl, wsp6ltworzone wartosci. W artykule wst~pnym 
poznanskiej "Gazety malarzy i poetow" (nr 5/94) pisze 0 tym Mariusz 
Rosiak: "Przywyklismy utozsamiac sztuk~ z tym, co odswi~tne, wyj~tkowe, 
rzadkie. Sklonni jestdmy poszukiwac jej w muzeach, teatrach, galeriach, 
ftlharmonii, operze, na kartach ksi~zek. Przywykli§my, iz sztuk~ od Zycia 
oddziela pewna niewidzialna granica. Ze angaZuj~c wlasn~ wraZliwosc 
w przeZywanie cudzego Zycia pozostajemy na bezpiecznych pozycjach, 
w ukryciu. Ze w kaZdej chwili mozemy wyjsc z galerii czy teatru trzaskaj~c 
drzwiami albo zamkn~c i odlozyc ksi~zk~. Ze sztuka to cos na niby, cos co 
nas nie do konca dotyczy. 

Tymczasem posroo wszystkich sztuk kto wie czy nie najbardziej newral
giczne miejsce zajmuje sztuka Zycia: jak, gdzie, w jakim towarzystwie 
i w przekonaniu co do slusznosci jakich wartosci przemijamy. To sztuka 
pi~knego wyslawiania si~ i sztuka mody, sztuka kuchni i sztuka sp¢zania 
czasu wolnego od pracy, sztuka konsumpcji i sztuka rozrnowy, sztuka wina 
i sztuka oswajania l~ku wobec rzeczy ostatecznych, sztuka dialogu z Bo
giem, sztuka milosci i sztuka poszukiwania nadziei wreszcie ... Tych sztuk 
jest cale spektrum . Razem tworz~ palet~ ludzkiego losu. Zadnej z tych 
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sztuk nie wolno raczej traktowae mniej powainie. Do kaZdej naleZy 
przykladae najwyisz~ miar~. 

A zatem trzeba tylko chciee uwierzye, Ze istnieje sztuka dnia codzien
nego, pospolita, zwykla. Ze warto oddawae si~ jej z nie mniejszym 
zaangaiowaniem nii sztuce wyiszej - zarezerwowanej na specjalne okazje 
( ... ) W caloksztalcie spraw wielkich i blahych, powainych i niepowainych, 
jakie wypeh'laj~ Zycie czlowieka - powinno bye jak najmniej przespanych 
chwili, przegapionych szans, nie spelnionych nadziei. r w tyro miejscu 
okazuje si~, ie sztuka iycia bywa niejednokrotnie trudniejsza nii kaida 
inna ze sztuk. Ze - paradoksalnie -latwiej napisae po wiese, wyreZyserowaC 
fIlm czy namalowae obraz, nii uloiye m~drze i frapuj~co wlasne Zycie." 

Coi wart a jest wi~ kuitura, jesli nie rna w sobie sily zdolnej przemienie 
nasze iycie, wstrz~sn~e surnieniem, upi~kszye dusze, podtrzymae marzenia? 
Ostatecznym sprawdzianem sztuki s~ zawsze konsekwencje, ktore powodu
je: chwalebne, zlowrogie lub - jakie cz~sto niestety - iadne. Jeden 
z ostatnich numerow "Pami~tnika Teatralnego" (nr 3--4/93) w calosci 
poswi~cony jest postaci niezwykiej: profesorowi Zbigniewowi Raszew
skiemu, ktory cale Zycie pozostal wierny sztuce teatru, wiernosci~ t~ 
potwierdzaj~c swiadectwo sztuki najwainiejszej: "W sztuce bycia czlowie
kiem - wspornina Elibieta Nawrat - Profesor osi~gn~l- jdli wolno to tak 
okreslie - rnistrzostwo; nie mam co do tego cienia w~tpliwosci. Dla mnie 
byl jednym z najpi~kniejszych ludzi, jakich dane mi bylo poznae ( ... ) 
W korespondencji od Profesora mam wiele rad wr~cz technologicznych na 
polepszenie Zycia. Np. »Nowe doswiadczone i niezawodne rady na chandr~ 
przez pewnego«, ktore cytuj~ w wyborze: 

2. Rano zaraz po sniadaniu przeczytae kawalek Plutarcha; nie musi bye 
po grecku, moZe bye po lacinie. 

3. Codziennie napisae fragment pracy badawczej, ktora cos w sposob 
nie budz~cy wi~kszych w~tpliwosci wyjasnia ( ... ) 

4. W porze rekreacji, jeSli lektura lacinska sprawila nam jakies trudnosci, 
sprawdzie, na czym to polegalo, zwlaszcza w gramatyce. 

5. Wieczorem troch~ muzyki. NB nie tylko sruchae, ale i zgl~biae, np. 
budow~ fugi, klasycznej symfonii, kwestie barwy dZwi~ku u Chopina 
i Debussy'ego. 

6. Regularnie przegl~dae dobre albumy z pejzaiem i malarstwem rodza
jowym ( ... ) Jak ognia unikae sztuki nowoczesnej." 

Krystyna Czerni 

KRYSTYNA CZERNl, ur. 1957, czlonek redakcji "Znak", historyk sztuki, pub
likowala m. in . w "Res Publice", "Kontakcie", "W drodze", "Odrze", "Znaku". 
Wydala rozmowy z profesorem Mieczyslawem Por~bskim Nie Iylko 0 szluce (Wroc
law 1992). 



ISUMMARY I 


In the January issue of "Znak" questions about relations between 
Christianity and Buddhism are raised again. This time our point is whether 
and to what extent both religious and philosophical systems can carryon 
a dialogue with one another. By way of introduction Ireneusz Kania 
devotes his article, entitled Dharma and the Cross, to the history of the 
theological Christian-Buddhist dialogue. The depicted variety of postures 
is further elaborated by a passage from Henri de Lubac's classical work 
Aspects of Buddhism. Lukasz Trzcinski analyzes Problems of the Universal 
Law in Buddhism and Christianity. Masao Abe provides a Buddhist 
interpretation of Paul Tillich's writings whereas Fryderyk Hunia dwells on 
the two different modes of thinking, Eastern and Western, in a text On Two 
Ways Leading to a Way to which No Way Leads. Finally Czeslaw MHosz 
and Ireneusz Kania discuss Buddhism. Readers can become more familiar 
with relevant concepts and subjects from an enclosed glossary. 

The second part includes texts which treat of economic issues: Rocco 
Buttiglione's Economics and Ethics. The Christian Social Doctrine in the 
Changing World, and Dariusz Karlowicz's Holy Upstart or Quis Dives 
Salvetur. 

In the "Subjects and Reflections" section Waclaw Hryniewicz OMI 
supplies another part of his series "On Reconciliation", this time addressed 
to "people of bad faith" . 

The "Events-Books-People" section is composed of the following 
reviews: 
- Jerzy Jar~bski: Jan Blonski, From. Laughter and the Ultimate Things; 
- Malgorzata Kitowska-Lysiak: Joanna Pollak6wna, Reflecting on Pain
tings; 
- Henryk Womiakowski: Richard John Neuhaus, Business and the Gospel; 
- Szymon Drzyzdzyk: Ernst-Wolfgang Bockenforde, Liberty - State 
- Church; 
- Andrzej Pawelec: Daniel Bell, Cultural Contradictions of Capitalism; 
- Jacek Krzysztofowicz OP: a collection edited by Peter L. Berger, The 
Capitalist Spirit: Toward a Religious Ethics of Wealth Creation. 
Lastly, in her review of periodicals Krystyna Czerni imparts to us Of What 
Manifold Avail the Arts Can Be to Us. 



ISOMMAIRE I 


Dans ce cahier, nous revenons aux questions sur les relations du 
christianisme avec les autres religions, en l'occurence, avec Ie bouddhisme. 
Le dialogue entre ces deux religions est-il possible? Ireneusz Kania nous 
introduit au coeur du sujet avec un article sur l'histoire du dialogue 
theologique entre christianisme et bouddhisme, entre Dharma et fa Croix. 
L'examen des positions respectives est illustre par un extrait du livre 
desormais classique du Pere de Lubac, Aspects du bouddhisme. Lukasz 
Trzcinski analyse les problemes du droit universel dans Ie bouddhisme et Ie 
christianisme, tandis que Masao Abe propose 'une interpretation des 6ctits 
de Paul Tillich d'un point de vue bouddhiste et Fryderyk Hunia medite sur 
la pensee orientale et la pensee occidentale dans un texte intitule De deux 
voies vers une troisieme a laquelle ne mene aucune autre. Dne causerie de 
Czeslaw Milosz avec Ireneusz Kania sur ce theme et un lexique conceptuel 
et thematique concluent cette premiere partie du cahier. 

La seconde traite de l'economie, avec des textes de Rocco Buttiglione 
(Economie et ethique. 1A doctrine sociale chretienne dans un monde en 
mutation) et de Dariusz Karlowicz (Le sacrosaint richard sera-t-if sauve?). 

La rubrique "Themes et reflexions" propose Ie volet suivant de Waclaw 
Hryniewicz OMI sur la reconciliation, et, plus precisement, sur "les 
hommes de mauvaise volonte". Au chapitre "Evenements, Hommes et 
Livres", les recensions suivantes ont ete faites: 
- Jerzy Jarz~bski: Jan Blonski, 1A forme, le rire et les fins dernieres, 
- Malgorzata Kitowska-Lysiak: Joanna Pollak6wna, En pensant aux 
tableaux, 
- Henryk Woiniakowski: Richard von Neuhaus, Les affaires et l'Evangile, 
- Szymon DrzyZdzyk: Ernst-Wolfgang BockenfOrde, La liberte, l'Etat et 
l'Eglise (recueil de textes), 
- Andrzej Pawelec: Daniel Bell , Les contradictions culturelles du capitalis
me, 
- Jacek Krzysztofowicz OP: ouvrage collectif sous la redaction de Peter L. 

Berger, L'ethique du capitalisme. 

Dans sa revue des mensuels, Krystyna Czerni parle des bienfails apportes 

par les arts. 




WARUNKI PRENUMERATY 


PRENUMERATA PROWADZONA PRZEZ ADMINISTRAC.JF,; 

MIESIF,;CZNlKA "ZNAK" 


1. PRENUMERATA KRAJOWA 

1. Administracja zastrzega sobie prawo kwartalnej regulacji ceoy w preoumeracie. 
2. Ioformacja a oowej cenie podaoa b¢zie z wyprzedzeniem kwartaloym . 
3. Ceoa preoumeraty caloroczoej w 1995 r. wyoosi 48 zl. Wplaty przyjmuje Administracja 
Miesi~czoika "Zoak", 30-105 Krak6w, uI . Kosciuszki 37, kooto PKO I OMlKrak6w or 
35510-25058-136. 

II. PRENUMERATA ZAGRANICZNA 

Ceoa I egzemplarza wynosi 5$, preoumerata roczoa za 1995 r. - 60$. Preoumerat~ dewiwwll 

moioa rozpOCZljC ad dowolnego miesillca roku. Doplata roczoa za wysylk~ pocztlj lotnicZlj: 

Europa - 9$, Ameryka i Azja - 18$, Australia - 37$. Kooto dewiwwe: SIW ZNAK Sp. 

z 0.0. Bank PKO S.A. OlKrak6w or 5.35078-7000339-2511-30-1 I 10. 

Dia adresat6w z Europy Wsch. istnieje r6wniei moiliwosc oplacenia preoumeraty w zlot6w

kach. Ceoa i zasady jak w preoumeracie krajowej plus 100% za wysylk~ pocztlj zwykll! . Kooto 

PKO 10M/Krakow or 35510-25058-136. 


PRENUMERATA PROWADZONA PRZEZ 

PRZEDSIF,;BIORSTWO KOLPORTAZOWO-HANDWWE "RUCH" 


I. PRENUMERATA KRAJOWA 
Ceoa preoumeraty w II kwartaJe 1995 r. wynosi 12 (I 20 0(0) zl. Szczeg610we ioformacje we 
w1aSciwych dla miejsca zamieszkania lub siedziby preoumeratora oddzialach .. Ruchu" lub 
w ur~ach pocztowych. 

II. PRENUMERATA ZAGRANICZNA 
Preoumerata zagraniczoa jest a 100% droisza od preoumeraty krajowej i za II kwartal 
1995 r. wyoosi 24 (240000) z1. Wysylka pocztll zwykill. Preoumerat~ zagraniczOll przyjmuje 
PK-H ..Ruch" CeotraJa Kotportaiu Prasy i Wydawnictw, Warszawa, ul. Towarowa 28, 
tel. 20-12-71 Kooto P.D.K. XIII Oddz. Warszawa or 370044-1195-139-11 

Material6w nie zam6wionych nie odsylamy 
Zaklad Poligraficzoy Spol=ego Jostytutu Wydawoiczego Zoak, Krak6w ul. Kosciuszki 37. 

ISSN 0044-488 X 
INDEKS 383716 Cena zeszytu w sprzedaiy zJ 4 (40000).

w prenumeracie zI 3,5 (35000).-

Uwaga! Cena prenmneraty calorocznej w 1995 roku wynosi 48 (480 000) zl. 

http:ADMINISTRAC.JF


KWARTALNIK KRES~ 
LlTERACKI I .I. 
20-950 L ubl in. ul.. Chopina 5 
skrytka pocztowa 323 
tel. (0-81) 232-76 

W kaidym numerze - proza. poezja. szkiee. krytyka, materialy 
o s/.tuee wsp6lczesnej i teatrze... 

W roku 1995 
• Literatura po przelomie 
• Mloda sztuka i mlodzl artyscl? 
• Kryzys teatru alternatywnego 
• Galeria w PRL-u i dzlslaj 
• Klimaty dwudziestolecia 
• Pytania 0 Rosj~ 

• przeklady z IIteratur: slowenskiej, serbskiej, 
szwedzkiej, niemiecklej, anglelsklej ... 

Wsr6d autor6w: Edward Balcerzan, Tadeusz Chrzanowski, 

Izabela Filipiak, Henryk Grynberg, Julia Hartwig, 

Gustaw Herling-Grudzinski, Artur Hutnikiewicz, 

Jerzy Jarz~bski, Ryszard Krynicki , Tomasz lubienski, 

Jacek lukasiewicz, Grzegorz Musial, Krzysztof Myszkowski , 

Wlodzimierz Odojewski, Piotr Piotrowski, Janusz Slawinski , 

Andrzej Sosnowski, Marcin Swietlicki, Jacek Waltos, 

Zbigniew Zakiewicz ... 


Prenumerata w Polsce na 1995 rok: roczna - 14.- zl ( 140 000.-) 
I p61rocze -7.- zl (70000.-) 

Prenumerata zagraniczna: lotnicza - 40 USD 

nr konta: Slowarzyszenie Li lerackie "Kresy" w Lublin ie 
Bank PKO BP II oddz. Lublin. nr43528· 126175-132 
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