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OD REDAKCJl 

Bog ateistow ... Co znaczy ten tytul? Czy chodzi w nim 0 szukanie latwych 
paradoksow, czy tez dOSwiadczenie ateizmu kryje w sobie tresci, ktore 
chrzeScijanom pozwalajq ujrzee wlasnq wiar~ w nowym swietle? I czy sam 
ateizm nie jest zjawiskiem, ktore teraz, po upadku jego zideologizowanej, 
przeksztalconej w paflstwowq doktryn{! postaci, wymaga przemyslenia na 
nowo? 

Przede wszystkim zapytae wypada 0 ksztalt wspolczesnego ateizmu. Nie 
jest on jui pseudo-religiq Swieckiego zbawienia czlowieka. W swej masowej 
postaci jest raczej "produktem ubocznym" konsumpcjonizmu, zamykania sit! 
w Swiecie wartosci hedonistycznych i utylitarystycznych, jest - jak pisze ks. 
Hryniewicz - "sposobem obywania si~ bez Boga, odejsciem od Niego bez zalu 
i poczucia utraty czegos istotnego". lnaczej przedstawia si~ jednak sprawa 
ateizmu jako Swiadomego wyboru postawy zyciowej. W tej lormie - co 
pokazuje esej Andrzeja Os~ki - wspolczesny ateizm to chodzenie po grani
cach wiary i zwqtpienia, to zmaganie si~ z dOSwiadczeniem milczenia Boga, 
doswiadczeniem zla, cierpienia, kruchosci zycia, zmaganie sit!, ktoremu 
towarzyszy przekonanie (a wlaSciwie - po potwornosciach XX-wiecznej 
historii - mozna wr~cz powiedziee: w ie dz a), ze dla czlowieka najwi~kszym 
zagrozeniem, ktoremu ludzie wiary i niewierzqcy muszq w s pol n i e stawie 
czola, jest relatywizm moralny. 

Dla chrzescijan zagadnienie sensu ateizmu ma jeszcze inne znaczenie. 
Odpowiedi na pytanie, jaki obraz Boga odrzucajq ateiSci, moze bye 
bowiem dla czlowieka wierzqcego drogq oczyszczenia, moze stae si~ - wedlug 
slow ElZbiety Wolickiej - "koniecznym warunkiem wyzwolenia ze »zlej 
wiary«". Ateizmjest tez sygnalem - jak pisze w zamykajqcym caly blok, ale 
i otwierajqcym nowe pole rozmySlan eseju ks. W~clawski - ze teologia stoi 
w obliczu zadania radykalnej zmiany sposobu mowienia 0 Bo
guo 

tv drugiej cz~ci numeru powracamy do tematow, ktore goscily juz 
wielokrotnie na lamach "Znaku" - do refleksji nad New Age'm i postmoder
nizmem. Bartlomiej Dobroczyflski krytycznie ana/izuje chrzescijaflskq recep
cj~ Ruchu Nowej Ery w Polsce, natomiast Anthony Quinton pokazuje 
konsekwencje charakterystycznego dla naszych czasow zerwania z tradycyj
nym kanonem kultury. 



ANDRZEJ OS~KA 

KILKA UWAG SPRZECZNYCH 

Jr=y:~crn at<is"" illo;yl,," defini';" kt6,. baolro mi si, spodobala: 

Bog - to echo ludzlOego wolania, rozlegajll,ce si~ w pustym wszechSwiecie. 


Wynikalo wi~, i:e Bogjest swego rodzaju zludzeniem akustycznym; i to 

\.{ rowniez, i:e samotny czlowiek krzyczy, a WszechSwiat daje poglos twardy 
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jak sciana skalna. Dzisiaj tego pierwszego (iluzorycznej natury Boga) nie 
zawsze jestem pewien. Nie czuj~ tez, by swiat byl pusty. przeciwnie: 
wypelnia go godne nieustannego podziwu, nieogarni~te, nieprawdopodob
ne bogactwo zjawisk, widzialnych i nie dajll,cych si~ zobaczyc, gwiazd, 
mineralow, traw, drzew, korali, owadow, ptakow - i to razem stanowi 
wieczny, wcill,z zmieniajll,cy si~ Zywiol. 

Wszystko, co czlowiek stworzyl (lub odkryl) - budowle, malowidla, 
narz¢zia, obyczaje, j~zylO, poj~a, prawa fizyczne i kodeksy moralne 
- wydaje mi si~ przedluZeniem, a nie zaprzeczeniem energii swiata. Wyglll,da 
na to, i:e z obecnoScill, czlowieka na ziemi zwill,zane Sll, takie rzeczy jak: 
rozro:inienie na Dobro i Zlo, czynienie Milosierdzia, a taki:e (niekoniecznie 
z Milosierdziem zlll,czone) pojawienie si~ religii. 

Rozumiem chyba, a w karoym razie w pelni akceptuj~, zdanie Rozano
wa (przytacza je CzapslO): "gdyby nawet niebo bylo puste, swi~ty jest 
czlowiek, ktory si~ modli". 

Istnieje cos takiego, jak Bog ateistow walczll,cych z wiarll,. W Mistrzu 
i Malgorzacie Bulllakowa literat Bezdomny uklada poemat 0 Chrystusie 
- postaci realnej, co prawda, lecz obrzydliwej. Tak powstaje, wedlug zasad 
propagandy politycznej, nienawistny obraz wroga: Bog - to figura nie 
istniejll,ca i istniejll,ca zarazem, podst~ny i grorny samodzierzca. 

Przez kilka dziesi~cioleci patrzylem, jak ateiSci probowali wygnac Boga 
chrzdcijan z obyczaju, kultury i historii. Slyszalem 0 latrynie, ktorll, 
w miejscu glownego oharza zrobiono w cerkwi na jednej z Wysp Solowiec
lOch, lOedy ta cerkiew wraz z klasztorem stala si~ cz~scill, lagru. Sam 
widzialem m~zczyzn cbodzll,cych w kapeluszach po wn~trzu Wasyla Blogo
slawionego na Placu Czerwonym w Moskwie: chcieli kapeluszami wbitymi 
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na lby zaznaczye, ze nie przybytek kultu odwiedzaj,!, tylko muzeum. 
Zapami{:talem t{: scen{: jako obraz nie tyle zniewagi Boga, co ponizenia 
czlowieka. 

Na pytanie 0 Boga ateistow morna odpowiedziee - nie b¢zie w tym 
demagogii - z dose duz,! dokladnosci,! podaj,!c nazwiska: Napoleon, Hitler, 
Stalin. W praktyce to oni dla milionow, przeraZonych, ze ,,niebo jest puste" 
- wypemili sob,! niebo, stworzyli im nadziej{: oraz niezb¢ne wielu ludziom 
wraZenie sily i majestatu. Sluchalem kiedys komsomolki jak pokazuj'lC 
czerwon,! chorClgiew nad Kremlem, mowila wycieczce: "Oto Lenin! Lenin 
Zyje!" - i byla w tym zarliwa wiara w niesmiertelnose wodza rewolucji. 

Nie dlatego jednak z niech¢,! patrz{: na odbieranie ludziom religii, Ze 
znam fatalne skutki takich zabiegow, demoralizacj{: ludzi w panstwach 
ateistycznych etc. Nie chodzi rni 0 praktyk{: spoleczn'!. W moim odczuciu 
wiara religijna to dla osadzonej w swiecie osoby ludzkiej godna szacunku 
wartose. 

Bardzo rue lubi{: modnego w rornych okresach historycznych osten
tacyjnego libertynizmu, swi{:tokradztwa, blurnierstwa, przedrzeiniania li
turgii. Liturgia - dla tych, ktorzy j,! z przekonaniem odprawiaj,! - rna 
gl{:boki sens. Pi{:knie mowi 0 jej znaczeniu kardynal Lustiger. Tak si{: 
jednak zloZylo, ze mnie od wiary odepchn{:la w koncu wlaSnie liturgia 
- kiedy zastosowano j,! w fonnie przymusu. 

Oczywiscie, to nie wyl,!czna przyczyna mojej - nazwijmy j,! - ateizacji. 
Przyczyn bylo wi{:Cej, powaZnych i mniej powarnych, jesli cokolwiek moze 
bye w tej sprawie niepowaZne. 

2. 

Wychowany w katolickim (umiarkowanie praktykuj,!cym) domu nie 
mialem zrazu specjalnych klopotow z Zyciem bogobojnym. Trzeba bylo 
tylko sluchae rodzicOw, nie zapominae 0 pacierzu, w kosciele wstawae 
i kl{:kae, kiedy inni to robili. W zamian - Bog zapewnial mi opiek{:. 

Dokladnie w dniu, kiedy rnialem ise do pierwszej klasy - wybuchla 
wojna. Opieka Opatrznosci okazala si{: niepewna, choe wszyscy wokolo 
o ni'! glosno prosili, :lIe wspominam piwnice w obl{:zonej Warszawie 
jesieni,! 1939, z silnym zapachem st{:Chlizny, wypemione modlitewnie 
zawodz'!cymi kobietami. Ta fonna kontaktu z Bogiem wydala mi si{: 
zawstydzaj,!ca - choe ku memu zdumieniu ludzie nie kr{:powali si{: jedni 
drugich ,j{:cz,!c i placZ'lC na tym lez padole". S'!dzilem, nawiasem mowil!C, 
ze istnieje w pobliZu jakis Lezpadol - miejsce przeznaczone do j{:Czenia: 
dziwilem si{:, jak Bogu moZe si{: to podobac. 

W czasie wojny i po wojnie, a wi{:C w moich wczesnych latach 
szkolnych, religia utozsamiala rni si{: z lekcjami religii oraz z tym, co si{: 
dzialo wokol niewielkiego, bezstylowego koSciola w jednej z podwarszaw
skich miejscowosci, gdzie mieszkalem. Ksi,!dz z tego kosciola byl zreszt'! 
z reguly (ksi{:za zmieniali si{: co kilka lat) katechet'! w szkole. 
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Przygotowuj~ nas do Pierwszej Komunii, ksi~dz zapewnial, Ze gdy j~ 
przyjmiemy - nast@i cos niezwyklego: kaidemu bydzie lekko, radoSnie. 
Czekalem na to: zamiast cudu przyszlo jednak poczucie winy - skoro 
niczego podobnego w sobie nie zaobserwowalem, musi bye ze mn~ cos nie 
w porz~ku. 

Bardzo si~ tez piln0 walem, by nie popelnic switrtokradztwa, przed 
jakim w zwi~zku z Komuni~ ksi~dz przestrzegal: uwazaC, ieby si~ Hostia 
nie przykleila do podniebienia, a jak juz to sitr stanie - nie poprawiae jej 
palcem i nie krztusie si~, bo gdyby Hostia wypadla na podlog~, bylby to 
straszny grzech. 

Z biegiem czasu spotykalo mnie coraz wi~ej przykrosci ze strony 
spraw switrtych. Na pewien czas zmor~ codzienn~ stala sitr dla mnie Matka 
Boska: pewien poboiny chlopczyk irnieniem Tadzio pokazal mi na polanie 
lasku, do ktorego przylegal moj dom, male iolte kwiatki, rosn~ce tuz przy 
ziemi. Objasnil, ie to s~ Pantofelki Matki Boskiej; rzeczywiscie, ich ksztalt 
mial cos ze zlotych bucikow. Rozdeptanie takiego kwiatka, mowil Tadzio, 
sprowadza smierc na mamusitr lub tatusia; jesli si~ na Pantofelek weszlo 
przez nieuwagtr, naleZy szybko zmowic pacierz i poprosic Matktr Bosk~, by 
zgin~l raczej tatus. 

Moj ojciec byl wtedy w oflagu; codziennie wieczorem modlilem si~ 
o jego powrot i nie chcialem odmawiac paciorka w intencji przeciwnej. 
Postanowilem, ze witreej juz nie pojdtr do tego lasku i w ten sposob Matce 
Boskiej sitr nie naraztr. Wied~c, Ze msciwe kwiatki mog~ tez rosn~c gdzie 
indziej, bardzo uwai:nie patrzylem odt~d, po czym chodz~; zatrulo rni to 
cale lato - ai ktos z doroslych wytlumaczyl, Ze zolte kwiatki zadnej 
specjalnej mocy nie maj~. 

Slowo "poboiny" nie kojarzylo mi sitr dobrze. Dorosli nazywali "Poboi
ny" pewnego starszego pana, ktory szedl codziennie do kOSciola z wielk~ 
ksi~zk~ do naboienstwa. Wysoki, siwy, od progu patrzyl ze wsciekl~ minl!, 
czy ktos mu nie zaj~l miejsca w pierwszym rzydzie, blisko oltarza, gdzie 
zwykle kl~zal i wzdychal. Jesli miejsce nie bylo wolne - glosnymi wark
ni~ciami przepydzal intruza. Najcztrsciej wyganial dzieci, ktore zwykle 
w tlumie wysuwaj~ sitr do przodu. Balismy si~ go. 

Ksitrdza, ktory w parafii pozostawal najdluzej, nie balismy sitr, ale tez 
zachowywal si~ on w sposob swobodny: zapamitrtalem go, jak bardzo 
pijany i czerwony dowcipkuje z nami w ogrodzie na imieninowym przyj~iu 
ojca kolegi. 

W roku bodaj 1943 ksill,dz ten zaprzyjaZnil sitr zjednym z parafian i ten 
ufundowal malowidlo do oltarza. Fundator dorobil sitr w czasie okupacji 
- jak mowiono - na handlu z Niemcami: popisywal si~ zamoinosci~, 
czasem jeZdzil wierzchem na koniu uliczkami osiedla. Fotografowal sitr tei 
nago w ogrodzie z (rowniez nagimi) paniami, co s~siedzi podpatrzyli, mimo 
wysokiego Zywoplotu. 

Malowidlo w oltarzu przedstawialo dwunastu apostolow oraz dwanas
cie innych switrtych postaci. Widac tam bylo, jak Zywych, fundatora 
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(w powloczystym stroju, z wielk~ ksi~g~, jako sw. Filipa), jego zon~, syna 
(byl sw. Stanislawem Kostk~), a takZe jeszcze jedn~ osob~, mieszkaj~c~ 
razem z nimi wszystkimi przyjaciolk~ rodziny, 0 ktorej wiele plotkowano. 
Pan K., dusty i jowialny, na obrazie dziwnie wyszczuplal i utkwil wzrok 
w czyms w gorze. 

Przez par~ tygodni parafianie przychodzili, by si~ sycic skandalem - az 
malowidlo nagle znikn~lo . Ktorejs nocy przyszli do ksi¢za nieznani 
panowie. Nikomu nie powtorzyl, co mu powiedzieli. Wyniosl Najswi~tszy 
Sakrament z tabernakulum, po czym oni calosc dziela zamalowali rowno 
na zie1ono. Przez lata ogl~ac moina bylo jeszcze w tie oltarza trawiast~ 
plaszczyzn~ z widocznym §ladem dwudziestu cztereeh kol w rz~dkach: to 
byly, lekko wypukle, nirnby zamalowanych swi~tych. 

UWaZalem, ze z obszarem swi~toSci w ogole dzieje si~ cos niedobrego. 
Pewne rzeczy pomieszala wojna, jednak drainil nie tylko chaos przez ni~ 
wprowadzony. Sama materia rzeezy swi~tych zacz~a mnie niepokoic. 

Przy glownej ulicy osiedla stab, wzniesiona w latach trzydziestych, 
figura Matki Boskiej: w stylu "art deeo", zrytmizowana, miala nimb 
elektryczny, z neonowej rurki - pierwszy neon, jaki zapami~talem. Naj
mniejszego zwillZku z Matk~ Bosk~ ze stajenki. To byla e1egancka, 
nowoczesna dama z ilustrowanego tygodnika dla pan. Na drodze, na 
skraju lasu, wygl~dala nienaturalnie. 

W kosciele przesladowala mnie rZeZba - postac w habicie, z dzieckiem 
(moZe Dzieci~tkiem?) na jednym r~ku, z chlebem w drugiej. Dzis domys
lam si~, ze byl to jakis czyni~cy dobro, karmi~cy glodnych swi~ty. Ja 
jednak staralem si~ na t~ figur~ nie patrze6: przykra byla dla mnie jej twarz 
w sztucznych rumiencach i twa, pokryta farbami gipsowa powierzchnia; 
chleb w ~ku swi~tego uparcie przypominal drewnian~ szczotk~ do wlosow 
z naszej lazienki. 

Widzialem tu jakid oszukanstwo. Mialem - podobnie jak gdy pa
trzylem na kolorowe obrazki w ksi~kach do nabozenstwa - dotkliwe 
poczucie pustki. J akby tam, gdzie znajduje si~ figura czy malowanka - byla 
dziura, nicosc. Po latach (nie tak wielu zreszt~) zorientowalem si~, Ze 
podobne wrazenie: pustki, nie-istnienia, nie--prawdy - budz~ we mnie 
rzezby i obrazy socrealistyczne. 

Zacz~lem w koncu unikac tego kosciola. JeZdzilem tramwajem na msz~ 
do sw. Jakuba na placu Narutowicza. Bylem kiedys chrzczony w tej 
teatrainej troch~, leez maj~cej sw~ powag~ budowli. Spostrzeglszy moje 
przebieranie w koSciolach, babcia powiedziala mi, Ze do modlitwy nie 
powinno si~ szukac miejsc speejalnych, nastrojowych wn~trz. Nie umialem 
jej, ani sobie zreszt~, wyjasnic, i:e probuj~ w ten sposob, jak potrafi~, 
ratowac wiar~ w Boga. 

Cios decyduj~cy zadal jej wczesniej, jak dzis s~z~, nowy katecheta, 
ktory przyszedl po tamtym, juz wspomnianym, i ktory oznajmil mi 
pewnego dnia, ze mam si~ wyuczyc ministrantury. Wi~ej ze mn~ na ten 
temat nie rozmawial; ani slowem nie wyjasnil, co znacz~ lacinskie teksty, 
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czemu siy je w takim, a nie innym momencie wypowiada. Gdy zobaczyl, ze 
siy ministrantury nie nauczylem - postawil mi dwojky z religii na koniec 
roku. Podniosl stopien i dal przejsc do nastypnej lclasy dopiero, gdy 
umialem juZ wylclepac wszystkie formulki i co niedziela sruiylem do mszy 
ksiydzu katechecie. Klycz'lc tak przed oltarzem i wyglaszaj'lc "Quia Tu es, 
Deus,fortitudo mea ... " - bylem coraz dalej i dalej od uczuc chrzescijanskich. 

3. 

Zbiegiem okolicznosci pojawila siy wtedy przede mn'l szansa kontaktu 
z chrzeScijanstwem od innej strony - trudno chyba 0 lepsz'l. 

Do mojej druzyny harcerskiej wprowadzono nowy zastyp: ociernnialych 
chlopc6w z Zakladu w Laskach, kt6re od naszego osiedla dzielilo tylko 
pary k:ilometrow. Pojechali z nami na ob6z letni. Bylismy najpierw bardzo 
niezadowoleni: z takim obci'lzeniem tracilismy szanse w obozowej rywali
zacji miydzy druZynami, w zawodach i podchodach. Jednak po kr6tkim 
czasie obecnosc tych chlopc6w stala siy dla nas spraw'l wam'l; okazali siy 
inni - a jednoczeSnie tacy sami jak kaZdy z nas. Zamkni~ w swoim, jak je 
nazywali "brailactwie" - imponowali nam czyms, co trudno nazwac: 
szczegoinego rodzaju dzielnosci'l, skupieniem, piyknym Spiewaniem. Po
magaliSmy im w romych codziennych sprawach bardzo chytnie. Nauczy
!em siy wtedy pisac Braillem. 

Bylo to dia mnie jakby dotkniycie cudzego losu, cudzego nieszczyScia 
- przy czym ja w tych sprawach tez cos mialem do roboty, moglem pomoc 
komus, kto tego naprawdy potrzebowal. 

Chodzilismy chytnie do naszych kolegow. Wiedzialem, Ze Zaklad 
prowadz'l zakonnice, jednak urzeczenia Laskami nie kojarzylem sobie 
wtedy z religi'l; nie slyszalem 0 ksiydzu Kornilowiczu, 0 matce Czackiej. 
Czulem, ze w pawilonach miydzy drzewami dzieje siy cos wamego, ale 
mys1'lc 0 tym - rnialem w wyobraini trudne do poj~a iycie niewidomych 
chlopc6w. 

Po wielu Iatach przeczytalem, cytowane w zbiorze Ludzie Lasek, slowa 
matki Czackiej 0 Zakladzie: "Dzielo to z Boga jest i dla Boga. Innej racji 
bytu nie rna. Gdyby zboczylo z tej drogi - niech przestanie istniec." 

Sformulowanie to przerazilo rnnie. Nie pojrnujy pewnie, co znaczy 
"zboczyc z tej drogi", ale - jezeli Boga nie rna? Gdzie siy podziej'l wszystkie 
te niewidome dzieci? Naprawdy powinno przepasc dobro, swiadczone im 
przez ludzi? 

Pytania takie nie mialyby, oczywiScie, sensu dla tych, co Laski stworzy
Ii. Laski zaistnialy dziyki wierze w Boga. Czy jednak milosierdzie nie moZe 
siy zdarzyc bez zwi'lZku z religi'l? Samarytanin (a wiyc, w tradycji biblijnej, 
po trosze poganin) opatrzyl rany temu, obok ktore$o przeszli obojytnie 
i kaplan, i Iewita. 0 czym dowiadujemy siy z Pisma Swiytego. 

Wracaj'lc do wspomnien: zmienilem szkoly i przestalem chodzic do 
Lasek. M6j nowy ksiCldz katecheta na lekcjach wys,miewal glownie Dar
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wina i jego teori~ ewolucji gatunk6w; inny, kt6ry go zastl!pil, sugerowal 
pokr~tnymi aluzjami, ze cud z placzl!cym obrazem w Lublinie (akurat cos 
takiego si~ zdarzylo) jest prawdziwym cudem. Nie m6wil wprost, tylko 
- dawal do zrozumienia. Gdy wi~ aktywiSci ZMP wystl!pili do wladz 
szkolnych 0 usuni~cie tego ksi¢za - popadem ich. WIl!czylem si~ w ten 
spos6b (wcale 0 tym nie mysll!c) do walki z religil!, jakl! panstwo wlasnie 
podj~lo . 

Byl rok szkolny 1948-49. W jednym z kosciol6w na Woli, watmosferze 
konspiracyjnej, antypanstwowej, wzil!lem tez wtedy udzial w paru spot
kaniach z ksi~i ze zlikwidowanego wlasnie katolickiego "Tygodnika 
Warszawskiego". To, 0 czym mowili , nie obchodzilo mnie jednak; niczego 
z tego nie zapami~talem. Coraz rzadziej myslalem 0 powinnosciach wobec 
Boga, az wreszcie niepostrzezenie calkiem to ustalo. 

Skotlczyly si~ targi, do ktorych tak przywyklem: zrobi~ cos dobrego lub 
nie zrobi~ czegos z1ego, a w zamian Opatrznose wykona dla mnie to lub 
tamto. Pojl!lem w koncu, ze nikt ze mnl! zadnych ukladow nie zawiera i na 
nagrod~ nie rna co oczekiwae. Uznalem, ze wyroslem z wiary, jak si~ 
wyrasta z dziecinstwa. Trzeba bylo odtl!d zdae si~ wyll!cznie na siebie, tak . 

Podobnie jak nie zyskalem niczego, wierzl!c w Boga - takZe i brak 
wiary nie stwarzal specjalnych perspektyw. Zadne Niebo nie stalo w plo
mieniach, zaden Bog nie umieral. Pozostalo wspomnienie 0 zyciu religij
nym, zdecydowanie przykre. 

4. 

Nie z dociekan swiatopogil!dowych, z krytycznej oceny argument ow za 
istnieniem Boga i przeciw Niemu bierze si~ rzecz dla wiary fundamentalna: 
poczucie obecnosci Bogajako Osoby -Iub brak takiego poczucia. Ja go po 
prostu nie mam. Niewykluczone, Ze nigdy naprawd~ go nie rnialem , skoro 
w Bogu potrafilem zobaczye glownie gwaranta pomyslnosci. 

Sartre w Slowach opisuje moment, w ktorym, dzieckiem b¢l!c, odrzucil 
obecnosc Boga jako swiadka swoich czynow: "wsciekiem si~ na niedyskre
cj~ tak ordynarnl!, nabluznilem ... I nie spojrzal na mnie jui nigdy wi~cej ." 
Widz~ w tym przechwalk~, dose trywialnl!. Znacznie bardziej przemowila 
mi kiedys do wyobraini uwaga jednego z mych przyjaci61: "Dobrze by 
bylo, gdyby istnial ktos, kto zawsze patrzy." Gotow jestem takl! t~sknot~ 
zrozurniee, choe jej takZe we mnie nie rna. 

Gdy si~ nie szuka w swiecie Opatrznosci, Stworcy - wydaje si~ rzeczl! 
zrozurnial,!, Ze Wszechswiat moze si~ obye bez Zegarrnistrza. To nie jest 
zegar - mechanizm, ktory ktos musial skonstruowae, ktory wymaga 
regulowania, naprawiania. Mamy wokel siebie, w ktor'!kolwiek stron~ si~ 
obrocimy, nieskonczonose czasu, przestrzeni, by tow, form. Potrzeba, by 
wszystko to objasnie jednym sposobem, by wszechswiat i ludzkoS6 opisae 
jako system Bozych Plan6w i pilnowae, czy ludzie je realizujl!, samemu 
decydujl!c, takze za innych, co jest dobre, a co zle, aZ do najdrobniejszych 



10 ANDRZEJ OS~KA 

szczegol6w technicznych - potrzeba taka wydaje mi si(: ryzykowna. Z dru
giej strony, nie do przyj(:ciajest moralny indyferentyzm - ale to juz calkiem 
inna sprawa: etyka nie musi brae siy z religii. 

Teolog protestancki Rudolf Bultmann os<tdzil, Ze "wszelkie rozprawia
nie czlowieka 0 Bogu poza wian!, nie rozprawia 0 Bogu, lecz 0 diable". Bye 
moze - cos w tym jest, choe juz slowo "wszelkie" wydaje si(: zbyt 
kategoryczne. Ale i niekt6re opisy Boga i Jego czyn6w, SPorzlldzone przez 
ludzi religijnych, budzll we mnie sprzeciw zasadniczy: wlozono w nie zbyt 
wiele przekonania 0 imperatorskiej naturze Boga, kt6ry wcilli: oSlldza 
i wymierza kar(:, wcilli: sprawdza, czy ludzie Sll mu posluszni. 

Motyw ofiary Abrahama od pierwszego momentu, gdy t(: histori(: 
w dziecinstwie uslyszalem, byl dla mnie odpychajllCY. Prowadzenie wlas
nego dziecka na zarmi(:cie i oklamywanie go po drodze nie daje si(: 
usprawiedliwie niczym, nawet jako metafora. Nawet - jdli wszystko 
konczy si(: szcz(:sliwie. Abraham nie bral pod uwag(: happy endu; szedl 
wykonae rozkaz. Dose wczesnie pomyslalem sobie, i zacZlllem wracae do 
tej mysli, ze Chrystus takiego rozkazu by nie wydal. 

W Ksi(:dze Hioba zainteresowal mnie (zanim jeszcze dowiedzialem si(:, 
ze pisal 0 tej sprawie Dostojewski) los pierwszych siedmiu synow i trzech 
wrek bogobojnego m(:za, nie mowillc 0 najstarszym bracie i licznych 
slugach. Wszystkich ich, jak wiadomo, wytracil Szatan, za przyzwoleniem 
starotestamentowego Boga. Nie do Boga przeciez, lecz do przypowidci 
mam pretensj(:, ze kaze Hiobowi myslee tylko 0 wlasnym cierpieniu jako 
o wykladniku laski Panskiej - i calkiem zapomniee 0 gorszym w koncu 
losie najblizszych. Hiob zachowuje si(: calkiem inaczej niz Niobe. 

Pismo Swi(:te cz(:sto uderza beziitosnym stosunkiem do grzesznik6w, 
nie tylko do grzechu. Rzez grzesznik6w, opisywana w Objawieniu sw. 
Jana, podobnie jak wczesniejsze masakry ze Starego Testamentu (znisz
czenie Sodomy i Gomory, potop) - to pierwowz6r wielkich rewolucji, gdzie 
budowy r6Znych wersji Nowego Jeruzalem zaczyna si(: od wygubienia 
element6w niepoz<tdanych i niepewnych. Radykalna moralistyka Apokalip
sy opartajest na wierze w oczyszczajllCll moc kataklizmu; w swietle doswiad
czen ludzkosci, a takZe moich prywatnych wspomnien - to ponury falsz. 
Horror Apokalipsy wydawal mi si(: zresztll niepowamy - w zestawieniu 
z tym, co si(: rzeczywiscie na swiecie dzialo i dzieje. 

W "Ojcze nasz" Sll na samym koncu slowa, 0 kt6rych zawsze wiele 
myslalem: "I wybaw nas ode zlego". To ogromnie wame i trudne: ustrzec 
si(: "ode ZLEGO". Bo zlo unicestwia. Mam na mysli nie tylko przywalenie 
czlowieka kataklizmem, chorobll, przemocll, zwykle na tyro si(: rzecz nie 
konczy. Czlowiek przywalony - i tu naprawd(: zaczyna si(: Zlo - uwew
n(:trznia je, rna je w sobie, zaczyna nim odplacae innym, chocby w mysli. 
Pomnaza je. 

Z historii powszechnej nie wynika, ze B6g strzeze czlowieka, tak jak on 
o to prosi. Zlo przejezdzalo si(: po ludziach w t(: i z powrotem od poczlltku 
istnienia naszego gatunku. Na stare, trudne (choc nar21Ucajllce siy przeciez) 
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pytanie 0 zrOdlo Zla i 0 to, gdzie jest Bog, gdy ono si~ szerzy, moim 
zdaniem teologowie OOpowiadali na ogol mgliscie i malo przekonywaj~o. 

W czasie dyskusji, jaka odbyla si~ w siedzibie "Znaku" przed paroma 
miesillcami, a toczyla wokol pytania "Unde malum?", ojciec Kloczowski 
powiedzial (bo 0 to pytano), ie w czasach OSwi~cimia i lagr6w na Kotymie 
Bog byl w karoym cierpillcym, bral na siebie m~k~ karoego z nich. To 
oczywiScie rnyslenie przez analogi~ z M~kll Panskll, ktorej istota jest taka 
wlaSnie: Chrystus sam z siebie sklada ofiar~, schOOzi na dno kaini. 

Trudno rni zgodzic si~ ze s:zlachetnll interpretacjll o. Kloczowskiego. 
Gdyby w Oswi~cimiu i na Kolymie bylo tak, jak mowil - ludzie poddani 
tam kami umieraliby tylko cialem, odnoszllc duchowe zwyci~stwo. Tym
czasem wielu wyszlo z Zyciem, ale zam~czono na srnierc ich ducha. Poza 
wyjlltkarni, jak w przypadku Maksymiliana Kolbego, w tamtych miejscach 
rio OOnioslo - tak mi si~ wydaje - znaczllcy sukces. Zamiast si~ zapasc pod 
zierni~ po tak potwomych wyczynach, rozlalo si~ po ziemi szeroko. 

5. 

Chcialbym - pytany 0 "Boga ateistow" - przedstawic moZliwie rzetel
nie, jakimi drogami mogll chodzic mysli kogos, kto nie czuje w sobie wiary 
w osobowego Boga Abrahama, Izaaka, sw. Augustyna, sw. Tomasza, 
Pascal a, Simone Weil - a jednak rnu to nie daje spokoju. 

Przede wszystkim: nie rna w tym krllzeniu mysli zadnego systemu ani 
nawet konsekwencji. Bylbym - a tego wolalbym uniknllc - smieszny, 
tworzllc takll lub innll anty-teologi~ wlasnej roboty. Stwarzajllc wrazenie, 
ze cos wiem, kiedy sam widz~ doskonale, w jak alarmujllce sprzecznosci 
moje rozumowanie si~ wikla. 

Nie tylko kategoryczne zaprzeczanie istnieniu Boga, nie tylko nieuz
nawanie wiary innych, lecz taJci:e samlllatwosc w rozprawianiu 0 Sacrum 
odczuwam jako przejaw pychy. A wiem, ie pycha doprowadzila do 
strasznych nieszcz~sc; jej istotll jest nieczulosc na innych ludzi, na to, co si~ 
z nimi dzieje. 

Oczywiscie, Kosciol posoborowy jest mi blizszy 00 przedsoborowego, 
jednak w sprawach wiary najch~tniej bylbym konserwatystll. Teologowie 
wielkich religii mog:,! popelniac bl¢y, budowac systemy falszywe, a nawet 
okrutne. Przychodzll potem inni teologowie, ktorzy ich tezy korygujll. Za 
nimi wszystkimi stoi tradycja wiary, narastajllca powoli, przez dziesilltki 
stuleci. lezeli gdzies jest prawda 0 sprawach ostatecznych, to - jak s~dz~ 
- mimo wszystko ukryta wlasnie w tradycji. Moze zamaskowana setkami 
dogmatow i przywidzen, ale - ona tam jest. 

Nie mam zaufania do teologii za bardzo pomyslowej, malowniczej. 
Dzialalnosc - tak ostatnio ozywiona - samozwanczych prorok6w, zalozy
cieli sekt, glosicieli nadejscia "ery Wodnika" budzi we rnnie raczej niech~, 
choc nie zawsze wydaje si~ bezplOOna (istnialy sekty, jak kiedys amerykan
scy Shakerzy, zadziwiajllco tworcze). W zasadzie jednak majstrowanie 
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w wierze i nadziei, sycenie swojej manii wielkosci ludzkim zagubieniem 
i nieszczysciem, uwazam za zajycie bardzo niebezpieczne. Bywa, Ze i nik
czemne. 

6. 

Teoretycznie - najbliZsZY pOWlmen mi bye panteizm: Bogiem jest 
Wszechswiat, czy tez: cary Wszechswiat jest rownomiernie Bogiem przesy
cony. Widzimy Go w ruchach gwiazd, w trwaniu gor. Czcimy Kosmos, bo 
rna w sobie i Nieskonczonose, i Odwiecznose. KaZdy z nas tez jest 
Kosmosem, miniaturlj, tego wielkiego. Zaglybiajlj,c siy wiyc w Siebie, 
odnajdujemy Boga. 

Na koncu tak pojmowanej drogi duchowej jest - romie nazywane 
- przezycie jednosci z Kosmosem, zatracenie siy w Sacrum. Z pola widzenia 
mika swiat, czlowiek wchodzi w Swiatiose. (Zatrwazajlj,ce, ilu slow i meta
for morna tu uZye, ile schematow duchowosci wymalowae.) 

Powstrzymam si~ od bardziej dokladnego opisywania, 0 co mi tu 
chodzi, bo mowilj,c °roznych wersjach wierzen ezoterycznych - mimo woli 
wpadam w ton kpilj,cy. Nie mog~ na przyklad sluchae tych, ktorzy - jak 
gnostycy wspolczesni - twierdzlj" ze ich Duch cierpi w wi~zieniu material
nego swiata - i (bylem przy tym!) dokladajlj, sobie pieczystego. 

Ialowe wydajlj, mi si~ fonny i;ycia religijnego, ktore polegajlj, na dlj,Zeniu 
do arbitralnie wymaczonej doskonalosci, na osilj,ganiu wyzszych stanow 
ducha. Ich istotlj, jest doswiadczenie, ktore wyznawca takiej wiary kieruje 
ku sobie; zamyka siy w sobie razem z nim; nikt siy nie dowie, co one warte. 

Mysl 0 pollj,czeniu z Kosmosem wydaje si~ imponujlj,ca, zwai;ywszy jego 
rozmiary, chyba jednak niewiele znaczy: chqc nie ch'4c wszyscy jestdmy 
z Kosmosem zwilj,zani, istniejemy w nim - dobrzy i ni, mlJ;drzy i glupi. Nie 
mam ochoty na adorowanie Kosmosu, tak jak jej nie mam na adorowanie 
Historii. Wedlug mnie ani jedno, ani drugie nie jest Bogiem ani epifanilj,. 

Morna podziwiae rozgwiezdzone niebo, doznawac uniesien, stanlj,wszy 
nad brzegiem oceanu, na skraju lasu - ale moment swi~tosci pojawia siy 
dopiero wtedy, gdy na przyklad ktos, ratujlj,c kogos, waiczy ze wzburzo
nym morzem, plonlj,cym lasem. 

Koncepcje religijne, jak utopie spoleczne, latwo budowaC na stole, niby 
ukladanki. Powiedziec morna wszystko, przy uzyciu mlj,drze, pi~knie, 
a nawet skromnie brzmilj,cych slow. Nie sprawdzi si~ tego, dobywajlj,c slow 
innych, jeszcze lepszych. Potrzebne jest tutaj swiadectwo, w postaci czynu 
- wykonanej pracy, podj~tego ryzyka. Swiadectwem wiary moze byc tylko 
to, co czlowiek robi dla drugiego czlowieka. 

Prawd~ ty, wszyscy wiemy, latwo znalezc w Ewangelii. 

7. 

Przez dlugi czas z upodobaniem powtarzalem defmicj~ ze sztuki Sar
tre'a Przy drzwiach zamkn~tych: "Pieklo - to inni". Mowilj,cy takie rzeczy 



13 KILKA UW AG SPRZECZNYCH 

wyodrllbnia siebie sposrod ludzi, heroizuje wlasn~ (rzeczywist~ lub rzeko
m~) samotnose, nobilituje (w koncu - wszelki) egoizm. Jest zaklamany: 
czerpie przyjemnoSci ze swiata, od innych oczekuje przynajmniej poklasku, 
a wykrzywia sill, otrz~sa; jak marny aktor - obraZa publicznose. 

Chodzi jednak w takich przypadkach, s~dzll, 0 nieszczllscie willksze niz 
Zle wybrana poza: to kalectwo uczue, trwala niezdolnose do uSwiadomia
nia sobie, ze inni ludzie naprawdll s~ tui: obok, ze patrz~ na nas, 
przezywaj~ ten sam swiat. Moma ich widziee - nie czuj¥ ich obecnosci, 
wtedy istotnie tylko przeszkadzaj~ halasem. 

M6wi sill czasem, i:e ktos poswillca cal~ uwagll ludzkosci, nie do
strzegaj~c osob. Przypuszczam, ze to nie jest moi:liwe: naprawdll nie mysli 
sill wtedy serio ani 0 jednym, ani 0 drugim. Nie jest sill w stanie. Nietzsche 
porownywal gdzid (sam tego nie czytalem) niszcz~~ silllludzkiego subiek
tywizmu do wypijania morza. Czlowiek to potrafi: wchlon~ w siebie 
stopniowo swiat z calym jego bogactwem - i zostae z tym samemu gubi~c sill 
w koncu w pojlJciach, koncepcjach i slowach. Antoni KllPinski pisal, i:e 
- najogoJniej - w takich momentach swiat kurczy sill dramatycznie, zamienia 
w czarn~ kroplll, w ktorej czlowiek jest ze sw~ rozpacz'l, zamknillty. 

Z tej czarnej kropli wyci~gn~c go moze - chocby na jakis czas, 
wkladaj~c w to zwykle wiele trudu - jedynie, s~dzll, drugi czlowiek. Nic 
innego. 

8. 

Gdybym ja mial ukladac listll dowodow na istnienie Boga, pierwszym 
z nich bylby fakt, i:e w Boga wierz~ osoby, do ktorym mam zaufanie. 
Pozbylem sill ostroi:nosci, ktora nie pozwala wierzyc w nic, czego samemu 
nie moma dotkn'l,e ani sobie wyobrazic. Gadzll sill wi\lC, i:e w skom
plikowanej sprawie, 0 jakiej tu mowa, pewni ludzi znani mi tak lub inaczej, 
z rozmow lub z lektur, S'l, wiarygodnymi swiadkami. 

Najpierw spotykalem w tej sprawie przede wszystkim swiadkow dla 
mnie niewiarygodnych. Dose duzo czasu zajlJlo mi zrozurnienie, i:e ci - nie 
s~ dowodem na nic, rowniez na to, ze mama musi bye religia, ktora rna 
takich kaplanow i takich wyznawc6w. 

Do pewnego momentu 0 znanych rni osobach wierz~cych - katolikach, 
protestantach, prawoslawnych, i:ydach, muzulmanach - myslalem (z sym
pati~ lub bez, zaiei:nie ad osoby) jako 0 czlonkach innej grupy spolecznej, 
maj~cej swoje obyczaje. Wreszcie zrozumialem, i:e - w wielu przypadkach 
- to nie jest kwestia przynalei:nosci, nawet nie wyboru, lecz wlasnie 
powzilltego jak~s drog~ osobistego przeswiadczenia - 0 tym mniej wi\lCej 
co spisane jest w Credo. Nawet jesli czyjegos przeswiadczenia nie pojmujll, 
nie przyjmujll - muszll sill z nim liczyc jak najpowai:oiej. \ 

Dowodem nastllpnym jest sztuka sakralna. Pewne utwory muzyki 
religijnej, pewne dziela architektury, rzeiby, maiarstwa, zdobnictwa - to 
bodaj najpillkniejsze, co ludzkose wydala. Katedra w Chartres, PowrOt 
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tl ~syna marnotrawnego Rembrandta, "Msza h-moll" Bacha s~ czyms wi~ej
nii zapewnieniem, ie jest B6g. Mamy przed sob~ fakty, spemienia, swi~te 
zjawiska. Czy mog~ si~ one opierae na samej tylko t~sknocie, potrzebie 
wiary? 

Inna sprawa, ie dziela te stworzyli ludzie. Nie podoba mi si~ w tradycji 
prawoslawnej nazwanie Veraikonu " Spas nierukotworenyf' ("Zbawiciel nie 
r~k~ ludzk~ malowany") i podsycanie wierzen, ie obrazy tego typu nie 
czlowiek tworzyl, lecz sily niebianskie. Po co sily niebianskie maj'l, brae 
p~dzel do r~ki? Wystarczaj,!co dziwne rzeezy dziej'l, siy, gdy robi to artysta. 

N ajpowainiejszym dowodem na zaistnienie czegos, co nie mieSci siy 
w racjonalnie pojmowanej ewolucji gatunk6w, czegos wielkiego, nieodpar
cie dobrego i niepoj~tego zarazem, nagle skumulowanego w pewnym 
miejscu i czasie - wydaje mi si~ Ewangelia. Ogranic~ si~ do uwag 
najprostszych, w koncu oczywistych. Nie dlatego nawet, ie jestem tutaj 
profanem. W tej chwili czuj~ si~ raczej oslepiony, jakbym wci~i przechodzil 
w tych sprawach ze strefy swiatla do cienia i z powrotem. 

Chrystus nie uprawial teologii. M6wil tym, co Go sluchali, jak maj~ 
jedni wobec drugich post~owae. W Jego nauce nakazem - w moim 
odczuciu - fundamentalnym jest zastanowie si~ nad swoimi grzechami, 
zanim si~ w kogos rzuci kamieniem. I drugim , 0 tym samym znaczeniu, 
rozpisanym na wiele przypowidci Nowego Testamentu, jest: przyjse z po
mo~ bliiniemu, gdy tego potrzebuje, bez wzgl~du na trud i ryzyko. 
A bliinim - wbrew plemiennemu czy kastowemu instynktowi - rna bye dla 
nas kaidy czlowiek potrzebuj~cy pomocy. Swiat nie zna wi~kszego radyka
lizmu. 

Wym6g Ewangelii jest wyrainy i twardy: chrzescijaninem staje si~ ten, 
kto dla innych got6w ponosie ofiary: rezygnowae z wyg6d, przezwyci~iae 
strach, sci~gn~ na siebie riose i przemoc. Zm6wie pacierz za prze
sladowanych i nie ruszyc si~ z miejsca - w tym swietle wydaje si~ za malo. 

Najog6lniej: wlasciw,! drog~ pokazuje chrzescijanom, s<!d~, raczej 
Matka Teresa - nii hierarcha, przewodnicz'!cy kolegium, kt6re rozpatruje 
zgodnose pogl~d6w z dogmatami. Przeciwstawienie takie mogloby siy 
wydawaC pozome i niesprawiedliwe, jednak ono wci~ powraca, nie jest 
wymyslem. 

Norwid pisal we Fraszce II: "Dewocja tylko tego nie postrzegla, / Ze za 
kosciolem c zl 0 w i e k 0 ratunek wola. / Ze kona - ie, aieby krew go nie 
ubiegla, / To omat drze si~ w pasy i zwi~zuje rany ... " Slowa bardzo znane, 
ale warto je przypominae. "Dewocja" niemal zawsze He widzi milosierdzie 
- jeSli nie rna na nim jej stempla. Dlaczego niekt6rzy hierarchowie koscielni 
rue mogli powstrzymae sl6w niech~i wobec "Wielkiej Orkiestry Swi~tecz
nej Pomocy" Jerzego Owsiaka? 

Za dzielo gl~boko chrzeScijanskie uwaiam to, czego w niesieniu pomo
cy przesladowanym dokonal Komitet Obrony Robotnik6w. Nawiasem 
nH.S"" II;lU. " )f l u vv 1< 014. "" l..1 '\oYOL h k lt l QJoJ:y k.. u t.ull u "kJ u h. O C U:F. .."", 8ElIn ;y n. 
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dziwi mnie i nie bardzo juz przejmuje wzgarda okazywana "tym Zydkom 
z KOR-u" przez znaczn~ cz~c "dewocji". Tak si~ zlozylo, i:e niejeden 
z tych ludzi wiary, do kt6rych mam nie daj~ce mi spokoju zaufanie, tatie 
w prace KOR-u byl zaangai:owany. 

To naturalne. Sposr6d historii 0 cadykach szczeg61nie trafiala mi 
zawsze do wyobraini taka, znana zreszt~, przypowiesc: zadano cadykowi 
pytanie: "Czy moma streScic Ksi~g~, stoj~c na jednej nodze?" M~drzec 
odrzekl: "Moma. Wystarczy powiedziec: miluj bliiniego swego jak siebie 
samego. Reszta - to yomentarze." 

9. 

Narzuca si~ jednak pytanie: czy milosc blizniego staje si~ swi~ta 
dopiero, gdy jest on zlozony chorob~, bezdomny, tr¢owaty? Oczywiscie, 
nikt nie odpowie, ze tak. Sk~d wi~ wok61 Milosierdzia i Milosci ten klimat 
- szpitalny, wi~zienny, klasztorny? 

Co uczynic dobrego dla tych bliZnich, kt6rzy - zdrowi i wyposai:eni 
w zmysly - pragn~ przei:ywac radosc zycia? Przypominac im wci~z: 
"memento mort' i i:e "vanitas vanitatwn"? Namawiac raczej do umartwien? 
Chocby nawet, to przeciez nie posluchaj~; nigdy takich rzeczy nie sluchali, 
udawali najwyi:ej, co bylo szkol~ grzesznej obludy. 

Gdybysmy wi~ mogli bez konca rozmawiac 0 bogach (ateist6w, 
agnostyk6w, pogan) - trzeba by podj~c tatie w~tki apollinskie i dionizyj
skie, kt6re w istocie nie maj~ wiele wsp61nego z ohydnymi widziadlami sw. 
Antoniego. 

Andrzej OSfka 

ANDRZEJ OS~KA, ur. 1932. Krytyk sztuki i pUblicysta. Dziennikarz "Gazety 
\Vyborczej". ZwillZany m. in. z "Po prostu", "Przeglll'iem Ku lturalnym " , tygod
nikiem "Kultura", miesi~znikiem ,,Kultura Niezaleina", "Kultur!l," paryskij, (na
groda za rok 1986). Autor ksiij,Zek m. in. Poddanie Arsenalu; Mitologie artysty; 
Sztuka z dnia na dzieTi; Cos si~ koTiczy, cos si~ zaczyna. 
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MARIAN PRZEL~CKI 

SACRUM MORALNE 


Przypuszezam, ze opublikowany kiedys przeze mnie zbior esejow pod 
tytulem Chrzescijaizstwo niewierzqcych byl jednym z powodow zaproszenia 
mnie do wypowiedzi na - rownie paradoksalnie sforrnulowany - temat 
"Bog ateistow". Mysl~ zreszt'l" i:e stanowisko, ku ktoremu si~ sklaniam, 
mogloby w istocie byc okrdlone przez tak brzmi~ haslo. Uwazam si~ 
bowiem za ateist~, ale ateist~, 0 ktorym nie bez pewnej raeji moma 
powiedziec, iz "rna swego Bogan. Sedno sprawy lezy w tym, i:e nie wierz<I,C 
w istnienie sacrum religijnego, wierz~ w istnienie ezegos, co nazwac moma 
sacrum moralnym. Te stwierdzenia wymagaj'l, jednak pewnyeh wyjaSnien. 

Uwazam si~ za ateist~, gdyi: - najkroeej mowi'l,e - nie wier~ w Boga: 
",.I rue jestern przekonany 0 tym, ze Bog istnieje. Reakej'l, na takie stwierdzenie 
\'\ 	bywa ez~sto pytanie, ezy wierz~ zatem w to, ze Boga nie rna: ezy jestem 

przekonany 0 tym, ze Bog nie istnieje; wtedy tylko bowiem zaslugiwalbym 
na miano ateisty. Problem ten rna zwi'l,Zek z szeroko w metodologii 

yskutowan'l, spraw'l, zasadnosci twierdzen 0 istnieniu i 0 nieistnieniu czegos. 
Mi¢zy tymi dwoma rodzajami twierdzen zaehodzi pod wzgl¢em ieh 
uzasadnialnoSci wyraina asymetria, ktora sprawia, i:e w romy sposob 
ustosunkowujemy si~ do nieh przekonaniowo. Nie mog~ tutaj wehodzic w t~ 
formaln'l, kwesti~, ale tez nie rna potrzeby tego ezynic, gdyi; spraYi~ moma 
przedstawic prosciej, przez odwolanie si~ do dwuznaeznoSci slowa "ateista". 

Wobee kaZdego twierdzenia moma zaj'l,c jedn'l, z trzech postaw: moma 
je przyj'l,c, odrzucic (ezyli przyj'l,c jego negaej~) lub wstrzymac si~ zarowno 
od przyj~cia, jak i odrzucenia. Otoz ateista w sensie w~zszym to ktd, kto 
odrzuea twierdzenie 0 istnieniu Boga (czyli przyjmuje jego negaej~), a ateis
ta w sensie szerszym - ktos, kto twierdzenia tego nie przyjmuje (a wi~ albo 

t fje odrzuea, albo zawiesza swoj s'l,d). Co prawda kogos, kto zawiesza swoj 
'() s'l,d w sprawie istnienia Boga, nazywa si~ raezej religijnym agnostykiem, 

gdyz slusznie powiedziee moma 0 nim, iz nie wie, ezy Bog istnieje. Mnie 
jednak wydaje si~ uzasadnione stosowanie epitetu "ateisty" do kaZdego, 
kto twierdz.enia 0 istnieniu Boga nie przyjmuje, kto nie jest przekonany, i:e 
Bog istnieje. Czlowiek taki jest bowiem kims, kto w rezultacie zmuszony 
jest "i:yc bez Bogan. I do takieh osob sam siebie za\iezam. 
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Dlaezego wlaSciwie zajmuj~ tak~ postaw~? Dlaezego wstrzymuj~ si~ od 
akeeptaeji dogmatow reJigii, w k:torej kiedys zostalem wyehowany? Na 
pytanie to nasuwa mi si~ odpowiedz dose banalna i prosta. Mam poezucie, 
ze tak~ postaw~ przekonaniow~ zajmuj~ przede wszystkim ze wzgl~dow 
intelektualnyeh, a nie emoejonalnyeh. To rozum, a nie uezucie, nie pozwala 
mi wierzye w prawdy religijne. Moje odejscie od religii nie mialo u swego 
podloza ani mlodzienezego buntu wobee "bezlitosnego" Boga, ani nieeh~ei 
do religii ezy Kosciola jako "szkodJiwyeh" spoleeznie sil i instytueji. Nie 
wierz~ w prawdy religijne po prostu dlatego, ze nie znajduj~ dostateeznyeh 
raeji do ieh przyj~cia. Zr6dlem mojej niewiary jest moj raejonalizm. J ako 
uczen Tadeusza Kotarbinskiego, przedstawiciela szkoly lwowsko-warszaw
skiej, opowiadam si~ za postaw~ raejonalistyczn~ w dziedzinie przekonanio
wej. A jest to postawa nie do pogodzenia z tradycyjnie rozumian~ wiar~ 
reJigijn~. Takie stawianie sprawy nie cieszy si~ dzis uznaniem. Spotyka si~ 
z krytyk~ nie tylko ze strony filozofow wierz~eyeh, ale i ze strony 
"seeptyk6w", takieh jak Leszek Kolakowski. Z jednej strony staraj~ si~ oni 
okazae, ze wlasciwie rozumiany raejonaIizm nie wyldueza weale wiary 
reIigijnej. Z drugiej strony wyraZaj~ przekonanie, ze zaj~ie postawy 
raejonaIistyeznej jest wyrazem arbitralnej ftlozofieznej opeji, nie maj~cej za 
sob~ zadnyeh raeji obiektywnyeh. Nie tutaj miejsee na dyskusj~ z tymi 
argumentami (probowalem to robie gdzie indziej, na przyklad w eseju 
Problem racjonalnosci wierzen religijnych). A zatem tylko par~ wyjasnien 
w celu unilcni~cia moZliwyeh nieporozumien. 

Przede wszystkim ehcialbym moeno podkreSlie fakt, ze ow raejonalizm, 
za ktorym si~ opowiadam, pojmowany jest w sposob skrajnie Iiberalny. 
Nie pokrywa si~ on bynajmniej ze scjentyzmem. Za raejonalne got6w 
jestem UZllae nie tylko poznanie naukowe, ale i poznanie aksjologiczne 
(w szezegolnosci etyezne), a nawet metafizyezne. D racjonalnosci przeko
nan bowiem deeyduje nie tyle rodzaj doswiadczenia, do ktorego si~ one 
w ostateeznej instancji odwoluj~, co stopien ieh uzasadnienia. Moje prze
konanie jest raejonalne, jeSli Zywi~ je dlatego, ze przemawiaj~ za nim 
dostateezne racje uzasadniaj~ce, i jesli sila tego przekonania dostosowana 
jest do sily owyeh raeji. Dtoi: wydaje si~, i:e w przypadku typowyeh 
przekonan religijnyeh warunki te nie mog~bye speinione. Nie sposob tu 
rozwaZae sprawy uzasadniania twierdzen religijnyeh; jednak chyba wszysey 
zgodz~ si~ z tym, iZ trudno mowic 0 niezbityeh dowodach ieh prawdziwosci. 
Raejonalna wzgl¢em nieh postawa musialaby wi~c polegat na traktowaniu 
ieh - w najlepszym razie - jako niepewnyeh, prowizoryeznie przyj~tych 
hipotez. Jei:eli wierz~ey traktuje je jako niewzruszone prawdy, motywem 
tej akceptaeji nie s~ racje uzasadniaj~ce dane twierdzenie. Jego przyj~cie 
jest aktem wiary, ktora ex definitione polega na przekonaniu przyj~tym bez 
dostatecznych raeji uzasadniaj~eyeh. "Blogoslawieni, ktorzy nie widzieli, 
a uwierzyli." 

Ten zarzut nieraejonalnosci wierzen reJigijnyeh spotyka si~ z roi:nymi 
replikami. Cz~sto kwestionuje si~ w ogole stosowalnose kryteriow racjonal
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nosci do zjawiska takiego jak wiara religijna. Wiara ta rna bye pewnym 
fenomenem pozapoznawczym, sprowadzaj'l,cym siy nie do stan6w przeko
naniowych, lecz do postaw emocjonalno-wolicjonalnych, takich jak po
stawa ufnosci czy miloSci. Wiara religijna to nie tyle "wiara w Boga", co 
"wiara Bogu" - akt zaufania, zawierzenia Bogu. Stanowisko to wydaje siy 
jednak trudne do obrony. Za owymi postawami bowiem kryj'l, siy z koniecz
nosa okreslone przekonania. Ufam zawsze komus, kocham kogos, a wiyc 
muszy wierzye co najmniej w istnienie przedmiotu mych uczue. Wydaje siy, 
Ze niezaleinie od innych swych skladnik6w wiara religijna obejmuje zawsze 
pewien zesp6l przekonan. Jest wiyc - mi~zy innymi - pewnym poznaniem 
i jako takie podlega kryteriom racjonalnosci. 

Jak twierdz'l,jednak inni, "rozum powinien znae swe granice". Dlacze
go wlaSciwie mielibysmy rozci'l,gae postulaty racjonalnosci na calose nasze
go poznania? Czyz nie jest to sprawa naszego wolnego wyboru? Moja 
odpowiedz na to pytanie glosi, Ze jest to sprawa wyznawanego przez nas 
systemu wartosci, a ten bynajmniej nie jest spraw'l, wolnego wyboru. 
Wartosci to cos, co odkrywamy, a nie cos, co wybieramy. ledn'l, z takich 
wartoSci - i to wartosci autonomicznych, a nie instrumentalnych jedynie 
- jest, zgodnie z moim odczuciem wartosci, racjonalnose myslenia. Wi'l,ze 
siy ona ze spraw'l, godnosci czlowieka jako istoty mysl'l,cej. Akceptacja 
przekonan, za kt6rymi nie przemawiaj'l, dostateczne racje uzasadniaj'l,ce, 
wydaje siy czyms niegodnym istoty rozumnej. Czlowieka obowillZUje "lojal
nose wobec wlasnego rozumu" - jak pisal niegdys Leszek Kolakowski. 

Moma, rzecz jasna, odrzucie taki system wartosci, ale - przy zaloZeniu 
trafnosci moich intuicji wartosci - byloby to odrzucenie pewnych aks
jologicznych prawd. Bo tez w odniesieniu do naszych wypowiedzi wartos
ciuj'l,cych got6w jestem m6wie 0 prawdzie i falszu a nie tylko 0 ekspresji 
pewnych emocji czy postaw. Mimo wielokrotnie stwierdzanego faktu 
rozbieznosci gloszonych przez nas ocen i trudnoSci w intersubiektywnym 
ich rozstrzyganiu, sklonny im jestem przypisywae wartose prawdziwos
ciow'l, i traktowae jako wyraz przezye poznawczych. 

Dotyczy to przede wszystkim naszych ocen moralnych. lestem przeko
nany, ze istnieje obiektywne dobro i zlo i ze my w naszych przezyciach 
wartosci zdolni jestdmy do niego dotrzee. Nie potrzeba odwolywae siy 
w tym celu do zadnych zr6del nadprzyrodzonych (co wiycej, odwolywanie 
siy do nich zaklada juz nasZ'l, przyrodzon'l, zdolnose moralnego s'l,dzenia). 
Przyznae trzeba, Ze nasza intuicja moralna nie jest niezawodna, ze czlowiek 
stopniowo tylko dochodzi do moralnej prawdy - zar6wno w swej historii 
indywidualnej, jak i gatunkowej. Nie zgadzam siy iednak z nihilistycznymi 
konkluzjami Nietzschego czy Dostojewskiego. "Srniere Boga" nie musi 
wcale poci'l,gae moralnego nihilizmu, jak to przekonuj'l,co okazuj'l, krytycy 
glosnej ksi'l,zki Leszka Kolakowskiego. Nie s'l,dzy w szczeg6lnosci, aby 
ir6dlem moralnosci miala bye "bojam Boza". Mysly, ze jest nim ludzka 
zdolnose do wsp6lczucia. Czlowiek postypuje moralnie dobrze nie dlatego, 
ze boi siy przekroczenia religijnego "tabu", ale dlatego, ze jest zdolny do 
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litosci. Zgadzam si~ z tymi, kt6rzy najdoskonalszy wyraz owej "etyki 
litosci" upatruj~ w Kazaniu na G6rze. (Dodam , iz na rnoj~ swiadornosc 
moraln~ pewien wptyw wywarl rowniei Lew Tolstoj, kt6rego rnysl byla 
wielkirn przeiyciern rnojej rnlodosci.) Ta - "ewangeliczna w tresci, a laicka 
w [onnie" - idea rnoralna nie opiera si~ na zadnych przeslankach religij
nych. Jedyn~ jej podstaw~ s~ "oczywistosci serca" (by uiyc sl6w Tadeusza 
Kotarbinskiego). I rue rna w tym, jak s~dz~, iadnej niekonsekwencji. 

Zbytnirn uproszczeniern byloby jednak stwierdzenie, ie rn6j intelektual
ny stosunek do swiata pozbawiony jest calkowicie wymiaru rnetafizycz
nego. Na okrdlenie takie bowiern zasruguj~ pewne poczucia, jakie - rnniej 
lub bardziej wyrainie - sklonny jestern Zywic wobec swiata jako calosci. 
Bardzo trudno uchwycic ich notorycznie ruejasny sens. Dorninuje w nich 
poczucie niepoj~tosci swiata czy - rn6wi~c bardziej g6rnolotnie - tajernnicy 
istnienia. W pewnych tego rodzaju przeiyciach swiat realny zdaje si~ jawic 
jako "zaslona Mai" przeslaniaj~ca wlasciw~ istot~ bytu, jako znak jakiejs 
rzeczywistosci innej. "Alles Vergiingliche ist nur ein Gleichnis" - jak glosi 
Chorus mysticus w koncowej scenie Fausta. Przy calej swej nieOkrdlonOSCij 
to poczucie tajernnicy istnienia rna doruosl~ wag~ egzystencjaln~. Jest 
czyms, co rue pozwala na definitywny os~d swiata, na jego pot~pienie 
- mirno calego zawartego w nirn zla i cierpienia. Sklania do patrzenia na 
swiat jako na wieikie, choc niepoj~te rnisteriurn. 

Czy Zywi~c takie poczucia, nie zdradzarn wyznawanego przez siebie 
idearu racjonalnosci? Podkreslalern jui, jak liberalnie ideal ten chcialbym 
rozurniec. Nie utoisarnia on, jak wierny, kryteri6w racjonalnosci z kryteria
mi naukowosci. Zasadnicza cezura mi~dzy rnysleniern racjonalnym a irra
cjonalnyro rue przebiega mi~dzy poznaniem naukowym i nienaukowym. 
o tyro, czy przyjrnuj~c dane przekonanie, post~puj~ racjonalnie, rozstrzyga 
rn6j stosunek do racji uzasadniaj~cych to przekonanie. Jdli Zywi~ je 
dlatego, ie przernawiajll za nirn takie racje, i czyni~ to w stopniu takirn, na 
jaki racje te pozwalajll, nie sprzeniewierzam si~ postulatowi racjonalnosci. 
Ot6i warunek taki spelniac rnogll rowniei: wspornniane przekonania rneta
fizyczne. Ze wzgi~du na rodzaj doswiadczenia, na kt6rym si~ opierajll, 
trudno upatrywac w nich cos wi~j nii niejasne i niepewne dornysly. Ale 
jdli traktujerny je w ten spos6b, nie wykraczamy poza granice racjonal
nego rnyslenia. Czynimy to dopiero wtedy, gdy tyro, co nas sklania do 
przyj~cia danego przekonania, jest cos innego nii wzgilld na racje logiczne, 
kt6re za nim przemawiajll. Taka sytuacja wydaje rni si~ nieunikniona 
w przypadku typowych twierdzen religijnych. I to jest pow6d, dla kt6rego 
dziedzina wiary religijnej jest dla rnnie niedost~pna - jakkolwiek cenna 
i poi:~dana wydawalaby rni si~ perspektywa jej przekroczenia. 

Marian Przel(!cki 

MARIAN PRZEL~CK1, ur. 1923, logik i mozof, emerytowany profesor Uniwer
sytetu Warszawskiego, autor Logiki leorii empirycznych. 
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TAJEMNICA MILCZENIA BOGA 

MEDYTACJA TEOLOGICZNA 


Ch~ pochylie siy nad zagadnieniem, ktore nurtuje moje mysli ad 
dawna. Jako chrzeScijanin, zawierzylem Bogu. Wierzy, ze istnieje, ze jest 
dobry, milosierny, cierpJiwy i pokorny. Wierzy, Ze miluje ludzi i swiat, 
ktory powolal do istnienia z milosci. Wierzy, ze miluje ludzi i karoego 
wzywa po imieniu. Wierzy i ufam, Ze potrafi pojednac ze sobll najbardziej 
opornll woly swoich rozumnych stworzen i wszystkich doprowadzie do 
siebie. Wierzy, ze otwiera oczy i serca, by mogly rozpoznae Jego uzdrawia
jllcll obecnose w swiecie, nieustannie znaczonym dziejami cierpienia, ocze
kiwania i nadziei. Rownoczesnie jednak dochodzi do mnie wolanie i pyta
nie wieIu ludzi : "Czy Ty mnie slyszysz, Boze rnilczllCY, BoZe daIeki 
i nieznany?" Krzyk ten rodzi siy zwlaszcza w sytuacji, kiedy rnilczenie Boga 
i brak bezposredniej interwencji z Jego strony w obliczu zla i nieszczyScia 
stajll siy latwo - dla udr~zonego czlowieka - powodem do zwlltpienia 
w J ego istnienie i Jego milose do ludzi. Dzieje ludzkosci wydajll siy czysto 
dlugim pasmem milczenia Boga, adczuwanym jako znak Jego nieobecnosci 
wsrod ludzi - wbrew wszystkim obietnicom i pocieszeniom ze strony religii . 

Doswiadczenie to jest takze udzialem ludzi wierzllcych. W cillgu i:ycia 
ziemskiego "po czysci tylko poznajemy", "widzimy jakby w zwierciadle, 
niejasno" (1 Kor 13, 9.12). Niejasnose sprawia, ze wiara czysto graniczy 
z niedowierzaniem, ze zagrazajll jej niewiara i zwlltpienie. Sytuacja ta 
odslania rzeczywistll, choe rzadko dostrzeganll solidarnose losow, ktora 
wbrew pozorom istnieje rni¢zy ludirni wierzllcymi i niewierzllcymi. Po
czucie tej solidarnosci towarzyszye bydzie ponizszym rozwazaniom, po
swi~onym tajemnicy mi1czenia Boga . 

• Bog wynaleziony? 

Masowy ateizm jest niezaprzeczalnym faktem dziejow XX wieku. Przez 
dlugie dziesilltki lat ksztahowal on oblicze znacznej czysci swiata jako 
oficjalna ideologia. Glosil wlasnll wizjy czlowieka i jego historii. Po upad ku 
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systernu komunistycznego nie stracil on bynajmniej swojego wplywu na 
sposob rnyslenia wielu ludzi . Sprzyja ternu w dUZej mierze mentalnose 
wspolczesna, w gruncie rzeczy zamkni~ta, oddalaj,!ca wszelkie odniesienie 
do swiata niewidzialnego. Nie rna w niej miejsca na potrzeb~ Boga. Lepiej 
Zye na powierzchni Zycia, cieszye si~ nim, nie rnyslee 0 koniecznosci 
rozstania i odejscia - po prostu Zye, jak gdyby bylo to jedyne moZliwe 
istnienie, pozbawione poczucia ostatecznej odpowiedzialnosci za dobro 
i zlo. W tej perspektywie Bog jawi si~ czlowiekowi jako Ktos nie po
zwalaj,!cy mu bye szcz~sliwym. Ateizm staje si~ sposobem obywania si~ bez 
Boga, odejsciern od Niego bez zalu i poczucia utraty czegos istotnego . 
Gdyby Bog istnial, nie rni1czalby w obliczu spraw dokonuj,!cych si~ na tej 
ziemi ... Stae si~ ateist'! dzisiaj, to pozwolie, aby we mnie wyrosla mental
nose czlowieka nie potrzebuj,!cego pytan 0 dobra i zlo, 0 sens istnienia 
i sensowny porz<!dek tego swiata. 

Ludzie niewierz'!cy nosz'! w sobie podejrzenie, ze rozumna istota zwana 
czlowiekiem sarna wynalazla Boga. Krytyczne nastawienie do wiary skla
nia ich do tego, aby we wszelkich aspiracjach religijnych widziee jedynie 
projekcj~ ludzkich t~sknot, nie spelnionych oczekiwan i nadziei. Czlowiek 
Zle znosi swoj,! by tow,! samotnose. Przeraza go stan niewiedzy 0 ostatecz
nym losie ludzi i swiata. Dla przekonanego ateisty jest to fakt bodaj 
najbardziej znacz,!cy. Uwa:.i:a on, iz ludzie wierz'!cy po to wlasnie stworzyli 
hipote~ 0 istnieniu Boga, aby zapelnie niepokoj,!c,!luk~ wlasnej niewiedzy 
i niepewnoScl. W obliczu absurdalnosci i wszystkich negatywnych stron 
istnienia szukaj,! oparcia i pocieszenia w nadziei na przyszle zycie, szcz~s
liwe i nieprzernijaj,!ce. Byloby to nic inn ego jak ucieczka od twardej 
rzeczywistosci w iluzoryczn'! przyszlose zwan'! Zyciem wiecznym. W oczach 
ateisty Bog jawi si~ jako opcja u:.i:yteczna, rnaj,!ca przyniese odpowiedz na 
graniczne sytuacje ludzkiego bytowania, takie zwlaszcza jak: zlo, nieszcz~s
cie, cierpienie i smiere . 

• Uslyszec milczenie Boga 

Z wyj'!tkiem mistykow i osob gl~boko religijnych, Bog nie staje si~ 
oczywistosci,! dla ogelu ludzi. Nie rna argumentu ani dowodu, ktery 
meglby dae poczucie pelnej oczywistosci. Poznawczy optymizm tych, 
kterzy wierz'! w sil~ przekonuj'!c'! argurnentow przemawiaj,!cych za ist
nieniern Boga, rna w sobie duz,! do~ naiwnoSci i nieliczenia si~ z rzeczywis
tosci,!. Czlowiek nie poznaje Boga poprzez rozumowe dowody. Tajemnica 
mi1czenia Boga jest nieodl'!czn'! cech,! Jego boskiej pedagogii wzgl~em 
ludzi. Wszelki dowed daj,!cy oczywistose naruszalby wolnose czlowieka 
i odbieral mu prawo do wolnej decyzji. W obliczu raz darowanej wolnosci 
Bog ogranicza swoj,! wszechmoc. Nie narzuca swej obecnosci . Wcielenie 
Syna Bozego z jednej strony objawia oblicze Boga, z drugiej natomiast 
przeslania je jeszcze bardziej. Nie bez powodu Jan Pawel II w swojej 
ksi'lice 0 nadziei wypowiada znamienne slowa: 
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W pewnym sensie srosmie wi~c moma mowie, ze Bog za bardzo si~ odslonil 
czlowiekowi w tym, co jest najbardziej Boskie, co jest Jego wewn~trznym 
Zyciem; odslonil si~ w swej Tajemnicy. I nie zwazal na to, ze to odsloni~ie si~ 
przesloru Go poruek1ld w oczach cz!owieka, bo cz!owiek nie jest zdolny zniese 
nadmiaru Tajemnicy.l 

W innym miejscu Papiei: stawia sobie dwa warne pytania i usiluje dac na 
nie odpowiedz. Przytoczmy zatem jeszcze jeden urywek z jego rozwai:an. 

Czy moma mowie 0 mi1czeruu Boga? A jesli tak, to jak rozumie(; takie 
mi1czerue? Owszem, Bog milczy, poniewaz w pewnym sensie juz wszystko 
nam objawil C.•. ) Trzeba wi~ uslyszee na nowo glos Boga przemawiaj1lcego 
w dziejach czlowieka. A jezeli si~ tego s!owa rue slyszy, to bye moze dlatego, 
ze si~ rue otwiera wewn~trznego srochu, aby je uslyszee C.•.) Doswiadczenie 
Boga stoi wci1lz otworem przed kaidym czlowiekiem ... 2 

Bog nie wydaje rozkazow. Jest Bogiern wzywaj'l,cym do sluchania 
i podjl[:cia decyzji: "Sluchaj, Izraelu" (Pwt 6,3.4; Mt 12,29), "Jdli kto chce 
pojsc za Mn'l," (Mt 16,24), "Jdli chcesz ... " (Mt 19, 21). Bog wzywa, lecz 
nie przyrnusza. Mysl tl[: wyrazil pod koniec II wieku bardzo dobitnie nie 
znany blii:ej autor Listu do Diogneta pisz'l,c 0 Bogu i Chrystusie: "Z cal'l, 
laskawosci'l, i lagodnosci'l" jak krol posyla swego syna-krola, po sial Go jak 
Boga do ludzi. Poslal, by ich zbawial, by naklanial, a nie zmuszal sil'l,. 
W Bogu bowiem nie rna przernocy. Poslal, by nas wzywac, a nie oskari:ac. 
Poslal, gdyi: nas kocha, a nie chce s'l,dziC."3 

W wierze czlowieka dokonuje sil[: cud wzajemnosci: stworzona wolnosc 
rozumnej istoty spotyka sil[: z wzywaj'l,C'l, wolnosci'l, Boga, Stworcy i Zbawi
ciela. Glos Boga wzywa do sluchania, trzeba go jednak umiec uslyszec. 
W jednym z listow sw. Ignacego z Antiochii pojawia sil[: zaskakuj'l,ce 
sformulowanie rnowi'l,ce 0 Bozym "Slowie, ktore wyszlo z rnilczenia"4. Nie 
mniej zastanawiaj'l,ce jest taki:e inne stwierdzenie: "Kto prawdziwie uczynil 
swoj'l, wlasnosci'l, slowo Jezusa, ten moZe uslyszec nawet Jego rnilczenie."5 
Glos Boga "wychodzi z milczenia". W odbiorze ludzi sfera boska spowita 
jest nieprzeniknionym milczeniem. Czlowiek nie rna do niej bezposredniego 
dostl[:pu. WczesnochrzeScijanski mf[:Czennik Ignacy (pocz'l,tek II wieku) 
zachl[:ca do interioryzacji i asymilacji slow Chrystusa. Jest przekonany, i:e 
rodzi sil[: wowczas w czlowieku nieslychana zdolnosc pozwaiaj'l,ca rou 
"uslyszec rnilczenie" Boga . 

• MildroSC Boskiej pedagogii 

Bliska rni tradycja chrz.eScijanskiego Wschodu cZl[:sto podejmuje rnotyw 

1 Przekroczyc pr6g nadziei. Jan Pawel II odpowiada na pycania Villoria Messoriego, Lublin 
1994, s. 49. 

2 Tami.e, s. 106-107. • 
3 Ad Diognetum 7, 4-5, przektad pol. A. Swiderk6wna, w: Ap%gie, red. B. StanuJa, 

Warszawa 1988, s. 91 ("Pi sma StarochrzeScijanskich Pisarzy", t. XLV). 
4 Ad Magnesios 8, 2. Sources Chretlennes 10, 86. 
, Ad Ephesios 15, 2. SCh 10, 70. 
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mi1czenia i dyskrecji Boga. Widzi w nich iscie boski sposob Jego po
st~owania wobec wolnosci czlowieka. Poprzez milczenie Bog wypowiada 
swoje slowo Zyczliwosci i milosci wzgl¢em czlowieka. Dla bizantyjskiego 
teologa i mistyka Mikolaja Kabasilasa (XIV wiek) jest to milose wrycz 
szalencza (eros manikos) i got ow a na wszystko, byleby pozyskae wolnose 
stworzenia i doprowadzie je do siebie, nie naruszaj~c jednak jego wolnosci. 
Czlowiek moZe wypowiadae swoje "nie" wzgl¢em Boga. Obdarzaj~c go 
wolnosci~, Bog wzi~1 na siebie ryzyko odrzucenia, odmowy i zapomnienia. 
Na tym polega kenotyczna m~drose Jego Boskiej pedagogii - zdolnosc do 
wyrzeczenia, unizenia i ogolocenia, tak bardzo widoczna w postawie 
Chrystusa i Jego zbawczych intencjach (zob. Flp 2, 7-8) . 

EwangeJiSci nie ukrywajl! faktu , ze w jakiejs niepojytej dla nas mierze 
sam Chrystus doswiadczyl na krzyi:u milczenia Boga: "Boze moj, Boze 
moj, czemus Mnie opuscil?" (Mt 27, 46). Jest to jednak, wedIe relacji 
Lukasza, doswiadczenie peme zaufania: "Ojcze, w Twoje ryce powierzam 
ducha mojego" (Lk 23, 46). Nie sposob zapomniee 0 tym, iz doswiadczenie 
to mialo miejsce wowczas, gdy wolna wola ludzi podjyla swoj~ negatywnl! 
i tragicznl! decyzjy wzglydem Chrystusa. Niech siy stanie wola twoja, 
czlowiekul Fiat voiuntas tua, homo. 

Dzieje ludzkosci odslaniajl! niepojyty respekt Boga dla ludzkiej wolnosci. 
Bog pocil!ga i wzywa przez lnilose. Jest to najbardziej boski sposob Jego 
post~powania wzglydem wolnych stworzen. Nie przymusza wolnej woli 
czlowieka. Jego oddanie jest cierpliwe i pokorne. Potrafi On nieskonczenie 
dlugo czekae na dobrowoln~ odpowiedz swojego stworzenia. Bizantyjski 
mistyk wyrazil to z niezrownan~ prostotl! i sugestywnosci~: 

Milosc Boga do ludzi ogolocila Go. Nie pozostaje w swym przybytku i nie 
wzywa slugi. Sam go szuka, zst~uje do niego. On, kt6ry jest bogaty 
- schodzi do pomieszczenia n~dzarza i okazuje SW4 milosc zbliiaj4c si~ don 
osobiScie. Pragnie w zamian miloSci i nie cofa si~ wtedy, gdy spotyka si~ 
z lekcewaieniern. Nie gniewa si~ z powodu zlego potraktowania, ale nawet 
w6wczas, gdy zostal odepchni~ty - czeka przy drzwiach i czyni wszystko, aby 
nam pokazac, ie nas miluje. Znosi cierpienie i srnierc, aby tego dowiesc. 6 

Nietrudno rozpoznae w tym tekscie echo slow samego Chrystusa 
z ApokaJipsy sw. J ana: "Oto stoj~ u drzwi i kolaczy: jdli kto poslyszy moj 
glos i drzwi otworzy, wejd~ do niego i b¢y z nim wieczerzal, a on ze Mn~" 
(Ap 3, 20). W prostych i obrazowych slowach Pisma wyraza si~ cala 
dyskretna troska Boga 0 poci~gniycie ku sobie wolnosci czlowieka. W pew
nym sensie Bog stoi jak zebrak u drzwi wolnosci, ktore otwieraj~ siy tylko 
od wewn~trz . 

• Milczenie jest oczekiwaniem 

W slowach Biblii wyczuwa si~ cos nieporownanie wi~kszego niz od

• Nikolaos Klibasilas, De vita in Christo 6, 3 PG 150,645. Przeklad ang.: The Life in Christ. 
Translated from the Greek by C. J. de Catanzaro, Crestwood NY 1974, s. 163. 



24 WACLAW HRYNJEWICZ OMI 

powiedz na ludzkie domaganie siy dowodow istnienia Boga. Tchnie z nich 
poczucie pewnosci, ze On jest, Ze wci,,!z dziala w historii tej ziemi. 
Czlowiekowi niewierz,,!cemu to nie wystarcza. Wejscie w kr,,!g wewnytrz
nego milczenia nie jest rzecz"! latw"!. Milczenie jest oczekiwaniem, otwar
tosci,,!, receptywnosci,,!, swego rodzaju "glosow-zbieraniem"7. Ma one 
w sobie cos z tajemnicy Adwentu. Dowody i argumenty pozostan,,! zawsze 
niewystarczaj,,!ce. Sam Bog jest ostatecznyrn kryterium swojej prawdy 
i swojej rzeczywistosci. Jezus Chrystus porownuje w swoim Kazaniu na 
Gorze ludzkie szukanie Boga, zwlaszcza poprzez modlitwy, z "wejsciem do 
izdebki", z mowieniem do Boga, "ktory jest w ukryciu ( ...) ktory widzi 
w ukryciu" (Mt 6, 6). Prawda ostateczna, ktoq jest Bog, nie inaczej siy 
odslania czlowiekowi jak tylko moC"! samej Prawdy. Przyjycie tej Prawdy 
wymaga otwartosci ludzkiego umyslu i serca. Prawoslawny teolog Paul 
Evdokimov (zm. 1970) pisal przed laty, iz "w kazdej mysli 0 Bogu to 
wlasnie sam Bog jest sprawc"! myslenia w umysle ludzkim".8 Taki jest, 
wedle niego, prawdziwy sens tak zwanego argumentu ontologicznego za 
istnieniem Boga, sformulowanego w sredniowieczu przez sw. Anzelma 
z Canterbury. Wiara czlowieka nie jest ludzkim wymyslem. Jej pocZ"!tkiem 
nie jest ludzka inicjatywa. Wiara jest darem ofiarowanym przez Boga 
wszystkim ludziom bez wyj"!tku. Przez wiary czlowieka Bog wychodzi 
z krygu milczenia. Milczenie staje siy slowem, na kt6re czlowiek odpowiada 
swolm zawierzeniem. 

Najbardziej czytelnym znakiem istnienia i mowy Boga pozostanie 
zawsze czlowiek - modl"!cy siy, czyni,,!cy dobro, miluj,,!cy. Jego promieniu
j,,!ce dobrem oblicze staje siy prawdziw"! ikon,,!, miejscem obecnosci i ob
jawienia Boga. Ta wlasnie "epifania" jest wedle tradycji wschodniej najlep
szym argumentem, w r6wnej mierze liturgicznym, ikonozoficznym i agapicz
nym. Jego ostateczn,,! podstaw,,! jest milose samego Boga, Boska agape, 
bowiem "Bog jest milosci"!" (I J 4, 8.\6). 

N owy Testament przekonuje, iz "wielokrotnie i na rozne sposoby 
przemawial niegdys Bog do ojcow przez prorokow, a w tych ostatecznych 
dniach przemowil do nas przez Syna" (Hbr I , I). Znamiennejest podkrd
lenie, Ze czynil to "wielokrotnie i na rome sposoby". Slowa te nie dotycz"! 
jedynie przeszlosci. Najwiyksze slowo Boga wypowiedziane zostalo raz na 
zawsze "przez Syna". Wiykszego objawienia w dziejach tej ziemi juz nie 
bydzie az do konca czasow. Boska pedagogia pozostawia odt,,!d woln"! 
przestrzen wierze i nadziei ludzi. 

Ewangelista Jan zapewnia, iZ "swiat/ose prawdziwa ... oswieca kazdego 
czlowieka, gdy na swiat przychodzi" (J I, 9). To wlasnie ta swiatlose 
utozsamiona w Prologu Ewangelii z samyrn wcielonyrn Slowem Boga 
pozwala czlowiekowi przeczue tajemnicy Niewidzialnego: "Boga nikt nigdy 
nie widzial. Jednorodzony Bog, ktory jest w lonie Ojca [0 Nim] pouczyl" 

7 Cyprian K. Norwid, Laur dojrza/y, w: Vade-mecum. Tekst ustalil i wstwem opatrzyl J. W. 
Gomulicki, Lublin 1984, s. 109. 

8 P. Evdokimov, L'arnour fou de Dieu, Paris 1973, s. 32. 
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(J I, 18). Sam rozum ludzki jest bezradny wobec tej tajemnicy. Potrzeba 
calosciowego otwarcia ludzkiego ducha, w ktorym niezast~pion~ rol~ 
spemia intuicja religijna. 0 intuicji tej mowi cz~sto tradycja wschodniego 
ch rzeScij anstwa. 

Kto wynosi rozum ludzki do rangi jedynego zrodla poznania, ten sam 
otwiera sobie drog~ do negacji Boga w sferze wlasnych poj¢ i wyobrai:en. 
Nie jest w stanie dowieSe, ie Bog nie istnieje. Podtrzymuje swoje negatywne 
przeswiadczenie w sferze mysli i poj~e, rownoczesnie jednak przestaje 
odczuwae potrzeb~ Boga w swojej wlasnej egzystencji. Niereligijnosc staje 
si~ w ten sposob zast~cz~ form~ religii. Ateizm rna w sobie cos z tragizmu, 
niekonsekwencji i odwrotnosci wiary. Zdradza niezdolnose do zawierzenia 
wzg1~dem ostatecznej tajemnicy wszechswiata. Nie jest to, przyznajmy, 
postawa latwa. Koncentruje si~ ona na negacji i tworzeniu wlasnego rnitu 
o nieistnieniu Boga, uwazanego za Istot~ przeciwn~ czy nawet wrog~ 
czlowiekowi. Czy sami chrzeScijanie nie daj~ powodow do powstawania 
tego rodzaju przekonail? 

• KODsekwencje religii strachu 

PrzeSwiadczenie czlowieka niewierz~cego podpowiada mu, i:e istnienie 
Boga stanowiloby zagrozenie dla wolnosci czlowieka. Albo czlowiek - albo 
Bog. Dotykamy w ten sposob ponownie momentu najwainiejszego - spra
wy ludzkiej wolnosci. Wielowiekowa m~rose chrzescijanstwa gjosi, i:e 
obdarzaj~c czlowieka wolnosci~, Bog dobrowolnie ogranicza swoj~ wlasn~ 
moc. Czlowiek moze przeciwstawie si~ Bogu i uznae Go za swojego 
przeciwnika. Bog nigdy nie uznal nikogo za swojego wroga, nawet czlowie
ka najbardziej grzesznego i wyst~pnego. Wolnoseludzi sklonila wcielonego 
Syna Bozego do tego, ze "przyszedl szukae i zbawie to, co zgin~lo" (Lk 19, 
19). Bez odniesienia do wolnosci nie pojmie si~ sensu dobrowolnej smierci 
Chrystusa: "Chrystus bowiem umarl za nas, jako za grzesznikow" (Rz 5, 
6) . Ta smiere mowi 0 bezbronnosci Boga wobec wolnosci czlowieka. Mowi 
jednak rownoczeSnie 0 Boskim sposobie ocalenia tej wolnosci, 0 przeo
brazeniu jej od wewn~trz oraz 0 zaofiarowanej wszystkim lasee przebacze
nia: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz~, co czyni~" (Lk 23, 34). Tajemnica 
krzyza staje si~ w ten sposob bye moze jedyn~ odpowiedzi~ godn~ Boga 
w obliczu wolnosci i niewiary czlowieka. Bog nie przymusza nikogo do 
milowania Go. Pokazuje tylko, za jak~ cen~ gotow jest zdobye ludzk~ 
wolnose i przyjazn. Nie rna innej bardziej przekonuj~eej odpowiedzi na 
podejrzenie czlowieka, iz Bog jest istot~ zagrazaj~c~ jego wolnosci i nieza
leinosci. 

Jednym z pilnych zadan mysli chrzeScijanskiej jest korygowanie wy
obraien 0 Bogu dyktowanych teologi~ winy, odrzueenia, groib i strachu. 
Wyobrazenia te przyczynily si~ w duzej mierze do wzmozonej negacji Jego 
istnienia w czasach nowoiytnych. Czlowiek I~ka si~ Boga wszechpot~z
nego, dorninuj~cego nad wolnosci~ stworzenia, karz~eego, surowego, nie
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przejednanego w swej sprawiedliwosci. Pyta ze strachem i trwog,!, czy Bog 
mialby po to tylko istniec, by pot~piac i karac na wieki, by byc jedynie 
Bogiem malej liczby wybranych i zbawionych. Wystarczy zagl~bic si~ 
w spokojne rozwaiania leana Delumeau poswi~one szesciu stuleciom 
wpajania ludziom poczucia winy, obecnego w kulturze Zachodu. "Zadna 
cywi1izacja nie nadawala takiej wagi - i wartosci - poczuciu winy i wstydowi, 
jak to czynil ZachOd mi¢zy XIII a XVIII wiekiem. Podj,!c prob~ spisania 
(oo.) zlego wyobrarenia 0 sobie sarnym, to si~gn,!c do sarnej istoty ludzkiego 
universum. To wydobyc na swiatlo dnia calosc relacji i postaw skladaj,!cych 
si~ na umyslowosc zbiorow'!. To nawi'!Zac do rozwai:ari spoleczeristwa nad 
ludzk,! wolnosci,!, nad iyciem i smierci,!, niepowodzeniem i zlem. To odkryc 
spolecZll,! koncepcj~ relacji czlowieka z Bogiern oraz wyobraienie Boga. To 
w pewnych granicach badac histori~ Boga i histori~ czlowieka."9 

Monumentalne dzielo francuskiego historyka ukazuje przeraiaj,!c,! 
wizj~ grzesznego swiata, "zbrodniczego czlowieka" i "groznego Boga". 
Odslania ci~ikie "nadpoczucie winy" w historii Zachodu, wyolbrzymiaj,!ce 
wymiar grzechu w stosunku do rzeczywistosci przebaczenia i milosierdzia. 
Rozpowszechniona w mentalnosci zbiorowej wizja rzeszy pot~ionych 
nasuwa nieodparcie mysl 0 "bankructwie odkupienia" i strachu jako 
glownym motywie religijnosci czlowieka. Do wizji tej przyczynila si~ 
skrajna interpretacja niektorych zdari Biblii wyrwanych z kontekstu oraz 
sklonnosc do drarnatyzowania wypowiedzi 0 ostatecZllych losach czlowie
ka i Swiata. Konsekwencj,! bylo duszpasterstwo strachu i surowosci, 
ukazuj,!ce gniew Boga skazuj,!cego czlowieka na zatracenie. Dwa ostatnie 
zdania ksi<!iki warte S,! szczegolnego namyslu. "Rezultatem bylo w kai
dym razie kaznodziejstwo, ktore wi~j mowilo 0 M~ce Zbawiciela nii 
o Zmartwychwstaniu, 0 grzechu nii 0 przebaczeniu, 0 S¢zim nii 0 Ojcu, 
o piekle nii 0 raju. Bylo w tym wyraine wypaczenie mysli swi~tego Pawla, 
wedlug ktorego »gdzie jednak wzmogl si~ grzech, tam jeszcze obficiej 
rozlala si~ laska« (Rz 5, 20). Moina teraz zastanawiac si~, czy odrzucenie 
zbyt mocnego duszpasterstwa nie stanowilo jednej z przyczyn »dechrys
tianizacji« Zachodu.")O 

Chrzescijanin jest przekonany 0 istnieniu grzechu. Wci,!i doswiad
czarny jego obecnosci w sobie samych. Nie trzeba odrzucac poczucia winy. 
Czlowiek winien miec swiadomosc popelnionego zla. Wyolbrzymianie 
rzeczywistosci grzechu i winy more jednak przeslonic wiar~ w przebaczenie 
i w milosierdzie Boga. Ksztaltuje si~ wowczas mentalnosc, ktora ludzi 
paraliiuje, zniech~a, a nawet sklania do odrzucenia samej idei Boga. Bog, 
ktorego istnienie neguj,! ateisci, jest cz~sto Bogiem bl¢nych wyobraieri 
i obrazow rozpowszechnionych w mysleniu ludzi wierz,!cych. W samym 
fakcie ateizmu kryje si~ wezwanie do oczyszczenia poj¢ i wyobraieri 
o Bogu, kt6re dyskredytuj,! sam,! wiar~ w 1ego istnienie. 

• J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII wieku, przel. 
A. Szymanowski, Warszawa J994, s. 8. 

10 Tamie, s. 79J. 
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BI~ne idee i wyobrazenia chrzescijan 0 Bogu nasilily w znacznej mierze 
reakcj~ i bunt ludzi stoj4cych z dala od Kosciola. Obraz Boga uksztal
towany na wzor ziemskiego wladcy porazal ludzi mysl4 0 Jego groznym 
majestacie i nieskonczonej pot~ze. Obraz takiego Boga stawiano cz~sto 
w sredniowieczu przed oczy nawracanych masowo barbarzyncow. Nie 
nalezy zapominae 0 niedostatkach tak poj~tej chrystianizacji na rozkaz 
wladc6w, pod grozb4 utraty zycia. Niebezpieczenstwo instrumentalizacji 
idei Boga bylo aZ nazbyt widoczne. Bog stawal si~ strozem i gwarantem 
cal ego porz4dku spolecznego i politycznego. Wiara w Boga narzucona 
wraz z przymusow4 religi4 ("zmuszaj do wejscia", Lk 14, 23) prowadzila 
stopniowo do zjawiska niewiary i ateizmu w pozniejszych stuleciach. 
Wymuszone dobro nie moZe bye prawdziwym i trwalym dobrem. Sami 
chrzdcijanie widzieli cz~sto w Bogu daleki Abs01ut, ktoremu trzeba 
podporz4dkowae si~ nie tyle z milosci, ile przede wszystkim ze strachu 
przed pieklem i pot~pieniem wiecznym. Chrzescijanstwo stawalo si~ w kon
sekwencji religi,! prawa, nakazow, zakazow i sprawiedliwosci karZ4cej. 
Zatracala si~ mysl 0 wolnosci ludzkiej, ktor,! Bog respektuje, 1ecz nie 
pozostawia jej nigdy samej sobie, dopoki nie zdola jej poci,!gn,!e ku sobie 
i przeobrazie. Nowozytni mistrzowie podejrzliwosci pi~tnowac b~d,! nie 
bez racji wizj~ Boga jako "sadystycznego Ojca" i straszliwego S~ziego 
karz'!cego grzechy swiata. W "teologii penitencjarnej" i "religij terrorys
tycznej" Paul Evdokimov slusznie dopatrywal si~ jednej z przyczyn wspol
czesnego ateizmu .1I 

• Milczenie Wielkiej Soboty 

Mysl chrzescijanska coraz wyrazniej sklania si~ ku wi~i Boga wspol
cierpi,!cego ze swoimi stworzeniami. Jest to Bog zdolny do dobrowolnego 
ogolocenia i unizenia, Bog wyrzekaj'!cy si~ swej wszechmocy, ale nigdy nie 
rezygnuj,!cy z przeobrazenia wolnosci czlowieka przez milose, gdyz tylko 
ona rna moc perswazji i poci,!gania ku sobie. Mowi 0 tym zapomniany 
w duzej mierze artykul wiary 0 zst,!pieniu Chrystusa do Otchlani ("pie
kiel"). Trzeba go rozwniee w sensie egzystencjalnym jako zst,!pienie do 
infemalnych wymiarow ludzkiego istnienia. Czlowiek pogr4zony w infer
nalnej gI~bi niewiary i samotnosci moze rowniez i w takim stanie odkrye 
obecnosc Chrystusa unizonego i ukrzyzowanego - Chrystusa, ktory calym 
swoim istnieniem stal si~ apelem do zagubionej lub zbuntowanej wolnosci. 
Trzeba Go tylko przyzwae wolaniem 0 ratunek, krzykiem ufnosci z gI~bi 
infemalnej otchlani. To wystarcza do ocalenia, chocby krzyk ten wyrazil 
si~ samym tylko westchnieniem i pragnieniem wyzwolenia. 

Bye moze to wlasnie or~zie 0 Chrystusie zst~puj,!cym w samotnosc 
ludzkiej otchlani stanowi dzisiaj najbardziej wiarygodny sposob gloszenia 
zapomnianej prawdy 0 Bogu docieraj,!cym do najbardziej mrocznych 
tajnikow ludzkiej wolnosci . Or~zie to wymaga gI~bokiej zadumy nad 

11 L 'afl1(Jur lou, s. 20. 

http:ateizmu.1I
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niezwykll! solidamoscil! Chrystusa z grzesznymi ludimi, si~gajl!Cl! na drugl! 
stron~ smierci. Jest to tajemnica solidarnoSci z tymi, ktorzy zamkn~li si~ 
w piekle negacji, w ateizmie ostatecznym, sami siebie skazujl!c na zatracenie 
i oddalenie od Boga. Tajemnica Wielkiej Soboty odslania oblicze Chrystusa 
milczl!co towarzyszl!cego zbuntowanemu grzesznikowi ai; po jego ostatecznl! 
samotnosc w stanie samoizolacji i wyobcowania. Czy negacja wl)lnego 
stworzenia moZe byc ai; tak wielka, aby moglo one calkowicie i na zawsze 
udaremnic milosc Boga? Czy wyzwalajl!ca milosc ukrzyzowanego Boga 
moze pogodzic si~ ze zll! decyzjl! zagubionego czlowieka? 

Chrzescijaninowi wolno Zywic nadziej~, Ze unizony i solidamy ai; po 
smierc Chrystus potrafi przezwyci~Zyc samotnosc ludzkiego infernum i do
pomoc czlowiekowi odnaleZc Boga nie naruszajl!c jego wolnosci. Tylko 
milosc posuni~ta "do kOllca" (J 13, 1) zdolna jest dokonac tego cudu. 
Tylko ona moZe wyprowadzic z wi~zienia, w ktore wtrl!cily czlowieka zle 
decyzje jego wlasnej wolnosci. Wiara w zstl!pienie Chrystusa do piekiel 
mowi 0 pocil!gajl!cym oddziaiyWaniu Boga na wszystkich zagubionych za 
posrednictwem ukrzyzowanego Chrystusa. Wlasnie ow descensus ad inferos 
objawia trwaly sposob post~powania Boga wzgl~em ludzkiej wolnosci. 
Jest to nie tylko prawda 0 milczeniu Wielkiej Soboty. Zst~pujl!cy w ludzkie 
infemum Bog - to prawda rzucaj~a swiatlo na cale dzieje trwania dramatu 
wolnosci, az po tajemni~ wyboru ostatecznego. Bog nie gwalci wolnosci, 
ktorl! obdarzyl czlowieka. Czyni wszystko, aby poci~~jl! ku sobie. Staje 
przed opomym stworzeniem w postaci ukrzyzowanego Chrystusa, bezsil
nego i osamotnionego w swojej smierci. Nawet w stanie infemalnym 
spowodowanym przez wolnosc czlowieka moze zawsze zjawic si~ Chrystus 
ukrzyzowany - najwi~kszy znak, ostateczny dowod milosci i wiernosci 
Boga. Kto zamknl!1 si~ w swej niewierze, w piekle wlasnej samotnosci 
i buntu, moZe odnalezc lask~ otwarcia dzi~ki takiej obecnosci Chrystusa, 
towarzyszl!cego mu z niewyczerpanl! nigdy dobrocil! i cierpiiwoscil! taki:e 
w infemalnym stanie ducha. Spotkanie z Ukrzyzowanym jest prawdziwie 
Boskim sposobem pocil!gni~cia i przemienienia najbardziej nawet opornej 
woH ludzkiej. Bog nie opuszcza czlowieka w sytuacji najbardziej negatyw
nego wyboru jego chorej wolnosci. Towarzyszy mu po to, aby wolnosc t~ 
uzdrowic i przeobrazic, nie niszczl!c jej i nie zadajl!c jej gwaltu. Roz
porzl!dza takl! sill! przycil!gajl!cego pi~kna, dobra i milosci, z ktor,! nic 
rownac si~ nie zdola. Sila ludzkiego "nie" jest nieporownywalna z sil,! 
perswazji Boga, ktory ocala i zbawia przez najwi~ksze oddanie swojego 
unizonego Syna. 

Tajemnica wielkosobotniego milczenia Boga okazuje si~ w ten sposob 
znakiem najpi~kniejszej nadziei - nadziei na wyzwolenie czlowieka od 
ostatecznej pokusy istnienia bez Boga, nadziei rodz,!cej gl~bokie poczucie 
solidamosci wszystkich ludzi. Jest to niezbywalny element chrzescijanskiej 
refleksji nad ateizmem i tajemniq mi1czenia Boga. 

WUlliaW Hryniew;cz OMI 
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• BezboZnik czy zbhlkany pielgrzym Absolutu? 

Najpierw dwie wypowiedzi. Warto je por6wnac przed ujawmemem 
pochodzenia. W pierwszej morn a przeczytac: "s~ w naszych czasach 
ludzie, kt6rzy podnieceni i roznamiytnieni przez szatanskiego ducha, posu
waj~ siy do tak bezgranicznej bezbornoSci, iz odrzucaj~ bezwstydnie 
naszego wladcy i Pana Jezusa Chrystusa i ze zbrodnicz~ zuchwalosci~ 
odwaZaj~ siy podawac w w~tpliwosc jego boskosc." 

W drugiej - wyrazono chyC dotarcia do nOdel niepokoj6w, kt6re 
prowadz~ do negacji Boga. WsrOd wielu przyczyn ateizmu wyr6rniono 
i z~danie, "by dziedziny spraw Boskich przedstawic w spos6b bardziej 
wzniosly i czysty niz ten, jaki zapanowal w postaci pewnych niedo
skonalych form kultu i wyrazania siy. Musimy siy starac wedlug naszych sil 
o ich ulepszenie i nadanie im wiykszej przejrzystosci, aby doskonalej 
wyrazaly swiyte tajemnice, kt6rych s~ znakami." Dalej mowa jest 0 tych, 
kt6rzy wiedzeni szlachetnym marzeniem d~z~ z zapalem do sprawiedliwego 
ustroju spolecznego, jaki zastypuje im Absolut, co "dowodzi, Ze dryczy ich 
tysknota za Pocz~tkiem i Celem najwyzszym, kt6rej nie morna wyrwac 
z serca" . Inni buduj~ sw6j swiatopogl~d na osi~gniyciach nauki. Nie 
moma ganic tych badan, gdyz one nawet "wbrew woli tych, kt6rzy s~dz~, 
Ze znaleZii w ten spos6b niezawodne narz¢zie dla obrony ateizmu, 
sklaniaj~ swoj~ wewnytrzD.~ sil~ do ponownego i ostatecznego uznania 
najwyiszego Boga". S~ tez i wielkoduszni, dalecy od rozpowszechnionej 
miernoty i szukania wlasnej wygody, kt6rzy przyswajaj~ sobie wyraienia 
wyjyte z naszej Ewangelii, by wskazac na wiyz miydzy ludimi, wzajemn~ 
pomoc, wsp6lczucie. "Czy nie b¢ziemy mogli kiedys odnieSc tych glos6w, 
wskazuj~cych na wartosci moraine, do pierwotnych, to znaczy chrzeScijan
skich zr6del'?" 
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Oto potraktowanie niewierZ4cych z dwu biegunow. Na jednym - bez
wzgl~dny OS'l,d, ufundowany na: jak smi'l,! I pot~pienie, wsparte stylistyk'l, 
inwektywy. Na drugiem - oddzielenie bl~u (nadal calkowicie odrzucane
go) od bl'l,dz'l,cych i wysilek zrozumienia ich motywacji. Wyszuldwanie 
i dobrych (zamiast najgorszych) in tencji , tudziez odnajdywanie cz~scio
wych, acz niewystarczaj'l,cych racji, az po konsekwentne wyznanie potrzeby 
poprawienia czytelnosci chrzdcijansldego przekazu. W sekularyzowanej 
eschatologii zauwazono nie tylko plagiat religii, ale i swiadectwo gl~bi jej 
zakorzenienia. W miejsce tradycyjnych ostrzeZen przed przekraczaniem 
kompetencji nauld, przywolywanej w sukurs ateizmowi, pojawia si~ akt 
zaufania do rzetelnego szukania prawdy, ktore doprowadzi, choeby okr~z
nymi drogami, do jej Zrodla. Nie pot~piono i tych, ktorzy, wstrZ4sni~ci 
cudzym egoizmem, ruszyli na pomoc potrzebuj'l,cym w imi~ zasad wywo
dZ'l,cych si~ z chrzdcijanstwa, ktore odrzucaj'1,. 

Zaiste, bardzo romie moma bye przeciw ateizmowi! I to w tym samym, 
najwyzszym, miejscu Kosciolal Obie wypowiedzi dzieli od siebie 100 lat. 
Pierwsza pochodzi z antyliberalnej encykliki Piusa IX Quanta cura (1864), 
druga z programowej encyklild Pawla VI Ecclesiam suam (1964)1. Jeszcze 
Pius X, Pius XI i Pius XII mowili 0 ateizmie wyl'l,cznie w trybie pot~piaj'l,
cym, uiywanym glownie przeciw "bezbomemu komunizmowi". Jan XXIII 
uznal, Ze starczy juZ oburzenia i napomnien, ktore niewiele daly. Uczynil 
wi~ to, 0 co w 1864 roku, po wydaniu przez Piusa IX encyklild i Syllabusa, 
bezskutecznie prosil papieza arcybiskup Paryza Georges Darboy: "Wy
braid i pot~piles gl6wne bl~y naszej epold. Zwroe teraz swoje oczy na to, 
co moze ona nide czcigodnego i dobrego, i wesprzyj j'l, w jej szlachetnych 
d'lzeniach."2 Swiadom zla i odst~pstw Roncali nie s'l,dzil jednak, by 
gromienie przeciwdzialalo im najskuteczniej. 

W Mater et magistra (1961) przypomnial katolikom, ze stykaj'lc si~ na 
co dzien z luMmi innego swiatopogl'l,du winni okazywae im Zyczliwose 
i gotowose wspolpracy na rzecz dobra wspolnego. Otwieraj4C Sob or, 
m6wil: "Kosciol stale przeciwstawia si~ bl~om. Wielokrotnie nawet pot~
pial je z najwi~ksz'l surowosci'l. Dzisiaj jednak ( .. . ) woli wyjse. naprzeciw 
wspolczesnym potrzebom, wskazuj'lc raczej na skutecznosc swojej nauld, 
anizeli wyst~puj'lC z pot~pieniem."3 

• Dziedzictwo stereotypu 

Czas byl najwyiszy. Swiat bowiem zmienil si~ juz wyraznie od wiekow, 
w ktorych uformowalo si~ koscielne traktowanie niewiary. Przez dlugie 
wield ateisci pojawiali si~ na tyle sporadycznie, Ze dla jednorodnej kultury 

1 Pius IX, Quanta cura, w: Doktryna polityczna i spoleczna papilltwa (1789-1968), wyd . 
K. Grzybowski, B. Sobolewska, Warszawa 1971, s. 227; Pawel VI, Ecclesiam suam, Warszawa 
1978, s. 62-64 (104). 

1 B.B.Y. Hales, Papiez Jan XXIII ijego rewolucla, Warszawa 1967, s. 47,51. 
] Cyt. za: J. Zablocki, Kosci6/ i Swiat wspOlczesny. Wprowadzenie do soborowej konstytucji 

pastoralnej "Gaudiwn et spes", Warszawa 1986, s. 284. 
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religijnej stawali si{: nie partnerami powamej dyskusji, lecz istotami, ktore 
ur~gaj~ podstawowej oczywistosci spolecznej i prowokuj~ kar{: bosk~. 
OJcowie KOSciola i scholastycy ulatwiali sobie polemik{: z ateizmem (zali
czaj~c don beztrosko poganski politeizm, a czasem nawet monoteizm 
islamu) i od mawi ali ryczaltem logiki jego argumentom. Teksty biblijne 
o poznawalnosci Boga (np. Ps 14, 1; Rz I, 18-20) wraz ze stanem egzegezy, 
a talcie slaba orientacja w jednostkowych i zbiorowych uwarunkowaniach 
przekonan, ich rodzajach czy irodlach, nie ulatwiaiy sztuki rozromiania 
cudzych pogl~dow, a zwlaszcza subiektywnych racji. Zbijanie zarzutow 
sluiylo wi{:c raczej samopotwierdzeniu niz dialogowi, uczeniu si{: i korygo
waniu wlasnej refleksji lub praktyki. 

Pojawienie si~ na wi{:ksz~ skal{: deizmu i wolnomyslicielstwa w XVIII 
wieku odslonilo niewielkie zdolnoSci tradycyjnej apologetyki do nawi~a
nia myslowego konktaktu z nowym przeciwnikiem. Byl inny. Zabraklo 
wspolnej granicy, na ktorej dot~ moma si~ bylo potykae z heretykiem 
o pojmowanie tej samej Biblii czy glosno nastawae na prawowiemego 
przeciez grzesznika. Zarowno obroncy wiary, jak i jej wrogowie powtarzali 
obiegowe zarzuty, w ktorych wzajemna ohcose kulturowa szukala ar
tykulacji w stereotypie, a rozladowania w epitecie.4 Metoda ponizania 
adwersarza sklaniala go do wzajemnosci, zast~uj~c nazbyt cz{:sto prac{: 
intelektu gr~ emocji, zwlaszcza w prasie czy na ambonie. 

W czasach najnowszych ateizm stal si~ zjawiskiem masowyrn i przestal 
szokowae. Stereotypy podlego bezbomika i szlachetnego chrzescij anina 
poddane zostaiy sprawdzeniu. Coraz wi~cej ludzi moglo osobiscie porow
nae moraine wlasciwosci wier~cych i niewierz~cych. Rzeczywistose okaza
la si~ znow bardziej skomplikowana niz schematy, a nacisk opinii na 
jednorodnose postaw wobec religii zmalal w pluralistycznych spoleczen
stwach. Pojawity si~ na wi{:kszll skal~ postawy posrednie mi{:dzy cal
kowitym odrzuceniem teizmu a peln~ akceptacj~ jego wyrnagan, zarowno 
w sferze przekonan, jak praktyki czyli selektywne traktowanie prawd 
wiary, a zwlaszcza - jak przez cale zreszt~ wieki - norm moralnych. 
Zauwazono, ze choe wiara od niewiary rOZni~ si{: jak dzien od nocy, to 
jednak spotkae je moma nie tylko w stanie wzajemnej izolacji. 

Zrozumiano gl~biej, Ze deklaracja to nie to sarno co konsekwencja. 
Ledwo wierz~cy okazali si{: niezbyt dalecy od pow~tpiewaj~cych w slusz
nose swego ateizmu ateistow, a cale mnostwo tych, ktorzy nie bardzo 
wiedz~, w co wierz~ - podobni do takich, co tam slabo znaj~ to, w co nie 
wierz~, odrzucaj~c nie tyle sedno religii, co jej obrzeza, nieudane wcielenia ' 
lub wr{:Cz wlasne na ten temat wyobrazenia. Owo wspolprzenikanie dwu 
wykluczaj~cych si~ systemow rna w praktyce wi{:kszy zasi~g, niz mogloby 
to wyrazie przesilanie mroku i jasnosci, 0 swicie czy zmierzchu. Ta szeroka 
strefa szarosci obejmuje wielu dystansuj~cych si~ od wiary ludzi, ktorzy 
iyj~ etycznie, tak jakby Bog byl, oraz mnostwo zdeklarowanych teistow, 

• J. Snopek, Objawitmie i oiwiectmie, Z dziejow liberlynizmu w Polsce, Wroclaw 1986, s. 219, 
223-226, 234-237, 244-245, 
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prowadzllcych si~ tak, jakby Boga nie bylo. Pokusa praktycznego ateizmu 
zawsze stanowila dla chrzescijanstwa wi~ksze zagroi:enie niz teoretyczne 
systemy antyreligijne. 

Ale i te, jak wykazaly badania socjologow, mogll zagraiae spolecznosci 
religijnej od wewnlltrz. W krajach chrzescijanskich, a zwlaszcza katolic
kich, 0 tradycjach narodowo-koscielnych, cz~se mieszkancow identyfikuje 
si~ ze swym wyznaniem z powodow pozareligiJnych. Nie wszyscy tez 
przyjmujll calose dogmatow i nonn moralnych (ks. Piwowarski szacuje, ze 
w Polsce "katolikow w pelni ortodoksyjnych jest najwyiej okolo 1/3 
wierzIlcych "), a niektorzy wlltpill nawet w istnienie Boga (10% wsrOd 
katolikow Austrii). Moze si~ zdarzye, ze w takim kraju najwi~cej ateistow 
b¢zie posrOd formalnych czlonkow KOSciola, a nie wsrod bezwyznaniow
cOw, ktorych cz~S6 (agnostycy) przyjmuje wszak moi:liwose istnienia Boga. 
Ateizm w obr~bie Kosciola to zjawisko nowe, slabo jeszcze rozpoznane. 5 

Teologia slabo nad~ala za przernianarni, nie reagujllc wystarczajllco na 
to, i:e coraz mniej powszechne staje si~ rozumienie poke, symboli, obrazow 
i kategorii, przy pomocy ktorych moma komunikatywnie mowie 0 Bogu. 
1m mniej ludzi pojmuje dawny j~zyk teologiczny, tym wi~ksze trudnosci 
przekazu, czyli glowne zrodlo kryzysu. Jeszcze w pierwszej polowie XX 
wieku poslugiwano si~ w sporze z ateizmem tym wlasnie j~zykiem. Gdy 
jednak zmienil si~ spoleczny wymiar zjawiska, trudno bylo przekonania 
milionow ludzi traktowae nadal tak, jak czynil to przed wiekami ten czy 
ow mllz koscielny, 10kujllCY niewiar~ mi~dzy glupotll a podloscill. Zwlasz
cza po tym wszystkim, co 0 uwarunkowaniach podrniotowych powiedziala 
antropologia. W dodatku: w swiecie sklonnym do mierzenia rangi swiato
pogilldu iloscill zwolennikow, na demokratyzujllcej si~, mimo wszystko, 
planecie mnostwa respektujllcych si~ wzajem kultur, patrzllcych sobie 
w oczy z odleglosci ekranu telewizyjnego. Oficjalne koscielne przejscie ad 
pryncypialnego do rozumiejllcego i funkcjonalnego ogl'lrlu ateizmu na
stllpilo dose poino. Jeszcze I Sobor Watykanski poprzestal na ogolnym 
stwierdzeniu, i:e ateizm sprzeczny jest z rozumem i niszczy fundamenty 
ludzkiej wspolnoty . 

• "Milosc ku ludziom dzisiejszym, jacy Sst" 

Podczas dyskusji nad stanowiskiem Kosciola wobec ateizmu w 1964 
roku starry si~ w auli soborowej dwa stanowiska: za pot~pieniem i za 
dialogiem. Arcybiskup Malines, kardynal Leo Suenens mowil, ze pot~pie
nie nie starczy i naleZy zastanowie si~, czemu tak wielu ludzi zwa1cza wiar~ 
i przeczy istnieniu Boga. Bye moze pojmujll Go karykaturalnie. Ukazanie 
im wlasciwego obrazu Boga wymaga podejscia dialogowego. Potwianie 
komunizmu, czego domagala si~ cz~e biskupow, jest zb¢ne - s'lrlzil 

, Ob/ieza katolicyzmu w Polsce, red. J. Wolkowski, Warszawa 1984 s. 31; A.K. Wucberer
Huldenfeld, DoniDslosc fenomenu wsp6/ezemego ateizmu, w: Socj%gia religii. Wyb6r teksl6w, opr. 
F. Adamski. Krakow 1984, s. 471-472. ' 
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arcybiskup Utrechtu, kardynal Bernard Alfrink - bowiem papici:e czynili 
to juz wiele razy. A zreszt~ pot~pianie tej postaci ateizmu, a pomijanie 
pozostalych sprawiloby falszywe wrazenie, ze ateizm teoretyczny stanowi 
dla wiernych wi~ksze zagroienie niz praktyczny. Po~ienie przeszkodzilo
by rowniez rozpocz~u dialogu z ateistami. 

Taka byla rowniez linia myslowa swiezo ogloszonej encykliki Ecclesiam 
suam, z ktorej wynikalo, ze trzeba uznae istnienie szczerze przekonanych 
ateistow uwaiaj~cych za zlo religi~ poznan~ przez nich w stopniu niewy
starczaj::tCym lub tci: niewlasciwie im zaprezentowan~ przez chrzescijan. 
Pot~ienie doprowadzi tylko do wzrostu wrogosci. Przyblizye ateistom 
Chrystusa moze jedynie, mimo obecnych trudnoSci i ryzyka, dialog. 
W przemowicniu otwieraj~cym IV sesj~ Soboru Pawel VI podkreslil, ze 
zgromadzenie to nie zamierza nikogo pot~piae. Ozywia go bowiem "nade 
wszystko milosc, milose ku ludziom dzisiejszym, jacy s~, gdziekolwiek s~, 
ku wszystkim". Kosciol nie pot~pi nawct przdladowcow, lecz b¢zie si~ za 
nich modlil. ~ 

Ogloszona 7 grudnia 1965 roku Konstytucja duszpasterska 0 KoSciele 
w swiecie wspolczesnym Gaudium et spes uznawala, "ie ateizm zaliczye 
nalezy do najpowainiejszych spraw doby obecnej". Odrzucaj~c go nie
zmiennie, "KoStiol jednak stara si~ uchwycie kryj~ce si~ w umysle ateistow 
powody negacji Boga". Plynie ona z poprzestawania na wynikach nauk 
pozytywnych, przy odrzuceniu istnienia prawdy absolutnej. Niektorym 
chodzi raczej 0 afirmacj~ czlowieka niz przeczenie istnieniu Boga. " Inni 
znow tak sobie Boga wymyslaj~, ie twor ten, odrzucany przez nich, zadn~ 
miar~ nie jest Bogiem Ewangelii." Ateizm rodzi si~ tez z protestu przeciw 
zlu w swiecie, a takie z ubostwienia ludzkiego dobra. Nie s~ bez winy ci, 
ktorzy broni~ Bogu dost~pu do swych serc, ,jednakie i sami wierz~cy 
ponosz~ cz~sto za to pewn~ odpowiedzialnose". Bowiem do rozmaitych 
przyczyn ateizmu "zalicza si~ tez krytyczna reakcja przeciw religiom, 
a w niektorych krajach szczegolnie przeciw religii chrzescijanskiej. Dlatego 
w genezie ateizmu niemaly udzial mog~ miee wierz~cy, 0 ile skutkiem 
zaniedban w wychowaniu religijnym a1bo falszywego przedstawienia nauki 
wiary, a1bo tei brakow w ich wlasnym iyciu religijnym, moralnym i spolecz
nym, powiedzie6 0 nich trzeba, ie raczej przeslaniaj~, aniieli pokazuj~ 
prawdziwe oblicze Boga i religii" (19-20) . 

• I przeslonili oblicze Boga 

Obok deifikacji czlowieka i jego spraw, przeceniania mozliwosci nauki, 
wymieniono wi~ i ow najdawniejszy kamien przygniataj~cy wiar~, kt6ry 
jej najtrudniej odwalie, by ci~g1e, nawet po Auschwitz, zrnartwychwstawae 
- zlo. Ale powiedziano i 0 dwu mocnych przeszkodach staj~cych ateistom 
na drod.ze do wiary: marnych jej swiadkach i falszywych 0 niej wyob
raieniach. 

• J. Zabtocki, dz. cyt., s. 289-292. 



34 KS. JAN KRACIK 

w takiego Boga, jakiego odrzuca wielu ateistow, Kosciol tei: nie wierzy. 
Bo i jaki:e wierzyc mialby w karykatu~? Jednym z podstawowych celow 
istnienia KoSciola jest wszak pomagac, by wiara dojrzewala razem z czlo
wiekiem, a wi~ i porzucala swe mniej rozwini~te fazy na rzecz pelniejszych. 
Bo 

Jak cZI(sto trzeba tracic wiar~ 
urz¢ow~ 
na.d~t~ 
za.dzieraj~c~ nos a do gory 
asekuruj~~ 
g!oszon~ st~d dot~ 


zeby odnalezc t~ jedyn~ 


wci~z jak w~giel jeszcze zielony 

t~ ktora jest po prostu 

spotkaniem po ciemku 

kiedy niepewnosc staje si~ pewnosci~ 


prawdziw~ wiar~ bo calkiem nie do wiary' 


Czy jednak Kosciol zawsze glosB Boga Ewangelii, nigdy zas takiego, 
jakiego niepodobne wizerunki radzi porzucac wielce ewangeliczny poeta? 
Sob~r wspomina 0 chrzeScijanach, co to "raczej przeslaniajlj" anii:eli 
pokazujlj, prawdziwe oblicze Boga". Czy rna to oznaczac, i:e pomniejszanie 
Boga oraz zniech~anie don wlasnym post~owaniem to wyllj,cznie sprawa 
jednostek, a nie Kosciola? A jdli takich jednostek jest czy byio calkiem 
sporo, moi:e wi~kszosc, co wtedy? Latwo rzee: ani stan znajomosci wiary 
i stopien przemieszania jej z postronnymi wierzeniami i praktykami u mi
lionow prostych ludzi, ani dystans mi¢zy ich i:yciem a Dekalogiem to 
jeszcze nie jest koscielna prezentacja Pana Boga. Na tej samej zasadzie 
moma by z niej wyllj,czyc wszystkie niedobre kazania, tudziei: prywatne 
post~powanie najwyi:ej nawet postawionych giosicieli. Pozostan::! swi~ci, 
encykliki, katechizmy, uchwaly soborow i rozprawy teologow. Swi~tych 
atoli nie spotyka si~ na co dzien, a wspomniane dziela, po pierwsze, tei: 
bywajlj, bardziej czy mniej udane, co uwidaczniajlj, ich cilj,gle reinterpretacje 
oraz korekty czynione przez nast~cow. Zas po drugie - nie stanowilj, 
najbardziej masowej lektury. 

Przesuwanie calej odpowiedzialnosci na jednostki, do tego raczej w dol 
nii: w gor~, upraszcza spraw~. Rozstanie si~ ogromnych mas ludzkich 
z chrzescijanstwem w XIX i XX wieku mialo rozliczne przyczyny zewn~trz
ne, nie zwilj,zane z biei:lj,clj, kondycjlj, tej religii. Skoro jednak 0 jej stanie 
mowa, nie da si~ tych przyczyn sprowadzic do sumy indywidualnych 
negatywnych kontaktow ludzi odchodzlj,cych od wiary z tymi, ktorzy si~ do 
niej przyznawali. W Zadnej epoce nie brakowalo religijnych ignorantow 
oraz grzesznikow innego autoramentu, a wi~ owego psucia obrazu Boga. 
Nic tei: nie wskazuje, by odsetek takich person wzrosl gwaltownie wsrod 
chrzescijan czasow najnowszych. Raczej przeciwnie - jesli wzilj,c pod uwag~ 

7 J. Twardowski, 0 wierze, w: Rachunek dla doroslego, WarsZA'Ya 1982, s. 130. 



35 GOY KOSCIOL SPOJRZAL NA ATEIZM INACZEJ 

post~py w wyksztalceniu i fonnacji duchowienstwa oraz popraw~ edukacji 
religijnej wiernych. Przy okazji nalezy sobie darowae idealizowanie daw
nych, dobrych ponoe religijnie i moralnie czasow, ze sredniowieczem na 
czele. 

Osobiste chrzescijanskie swiadectwo lub antyswiadectwo wspolczes
nych i:yjllcym, zwlaszcza jednostek waznych z racji bliskosci czy rangi 
w Kosciele, rna oczywiscie zawsze ewidentny zwi~zek ze stan em cudzej 
wiary, do ktorej poci~ga albo do niej zraza. W drugim przypadku (bo ten 
willZe si~ z tematem) nalei:y pami~tae i 0 grzechach struktur. 0 takich 
zatem sytuacjach i instytucjach, ktore ci~z~ na dziejach Kosciola mocniej 
niz nazywane po imieniu i korygowane winy osob. Mowa 0 tych roz
wi~zaniach i dlugotrwalej pragmatyce, ktore dopuszczano i legalizowano 
jako sluszne i godziwe, chociai: takimi nie byly w ogole lub po cz~sci. 

Przykladowo: przemoc w imi~ Ewangelii - od narzucania religii na sil~ 
po inkwizycj~, od sankcjonowania niesprawiedliwosci spolecznej po kruc
jaty. Zbyt mocne alianse oltarza z tronem, za daleko id~ce nasladowanie 
wladcow przez przelozonych Kosciola, zbyt silne wrosni~ie w system 
feudalny. Milczenie lub szept tam, gdzie potrzebny byl krzyk wobec 
panszczyzny, kolonializmu, eksploatacji ldasy robotniczej (co rna zwi~zek 
z odejsciem jej znacznej cz~sci od wiary). Takze naduzywanie wladzy 
duchownej do celow politycznych (papocezaryzm, wojny Panstwa Kosciel
nego), materialnych (nadmierny fiskalizm wspierany sankcj~ ekskomuniki, 
nepotyzm, przepych). Zle formy dominacji prawa nad milosci~, urz~du nad 
charyzmatem, lderu nad swieckimi. 

Wszystko to (a przeciez t~ list~ moma by wydluZye) oddzialuje do dzis. 
Powracaj~ pytania, na ktore nie rna latwych odpowiedzi. 0 tych, ktorzy nie 
chCIl ich juz sluchae, powiedziano by dawniej: szukaj~ pretekstu, alibi, 
samousprawiedliwienia. By za swoj~ niewiernose, oboj~tnose, odejscie 
obwiniae terainiejszose czy przeszlose Kosciola. Naturalnie, ze i tak si~ 
dzieje. Bo tez i na ogol nie swi~ci oburzaj~ si~ na nieswi~t~ stron~ Kosciola. 
Ale wina za ateizm, czy przesuwanie si~ w jego stron~, jest podzielona i tak 
dzieje si~ na ogol. To wlasnie wyraznie podkrdlil Sobor, mowi~c 0 wspol
odpowiedzialnosci. Nie da si~ jej, jak wszelkich imponderabiliow, wymie
rzye do konca. Co nie znaczy, Ze nie moma czy tez nie warto probowae 
owej miary przyblizae . 

• Pomone pro/anum odchodzi 

Przyspieszone i mas owe odchodzenie od KOScioia stanowi swoiste 
odwrocenie dawn ego procesu masowej i pospiesznej chrystianizacji. Wa
runkiem jej powodzenia bylo kiedys szybkie wpisywanie si~ w zastany 
por~dek spoleczny (uznanie ustroju niewolniczego czy feudalnego oraz 
dominacji m~zczyzn), polityczny (zabieganie 0 przychylnose wladcy, ktory 
zarzll,dzal chrzest ludu i zostawal wybrancem boskim), a nawet w rozpow
szechniony typ religijnosci (przewaga rytow nad indoktrynacj~, stan kap



36 KS. JAN KRACIK 

lanski, utylitaryzm praktyk, magiczne elementy w ich przeZywaniu). Asy
milacje i zapoZyczenia pocz'ltkowej inkulturacji staly Sit; z czasem wlasnym 
ksztaltem chrzescijanstwa. Nowoczesne odchodzenie od form kultury tra
dycyjnej dotknt;lo i zrosnit;te z ni'l chrzescijanstwo, gdy nie potrafilo sit; na 
czas z owych powi'lzan wyzwolic. To nie inkulturacja stanowi problem, 
lecz ekskulturacja, jako warunek Zywego wpisania sit; w nastt;pn'l kulturt;. 

Wspolczesny ateizm powstal i rozwin'll sit; wszak w krajach, kt6rych 
kultura byla ksztaltowana przez chrzeScijanstwo najdluiej. Nie zostal do 
Europy Zachodniej sprowadzony ani jej narzucony; przeciwnie - roz
chodzil sit; st'ld po swiecie. Obszary zamieszkale przez wyznawcow hin
duizmu, islamu czy buddyzmu ulegly ateizmowi w mniejszym stopniu. 
Europejskie pierwszenstwo w cywilizacyjnych przemianach tlumaczy tu 
sporo, ale nie wszystko. Czy opr6cz wspomnianych okolicznosci historycz
nych dlugotrwalej transmisji chrzescijanstwa jakid jego wlasciwoSci czy 
elementy tresciowe, chocby ubocznie, mogly miec zwi'l,Zek z utrat'l tak 
wielu wyznawcow w XIX-XX wieku? 

Zaskakuj'lce to pytanie odniesc nalezy do dosyc zlozonych relacji 
mit;dzy desakraIizacj'l i resakralizacj'l, spotykanych nie tylko w dziejach 
Kosciola, ale juz na kartach Biblii. Swiatopogl'ld Iudzi antyku przenikalo 
wszechsakralne pojmowanie swiata. Boskie jego moce przejawialy sit; 
poprzez zrodla, gory, wiatr, ogien czy morze, ale i poprzez niektore 
kunszty. Bogowie ucieldniali owe moce natury i kultury, przenikaj'lc 
wszystko. Ziemia, wraz ze slOllcem, ksit;zycem i gwiazd arni , stanowila ow 
sakralny kosmos - wieczny, bezkresny, boski. Nalezal don i czlowiek 
-mikrokosmos, bogom podobny, z nimi spokrewniony (platon, stoicy) czy 
wrt;cz im rowny. Apoteoza wladcow stanowila jedynie uroczyst'l promuI
gacjt; nierozerwalnej wi~zi boskiego z ludzkim i ziemskim. 

Judeo-chrzdcijanskie Objawienie przynioslo desakralizacj~ antycznego 
kosmosu. Zostal odbostwiony. Najpierw przez monoteizm i wiar~ w akt 
stworzenia. Bog Starego Testamentu nie toleruje obok siebie zadnych 
bostw. Jest jedyny. On sam, w swojej suwerennej wolnosci, wszystko 
powolal do istnienia. Dlatego bezmiemy dystans dzieli Jahwe od wszyst
kiego, co Nim nie jest. Ksi~ga Rodzaju opowiada 0 stworzeniu z an
tyrnitycznym patosem. Ciala niebieskie, otaczane w starowschodnich reli
giach bosk'l czci'l, zostaj'l zredukowane do poslusznych Bogu nodel 
oswietlenia, zainstalowanych na poiytek czlowieka. Nawet mityczny po
twor morski okazuje sit; tylko jednym z wielu plywaj'lcych stworzen (Rdz 
1, 21). Zadne z nich, na niebie, ziemi czy w morzu, nie posiada sakralnej 
godnosci i nie more stac sit; obiektem kultu (pwt 4, 16-19). Ten naleZy sit; 
Bogu samemu. Wszelkie bOZyszcza zostaj'l obalone. Demitologizacja nie 
jest wymyslem XX wieku. B¢'l j'l kontynuowali prorocy, wykazuj'lc, Ze 
sakralizacja powracaj'lca w sferze obiekt6w i praktyk religii moze niweczyc 
jej wartosc, prowadz'lc do rytualizmu, w ktorym formalizm spycha na 
drugi plan etykt;. 

Zdecydowanemu przeciwstawieniu Stworcy i stworzenia towarzyszy 
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w Starym Testamencie przyporz~dkowanie czlowieka i natury. Bog przeka
zuje ludziom przygotowany dla nich swiatjako pole pracy, by odbostwion~ 
natur~ przeksztalcali w kultur~. Na zdesakralizowanej przez samego Stwor
~ ziemi zaczyna si~ sekularyzacja - ow "trend do swiat owego swiata" (Hans 
Urs von Balthasar). Poznawcza penetracja kosmosu i techniczne jego 
opanowanie rna legitymacj~ najlepsz~ z moZliwych - biblijn~. Po dtugiej 
inkubacji (0 powodach - nizej) si~gn~l po to zadanie renesans, potem 
Oswiecenie, wreszcie pozytywizm, odrywaj~c mysl naukow~ od korzeni 
religii, przeciwstawiaj~c jej i absolutyzuj~c. 

To zerwanie nie bylo ani prostym, ani koniecznym nast~pstwem biblij
nej desakralizacji swiata. Ale jej zwi~ki z nowoi:ytnym ateizmem widziee 
nalezy nie tylko jako skrajny efekt linii ewolucyjnej. Niebagatelne bowiem 
znaczenie miala dla takiego finalu wtoma, wybiorcza sakralizacja swiata, 
towarzysz~ca najpierw przemianom judaizmu, a nast~pnie interakcji judeo
chrzdcijanstwa i swiata hellenistycmego. 

Jezus podtrzymallini~ prorock~, kwestionuj~c w zastanej postaci religii 
rodzimej mi¢zy innymi rozbudowan~ dychotomi~ sacrum i profanum, 
gdzie rzeczy, pokarmy, czasy, czynnosci dzielily si~ na swi~te i laickie. Ten 
sam model dualistyczny, choe z innym rozkladem akcentow, panowal 
rownolegle w religiach pogan. Model ow uksztaltowal w wysokim stopniu 
i chrzescijanstwo, szczeg6lnie w okresie pokonstantynskim, kiedy wzmogla 
si~ instytucjonalizacja tej religii. W sredniowieczu dominacja sfery sakral
nej nad swieck~ przeradzala si~ w deprecjacj~ tej drugiej. Niedowartos
ciowana rzeczywistose ziemska zac~la zmierzae w stron~ emancypacji. 

Pierwsze kroki poczynil humanizm; takie reformacja wykazala wi~cej 
zrozurnienia dla tych tendencji niz katolicyzm. Rewolucja naukowo-tech
niczna przyspieszyla proces autonomizacji kultury. W XIX wieku chrzes
cijanskie Koscioly, nostalgicznie zwr6cone ku swej przeszlosci, na ogol 
przybieraly wobec emancypuj~cego si~ swiata postaw~ obronn~, dalek~ od 
uznania dla jego osi~gni~e cywilizacyjnych (z ktorych wszak korzystaly) 
i humanitamych. Ostrzezenia i podejrzliwose g6rowaly nad afirmacj~, co 
zapewne nie pomagalo KOSciolowi odzyskae zaufania swiata, kt6ry zrywal 
wi~zy tradycji. Z odsuwaniem si~ od religii coraz dalej, niekiedy az po 
ateizm, rna to zwi~zek dose oczywisty.8 

Kosci61 sluchaj~cy uwamiej krytyki niz oklaskow, daleki od samo
chwalstwa, otwarty na uznanie sladowej nawet obecnosci dobra i prawdy, 
zauwazonych na zewn~trz, rnial i rna moc przyci~gania . Odpychal zas, 
utrwalaj~c dystans, gdy stawal si~ twierdz~ peln~ nieufnych oskari:ycieli 
swiata. Te dwa historycme sposoby obecnosci Kosciola w swiecie rywali
zuj~ nadal ze sob~, mimo ze od Soboru uplyn~lo juz sporo lat. "Klimat 
psychologiczny i intelektualny, jaki wytworzyl si~ w ci~gu wiekow defen
sywy katolicyzmu przeciw protestantyzmowi, modernizmowi, progresiz

, w. Kero, Chris/fiche Genealogie des modernen A/heismus?, "Stimmen der Zeit", Jh 94: 
1969, s. 289--299: Z. J . Zdybicka, Czlowiek i religia. Zarys jilozojii religii, Lublin 1977, 
s 203-204. 
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mowi nie uwypukla z pewnosci~, a raczej przeslania szacunek dla swobod
nej mysli ludzkiej, jaki leZy u podstaw chrzeScijaristwa" - pisala z gor~ 30 
lat temu Anna Morawska.9 Z trosk~ 0 dialog, jako warunek dotarcia takie 
do kieruj~cego si~ uprzedzeniami ateisty, publicystka "Znaku" pytala 0 do
rninant~ koscielnego klimatu nad Wisl~: "lIu ludzi slyszalo i czytalo dziesi~t
ki razy »ostrzeienia« przed zgubnym kultem swobody mysli, przed »pych~« 
nauki, przed »nieortodoksj~«", jakie groi~ ponoe co krok? A przeciei 
- "coraz wi~k:sza woInose, a wi~ coraz wi~ksza swiadomose, odpowiedzial
nose, samodzielnose stosunku czlowieka do Boga i czlowieka do czlowieka, 
i coraz gl~biej, szerzej pojmowana godnose dziedzicow Stworcy - czyi nie 
tak okreslie moina glowny kierunek rozwoju, rosni~cia katolicyzmu w erze 
nowoZytnej? I moie wlaSnie to trzeba ukazae przede wszystkirn?"IO ... 

• Kiedy kwitoll pustynie 

Odchodzenie nowoczesnych spoleczeristw od KOScioia nie okazalo si~, 
jak zapowiadalo wie1u apologetow chrzeScijaristwa, wyl~cmie rowni~ po
chyl~, po ktorej pozbawiona religijnych hamu1cow ludzkose zsunie si~ 
w moraine bagno. Oczywiscie, moina bez korica porownywae nieprawosci, 
jakie wyrz~dzali ludzie ludziom zarowno w imi~ wiary, jak przeciw niej, choe 
te pierwsze zaszkodzily jej bez porownania bardziej nii drugie. Dzialania 
inkwizytora kl6cily si~ wszak mocniej z jego religi~ nii post~powanie oficera 
GPU z jego ideologi~. Nie starczy wi~ zestawienie liczby ofiar. 

Bez wzgl¢u jednak na trudnosci sporz~dzenia porownywalnych bilan
sow gl~bokiego, niestety, pogr~ienia w grzechu zarowno Europy schrys
tianizowanej, jak i zdechrystianizowanej, zauwaZye naleiy wraz z paru 
wnikliwymi obserwatorami wsp6lczesnosci, ie mikaj~ z niej tego rodzaju 
masowe krzywdy, z ktorymi Kosciol bardziej si~ godzil, nii usiiowal im 
przeciwdzialae podczas swej tysi~letniej z gor~ dominacji europejskiej 
- niewoInictwo, poddaristwo chiopa, ludob6jcze podboje. Wobec nie tak 
masowych, nie tak dlugotrwalych, nie tak ostrych postaci wspolczesnej 
przemocy i ucisku Kosciol protestuje teraz wyrazniej. ezy jednak rownie 
ch~tnie wita i podtrzymuje dokonania dzisiejszego swiata na rzecz czlowie
ka? W dobie Soboru tony takie byly glosniejsze. Nie powinna si~ po
wtorzyc wci~i jeszcze wydaj~ca zle owoce historia eklezjalnego pesymizmu 
wobec swiata w XIX wieku. 

Nowoczesne spoleczenstwa zachodniej kultury "oddalaj~ si~ od Boga, 
dechrystianizuj~, sekularyzuj~, odchodz~ od Kosciola. A jednoczeSnie staj~ si~ 
coraz bardziej milosieme, coraz bardziej humanitame i - w sensie stosunku do 
bliZniego - chrzeScijaiiskie. W epoce najwi~kszej pot~gi KoSciola i chrzescijan
stwa najbardziej wierz~ spoleczenstwa nie byly nawet w polowie tak 
wrailiwe na krzywd~, uposledzenie, cierpienie innego czlowieka."ll 

9 A. Morawska, Perspektywy. Ko.tolicyzm a wspo/czesnosc, Krak6w J962, s. 238. 
10 TamZe, s. 239, 293. 
II J. Zakowslci, Mifdzy panem a plebanem ( rozmowa z Adamem Michnikiem i ks. lozeJem 

Tischnerem), "Gaz.eta Wyborcza", 24 XlI 1994, s. 23, 25. 
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Moina w tym (nie bez pewnej racji) widziee opoinione efekty wielo
wiekowego oddzialywania Kosciola albo "Iaicyzacj~ dzialalnosci charyta
tywnej" (okreSlenie uiyte przezjednego z biskupow wobec Wielkiej Orkies
try Swi'!tecznej Pomocy Jerzego Owsiaka), a nawet zamiar zdyskredytowa
nia Kosciola. Moina tez "poradzie sobie" z podobnyroi stwierdzeniami, 
si~gaj,!c po ci,!gie lubiany w Kosciele szablon, wedle ktorego zestawia si~ 
grzechy swiata i zasrugi KOSciola, ubolewaj,!c potem nad stronniczosci~ 
tych, ktorzy odwroc,! ten schemat. Lepiej jednak potraktowae t~ sytuacj~ 
jako ponowne rozblysni~e prawdy, ze Bog dzialaj,!cy w swoim KOSciele 
nie jest zwi'!zany jego widzialnymi znakami i granicami. Ze potrafi dzialae 
nawet w tych, ktorzy s~z,!, ze do Kosciola nie nalez'!. 

Skoro jednak dzisiejsze czasy pomimo pustoszej'!cych kosciolow ozna
czaj,! si~ triumfem chrzescijanskiej etyki w wielu dziedzinach, to oprocz 
biadan nad pozostawaniem wspokzesnej cywilizacji na obrzezach chrzes
cijanstwa nale:i:y si~ zastanowie, na ile zewn~trzne fonny tej religii, konkret
ne - jak wielka architektura sakralna, precyzyjne - jak prawo okreSlaj,!ce 
obowi,!zek, barwne - jak procesja, sruzyly podtrzymaniu ci,!glej wewn~trz
nej przemiany czlowieka, na ile zas j,! zast~powaly czy wr~cz pozorowaly. 
I1ez w koncu srodkow i energii srio w deconun, reprezentacj~, gestl Czy to 
wi~ dziwne, ze nauka chrzeScijanska urzeczywistnia si~ "nie tylko we
wn~trz Kosciola, ale tez wokol niego"? Dlatego moze naprawd~ "chrzeS
cijanstwo nie jest za nami, ale przed nami. Istotne doswiadczenie chrzes
cijanstwa jeszcze si~ nie dokonalo." 

Gdy swiat staje si~ w takim czy innym zakresie bardziej ewangeliczny, 
na innych niz dot,!d drogach, to rzecz w tyro, "by odkrye, jak on jest 
ksztaltowany przez Pana Boga"12. Humanizowanie bowiem nowoczesnych 
spoleczenstw, jak wszystko co dobre, to dzielo Boga, ktory jest czynny 
zarowno w widzialnych wymiarach Kosciola, jak i poza nimi. Dostrzeganie 
i afinnacja tej aktywnosci przez chrzeScijan b~zie konsekwencj,! nauki 
Vaticanum II 0 Ludzie Bo:i:ym, do ktorego "w rozmaity sposob przyporz,!d
kowani SOl" tak:i:e i ci, ktorzy "bez wlasnej winy w ogole nie doszli jeszcze do 
wyrainego poznania Boga, a usillij,!, nie bez laski Bozej, wieSe uczciwe 
:i:ycie. Cokolwiek bowiem znajduje si~ w nich z dobra i prawdy, Kosciol 
traktuje jako przygotowanie do Ewangelii" (Lumen gentium, 16). Podobnie 
jak potraktowal ziama srusznosci, obecne w ateistycznej krytyce reli gii , 
przyjmuj~c je jako impuls nieustannie potrzebnego odnawiania, gloszone
go slowem i :i:yciem, obrazu Boga. 

Ks. Jan Kracik 

KS. JAN KRACIK, ur. 1941, profesor historii Kosciola PAT. Wydal m.in. Hultaje , 
zlociyncy, wszetecznice IV dawnym KrakolVie (1986, wraz z M. Roikiem), Pokonac 
czarnq smierc. Staropolskie postawy wobec zarazy (1992), Ludzie z przedmiescia 
historii. Kleparzanie czasow staropolskich (1993). 

12 J. Tiscbner, cyt. j. w. por. "Gazeta Wyborcza" z 14 I 1995, s. 17. 
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CHRZESCIJANSTWO 

PO ZNIZONEJ CENIE 


CZYU DLACZEGO ATEIZM JEST NAM DZIS 

DO ZBA WIENIA KONIECZNIE POTRZEBNY 


J ak wszellcie "izmy", tak tez dwa przeciwstawne okreslenia postawy 
czlowieka wobec tego wszystkiego, co wchodzi w zakres wyznania wiary 
lub niewiary: "teizm" i "ateizm" - s~ upraszczaj~cymi etykietkami, za 
kt6rymi kryje siy rzeczywistose znacznie bardziej zlozona niz oficjalnie 
deldarowane "tak" lub "nie" . Nie wchodz~c w komplikacje indywidual
nych biografii , moma zauwazye, ze t e i z m i ate i z m oznaczaj~ zazwyczaj 
opcjy swiatopogl~dow~: ateisci to ci, kt6rzy sami si~ okreSlaj~ jako 
"niewierVlcy" i manifestuj~ sw6j dystans w stosunku do chrzescijanstwa 
(do niego bowiem ograniczam siy m6wi~ 0 teizmie) oraz jego instytucji; 
teisci zas to ci, kt6rzy deklaruj~ sw~ przynalemose do chrzescijanskiej 
wsp6\noty " wierz~cych". 

o ile na plaszczyinie intelektualnej oraz instytucjonalnej obydwie 
deldaracje dose wyraZnie sytuuj~ siy na opozycyjnych biegunach swiatopo
gl~du oraz wyznaniowej identyfikacji - b~z jej braku -- 0 tyle ich 
konsekwencje iyciowo-praktyczne 0 wiele trudniej umiescie w ramach 
talciego dychotomicznego przeciwstawienia. Styl zycia, przejawiaj~cy siy 
zwlaszcza w zachowaniach etycznych, niekoniecznie musi u ateist6w zbyt 
daleko i wyrainie na niekorzyse odbiegae od tego, kt6ry cechuje teist6w. 
Z drugiej strony, w srodowiskach tych ostatnich napotyka siy caly wach
larz postaw i zachowan, kt6re czyni~ ich "przyswiadczenie wiary" co 
najrnniej problematycznym. 

Na lamach "Znaku" (por. nr 468) pisano juz 0 chrzescijanstwie 
"rozmytym", selektywnym, okazjonalnym, zbiurokratyzowanym itp. oraz 
o szczeg6lnie dzis rozpowszechnionym zjawisku "wesolutlcich chrzescijan", 
kt6rych "portert pamiyciowy" sugestywnie naszkicowal J6zef Pucilowslci 
OP, nazywaj~c ich przy innej okazji "ateistami praktykuj~cymi" (chrzd
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cijanstwo). Takie rozszerzenie pojycia ateizmu na postawy i zachowania 
tych, ktorzy deklarujll siy jako wierzllcy , jest, byc moie, nieco ryzykowne, 
ale nie pozbawione podstaw. Demaskuje bowiem nie tak rzadko spotykane 
"rozszczepienie swiadomosci", a moie nawet wiycej: odslania ukryte po
klady "zlej wiary", ktora grozi utratll wiarygodnosci "przyswiadczeniu" 
oraz autentycznosci chrzeScijanskiemu zyciu. W braku lepszej nazwy, idllC 
za sugestill Louisa Dupre, okreslam wi~c "ateizmem praktycznym" 
radykalnll swieckosc, z jakll na co dzien teisci deklaratywni zalatwiajll 
swoje sprawy iyciowe oraz ukladajll swoj prywatny, a takze publiczny 
iyciorys. Slldz~, ie w tyrn, z kolei schematycznyrn "portrecie pamiycio
wym" wszyscy po trosze, jako niezbyt udani chrzeScijanie, potrafimy 
wlasne rysy odnalezc. Pewne elementy praktycznego ateizmu morna row
niei, jak Slldzy, dostrzec u "chrzeScijan sztandarowych", ktorzy swoje 
"przyswiadczenie wiary" czynill oryzem w walce - blldz z ateizmem 
deklarowanyrn, blldz takze z tyrni, ktorzy wierzll inaczej lub inaczej sWll 
wiary manifestujll. Radykalizm owych "chrzeScijan wojujllcych" czerpie 
poiywky do dzialania raczej z ekskluzywnie i restryktywnie pojmowanej 
toisamosci swiatopogllldowej i instytucjonalnej nii z wiary samej. Psycho
logicznym wyrazem takiej postawy jest nie tyle osobiscie zobowillZujllce, 
bezwzgl~ne zaufanie Bogu, iIe przekonanie, ze skutecznosc wlasnej aktyw
nosci - w gruncie rzeczy swieckiej, choc opatrzonej wyznaniowll etykietkll 
- jest niezb¢nyrn i szczegolnie waioym warunkiem przynaleinosci do 
religijnej wspolnoty. 

"Wesolutkich chrzescijan", wyznajllcych oportunistycznll zasad~ "po
wszechnej tolerancji", ktora dla nich oznacza praktycznie nieograniczony 
permisywizm, oddziela od "chrzeScijan wojujllcych" przepasc, gdy chodzi 
o pojmowanie samej opcji religijnej : pierwsi nie Sll sklonni odpowiedzialnie 
podjllc iyciowych i osobistych zobowillzan, jakie na nich naklada wyznanie 
wiary; drudzy traktujll to wyznanie jako zobowillzujllce, ale przede wszyst
kim do ofensywnej aktywnosci zewnytrznej , a takie jako upowarnienie do 
domagania si~ gratyfikacji i przywilejow doczesnych. Istnieje jednak pewna 
subtelna zbieinosc w obydwu - tak skl!dinlld rornych - postawach. 
W jednej i w drugiej "przyswiadczenie wiary" traktowane jest zasadniczo 
instrumentalnie. MoZliwych i faktycznych odmian tej instrumentali
zacji jest niemal nieskonczenie wiele - proporcjonalnie do indywidualnych 
i grupowych celow oraz srodkow i sposobow "robienia uiytku" z tego, co 
bywa traktowane jako wyroinik postawy teistycznej. Zaleinie od okolicz
nosci taki teizm moze przybierac postac blldz czysto fasadowej deklaracji 
przynalernosci do religijnej wspolnoty, bo z takich czy innych powodow 
korzystniej jest "nie bye ateistll", bl!dz spektakularnej bojowosci i zaan
gazowania w gruncie rzeczy rownie deklaratywnego i rownie zainteresowa
nego wymiernymi korzysciami z tytulu owej przynaleinosci. Opcjy teistycz
nll w obydwu przypadkach rozumie siy jako cos w rodzaju podwojnego 
przeczenia: nie- a-teizmu. Nic przeto dziwnego, ie przejscie od jednej do 
drugiej "formacji" bywa plynne i nieprzewidywalne. 
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Chrzescijanstwo pO znizonej cenie - teizrn dekJaratywny i niefrasob
liwy, ale r6wniez teizm szukaj~cy samopotwierdzenia srodkami i sposoba
mi zewnt;:trznymi oraz zrnierzajllCyrni do calkowicie swieckiego utwier
dzenia swego statusu, tak czy inaczej bior~ w nawias istotn~ kwestit;: 
o sob 0 w y c h koszt6w i ryzyka wiary. A koszty te w calej swej powadze 
ukazuj~ sit;: w wewnt;:trznej, a nie czysto zewnt;:trznej, konfrontacji z radykal
n~ altematyw~ niewiary - z ateizmern nie tyle swiatopogl~dowyrn i de
kJarowanyrn, ile uwewnt;:trznionyrn, doswiadczonyrn w pelnym swietle jego 
Zyciowych, nie tylko teoretycznych, konsekwencji. Nie chodzi tu wit;:c 
wyl~cznie 0 intelektualne, doktrynalne czy instytucjonalne roztrzygnit;:cie 
Pascalowskiego "zakladu", ale 0 jego skutki praktyczne, egzystencjalne. 
Zar6wno wsr6d zdekJarowanych ateist6w, jak i teist6w znalazlo sit;: niewie
lu, kt6rzy rnieli odwagt;: takiej konfrontacji doswiadczyc. Takimi smialkami 
byli niew~tpliwie Fryderyk Nietzsche i Albert Camus, Eugene Ionesco 
i Samuel Beckett, a taki:e S0ren Kierkegaard, Fiodor Dostojewski, Simone 
Weil. Listt;: "prorok6w" wiary i niewiary moma by wydluzac. Ich fun
damentaln~ zaslug~jest wydobycie na swiatlo w calej ostrosci egzystencjal
nego ryzyka i donioslosci religijnego "tak" lub "nie" . 

• 

Wiara jest lask~ - darem danyrn "za danno", bez zadnych "zaslug" 
z naszej strony. Obawiam sit;:, ze to fundamentalne dla chrzescijanstwa 
przeswiadczenie, sit;:gaj~ce rudyrnent6w Pawlowej teologii, w populamej 
wersji teist6w dekJaratywnych ulega daleko id~cej banalizacji. Czy nam 
wszystkim cos takiego nie przydarza sit;: w okresach "obnizenia lotu" 
i religijnego wyjalowienia? To, i;e wiara jest "za danno", pojmuje sit;: jako 
"stan posiadania" zwalniaj~cy z osobistej 0 ni~ troski i usypiajCj,cy wraz
liwosc na jej wewnt;:trzny dynamizrn, nie wolny od moment6w kryzyso
wych . "Chrzescijanie wojuj~cy" objawiaj~ w zamian nadaktywnosc w sa
moobronie przed zewnt;:trznyrni "wrogami". "Wesolutcy" traktuj~ wiart;: 
jako swego rodzaju piknik "na ukwieconej l~ce w porannej mgle". To, ze 
wiara jest "darem", bywa z kolei interpretowane jako automatyczne 
rozci~gnit;:Cie prerogatyw religijnego autorytetu na tych, kt6rzy opcjt;: 
teistyczn~ uznaj~ za rodzaj nabytego przywileju, nie wnikaj~c w rzeczywis
te - choc subiektywne - motywy oraz osobiste konsekwencje akceptacji 
"obiektywnie slusznej doktryny" ani tez nie zabiegaj~c 0 jej refleksyjnie 
poglt;:bione oraz egzystencjalnie znacz~ce przyswojenie. Prostoduszny auto
rytaryzrn "teist6w wojuj~cych" zbiega sit;: z bezwiednym i wolnym od 
niepokojow surnienia wyznaniowyrn ekskJuzywizrnem oraz poczuciem za
dowolonej z siebie wyzszosci. Bezrefleksyjnosc "teist6w niefrasobliwych" 
moma skwitowac kr6tko jako religijny infantylizrn. 

Tymczasem przyklady prawdziwych prorok6w wiary - a takze, niejako 
per negationem, prorok6w niewiary - ucz~, ze jest ona przede wszystkim 
dramatem wezwania, postawieniem wobec radykalJaych wymagan "od
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miany myslenia" (metanoia), wobec zadan i zobowi4zan przerastaj4cych na 
dobr4 spraw~ przyrodzone zdolnosci czlowieka; jest wezwaniem i wy
zwaniem, z ktorych raczej nie wynikaj4 zadne przywileje ani "stan posiada
nia", chocby w postaci dobrego samopoczucia, oprocz tej trudnej obietnicy 
blogoslawienstwa oznajmionej sluchaczom Kazania na Gorze. 

MySJ~, ze ono wlasnie jest "krotkim kursem wiary", ukazuj4cym jej 
realne i nieprzypadkowe konsekwencje. W blogoslawienstwach nie rna 
niczego - doslownie n i c z ego! - co daloby si~ przeloZyc na jakies 
wymieme korzysci w postaci dobr doczesnych, satysfakcji z odniesionych 
sukeesow, samozadowolenia oraz dowodow uznania ze strony swieckiego 
"swiata". I nie S4 one latwym pocieszeniem dla tych, ktoryro owych dobr, 
satysfakcji oraz uznania brakuje. Wprost przeciwnie. Blogoslawienstwa 
UkazUj4 rzeczywist4 kondycj~ i prawdziw4 cen~ wiary w tym wlarnie 
"swiecie", rZ4dz4cym si~ wlasnyroi prawami powodzenia i niepowodzenia, 
bez obslonek. Nie jako CZyst4 moZliwosc, dopuszczaln4 w niezwyklych 
okolicznosciach, ale jako nieuchronn4 koniecznosc, ktorej nie sposob si~ 
wymkn 4c, jesli wiar~ traktuje si~ powaZoie. W postaci krancowej - ale nie 
wyj4tkowej - tak4 koniecznosci4 jest ostateczne, dogl~bne i dotkliwe 
ogolocenie czlowieka z bezkrytycznego zaufania do jego wlasnych, przyro
dzonych zasobow i ukazanie problematycznosci jego aspiracji do doczes
nego samospelnienia. Nie rna zadnej patetycznej przesady w tyro, co 
mistrzowie Zycia wewn~trznego postrzegali jako duchoW4 smiere, porow
nywaln4 do agonii Chrystusa na krzyZu. Patriarcha Bartholomeos I, 
komentuj4c w swoich rozwazaniach pasyjnych krzyk umieraj4cego Jezusa, 
pisze: "tak jakby ukrzyzowany Bog w owej chwili stal si~ ateist4!" 

MoZe wlasnie przez podobn4 prob~ musi przejsc wiara "nasladowcow 
Chrystusa", aby zanotowane w Ewangelii blogoslawienstwa dla slabych, 
cierpi4cych, cichych, odrzuconych, ubogich i lakn4cych sprawiedliwosci 
OSi4gn~ly jakis stopien realnosci w Zyciu chrzeScijanina? Wydaje si~, ze 
wymienione "cechy" blogoslawionych - a doslownie: s zcz~ sl i w y chi 
- zbyt latwo sklonni jestesmy traktowac jako wynik zbiegu okolicznosci, 
przeciwnosci losu lub opresji ze strony nieprzyjazoego zewn~trznego swia
tao Umyka nam natomiast ich wymiar wewn~trzny i zarazem uniwersalny 
- osobowy wymiar dojrzewania do pelni wiary. S4dz~, ze w tej charakterys
tyee element okolicznosciowy gra wlasnie rol~ drugorz~n4. Nie S4 to 
eechy kondycji, ktorej moma by z powodzeniem - i bez uszczerbku dla 
wiary - unikn4c przy bardziej obiecuj4cej koniunkturze. To prawda, ze nie 
wszyscy wierz4cy zostaj4 na koniec m~czennikarni. Nie zawsze tez S4 
przesladowani czy cierpi4 upokorzenia ze strony swieckiego "swiata". Ale 
czyzby w takim razie w zewn~trznych warunkach sprzyjaj4cych teistorn 
blogoslawienstwa tracily SWOj4 motywacj~, a wiara przez to zyskiwala 
"cen~ zniZkoW4" na skutek przyrodzonej - historycznej lub okolicznos
ciowej -' albo nadprzyrodzonej dyspensy? 

Wiara tak czy inaczej musi drogo kosztowac. Obietnica szc~scia 
r ze c z yw is ci e przez wiar~ niesionego, takZe w Zyciu doczesnym, to 
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jednak nie przyslowiowe "gol~bki, CO same lec~ do g~bki". Zwlaszcza 
dzisiaj, bye moze, koszty owej szcz~sliwoSci naIeialoby wyceniae w innych 
kategoriach niz czysto zewn~trzne symptomy sukcesu b~di porazki. W sy
tuacji kiedy nic nie staje na przeszkodzie, aby religia prosperowala, a rzesze 
jej wyznawc6w i jej instytucje rozwijaly si~ w sposob pomyslny i profituj~cy 
dla nich samych, rzeczywist~ i dotkliw~ prob~ wiary gotuj~ sobie - najcz~s
ciej nieswiadomie - sami wierz~cy oraz ich instytucje. Ta nidwiadomosc 
i niefrasobliwose mog~ sprawie, Ze nie sprostaj~ probie - nie odepr~ 
pokusy praktycznego ateizmu. 

D~zenie do przystosowania si~, do wyci~gania korzysci z biez~cej 
koniunktury, domaganie si~ szczegolnego prestii:u na arenie publicznej 
i si~ganie po przywileje, czy tez tak bardzo ludzkie, prywatne roszczenie: 
"przeciez cos mi si~ od i:ycia nalei:y"; pojscie na latwizn~ tam, gdzie trzeba 
by podj~e ryzykowne, niepopularne i nie przysparzaj~ pokJasku zadanie; 
pojscie "na skroty", kiedy nalezaloby obrae drog~ anonimowej, Zmudnej 
i cierpliwej, nie nagradzanej "pracy organicznej" i dlugomyslnosci nie 
przynosz~cej natychmiastowych efektow; wreszcie - skwapliwe uleganie 
wpojonej nam przez psychologi~ potrzebie "samoakceptacji", ktor~ inter
pretujemy po pro stu jako samorozgrzeszanie si~ wtedy, kiedy spraw~ 
nag]~~ jest rewizja i:ycia, odpowiedziaIny rozrachunek z samym sob~ 
i wzi~e na siebie gorzkich i upokarzaj~cych skutkow wlasnych czynow 
- to tylko niektore z zagrozen mog~ych sprawie, Ze nasze "przyswiad
czenie wiary" przeksztalci si~ w "teizm deklarowany", w religijnose prak
tycznie jalow~, choebysmy potraflli 0 niej rozprawiae ,j~zykami ludzi 
i aniolow". 

Kiedy chrzeScijanstwo przybiera postae zbyt "oswojon~", zbyt przy
stosowan~, zbyt nastawion~ na efektywne "zwyci~stwa" lub samozadowo
lenie, a jego praktykowanie nie poci~ga za sob~ szczegolnego ryzyka, nie 
zderza si~ z trudnosciami, bowiem na zewn~trz nie napotyka ich wiele, a te 
wewn~trzne lekcewaZY lub ich w ogole nie dostrzega - zwlaszcza wowczas 
ateizm moze stae si~ do zbawienia koniecznie potrzebny. Podstawowe 
objawy i zarazem skutki ateizmu uwewn~trznionego: doswiadczenie "nieo
becnosci Boga", piekla pustki, daremnosci wszelkich "przyrodzonych 
transcendencji" w sferze wladzy, znaczenia, rozumu, kultury, tworczosci; 
doswiadczenie autoszyderstwa - odrazy i zarazem skazania na siebie, czyJi 
niezdolnosci do bezinteresownego dawania i przyjmowania milosci, a takZe 
doswiadczenie owego charakterystycznego taedium vitae, wynikaj~cego 
z "nieznosnej lekkosci bytu", moze ukazae znacz~ce symptomy stanu 
egzystencjalnej abnegacji, stagnacji i religijnej martwoty, ktore na co dzien 
przeslania nam i:yciowa bieganina, zaaferowanie utylitarn~ stron~ bycia
-w-swiecie i zmiennymi wymaganiarni otoczenia. A odczytanie rzeczywis
tego, gl~bokiego sensu takiej duchowej zapasci moze stae si~ szans~ 
o cz y s zczen i a. Ale to wszystko wymaga odwagi dokonania radykaInego 
przewartosciowania w sferze wlasnej praxis oraz przyj~cia osobistych 
kosztow "przyswiadczenia wiary". 
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Louis Dupre W swojej ksil!zce Glgbsze iycie przyrownuje duchowy stan 
cywilizacji wspolczesnej do "ciemnej nocy" mistykow i rna w tym, jak si~ 
zdaje, wiele racji: "panujl!cy klimat mOZemy nazwac a-teistycznym nie 
dlatego, ze w naszych czasach wiara zanikla, ale dlatego, Ze pytanie, czy 
wierzymy w Boga, czy nie, posiada maly alba praktycznie zaden wplyw na 
nasze Zycie". 

Ten klimat da si~ rozpoznac jako ateizm ukryty, rozpleniony w /onie 
samego chrzescijanstwa, ateizm, ktory maskuje swe objawy i nie dopuszcza 
do ujawnienia wlasnych konsekwencji, rozwijajl!c przemyslnl! taktyk~ 
stwarzania i podtrzymywania pozorow, aby uniknl!C otwartej i bolesnej 
konfrontacji z samym sobl!. Wiara deldarowana i szukajl!ca wy /l!czn i e 
zewn~trznych - prestizowych, ideologicznych, doktrynalnych czy instytu
cjonalnych - "przyswiadczen" traci oparcie w sobie samej, alienuje si~ 
z wlaSciwego dla niej srodowiska: ludzkiego serca i sumienia oraz mi~zy
ludzkich, osobowych relacji . Przybiera kostium sentymentalnej dewocji, 
spektakularnych manifestacji, krasomowczego kaznodziejstwa, ktore gra
niczy z religijnym kabotynstwem, jesli gloszonemu slowu nie towarzyszy 
osobiste swiadectwo poswi~nia i ofiarnej siuzby innym; kostium krzyk
Iiwej, partyjnej propagandy i agresywnej pUblicystyki poszukujl!cej i kreu
jl!cej "wrogow" oraz oficjalnej poprawnosci "urz~nikow w firmowych 
zar~kawkach" . 

Dramat wiary niewiele rna wspolnego ze spektaldem, podczas ktorego 
kiepscy aktorzy kokietujl! bl!dz epatujl! publicznosc, nie mogl!c si~ bez niej 
obejsc, bo ich gra stracilaby wowczas wszelki sens. Dlatego "ciemna noc" 
konfrontacji z ateizmem wewnl!trz deldarowanego teizmu moze stac si~ 
naprawd~ koniecznym warunkiem wyzwolenia ze "z/ej wiary". Moi:e 
doprowadzic do oczyszczenia z falszywych akcesoriow i symulacji wiodl!
cych do cynizmu i samozaklamania. Moze objawic prawdziwl! cen~ oraz 
rzeczywistl! moc wiary - stworzyc "miejsce" dla /aski "darmo danej". 
lakze bowiem cz~sto " zdarza si~, Ze wykorzystujemy swoje rzeczywiste czy 
rzekome problemy jako wymowky, by uniknl!c wi~kszych niepokojow 
i powai:niejszej odpowiedzialnosci, by zwr6cic na siebie uwag~, zasiuzyc na 
wspo/czucie, czy chocby nadac sobie jakis pozor tozsamosci w tym swiecie 
ludzi pozbawionych twarzy. Sl! to jednak zawsze reakcje symulowane" 
(Simon Tugwell OP). Dopoki doswiadczenie egzystencjalnej grozy nihiliz
mu, jakl! w /onie ateizmu uwewn~trznionego moze zrodzic ostateczne 
odrzucenie daru wiary, nie wyzwoli w nas "wo/ania z gI~bokoSci": "Panie; 
zaradz memu niedowiarstwul", dopoty pozostajemy wcil!z "plemieniem 
cudz%i:nym, ktore zl!da znaku, ale zaden znak nie b~zie mu dany". 
Okazalby si~ zresztl! daremny - zostalby zlekcewazony i zinstrumen
talizowany. 

Elibieta Wolicka 
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Budda. zapytal Sariputr~: "Czy wierzysz we mnie?" 
Sariputra odpowioozia!: "Nie". Ale Budda pochwa
til go za to. By! ulubionym uczniem, poniewai: nie 
wierzy! w Budd~, a tyiko szanowal go jako drugiego, 
choc bardziej oswieconego czlowieka. 

Tomasz Merton, Dziennik azja/ycki 

o. Wladyslawowi Woloszynowi SJ 

Simone Weil powiada, Ze S,! dwa ateizmy, ajeden z nich jest ogranicze
niem poj~a Boga. Wedle Simone "Kaidy ateista jest balwochwaIc'l, 
- chyba ze adoruje prawdziwego Boga w jego aspekcie nieosobowym. 
Wirrkszoseludzi pobornych to balwochwa1cy."1 Nas, rzeczjasna, interesuje ~ 
przede wszystkim ten ateizm, kt6ry nie jest ograniczeniem pojrrcia Boga, 
i odpowiedi na pytanie, z czego bierze sirr balwochwaIstwo. Wszak nie jest 
juz warne, czy rna ono pocz'l,tek w pysze mag6w - kaplan6w medyjskich 
i perskich, czy balwochwa1czy kult nauki z drzemi,!c,! w nim pokus,! 
ateistyczn'l, zapocz'l,tkowali ChaIdejczycy - tw6rcy panstwa babilonskiego, 
kt6rzy po utracie wladzy politycznej zaloi:yli kastrr kaplan6w znanych 
p6Zn.iej ze swej uczonosci w dziedzinie m.in. astronomii i astrologii . Wiemy 
juz, Ze to ateizm okazal si~ najlepszym opium dla ludu, lepszym niz 
kt6rakolwiek z religii; wiemy tez, ze balwochwaIczy kult nauki moze bye 
oznak,! jej upadku i przejawem pogardy dla m,!drosci. 

Uznanie, jakie w Dawnej Akadernii Zywiono dla, na przyklad, Zaratusz
try - uWaZanego za starozytnego m~rca, nie tylko Ze nie bylo przypadkowe, 

1 Simone Weil, WyMr pism, Wydawnictwo Znak, Krakow 1991, s. 64. 
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ale nie mialo nic wspolnego z batwochwalstwem, swiadczylo 0 braku 
uprzedzen, jak bysmy dzis powiedzieli, swiatopogl'l,dowych i oznaczalo 
szacunek dla m<!,drosci w ogole. Wspominam 0 Zaratusztrze, poniewaz 
akurat we wczesnym zaratusztrianizmie zarysowuje si~ podstawowy dla 
przyszlych koncepcji filozoficznych dualizm "dobro - zlo". Analogie 
mi¢zy zaratusztrianizmem a judaizmem i chrystianizmem S'l" jak wiado
mo, uderzaj'l,ce. Z powstaniem negatywnego stosunku do egoizmu, klams
twa i niewiernosci wi'l,ze si~ powstanie swiata wartoScl uniwersalnych, 
pogl~bia si~ i obiektywizuje poj~ie sprawiedliwosci. Histori~ ateizmu, jak 
histori~ religii, pisze to sarno Zycie w rozdarciu pomi¢zy pragnieniem 
sprawiedliwosci idealnej a poczuciem ludzkiej krzywdy. "Egzotyczny" 
przyklad zaratusztrianizmu moi:e posluzyc jako wst~p do rozwazan bar
dziej szczegolowych. Zwlaszcza i:e przypornina 0 jeszcze starszyrn cxl 
dualizmu "dobro - zlo" dualizmie "nidmiertelne - Smiertelne". Kult 
ubostwionego czasu w religii staroperskiej pojawil si~ pod postaci'l, boga 
Zerwana Uego najdawniejsze slady przechowaly si~ na g1inianych tablicz
kach z XV wieku p.n.e. ). Idea Czasu-wiecznosci zostala usuni~ta z orto
doksyjnego zaratusztrianizmu, gdyz zerwanisci - wbrew nauce Zaratusztry 
- twierdzili, i:e nie Ahurarnazda (pocz'l,tek wszystkiego, co dobre i szlachet
ne), lecz Zerwan to bog najwyzszy - stworzyciel swiata i czlowieka, ktory 
stworzyl zarowno Boga - Ahuramazd~, jak i Szatana - Arymana. Nalozyly 
si~ na siebie dwie tendencje monoteistyczne, z ktorych starsza zostala 
pokonana przez mlodsz'l" ale nie zgin~la zupetrue, bo znalazla ujscie 
i przedlui:enie w manicheizmie. Nie jest przypadkiem, i:e z wierzen mazdej
sko-zaratusztrianskich czerpaly inspiracj~ iranskie ruchy religijno--spolecz
ne, jak na przyklad mazdakizm (od nazwiska herezjarchy Mazdaka) 
postuluj'l,cy gruntown'l, reform~ spoleczn'l, i obiecuj'l,cy lepsz'l, przyszlosc 
chlopom i niewolnikom. Mazdak stawial wyrainie kwesti~ zniesienia 
wlasnosci prywatnej, domagal si~ wspolnoty maj'l,tkow ziemskich i ... ko
biet. Osobliwy i zrozumialy wyl'l,cznie w kontekscie kulturowym prag
matyzmjego komunistycznej doktryny wyrastal z obudzonego przez religi~ 
poczucia sprawiedliwosci spolecznej. Nienawisc, chciwosc, nierownosc k1a
sowa i wojny juz wowczas byly uwazane za zlo. W IX wieku n.e. 
bezposrednio z mazdakizmu wylonila si~ nauka Babaka, ktora dala ideo
10giCZll'l, podbudow~ ruchowi narodowo-wyzwolenczemu Iranczykow 
przeciwko panowaniu arabskiemu. Wyznawcy Babaka byli oczywiscie 
dualistarni, s'l,dzili, i:e zlo spoleczne jest dzielem Szatana, i ubierali si~ 
nomen omen na czerwono. WczeSniej (w III wieku n.e.) z dualistycznej 
religii Zaratusztry wzi'l,l swoj pocz'l,tek manicheizm, ktorego oddzialywanie 
obj~lo Azj~, Afryk~ i Europ~. Mani - tworca tej religii, uzdolniony 
j~zykowo i plastycznie potomek znakomitego perskiego rodu, otrzyrnal 
staranne wyksztalcenie. Decyduj'l,cy wplyw na jego pogl'l,dy wywad gnos
tycyzm. Manicheizm jest religi'l, synkretyczn'l,. Pol'l,czyl zara
tusztrianizm, chrystianizm, buddyzm i gnostycyzm. Oskarzony 0 herezj~ 
przez k1er zaratusztrianski obawiaj'l,cy si~ rywalizacji z now'l, religi'l" Mani 
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zostal odarty Zywcem ze skory. Obci~to mu glow~, ajego skor~, wypchanCl 
slomCl, powieszono na bramie w Grundiszapur. M~zenska smierc podkres
lila mroczny pesymizm manicheizmu i jakby zilustrowala ow strasziiwy 
dualizm kosmiczny, ktory wedhlg Maniego dzieli rowniei czlowieka na 
dwie walcz<j,ce ze sobCl sily dobra i zla oraz daje podstaw~ tragicznej 
pewnosci, ie zlo b~zie determinowalo dobro ai do samego konca wszech
swiata. Dobra wola, cierpliwosc i milosierdzie byly dian przeciwienstwem 
egoizmu, glupoty i nienawisci. Manicheizm demaskuje ludzkCl i:<!d~ wla
dzy i przeciwstawia si~ panowaniu czlowieka nad swiatem. "Pierwiastek" 
manichejski, dzi~ki przemawiajClcemu do sumienia i wyobraini zbiorowej 
uogolnieniu, przetrwal do naszych czasow i doczekal si~ artystycznego 
wyrazu takie w literaturze wspolczesnej . 

Kiedy jednak slyszymy 0 "gnozie rewolucyjnej" (lub 0 "gnozie marksis
towskiej"), nie jest to jui artystyczny wyraz manicheizmu, lecz oznaka 
zeswiecczenia i rozkwitu wiedzy ezoterycznej atrapy prawdziwego iycia 
duchowego oraz oddalania si~ od pierwszego rozroi:nienia dobra i ria, 
negowania teizmu i religii objawionej. Dostf}p do tego rozroznienia przez 
teizm jest inny anizeli przez ateizm. Religijna romiea m~dzy dobrem a zlem 
wyraza sif} w wyborze zawsze przypominajqeym i uterainiejszajqeym to ieh 
pierwszeJundamentalne rozroznienie. Czlowiek wierzqey wybiera dobro jako 
mozliwose wyboru mif}dzy dobrem a zlem, wybiera ealym sobq i swoim 
zyeiem. Wybiera dobro powszeehne, ktorego sens rozumie, i dobro najwyzsze, 
ktorego sensu nie rozumie, leez moze dotknqe go w modlitwie lub odezue 
w dobroci drugiego ezlowieka. 1m bardziej wiara staje s~ bezinteresowna 
i w zauJaniu do Boga glf}boka i ezysta, a swiadomose wlasnej nf}dzy 
dojmujqea, tym w~ksza jest jego osobista gotowose do bezinteresownyeh 
ezynow milosei i posw~eenia. Nie w im~ jakiegos idealu, leez w im~ Boga 
i wedle Jego przykazan wyznaezajqeyeh granief} pom~dzy dobrem i zlem, 
idealem a rzeezywistosciq. Sarno dobro staje si(! dla niego nieabstrakeyjnq 
podstawq iwiata oezekiwanego i zarazem tworzonego. Ateista zaS ehee to 
dobro najwyzsze pojqe i podporzqdkowae sobie. Dla niego jest ono przed
miotem mySli relatywnym do rozwazajqeego je podmiotu. To on, upajajqe sif} 
odkrywaniem wlasnej podmiotowosci, pozostaje w tym upojeniu, interpretuje 
dobro relatywnie i kieruje sif} zqdzq wladzy, dla ktorej zaspokojenia gotow 
jest nawet "uwierzye w Boga". Jak tragiezna w skutkaehjest ta interpretaeja 
dobra przez uzurpatora, pokazuje historia. Zadnemu z bogow nie zlozono tak 
wielkiej i krwawej ojzary jak bogowi ateistow, ktorym jest wladza. Dlatego 
moment pojawienia si~ filozofii politycznej musi zostae uznany za przelo
mowy w procesie ksztaltowania si~ wsp6lczesnego swiatopogiCldu ateistycz
nego. Czy odnajdziemy go u Tomasza Hobbesa? Czy mole pod tym 
wzgi~em wyprzedzili go inni: Machiavelli, Grocjusz lub Bodin? Od
powiedi dla mnie - ignoranta w tej dziedzinie - nie jest jednoznaczna. 
Hobbes, ktory pochodzil z pastorskiej rodziny, lecz byl przeciwnikiem 
religii i zaW si~ czynnie politykCl, a dla niej studiami ftiozoficznymi, 
kontynuowal wznowionCl w dobie Odrodzenia i ZywCl w osiemnastowiecz
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nej Europie tradycj~ naturaIistyczn~. Stal si~ tym samym, pomimo romic, 
nast~pc~ GaIileusza i Kartezjusza. Filozofi~ spoleczn~, najoryginaIniejsz~ 
cz~sci~ swego antyideaIistycznego i materialistyczno-mechanistycznego sy
stemu, polozyl wielkie zaslugi dla rozwoju relatywizmu socjologicznego. 
Ale czy juz przedtem nie slyszelismy, Ze wola ludzkajest niestala i zrnienna, 
Ze czlowiek, wbrew temu, co twierdzi Arystoteles, nie jest istot~ spoleczn~ 
i kai:dy kocha tylko siebie, waIczy jedynie 0 wlasne dobro? Homo homini 
lupus to dewiza nowej, forrnuj~cej si~ drapiemej mentaInosci obywatela. 
Obywatela z koniecznoSci, bo panstwo wedlug Hobbesa jest dzieckiem 
obawy i rozs~ku, a nie natury i instynktu. Panstwo to zrodlo praw 
i obowi~kow, a wi~c i obiektywna - w jego rnniemaniu - miara dobra 
i zla. I byloby absurdem, zeby zwomikiem tak rozumianego kompromisu 
wilkow byl Bog. Miejsce Boga w tym naturalistycznym porz~dku wladzy 
zajmuje monarcha (Hobbes byl wszakZe rojalist~). Dobro i zlo zostaje 
uzaIemione od woli czlowieka. 

Materialistyczna metafizyka, ktora wydala system Hobbesa, zdomino
wala wiek XVIII. MateriaIizrn z demokrytejsko--epikurejskim rodowodem 
doprowadzil do wniosku, Ze jeSli istnieje tylko materia, to nie rna Boga 
i nidmiertelnej duszy. Wladyslaw Tatarkiewicz rozromia dwa typy mate
riaIistow oswieceniowych: ,jednym zalei:alo na samej teorii, drugim na jej 
destrukcyjnych konsekwencjach; pierwsi rozbudowywali materializrn, dru
dzy zbijaIi supranaturaIizm"2, i lapidarnie konkluduje: "W filozofii religii 
OSwiecenie, wyrzeklszy si~ teizrnu, mialo przed sob~ dwie drogi : ateizm 
i deizm." J Osiemnastowieczna Francja byla miejscem jakby forrnaInej 
konsekracji ateizrnu. Tutaj doktJtyna materialistyczna zaprzeczyla istnieniu 
Boga i duszy. La Mettrie, moZe przesadnie nazwany ojcern chrzestnym 
swiatopog1~du ateistycznego, twierdzil, ze jeSli nawet Bog istnieje, to dla 
czlowieka nie wynika z tego obowi~zek i:ycia religijnego. Uwazal, ze religia 
jest przeszkod~ w osi~gni~u szcz~scia przez ludzkose i dlatego trzeba 
religi~ odrzucie. Spoleczenstwo ateistow winno bye idealem i celem d~zen 
ludzkich. Szedl z tym w parze, tradycyjnie wspolistotny materiaIizrnowi, 
hedonizrn na modl~ Arystypa. Nie zapominaj~c 0 roli Woltera i Diderota, 
musimy zauwaZye, ze materializrn La Mettriego, wzrnocniony przez encyk
lopedystow, ktorzy pol~czyli go z detenninizmem i sensualizmem i glosili 
ateizm jeszcze bardziej otwarcie, doprowadzil na podlozu radykalnej 
krytyki panuj~ych stosunkow spolecznych do Wielkiej Rewolucji i sam, 
mi~zy innymi drog~ przerzutow (np. dziewi~tnastowieczni rosyjscy nihil i
§Ci), stal si~ podlozem pod przyszle ideologie totaIitame. luz Hume, 
Rousseau i Kant, ktorzy stworzyli opozycj~ fi1ozoficzn~ i przyczynili si~ do 
przerwania ery Oswiecenia, mieli swiadomosc ograniczen materializmu. 
Romantycy (Goethe, Schelling) rozszyfrowaIi materializm jako martw~ 
doktryn~, metafizyk~ przemocy i kult doczesnosci i to chyba oni zainau

, Wladystaw Tatarkiewicz, Historia JilozoJU, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, War
szawa 1983 , t. II, s. 135. 

1 Tami:e, s. 130. 
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gurowali krytycyzm, ktory wykryl w materializmie skrajny, naiwny idea
lizm 0 "gnostycznym" zabarwieniu, karmi1l,cy si~ utopiami spolecznymi 
i Zyj1l,cy obsesj1l, wa1ki 0 1epsz1l, przyszlose. 

Pogl1l,dy Marksa i Stimera, choe mialy wspoln1l, genealogi~ (Hegel, 
poiniej opozycja do Hegla, Feuerbach), rozeszly si~ w dwie przeciwne 
strony. Stimerowskiemu solipsyzmowi, w ktorym Bog, spoleczenstwo, 
narod, rodzina, panstwo, prawo i moralnose byly uwaiane za fikcj~ 
- w mys1 twierdzenia, ze nic nie moze bye swi~te i liczy si~ tylko moje, 
konkretne ,ja", jedyna miara wszystkiego - odpowiedzial Marksowski 
determinizm ekonomiczno-spoleczny. Naprzeciw ateistycznego widma 
czlowieka stan~lo zatem ateistycme widmo spoleczenstwa zunifikowanych 
i pozbawionych maczenia jednostek. Tak zostal zainicjowany kult masy 
ludzkiej, wspolczesny populizm, partyjnose i "gnoza wspolnotowa". Poje
dynczy czlowiek stal si~ fikcj1l" 0 ktorej moma bylo pomys1e6 i zrobie z ni1l, 
wszystko. Marksizm - jako "religia" wladzy totalitarnej - narzucil swiatu, 
ktorego desakralizacja rozpocz~la si~ w XVIII wieku, sakralizacj~ blizej nie 
okres1onej Przyszlosci i specyficzny pragmatyzm ce10w ekonomicznych. 
Fetyszami tej nowej "religii" zostaly "plany" i "sprawozdania", argumen
taroi zas, ssane z palc6w Geniuszy i Wodzow, wie1kie liczby. Instrumental
nie i propagandowo traktowana statystyka, biurokracja, aparat partyjny 
i policja polityczna zrosly si~ w jedno cialo skupionego na wlasnym istnieniu 
Lewiatana. Jego hipokryzja osi1l,gnyj:a wyiyny doskonaloSci w klamstwie, 
demagogii i mys1eniu zyczeniowym. Jest paradoksem epoki lagrow i osi1l,
gaj1l,cego w niej pelni~ ateizmu, Ze "uswi~cil" poj~e pracy. Simone Wei1 
uwazala spirytualizacj~ tego poj~ia za jedyn1l, oryginaln1l" nie wzi~t1l, od 
Grekow roys1 naszych czasow. 

Nietzsche - wrog chrzescijanstwa i re1igii - z jego re1atywizmem 
epistemologicmym i etycmym, ktorego wplyw na filozofi~ politycm1l, 
trudno przecenie, wydaje si~ dzisiaj rowniez jedn1l, z ofiar ateizmu. Ten 
odnowicie1 ku1tu Dionizosa, apo1ogeta pelni Zycia i sily, rzecmik moralnos
ci panow, byl czlowiekiem delikatnym i fizycznie slabym, ktoremu zostalo 
dane samotne i bezbarwne Zycie tulacza zakonczone ci~zk1l, i dlugotrwal1l, 
chorob1l, umyslow1l,. Nietzsche zjego ftIozofi1l, "poza dobrem i zlem" to, bye 
moZe, najwi~kszy udzialowiec nudy i sk1l,din1l,d swi~tego, bo tworczego 
rozczarowania. I mniejsza z tym, ze Also sprach Zarathustra jest dzis ci~zk1l, 
prob1l, cierpliwosci nawet d1a najbardziej wyrozumialego czyte1nika; gorzej, 
ze ta "relacja" znuzenia i niech~ci wobec egzaltacji ftIozofa utrudnia dialog 
z czlowiekiem w filozofie. Jdli jednak ten dialog podejroieroy, uslyszymy 
w glosie Nietzschego pragnienie spotkania Boga - Boga nienazwanego. 
lromoralista okazuje si~ moralist1l, tragicznym, ktory zasluguje na wspol
czucie, a nie na pogard~ i oboj~tnose. Nuda i rozczarowanie swiatem bez 
Boga zrodzily egzystencjalizm Sartre'a i Heideggera, u ktorego jednakze 
zaznacza si~ odwrot od ateizmu. Wyraiony w manym wywiadzie z 1966 
roku, a opublikowany po smierci Heideggera w roku 1976 pogl 1I,d , ze 
pozostala nam ty1ko jedyna mo:iliwose: przygotowanie si~ w mys1eniu 
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i poezji na pojawienie si~ Boga lub na lego brak i na to, ze zginiemy 
w obliczu nieobecnego Boga, mial zapewne zwillzek z osobistyrni doswiad
czeniami ftlozofa. 

W moim monologu, odwolujllcym si~ do rzeczy ogolnie znanych, 
mowi~ 0 ateizmie jako czlowiek wierzllcy, ktory nie odczuwa wyzszosci 
wobec niewierz~go lub wierzllcego inaczej. Przeciwnie, pragnie zrozumiee 
ateizm, aby zobaczye w nim takze prawd~ 0 swojej wierze. Podzielam zdanie 
Stefan a Morawskiego, dla ktorego podstawowym problemem wspolczes
nego ekumenizmu jest dialog z ateistarni. Kosciol katolicki nie rna nawracae, 
lecz kierowae si~ ku niewierZllcym i poszukujllcym Boga. przelomowe 
przejscie Kosciola od wladczosci do sluZebnosci, zerwanie ze "snem konstan
tynskim" i teokratyzmem dokonalo si~ za sprawll Vaticanum II i dalej 
b¢zie zalezalo od wzrostu powszechnej swiadomosci w tym wzg1¢zie. 

Mysl, jak powiada Zbigniew Herbert, "stoi nieruchomo / posrodku 
nUdnego krajobrazu" . Mysli poetow, kaplan ow i filozofow skladajll si~ na 
ponadczasowlt rozmow~ 0 czlowieku i swiecie, ktora jest rozmowlt bez 
poczlttku i konca. Mysli wyzwolone z w~low determinant i pogodzone 
z czasem spotykajlt Boga na najdziwniejszych, takZe ateistycznych sciezkach. 
Wydawae by si~ moglo, ze nie moZe bye lepszego protoplasty rodu ateistow 
od tworcy oboj~tnej dla bogow szkoly cyrenajskiej, juz wspomnianego 
Arystypa z Cyreny. Ajednak, gdy zaufae Diogenesowi Laertiosowi i praw
dziwosci przytoczonych przezen wypowiedzi Arystypa, to okazuje si~, Ze 
i ten negatywny bohater historii ftlozofti i starozytnych anegdot nie zawsze 
uosabial niewiar~, brak godnosci, serwilizm czy nieprzejednany hedonizm. 
ledna z owych anegdot przedstawia spotkanie Arystypa z Simosem, 
intendentem na dworze Dionizjosa. Simos byl ponoe skonczonym laj
dakiem, ktory lubi! pysznie si~ swoim bogactwem. Pewnego razu po
stanowil oprowadzie Arystypa po swoich wspanialych komnatach. W trak
cie oprowadzania Arystyp zatrzymal si~, chrzltknltl i z calej sily naplul mu 
w twarz, a widzltc oburzenie Simosa, rzekl: "Niestety, nie zauwaiylem tu 
miejsca bardziej odpowiedniego." 

Na owczesny, staroZytny ateizm patrzymy przez nasze dzisiejsze wyob
raienie 0 nim. Tymczasem nie polegal on na wrogim stosunku do religii . 
Byl naturalnyrn zjawiskiem towarzyszltcym powstawaniu ftlozofii i okres
laniu si~ jej domeny. Doprowadzil do wyodr~bnienia si~ etyki. Szkola 
Arystypa przygotowala grunt pod doktryn~ Epikura, w ktorej - jak 
pami~tamy - podstawowym zalozeniem bylo twierdzenie, ze szcz~scie 
doczesne jest najwi~kszym dobrem, a celem ftlozofii wyjasnianie, na czym 
one polega i jak je moma osiltgnlte. "To, co mowi 0 bogach Epikur, 
w przewazajltcej cz~sci wzi~te jest z dziela Teodora" - pisze Diogenes 
i chodzi mu 0 Teodora Ateist~ - cyrenaika dowodzltcego bezpodstawnosci 
wszelkich mnieman 0 bogach. Epikur nie kwestionowal istnienia bogow 
i uwazal, ze blumierstwem jest wciltgae ich w losy swiata. Probowal tylko 
uwolnie czlowieka od l~ku przed nimi. Etyka miala pomoc czlowiekowi 
w pozbyciu si~ obaw przed niemomoscilt szcz~scia, cierpieniem i smiercilt. 
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"Najwi~ksze zlo, smierc, nie dotyka nas ani troch~, gdyi: poki jesteSrny, nie 
rna smierci, a odk'lrl jest srruerc, nie rna nas." Epikur, nazywany apostolern 
szcz~sliwego i:ycia, byl podobno czlowiekiem skromnym i szlachetnyro. 
Jego hedonizm l~czyl si~ z miloSci~ i:ycia, ktore pojmowal jako niepo
wtarzalne i zarazem znikorne. ,,0 ile nie pogwalcisz praw, nie naruszysz 
dobrych obyczajow, nie zasrnucisz blirniego, nie nadwer~i:ysz ciala, nie 
utracisz srodkow koniecznych do i:ycia, to ui:ywaj jak chcesz swojej 
ochoty." Postulowal jednak: najskromniejsze przyjemnosci: "grono przyja
ci61 i kwiaty w ogrodzie". Wladyslaw Tatarkiewicz z jego dyskretn'! 
"milosci~ m~drosci" i chwalebnyro poszukiwaniem zgody w wielkiej rodzi
nie ftlozofow, wlasciwym takiemu zajmowaniu si~ histori,! filozofti, ktore 
jest wyrafinowanym sposobem uprawiania ftIozofii, pisze: "Przepisy i:ycio
we, jakie dawal hedonista Epikur, byly tedy, pomimo tak kraricowo 
odmiennego punktu wyjscia, identyczne z przepisami idealistow."4 JeSli 
chodzi 0 uznanie rozumu i cnoty, Epikur mial wielu poprzednikow. Jest 
wsrod nich Tales, ktory przyczynil si~ do przejscia od mitologii do nauki; 
jest Heraklit, ktory sformulowal teori~ 0 rozumnosci swiata (logos, rozum 
kosmiczny) oraz teori~ powszechnej zmiennosci ("Bog to dzien T noc, zima 
-Iato, wojna - pokoj, sytosc - glod: to znaczy wszystkie przeci~enstwa"); 
jest Ksenofantes - w~rowny rapsod, kt6ry byl przekonany 0 niemomosci 
poznania Boga, a przy tyro opiewal Jego istnienie. Ksenofantes zwalczal 
politeizm i antropomorfizm, bo uwai:al, i:e Bog jest jeden i niezmienny 
("caly patrzeniem, caly mysleniem, caly sruchaniem"). 

Gdyby powiedziec, ze ateizm jest zwiqzany z historiq swiadomosci dobra 
i zla w czlowieku zbiorowym, to 0 teizmie trzeba by powiedziec. ze nalezy do 
historii wychodzenia swiadomosci dobra i zla poza histori{ i odnajdywania 
czlowieka wiecznego. pojedynczego; ale nie w abstrakcyjnej idei, lecz w swi{
tosci konkretnego czlowieka i jego odpowiedzialnosci za to, co skrzywdzone. 
ponizone i bezbronne. "Pojedynczosc" to osobowosc, to sokratejskie "po
znaj samego siebie", to pokora jako :h6dlo harmonii i:yciowej i od
powiedzialnosc jako postac wolnoSci. Kierkegaardowski, ale i Gomb
rowiczowski czlowiek pojedynczy jest tworzywem prawdy i jednoczesnie jej 
owocem duchowym. 0 cierpkosci lub slodyczy tego owocu decyduje 
kultura, w ktorej on dojrzewa. 

Wlasnie Gombrowicz traktowal ateizm jako polemiczne wyzwanie dla 
inteligencji. Na stronach Dziennika poswi~cil mu wiele miejsca. " Dlaczego 
wy, ateisci, ubostwiacie idee? Dlaczego nie ubostwiacie ludzi?" Gdy chodzi
10 0 polski katolicyzm, ten nie uznaj,!cy tabu ani patosu pisarz w charak
terystyczny dla siebie sposob apelowal do sumien: "Bog stal si~ pistoletem, 
z ktorego pragniemy zastrzelic Marksa. To jest swi~ta tajemnica, ktora 
chyli glowy wytrawnych masonow, z laickich felietonow wygnala dowcip 
antyklerykalny, poecie Lechoniowi dyktuje wzruszaj~ce strofy do Matki 
Boskiej, socjalistyczno-ateistycznym profesorom przywraca wzruszaj~c~ 
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naiwnose z ezasow pierwszej komunii i w ogole dziala euda, 0 jakieh dot~d 
nie snilo si~ filozofom. Ale ... jestie to triumf Boga ezy Marksa? Gdybym 
byl Marksem, bylbym dumny - ale gdybym byl Bogiem, ezulbym si~, jako 
absolut, troch~ nieswojo. Faryzeusze! Jdli katolicyzm stal si~ warn po
trzebny, to zdob~dzcie si~ na nieco wi~cej powagi i probujcie szczerze 
zbIizye si~ do niego." 5 Nieco dalej wyznaje: 

Bliski stal mi si~ Kosci6! w swojej nieufnosci do czlowieka - i moja ruech~ 
do formy, moje pragnienie wycofania si~ z ksztaltu, owo stwierdzenie "to 
jeszcze rue ja", ktore towarzyszy kaidej mojej mysli i uczuciu, pokrywa si~ 
z intencjami lego doktryny. KOSci6! boi si~ czlowieka i ja boj~ si~ czlowieka. 
Kosci6! rue ufa czlowiekowi i ja rue ufam. Kosci6!, przeciwstawiaj~c doczes
no§(; wiecznosci, zierni - niebo, usiluje zapewnic czlowiekowi ten wlasnie 
dystans do jego natury, ktory i mnie jest konieczny ( ... ) lei;eli katolicyzm 
wyrz~zil, w moim poj~ciu, wielkie szkody polslciemu rozwojowi, to ponie
wa:i: splycil si~ w nas do wymiaru zbyt latwej i zbyt pogodnej filozofii, b¢~cej 
na uslugach :i:ycia i jego bezpoSrednich polrzeb. Z katolicyzmem g1~bokim, 
tragicmym, nietrudno porozumiee si~ dzisiaj literaturze, albowiem zawiera 
on t~ treSc emocjonaln~, ktora i w nas rornie, gdy spogl~damy na rozwyd
rzenie Swiata. Odwrot! Odwrot! Odwrot! Z chwil~ gdy pojrniemy, :i:esmy za 
daleko zabrn~li, gdy zechcemy wycofac si~ z siebie, genialny Chrystus poda 
nam r~k~: ta dusza, jak zadna inna, poznala sekret odwrotu. Nauka, ktora 
rozwalila panstwo rzymskie, jest sprzymierzencem naszym w walce 0 zburze
nie wszystkich zbyt wynioslych gmachOw, Jakie dzisiaj budujemy, 0 dotarcie 
do nagosci i prostoty, do zwyklej, elementarnej cnoty.6 

Gombrowicz dezawuuje wiar~ w wiar~, odrzuca instrumentalne i fideis
tyczne traktowanie katolicyzmu i religii w ogole. Z tego punktu widzenia 
jego wlasny sceptycyzm, pornijaj~e juz tradycj~ filozofiezn~ i dylematy 
Pascala, na pewno nie jest ateizmem ograniczaj~cym poj~e Boga i moZe 
stanowie przyczynek do zagadnienia, ktore przed Gombrowiczem probo
wal rozwillzae Stanislaw Brzozowski, zarzucaj~c polskiej mysli bezreligij
nose w znaczeniu etycznym i ubolewaj~c nad "malosci~ duszy polskiej". 
Pryrnitywny ateizm i dewocja katolicka nie s~ zjawiskiem marginalnym. Tu 
mysl 0 bezinteresownej ofierze latwo wyradza si~ w mysl 0 nagrodzie, 
ksenofobia przeplata si~ z ksenofili~. Sklonnose do popadania z jednej 
skrajnosei w drug~, latwose, z jak~ kompleks nizszosci przeobraza si~ 
w kompleks wyzszoSci, pami~e w niepami¢, skromnose w pych~, wiernose 
w :z.drad~, pracowitose w lenistwo, odpowiedzialnose w nieodpowiedzial
nose, wreszcie rzeczywistose w nierzeczywistosc - dowodz~ plytkosci 
naszego Zycia duchowego i'braku zdolnosci do samodzielnego okreslania 
aspiracji kulturowych. ChrzeScijanstwo, jak i ateizm, zamiast budzie do 
pracy nad sob~, budzi w nas pretensje ofiary losu. Polski w~tek w roz
wazaniach nad ateizmem, moze nie tak bardzo istotny dla tych rozwazan, 
jak dla zaznaezenia ich zwi~zku z rzeczywistosci~, przypomina sugestyw

, Witold Gombrowicz, Dziennik /953 - /956, Wydawnictwo Literackie, Krak6w ) 988, s. 46. 
6 Tami.e, s. 50. 
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nie, ze ateizm to kulturowe wykorzenienie i brak duchowego adresu. Zycie 
religijne z jego wszystkimi nast~pstwami polega na zakorzenieniu w kul
turze i w tradycji konkretnej religii wyznaniowej, a nie na religii jako takiej 
lub na samej religijnosci. 

Za wyjl!,tkowy, religijny ateizm uznaje si~ buddyzm. KaZdy inny ateizm 
jest amorficzny i kompilatorsld jak pierwotne rnitologie. Poszukujl!,c maUd 
balwochwalstwa i bozkow ateistycznych, latwo znajdujemy Obietnic~, 
z obietniq Wladzy na czele, a dalej Sprawiedliwosc, Post~, Kolektyw. 
Marks z jego wiant w nauk~ (potem komunizm w aureoli scjentyzmu) 
uprawdopodobnil psychologicznie ten panteon. Kolektyw jest przedrnio
tern wszelldego balwochwalstwa, diabel jest kolektywny - mowi Simone 
Weil. "Marksizm, w tej mierze, w jakiej odpowiada prawdzie, jest cary 
opisany na stronicy Platona 0 Wielkim Zwierz~u i OOrzucony tam 
rowniez."7 Po upadku komunizmu rozproszeni bogowie ateistyczni 00
Zywaj~ w ideach czystosci narodowej i religijnej, w ruchach pacyfistycznych 
i ekologicznych. lednoczesnie we wspolczesnej ftlozofii, dzi~ld na przyklad 
Uvinasowi, trwa napi~e mi~dzy filozofi~ a religi~ i wydobywa si~ ona 
z nudy i paj~zyn sofistycznych figur, z retoryki dekonstrukcji i relatywiz
mu. Ateizm - uwolniony od ideologicznej presji - podnosi etycznq wartosc .. . 
wiary, odslania tragicznq iwiadomosc ludzkich wyborow swiatopoglqdowych, 
obnaza antropocentryzm, zmusza do rozumienia swiata pozaczlowieczego 
i do przyj(;cia duchowego dyskomfortu jako stanu najbardziej religynego. 
Taki ateizm zbliza si(; do wiary doskonalej, uzmyslawia nam plynnoH: granicy 
pomi(;dzy nimi ito, ze wszystko jest metanoi~. Z tej perspektywy wiara nie 
polega na deklaracjach wiary i zapewnianiu siebie i innych 0 tym, ze Bog 
istnieje, bo nie Jego istnienie mamy udowadniac, lecz nasze czlowieczenstwo. 

Janusz Marciniak 

POSTSCRlPTUM 

Dlaczego tak cz~sto wsporninam 0 gnozie, skoro uwazam, Ze bogiem 
ateistow jest Wladza; dlaczego nie patrz~ nan w aspekcie klasowym czy 
politycznym, lecz w moralnym? Otoz gnostyclde przeciwstawienie poj~c 
dobra i zla pozwolilo moralnosci ateistycznej "omin~C" lub, mowi~c 
in aczej , "obyc si~" bez Boga. Mialo to t~ pozytywn~ wartosc, ze uczynilo 
ateizm doswiadczeniem ambiwalentnej natury tych poj¢, doswiadczeniem 
tragicznym, jesli zwa:iyc na odrzucenie moralnosci, alienacj~ podmiotu, 
poznanie n~zy czlowieka bez Boga i wykroczenie poza swiadomosc, do 
ktorych tenze ateizm doprowadzil. 

7 Simooe Weil, op. cit., s. 169. 
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Ruch w odwrotnym kierunku, powr6t do Boga jest moiliwy na tej 
samej drodze. Wobec tego nie dziwmy si~, ze po uprzedniej repetycji 
z Maxa Schelera i Maxa Webera ("Ka:idy skonczony duch wierzy w Boga 
lub w idole") Daniel Bell stawia... gnostyckie pytanie: "Maj~c na uwadze 
charakter »op~tanych« poszukiwaniem prawdy ostatecznej, dodam, ze 
trudnosc nie pol ega na rozstrzygni~ciu alternatywy, lecz na rozstrzygni~ciu, t 
kim jest Bog a kim Diabel." Tu przecinaj~ si~ drogi ateizmu i wiary. 
W chrzeScijanstwie nie zgin~la swiadomosc dobra i zla. Przezwyci~:la one 
jednak ich przeciwstawienie, ktore negatywnie detenninuje i ogranicza 
ludzk~ swiadomosc, i idzie dalej. Dopemieniem dobra nie jest bowiem zlo, 
lecz milosc przebaczaj~ca, ktora uwalnia swiadomosc od rozdwajaj~cej j~ 
rownorz¢noSci pytan 0 Boga i 0 Diabla. Z tych dwoch pytan wainiejsze 
staje si~ pytanie 0 Boga i dobro i one wlasnie znosi relatywizm ateistyczno
-agnostycznej moialnosci oraz przypomina stawiaj~cemu je czlowiekowi 
o pokorze i odpowiedzialnosci, czyni go milosiernym i ofiarnym. Dobro 
zas nie jest juz "nawozem" pod utopie ani kolejnym determinizmem, lecz 
konkretnym i, co waine, bezinteresownym dzialaniem na rzecz drugiego 
czlowieka, fundamentem wi~zi ze wspolnot~ ludzk~. 

W tym uj~u specyficznym probierzem stosunku czlowieka do czlowie
ka, spoleczenstwa do kultury jest artysta. W zainteresowaniu okrdlonym 
artyst~ wyraza si~ zainteresowanie dla okrdlonych idealow zycia i to one, 
a nie wcielaj~ce je bozyszcze, decyduj~ 0 trwalosci dokonan kulturowych . 
Sztuka jest czasem bardziej niz polityka zrodlem niepokoju i obaw 0 przy
szlosc. Wspomniany Daniel Bell wyrazil powyzsz~ mysljeszcze w latach 70. 
Warto przytoczyc slowa, ktore zachowaly aktualnosc i nios~ woln~ od 
uprzedzen swiatopogl~owych krytyczn~ ocen~ rzeczywistosci. 

Gdy mowa 0 modernizmie, kategorie "prawicy" i " lewicy" traq, sens. 
Modernizm, wedle slow Tomasza Manna, kultywuje "sympati~ dla otchlani". 
Nietzsche, Yeats, Pound i Wyndham Lewis potencjalnie sklaniali si~ ku 
prawicy. Gide byl politycznym poganinem, Malraux zas - rewolucjonist!!. 
Niezaleinie jednak od politycznych barw, ruch moderny jednoczyla niena
wise do porz!!dku spolecznego jako pierwotnej przyczyny i wiara w apokaJip
s~ jako przyczyn~ finaln!!. Ta wlasnie postawa zapewnila ruchowi jego stal!! 
atrakcyjnose i radykalizm. 

Tradycyjny modernizm usilowa! zast!!pie religi~ i moralnose estetycznym 
uzasadnianiem :i:ycia. Stworzye dzie!o sztuki, bye dzie!em sztuki - to jedyne, 
co daje sens ludzkiemu wysi/kowi wykraczania poza siebie. Jednak:i:e, co 
oczywiste u Nietzschego, poszukiwanie w!asnych korzeni kieruje modernis
tyczne zainteresowania od sztuki ku psychologii: od wytworu sztuki do 
wytworcy, od przedmiotu ku psyche. 

W latach szesCdziesilj,tych zrodzi! si~ silny pr!!d postrnodernistyczny, ktory 
doprowadzi! logik~ modernizmu do jej ostatecznych granic. W pismach 
teoretycznych Normana O. Browna i Michela Foucaulta, w powiesciach 
Williama Burroughsa, Jeana Geneta i do pewnego stopnia Normana Mailera, 
a tak:i:e w porno-pop kulturze, ktora odt!!d nas zalewa, modernistyczne 
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intencje doprowadzone zostajll do kulminacji. Sll to, jak powiada Diana 
Trilling, "przygody poza Swiadomoscill". 

Postawa postmodemistyczna ma wiele wymiarow. Estetyczne uzasad
nienie iycia postmodemizm zastllPiI calkowicie uzasadnieniem instynktow
nym. Tylko pop¢y i przyjemnosci Sll rzeczywiste, tylko one Sll afirmacjll 
iycia. Wszystko inne to neuroza i smiere. Co wi~j, modernizm tradycyjny 
- bez wzgl¢u na to, jak odwainy - rozgrywal swoje iropulsy w wyobraini, 
w granicach sztuki. Jego fantazje - mniejsza 0 to, w jakim stopniu demonicz
ne czy zbrodnicze - dochodzily do glosu w ramach porzlldkujllcych zasad 
form estetycznych. Sztuka zatem, niezalei:nie od tego, jak groina dla spole
czenstwa, sytuowala si~ po stronie porzlldku i, implicite, racjonalnosci form, 
skoro jui: nie ma tresci. Postmodernizm wykracza poza sztuk~. Znosi granice 
i glosi, ii: raczej dzialanie, nii: teoretyczne rozroi:niarue, jest sposobem 
uzyskiwania wiedzy. "Happening" i "otoczenie", "utica" i "scena" Sll wlaS
ciwl! arenll nie dla sztuki, lecz dJa iycia. 

o dziwo, ruc z tego nie jest calkiem oryginalne. We wszystkich zachodnich 
religiach zawsze istniala tradycja ezoteryczna, sankcjonujllca udzial w tajnych 
ryturuach wyzwolenia, rozpusty i calk:owitej wolnosci dJa tych, ktorych - jak 
gnostykow - wiedza tajemna wprowadzila w tajemnice sekty. Gnostycyzm 
w swych sformulowaniach intelektualnych usprawiedtiwial ataki na ograni
czenia, jakie wszelkie spoleczenstwo musi narzucae swym czlonkom. W prze
szloSci byla to jednak wiedza hermetyczna, a czlonkostwo sekty bylo tajne. 
W postmodemizmie najbardziej zaskakuje, ii: to, co niegdys uchodzilo za 
ezoteryczne, teraz podawane jest jako ideologia, a to, co bylo wlasnoscill 
arystokracji ducha, przeksztalcilo si~ w demokratycznll wlasnose mas. Gnos
tycyzm zawsze zwalczru historyczne, psychologiczne tabu cywilizacji. Dzis 
atak ten stal si~ platformll rozpowszechnionego ruchu kulturalnego. 

Postawa postmodemistyczna, sprawiajllca wrai:enie luinego konglomera
tu doktryn, jest w istocie dwojako ukierunkowana. FiIozoficznie - ku pewnej 
odmianie negatywnego heglizmu. Michel Foucault traktuje czlowieka jako 
krotkOtrwalll historyczoll inkamacj~, "slad na piasku", ktory zmyjll fale. 
"Zrujnowane, opanowane przez di:um~, miasta czlowieka zwane »duSZll« 
i »bytem« zostanll zdekonstruowane." Ma to bye jui: nie tylko koniec 
Zachodu, lecz kres wszelkiej cywilizacji. Wi~kszosc z tego to moda, gra slow 
popychajllCa mysl do absurdu 10gicznoSci. Podobnie jak zloSliwe i:arty 
dadaistow lub surrealistow, postmodemizm pozostanie - 0 ile nie ulegnie 
w ogole zapomnieniu - jedynie przypisem do historii kultury. 

Postawa postrnodemistyczna ewoluujllca w drugim kierunku poci!lga 
jednak powazruejsze konsekwencje. W imi~ wyzwolenia, erotyzmu, wolnosci 
pop¢ow itp. dostarcza psychologiczoego narz¢zia zbrodni na wartosciach 
i wzorach motywacyjnych "normalnego" zachowania. 8 

Gdybysmy, zainspirowani przez Tomasza Mertona, zgodzili si~, Ze 
pojycie i mit grzechu pierworodnego oraz ateizm, 0 kt6rym pisa!a Simone 
Wei!, s~ b!iskie buddyjskiemu pojyciu awidja - ignorancji, to za przyczyn~ 
wszystkich naszych problem6w na!ei:a!oby uznae brak pokory. Pokora, 
wed!e Simone, po!ega na wiedzy, Ze w tym, co nazywa si~ ,Ja", nie rna 

• Daniel Bel!, KultUTowe sprzecznosci kapita/izmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1994, ss. 86-88. 
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zadnego irodla energii, ktora pozwolilaby nam wzniesc siy wyzej. WSzyst
ko, co jest we mnie cennego, rue pochOOzi ze mnie. Jest pozyczk~, Ictora 
musi bye bez przerwy odnawiana. "Wszystko, co jest we mnie, bez 
wyj~tku, jest absolutnie bez wartosci, a posrod darow pochodz'!cych 
sk~din~, cokolwiek sobie przywlaszczam staje siy natychmiast bez wartos
ci."9 Ty sam,! mysl wyrazil Kierkegaard, gdy pisal ,,0 tym, co jest 
buduj,!cego w mysJi, Ze wobec Boga nigdy rue mam racji". Jdli odrzucimy 
falszywe przekonanie 0 samych sobie jako absolutnie autonomicznych 
jaZniach, wowczas granice miydzy pokoq a pych~, wiar,! a ateizmem, 
sacrum a pro/anum okaZ,! siy zbieZne z tyro, co okrdla nasze czlowieczen
stwo i transcendentn'! wolnose. Rezygnuj~c z afirmacji wlasnego ,ja", 
z samouwielbienia i poczucia slusznosci, zrozumiemy tez sw. Pawla, kiedy 
mowi, ze "nie rna juz rOZnicy miydzy Zydem a Grekiem", i wyjdziemy poza 
wszelkie pOOzialy, by otworzyc siy na innose i wspolzaleZnose wszystkich 
istot, gotowi dawac, ale i przyjmowae dary. Nie w imiy samego pluralizmu, 
ktory rOOzi niq1rawdziw~ tolerancjy, lecz w imiy dialogu i przechodzenia 
od drzewa poznania dobra i zla do drzewa iycia. 

Janusz Marciniak 

JANUSZ MARCINIAK, ur. 1954, maJarz, pedagog i krytyk sztulci. Pracuje 
w PWSSP w Poznaniu. Publikowal m.io. w "Czasie Kultury", "Kulturze Niezalez
oel', "Znaku" i "Gazecie Wyborczej". WydaJ Paradoks arlystow (1994). 

• Simone Weil, op. cit., s. lIS. 
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ATEIZM AZAGADNIENIE 

WOLNOSCI CZLOWIEKA 


Ateizm coraz cZI!Sciej przestaje bye stanowiskiem jedynie teoretycznym 
w sprawie zdania "Bog istnieje", staje sil! natomiast pewn~ postaw~ 
czlowieka, postaw~ sprzeciwu wobec jakichkolwiek obiektywnych norm 
czy wartosci. Bog - dla wierz~cych w Niego - gwarant porz~dku moral
nego, dla wielu ludzi staje sil! rywalem, kims, kogo nale:iy odrzucie celem 
uzyskania peloej godnosci i wolnosci. Postawa ta, bez wzgil!du na to, jak 
powszechna i jak trw ala, zd~:iyla juz niejednokrotnie w dziejach, zwlaszcza 
w XIX i XX wieku, znalezc swoje teoretyczne uzasadnienie. Wi~j, moma 
smialo powiedziec, ze istnialy proby uzasadnienia ateizmu na drodze 
wykazywania niemoZliwosci pogodzenia ze sob~ istnienia Boga oraz ludz
kiej wolnosci. 

W probach tych moma wyromic dwie zasadnicze linie rozumowania 
(czy raczej dwie interpretacje argumentu przeciwko istnieniu Boga). W pier
wszej d~ sil!, analogicznie jak ma to rniejsce w przypadku argumentacji ze 
zla, do wykazania, ze ludzka wolnosc oraz istnienie Boga wyk1uczaj~ sil!; 
w drugiej - postuluje sil! uznanie ateizmu w imil! ludzkiej wolnosci . 

MoZliwe, ze odroi:nienie to jest nieco sztuczne, oba aspekty s~ bowiem 
bardzo do siebie zblizone. Interpretacja druga wydaje sil! bardziej adekwat
na wobec znanych z dziejow wersji tego argumentu, znajduj~cych sil! 
w tekstach Fryderyka Nietzschego, Karola Marksa, Fryderyka Engelsa czy 
zwlaszcza Jean-Paul Sartre'a. Wszyscy wymienieni autorzy odrzucaj~ 

bowiem istnienie Boga nie z racji teoretycznych trudnosci, na jakie narazo
ny jest teizm, lecz przede wszystkim w imil! godnosci czlowieka, za
grozonej, ich zdaniem, gdy interpretuje sil! go w swietle Transcendentnego 
Stworcy. Jean-Paul Sartre, na przyklad, wprost twierdzil, Ze argumentem 
za wyborem teizmu b~dz ateizmu nie s~ bynajmniej teoretyczne spekulacje, 
lecz p 0 s taw a czlowieka. Jest to wil!c nie tyle ateizm teoretyczny, usiluj~cy 
dowiesc nieistnienia Boga, ile postulatywny, wyrazaj~cy sil! w przekonaniu, 
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ze czlowiek moze sil(: w pelni zrealizowae tylko bez Boga. Wiara w Boga 
pomniejsza, a nawet moralnie niwcczy czlowieka, relacja bowiem Bog 
- czlowiek jest nieuchronnie relacj~ Pan - niewolnik. 1 

Karol Marks szedl jeszcze dalej, uWaZal bowiem, ze ani teinn, ani 
ateizm nie mog~ stanowie podstawy zbudowania adekwatnej koncepcji 
czlowieka, w obu bowiem wypadkach czlowieka okrdla sil(: poprzez cos, co 
go przekracza, tym samym zas zapoznaje sil(: jego istotl(: oraz godnosc. 
Czlowiek, zdaniem Marksa, winien uswiadomi6 sobie, kim jest, niejako 
sam w sob ie, bez odwolywania sil(: do uznania lub negacji istnienia Boga. 
Autentycznym ateizmem nie jest bynajrnniej teoretyczne dowodzenie nieist
nienia Boga, lecz wybor czlowieka jako najwyzszej czy nawet absolutnej 
wartosci. 

Najdojrzalsz~, niejako modelow~ postaci~ argumentu jest rozumowa
nie Sartre'a2

, ktore w skrocie moma przedstawic nastl(:puj~co: jezeli czlo
wiek posiada trwal~ istotl(:, stanowi~q podstawl(: dzialania, to musial j~ od 
kogos otrzymae. Tym kims mogl bye jedynie Stworca czlowieka, a wil(:c 
Bog. Stwarzaj~c czlowieka musial On dysponowac okreslonym wzorcem 
(ide~) czlowieczenstwa, obecnym w Jego intelekcie. Jereli jednak Bog jest 
sprawczo-wzorcz~ plzyczyn~ czlowieka, fikcj~ pozostaje ludzka wolnosc. 
Wowczas bowiem kazdy ludzki czyn wyplywa z nadanej czlowiekowi 
istoty, nie zas z indywidualnego i wolnego wyboru. Wolnosc bowiem 
moZliwa jest tylko wowczas, gdy nie istnieje zaden Umysl stwarzaj~cy 
czlowieka i wyposazaj~cy go w okrdlone i stale struktury bytowe, w tym 
zwlaszcza w mechanizmy dzialania. Czlowiek staje sil(: wtedy nie samo
stanowi~cym 0 swoim losie podmiotem, lecz wykonawq narzuconego mu 
przez Boga planu. 

U podstaw tej argumentacji leZy oczywiscie zalozenie: albo istnienie 
Boga, albo wolnosc czlowieka. Wybor jednego unicestwia drugie, w mysl 
zasady, ze alternatywa rozl~czna jest prawdziwa tylko wowczas, gdy jeden 
i tylko jeden z jej czlonow jest prawdziwy. W takim jednak razie przyj~c 
nalezy - celem uzasadnienia moZliwoSci ludzkiej wolnosci - re Bog nie 
istnieje.3 

AnaliZI(: przytoczonej argumen tacji zacz~c nalezy od banalnej w istocie 

1 Zoaoy jest oczywiscie argumeot Sartre'a odwotuj~cy si, do wewo,tnoej spnecznosci bytu 
Bougo, ktory musiatby bye (wedtug Sartre'a) zarazem niezmieooym i absolulnym by
tem-w-sobie, iak tei. dyoamicznym, woloym, autokreatywnym bytem--<lla-siebie. To jedoak nie 
jest moZliwe (wewn,trmie sprzeczoe). I ta argumeotacja jedoak (kt6rll moioa oazwac 00

tologicZIIlI) jest wtornym uzasadnieniem dla wyborn ateizmu w imi, wolnosci i godoosci 
czIowieka. 

1 Glowne drielo Sartre'a, w ktorym pogllld teo najpelniej zostal wyraiooy, to oczywiScie BYl 
i NleoiC (pary;, 1940). Szerokie om6wienie argumeotu zawieraj~ np. prace: W.A. Luijpeo, 
Feno_nologia egzyslenejalna, przel. B. Cbwedenczuk, Warszawa 1972; S. Kowalczyk, Bog 
w myj/f wsp61czesnej. Problemalyka Boga i religii u czolowych lilozoJ6w wsp61cze.rnych, wyd. II, 
Wroclaw 1982; S. Grygie~ Czlowiek ezy Bog?, "Zoak" J970, nr 2-3 (188-189). 

, Podoboie argumeotowali wspomniani jui mysliciele XIX-wieczni: Eogels twierdril oa 
przyklad, i.e wiara w Boga paraliiuje wszelkie dzialaoia czlowieka oa riemi, zdaniem Marksa zaS 
obezwladnia ooa czlowieka i pozbawia wiary w siebie, a tym &amym - co moze oajistotniejsze 
- paraliiuje rewolucyjoy czyo; wedlug Nietzscbego oatomiast Bog uniemozliwia czlowiekowi 
rozw6j jego sil iyciowycb czy woll mocy. 
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uwagi, tej mianowicie, ie wchodzic tu mogll w gr~ dwie rzeczy: 1) ludzka 
wiara w istnienie Boga, bi!dz 2) sam fakt istnienia Boga 0 okreSlonej 
naturze. W pierwszym przypadku argumentacja rozumiana bylaby czysto 
psychologicznie, tym samym jednak nie bylaby konkluzywna. Jest wszak 
niekwestionowanym faktem, ze zdaniem wielu ludzi ich ewentualna wiara 
w Boga odbieralaby im poczucie wolnosci, stlld jednak, ze doswiadczajll oni 
siebie jako istoty wolne nie wynika, ze Bog nie istnieje, lecz, co najwyzej, ze 
nie wierZl! oni w Jego istnienie. Co wi~j, wie1u ludzi Slldzi, ze prawdziwll 
wolnosc zyskujll dopiero dzi~ki wierze w Boga, ktora, jak podkreSlal chocby 
William James, stanowi niewyczerpalny wprost kapital energii zyciowej, 
dostarcza motywacji do dzialania, wytrwalosci w nim itd.4 Na podstawie 
jednakze zjawisk psychicznych Ondywidualnych odczuc ludzkich) nie mOZna 
niczego wnosic 0 realnyrn istnieniu bi!dz nieistnieniu Boga. 

Argumentacj~ Sartre'a (a ponieki!d takZe i argumentacje Marksa czy 
Nietzschego) nalezaloby jednak - wbrew stosowanej przez nich niekiedy 
retoryce - rozumiec inaczej; nie chodzi tu 0 wiar~ lub niewiar~ jako 
zjawiska psychiczne, lecz, z jednej strony, 0 rzeczywiste istnienie Boga, 
z drugiej - 0 istot~ czlowieka jako bytu obdarzonego wolnoscill. To nie 
wiara religijna odbiera czlowiekowi poczucie wolnosci, lecz ewentualne 
istnienie Boga jako Stworcy czlowieka niweczyloby ontycznie ludzki! 
wolnosc. W tym tez sensie swiadomosc wolnosci nie wystarcza do uzasad
nienia realnosci czy faktu wolnosci. Jezeli nawet czlowiek nie doswiadcza 
swej zaleznosci czy miewolenia z racji obecnosci Boga, nie znaczy jeszcze, 
ie jest wolny w sensie bytowyrn (ontycmym). To wlasnie bytowa struktura 
czlowieka domaga si~ nieistnienia Boga (bi!dz nawet Go wyklucza). 5 Celem 
wi~ ewentualnego obalenia argumentacji Sartre'a nalezaloby wykazac 
bi!dz ze 1) czlowiek nie jest ontycmie wolny, bi!dz ze 2) nawet ontycma 
wolnosc czlowieka nie wyklucza istnienia Boga (nawet rozumianego jako 
Stworca ludzkiej natury) ani nie wymaga Jego nieistnienia. W tym drugim 
przypadku chodziloby w praktyce 0 prob~ wykazania, ze relacja 
Bog--czlowiek zostala przez rzecmikow omawianego tu sposobu myslenia 
opisana calkowicie (lub przynajmniej cz~sciowo) bl¢nie. Wymagaloby to 
prawdopodobnie rownieZ innej interpretacji samego fenomenu ludzkiej 
wolnosci. Zaczi!c jednak nalei;y od pierwszej z wymienionych strategii. 

Usilujllc wykazac, ze czlowiek nie jest ontycmie wolny, nie wystarczy 
- co dostatecmie chyba jasno wynika z wypowiedzianych dotlld uwag 
- dowieSc na przyklad zludzeniowoSci doswiadczenia wolnosci, to ostatnie 
bowiem dotyczy jedynie wewn~trmych przei;yc indywidualnego czlowieka, 
nie informujllc bynajmniej 0 jego strukturze ontycznej. Tu jednak pojawia 
si~ problem zasadniczy: jeieli - jak czyni to Sartre - definiuje si~ czlowieka 

4 POr. W. James, Doswiadczenia religijne, thlm. J. Hempel, Warszawa 1958. 
, Opinia ta jest rol.bie:i:na l. doktryD'l na przyklad chrzeScijaostwa, w rnysl kt6rej to nie wiara 

w Boga, leel. sam B6g pornaga czlowiekowi w trudach jego iycia. Bel. wzgl¢u na to, CloY ktos 
jest czlowiekiem wiefl.'lcym CloY Die, Die jest pol.bawioDY Boi:ej opieki i taski. ZdaDiem Sartre'a 
uS Diezale:i:nie od wiary lub Diewiary cl.lowiek jest skazany na wolnoM:, nie rna bowiem iadDego 
Boga, ktOry m6gtby zdj'lc l. Das ci~i:ar odpowiedzialnosci za nasl.e :iycie. 
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jako wolnosc, jezeli dalej wolnosc traktuje si~ nie jako tylko subiektywne 
przeiycie, lecz jako staly element ludzkiego bytu, to zaklada si~ auto
matycznie istnienie okrdlonej nat u r y ludzkiej (tego, co istotne, niezmien
ne w czlowieku, co nie podlega wolnosci wyboru), traCllc tym samym 
podstawy do nazywania czlowieka czystl!, skazanl! na nieustanny proces 
autokreacji, egzystencjl!. U samych podstaw argumentacji Sartre'a 
odkryc wi~ moma istnienie niespojnych ze sobl! zalozen ontologicznych 
i antropologiczoych. 

lezeli zas uzna si~ juz istnienie w czlowieku stalej natury, pojawi si~ 
dalsze i 0 wiele warniejsze pytanie, a mianowicie, na jakiej podstawie 
wiadomo, Ze czlowiek jest bytem w 0 In y m (a nawet, ze jest wolnoscilj,)? 
Innymi slowy, jaki typ poznania wchodzi tutaj w gr~ i jaki stopien 
pewnosci moze zagwarantowac? Otoz wydaje si~, ze dowodu ludzkiej 
wolnosci nie da si~ skonstruowac i pozostaje jedynie odwolac si~ do 
swiadomosci (czy wewn~trznego poczucia) wolnosci, ktorajednakZe (przy
najmniej w swietle wczesniejszych uwag) nie jest bynajrnniej srodkiem 
niezawodnym. Przeczucie przeciez czy doswiadczenie wolnosci moZe si~ 
ostatecznie okazac iluzjl!. Na tej podstawie nie moma wi~c z call! pewnos
cil! orzee, ze czlowiek to istota z natury wolna. 

Co wi~j, gdyby nawet owo wewn~trzne doswiadczenie wolnosci uznac 
za powszechne (dost~pne, przynajrnniej w zasadzie, kaZdemu czlowiekowi) 
i samooczywiste, powstanie dalszy problem - jak mianowicie t~ wolnosc 
rozumiec? W doswiadczeniach, 0 jakich mowa, nie jest ona przeciez dana 
- wbrew sugestiom Sartre'a - jako absolutna; wlaSciwie nigdy tez w in
dywidualnym doswiadczeniu wolnosci nie pojawia si~ Bog (ani jako 
przeszkoda czy zagroZenie wolnoSci, ani jako jej podstawa czy warunek). 
Doswiadczenie wolnosci - w swym podstawowyro wymiarze - dotyczy 
raczej moZliwosci dzialania lub niedzialania w okreslonych warunkach, czy 
tez rnoZliwosci podj~cia romego typu dzialan, nie zas koniecznosci wy
lduczenia Boga (przynajrnniej jako Stworcy czlowieka). Tym samym jed
nak widae, ze to poj¢e wolnosci, jakirn operuje Sartre ina ktorym buduje 
swoj ateizm, nie posiada dostateeznie mocnych podstaw empirycznych, by 
uznae je za adekwatne czy tyro bardziej - niepodwazalne. Jest ono w istocie 
teoretycznym konstruktem. 6 Nie znaczy to jeszcze, rzecz jasna, Ze propono
wane tujej rozumieniejest adekwatne. Mirno to stwierdzic naleiy, ze nie da 
si~ wylduczyc takiego poj¢a wolnoSci, ktore z istnieniem Boga bynajrnniej 
sprzeczne nie jest. 7 

Przechodzl!c do drugiego kr~gu zagadnien, nalezaloby zapytac, czy fakt 
bycia stworzonym przez Boga (nawet przy zalozeniu, Ze Sartre'a opis 
rnechanizmu czy procesu stwarzania jest adekwatny) autornatycznie po
zbawia czlowieka wolnoSci? lezeli odwolac si~ do ludzkich wytworow, to 
wiadomo, ze chociaZ nie posiadajl! one wolnoSci wyboru, to jednak nie Slj, 

• Por. Z.J. Zdybicka, Drog[ aj'U"macjl Boga, w: W klerunku Boga, red. B. Bejze, Warszawa 
1982, s. 160. 

7 Por. J. Zycioski, Teizm ifilozoJla analityczna, t. 2, Krak6w 1988, So 202. 
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absolutne i do konca zdeterminowane przez ich twor~. Nikt przeciez nie 
moze miee absolutnego wplywu na przyklad na sprawnose pewnych ul"Zll
dzen czy maszyn. Te ostatnie nie zawsze przeciez dzialaj,! zgodnie z Zycze
niem ich konstruktora czy regulami, wedlug ktorych zostaly zbudowane 
i zaprogramowane, w rzeczywistosci wi~ nie moma w pelni przewidziee, jak 
b¢,! funkcjonowae. Nie moma tym bardziej wykluczye, ze podobnie byloby 
w przypadku czlowieka jako stworzenia Bozego; Bog jako architekt czy 
konstruktor i Stworca czlowieka nie musialby bynajmniej determinowaC 
absolutnie wszystkich zachowan kaZdej z osobna jednostki. 

Oczywiscie, w odpowiedzi na powyzsze uwagi moma byloby zakwes
tionowae zasadnose odwolywania si~ do analogii z dzielami czlowieka. 
Czlowiek wszak, moma argumentowae, to skonczony i pod kazdym 
wlasciwie wzgl¢em niedoskonaly podmiot dzialania, podczas gdy Bog nie 
rna zadnych ograniczen. Nawet wi~ jdli czlowiek w wielu wypadkach nie 
potrafi zapanowae nad swoimi dzielami, to Bog, jako wszechmocny i pod 
kazdym wzgl¢em nieskonczony byt, deterrninuje nie tylko natur~ swoich 
stworzen (w tym czlowieka), lecz takZe kazde z najdrobniejszych ich 
dzialan czy zachowan. W takim jednak razie fikcj,! jest jakakolwiek 
wolnose stworzen (w tym i czlowieka). Zas nawet jeZeli Bog nie deter
minuje w szczegolach zachowan czlowieka, to i tak - jeZeli istnieje 
- odebral mu wolnose przez "wyposazenie" go w okreslon,! natur~ jako 
podstaw~ dzialania. Czlowiek, posiadaj,!c t~ natur~, nie moglby jui: siebie 
kreowae, miast bowiem posiadania nieskonczonego wprost pol a moz
liwych wartosci lub dzialan, dysponowalby jedynie bardzo ograniczonym 
zakresem moZliwych przedsi~wziyC (a wi~ jego wolnose nie bylaby bynaj
mniej absolutna). Mozna tymczasem twierdzie, ze na miano wolnosci 
zasluguje wlasnie jedynie wolnose absolutna, niczym nie ograniczona, co 
oznacza, ze powstaje altematywa: albo wolnose ludzka jest calkowita 
(dotyczy nie tylko poszczegoJnych dzialan, ale i natury), albo tez nie majej 
wcale. Wolnose w jakikolwiek sposob ograniczona nie jest juz wolnosci,!. 

JeZeli jednak nawet uznae za sluszne to a b sol u t y sty c z n e rozumie
nie wolnosci, wi~cej, jeZeli tak'! wolnose uznae za realny przymiot (czy 
istot~) czlowieka, pojawi si~ problem, czy musi ona z koniecznosci stae 
w kolizji z ewentualnym istnieniem Boga oraz faktem stworzonosci czlo
wieka, tzn. czy bylby wewn~trznie sprzeczny taki byt, ktory bylby stworzo
ny przez Boga, a zarazem posiadal moc kreacji wlasnej natury? Przy 
zalozeniu absolutnej wszechmocy Boga takiej moZliwosci wyklu
czye si~ prawdopodobnie nie da. Moma przyj,!e zatem, ze nawet absolutys
tycznie poj~ta wolnose nie musi bye w zaden sposob ograniczona przez fakt 
jej ofiarowania czlowiekowi przez Boga w chwili stworzenia. Nie znaczy to, 
ze tak jest, lecz Ze jest to przynajmniej teo ret y czn i e m 0 z I i we. Fakt 
wi~c stworzonosci czlowieka nie przeczy z koniecznosci temu, ze jest on 
wolny.8 

• Do lego zagadoieoia b¢zie jesz.cze olcazja powr6cic. 
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Poza tym moma inaczej (niz Sartre) pojmowae Boga oraz Jego stwor
cze dzialanie. Bog wszechmocny i miluj,!cy czlowieka nie musi przeciez 
obdarzae go raz na zawsze ustalon'! natur,!, lecz przeciwnie, jest wladny dae 
mu moc i zdolnose budowania tej natury oraz lcsztaltowania jej zgodnie 
z indywidualnymi intencjami czy d'!i:eniami czlowieka. Dylemat "albo 
czlowiek - alba Bog" moze okazae sit: pozorny. Relacja mi¢zy nimi nie 
musi bye relacj,! niewolnika do Pana, lecz moze stae sit: dialogiem wolnych 

rozumnych istot; dialogiem, ktorego czlowiek rna prawo nie podj'!6; 
dialogiem, do ktoregv Bog bynajmniej nie musi czlowieka zniewalae.9 

Niekiedy proponuje sit: tez, by dylemat "czlowiek - 'Bog" prObowa~
rozstrzygn,!e na plaszczyZnie zbawczej misji Chrystusa, Boga-czlowieka.10 

Chociaz jest to odwolanie sit: do okrdlonych przekonan konstytuuj,!cych '" 
religit: chrzeScijansk,! i nie musi bye wi'!z'!ce na plaszczymie rozwaZan • 
filozoficznych (czysto racjonalnych), to jednak wskazuje na teoretyczn,! moz
liwosc pogodzenia ze sob,! tego, co Sartre rysowal jako absolutnie sprzeczne. 
Rozumowanie Sartre'a moma byloby uznae za konkluzywne tylko wowczas, 
gdyby wykazal on, ze poj¢e czlowieka jako zarazem wolnego i stworzonego 
jest wewn~trznie sprzeczne, tzn. ze nie jest moZliwe nawet dla wszechmocnego 
Boga stworzye byt roolny do kreacji wlasnej natury oraz Ze czlowiek jest 
takim wlaSnie absolutnie wolnym bytem. Problem w tyro, Ze wykazanie 
prawdziwosci tych zaloZen jest zadaniem niewykonalnym. 

Poza tyro moma probowae wykazae, Ze ludzka wolnose nie tylko nie 
wyklucza Boga, lecz zaklada Jego istnienie oraz objawia Go. Bez oparcia 
w Nirn grozilaby bowiem samozniszczeniem czlowieka; Bog pelni wi~ ponie
k'ld funkcjt: straZnika ludzkiej wolnosci. Co wi~j, jak pokazywal Jaspers, 
przei:ycie wolnosci wlaSnie ukazuje Boga, czlowiek uswiadamia sobie bowiem 
wowczas, Ze nie jest sam, Ze istnieje dian jakas mowwosc pomocy czy oparcia 
w Transcendencji.l1 W tyro sensie Bog i wolnose ludzka s,! nieoddzielalne. 
Oczywiscie, nie chodzi tutaj bynajmniej 0 teoretyczn'! pewnosc istnienia Boga, 
lecz 0 rodzaj intelektualnej (filozoficznej) wi a r y. Zdaniem z kolei Kierke
gaarda rozkwit wolnosci, tzn. pelnia i:ycia w wolnosci, nas~puje dopiero 
w i:yciu religijnym, bez Boga bowiem czlowiek b,!dz w ogole nie bylby 
wolny, b'ldz nie umialby ze swej wolnosci korzystae. Co wi~j, nawet 
Henri Dumery, aprobuj'lCY tez~ Sartre'a, ze warunkiem ludzkiej wolnosci 
jest kreowanie wartosci przez czlowieka, podkrdlal, ze posiadana przez 
ludzi zd 01 nos e i m 0 c tworzenia wartosci jest w istocie dar e m 
Transcendentnego Boga. Nie tylko wi~ nie stoi z Nirn w sprzecznosci, lecz 
wprost wymaga Go jako swej racji i warunku. 12 

• Por. S. Kov{lIlczyk, Bog w my.IIi wsp6lczesnei, s. BB. 
10 Por. I. A. KIoCZQwski, Humanlzm a atelzm, " Zoak" 1970, or 2-3 (IB8-1B9), s. 196. 
1) Por. K. Jaspers, Filozo/ia egzystencji. WybOr plsm, wyboru dokonal S. Tyrowicz, prz.el. 

D. Lachowska, A. Wolkowicz, Warszawa 1990; reni.e, Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrzes
cljalzstwo, przel. Cz. Piecuch, Warszawa 1991; teei.e, Idea Boga, przel. B. Baran, "Zoak" 1983, 
Dr 9 (346). • 

12 Cyt. za: E. L. Mascal~ OCWartoJC bytu. Teologia naturalna dzisiai, przel. S. Zalewski, 
Warszawa 1988, s. 20. 
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Przytoczone (jako kontrprzyklady dla tez Sartre'a) pogll!dy innych 
myslicieli nie rnuszl! oczywiscie bye prawdziwe, a tym bardziej - niepod
wazalne. Dopoki jednak nie wykazano ich falszywosci (a Sartre i inni 
zwolennicy ornawianego argurnentu tego nie uczynili) , obronca teizmu rna 
prawo traktowae je jako zasadnl! alternatywy wobec argurnentacji ateis
tow. Co wiycej, przytoczone opinie wyraZnie pokazujl!, ze je:i:eli nawet 
ludzkie przezycie wolnosci jest dostypne karoernu czlowiekowi, nie jest 
przez wszystkich tak sarno doswiadczane, rozumiane i wyjaSniane. Do
swiadczenie wolnosci, jak prawdopodobnie wszelkiego typu doswiadcze
nia, uwiklane jest w okreslone schematy rozumienia, cZysto odrnienne 
u ro:i:nych ludzi. W takirn jednak razie powstaje problem, jaka racja 
przernawia za uznaniern slusznoSci interpretacji proponowanej przez Sar
tre'a, nie zas Jaspersa, Kierkegaarda czy Durnery'ego. Zadaniern ateisty, 
je:i:eli nadal chcialby obstawae przy tezie, :i:e wolnose wyklucza Boga, 
byloby wykazanie iluzorycznosci doswiadczen, do jakich odwoluje siy 
teista i w ktorych dopatruje siy on sladow (czy znakow) obecnosci Boga 
(franscendencji). Problem w tym, (2;'j jest to rno:i:liwe do zrealizowania. 

Powrocie naleZy, na koniec, do najwarniejszej sprawy, a rnianowicie 
problemu absolutyzacji ludzkiej wolnosci. WczeSniej zostalo wykazane 
(jako teoretyczna rno:i:liwose), ie Bog rnoglby stworzye czlowieka wolnym 
nie tylko do konkretnych dzialan, ale i do budowania swojej wlasnej 
natury (istoty). Pomijajl!c juz kwestiy wszechmocy Boga, powstajl! dwa 
zasadnicze problemy: 1) czy da siy wykazac, ze czlowiek faktycznie, 
w swym obecnym stanie, nie posiada absolutnie zadnej natury (jak chce 
Sartre), oraz 2) czy nawet ewentualny jej brak juz dowodzilby w sposob 
niezbity, ze wolnosc ludzka jest a b sol u tn a, niczym nie ograniczona? 

Pierwsza uwaga, jaka siy tutaj nasuwa, dotyczy koniecznosci odroz
nienia a) natury jako pewnego stalego elementu w bycie ludzkim i b) 
natury jako zasady jednoznacznie determinujl!cej konkretne dzialania 
poszczegolnych jednostek. Je:i:eli nawet czlowiek nie musialby posiadae 
natury w sensie drugim, to musi, aby istniee, posiadae natury w sensie 
pierwszym. Nawet dla wszeehmocnego Boga nie byloby mozliwe stworzye 
byt pozbawiony natury w sensie pierwszym, zarazern jednak b¢l!cy 
czlowiekiem. Zniklaby bowiern wowczas wszelka podstawa identyfikacji 
(2;'j okreSlenia tozsamosci czlowieka. 

Je:i:eli jednak czlowiek posiada natury w sensie pierwszym (staly elernen t 
jego bytu czynil!CY go czlowiekiern), to czy byloby zasadne mniern ae, :i:e 
musial jl! z koniecznoSci otrzymae od kogos potymiejszego od siebie? Otoz 
wydaje si y, ze ta natura wlasnie (rzee moma - natura gatunkowa) mogla 
powstae na drodze przypadku bl!di jako wynik skomplikowanych proce
sow ewolucyjnych. Nie rna absolutnie zadnej koniecznoSci, aby jej stworcl! 
mogl bye tylko i wy1l!Cznie Bog. Tu pogll!d Sartre'a zaczyna siy zalamywae. 

PoniewaZ jednak Sartre zaklada, ii wolnose musi bye absolutna alba 
nie b¢zie jej wcale, nie wystarczy zanegowae w czlowieku istnienia natury 
jako jednoznacznie detenninuj~j jego dzialania, . by dowiese istnienia 
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ludzkiej wolnosei; w tym celu trzeba byloby zanegowae rowniez istnienie 
natury gatunkowej (stalego elementu decydujClcego 0 tozsamosci bytu 
i zakresie jego moZliwych dzialan). Ta ostatnia bowiem rowniez jest barierCl 
dla ludzkiej wolnoSci, wszak zamyka przed kaZdym wiele moZliwosci 
(choeiazby mozliwosc swobodnego poruszania si~ w czasie i przestrzeni). 
Absolutnie poj~ta wolnose nie jest wi~c dla czlowieka osiClgalna. Gdyby zas 
czlowiek jCl posiadal, wylduczalaby ona nie tylko bycie stworzonym przez 
Boga (jak chce Sartre), lecz rowniez byeie efektem procesu ewolucji czy 
dzielem przypadku itd. Wolnosci absolutnej przeczy bowiem wszelka 
zaieZnose od jakichkolwiek uwarunkowan zewn~trznych. Posiadalby jCl 
czlov;;'ek tylko wowczas, gdyby kreowal nie tylko swojCl natur~ jako zasad~ 
dzialania, lecz rowniez natur~ gatunkowCl, wszystkie okolicznosci swego 
istnienia i dzialania. Innymi slowy, nie moglby bye w najmniejszym stopniu 
zaieZnym od czegokolwiek poza nim samym, a wi~ nie moglby posiadae 
narzuconej mu struktury ontycznej. MowiClC seisle, musialby bye causa sui, 
wowczas bowiem pod wzg1¢em istnienia, jak i wszystkich cech swego bytu 
bylby zaleZnY jedynie od siebie. Jest jednak oczywiste - choeby w obliczu 
skonczonosci i smiertelnosei Zycia - ze zaden czlowiek nie jest i nie moze 
bye causa sui. Tym samym jednak zaprezentowanCl argumentacj~ Sartre'a 
naieZy uznae za opart'!, na przeslance opisujllcej nie faktycznll (rzeczywistll) 
istot~ czlowieka, lecz wzorzec, jakiemu winien odpowiadae, gdyby na
prawd~ byl wolny. B~dllC causa sui nie moglby bye czyms stworzonym, 
a wi~ w tym sensie jego istnienie i wolnose wykluczalyby istnienie Boga 
jako jego Stworcy. Poniewaz jednak nie jest on causa sui, argumentacja 
Sartre'a upada, w swietle dotychczasowych bowiem rozwaZan mOZna 
sformulowaC nast~pujllq apori~: albo czlowiekowi nalezy przypisae wol
nose ograniczonll (ktora istnieniu Boga nie przeczy ani Go nie wylducza), 
albo wolnose pojlle jako absolutnll (lecz wowczas nie mOZna jej przypisae 
czlowiekowi, a tym samym ponownie brak podstaw do negacji istnienia 
Boga). 

Przyznae trzeba oczywiScie racj~ obroncom omawianej tu argumentacji, 
ze j de Ii wolnym moze bye tylko byt b¢llCY causa sui (czyli ostatecznie 
byt absolutny, Bog), to wszystko, cokolwiek Nim nie jest, nie moze bye 
wolne. Wowczas jednak wolnosei ludzkiej nie zagwarantuje nawet ateizm: 
ani bowiem niewiara w Boga, ani nawet faktyczne Jego nieistnienie (czy 
niemoZliwose istnienia) nie czynill czlowieka causa sui.1J Pozostaje on 
bowiem nadal kruchym, zewszlld zagrozonym i smiertelnym by tern; wi~cej, 
w kaZdej chwili zaleinym w swoim istnieniu od czynnikow zewn~trznych, 
na ktore nie rna wplywu. Tym samym jednak nie rna w nim zadnych 
podstaw bytowych, by realizowala si~ w nim wolnose naprawd~ absolutna. 
Takll posiadae mole tylko byt samoistny, nie stworzony i wieczny. 

1l NiektOrzy uwaiaj't, Ze argumentacja ta upada z racji zbyt szerokiego poj~cia womosci, 
ktOre wlaSciwie moZe obejmowaC wszystko, a sl4d jego znaczenie ulega rozmyciu. Por. F .C. 
Copleston, FilozoFw wspolczema. Badanta "ad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem, 
przet. B. Chwedenczuk, Warszawa 1981, s. 208. 
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• 

KOIICZ4C anali~ argumentacji zaprezentowanej przez Sartre'a naleZy 

stwierdzic, ze nie stanowi ona wystarczaj~cego uzasadnienia dla tezy "Bog 
nie istnieje". Zdanie to nie jest (w swietle przytoczonego rozumowania) ani 
pewne, ani bardziej prawdopodobne niz teza "Bog istnieje" , zarowno 
bowiem poj¢e wolnosci ograniczonej, jak i absolutnej nie kl6ci si~ z ist
nieniem Boga (przy czym trzeba parni~taC, Ze absolutn~ moglby posiadac 
jedynie Bog). JeZeli wi~ ateizm jest stanowiskiem prawdziwym i posiada 
uzasadnienie, tego ostatniego szukae naleZy na innych drogach, Trzeba tez 
zaznaczyc, ze obalenie argumentacji ateisty nie dowodzi automatycznie 
prawdziwoSci teizmu (istnienia Boga). Kwestia ta pozostaje nadal otwarta. 14 

lreneusz Ziemiliski 

IRENEUSZ ZIEMINSKJ, Uf. 1965, absolwent mozofli KUL, asystent w ZakJadzie 
Filozofli Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Publikowal m.in. w "Zna
ku", "Logosie i Ethosie", "Tygodniku Powszechnym" i "Wi~zi" . 

• 4 Artylrut ten jest fragmentem wi~kszej cato~ zatytutowanej Alelzm a racjona/nosc wiary, 
w kt6rc;j analizie poddaje si~ argumentacje tak za istnieniem, jak i przeciwko istnieniu Boga. 



KS. TOMASZ ~CLAWSKI 

"NEMO CONTRA DEUM 

NISI DEUS IPSE" 


CZY ATEIZM JEST BLIZNIACZYM BRATEM WIARY? 

Bog jest symbolem naszej nieskonczonej zdolnoSci kochania. Mowa tu 
o czyms, 0 czym teologia prawie jui: nie odwai:a sill mowi6, poniewai: 
nastawila sill na to, co Bog nam daje, przynosi, przyrzeka lub czego nam 
odmawia; mowa 0 miloSci do Boga, jednaki:e do takiego, ktory nie jest czyms 
gotowym ponad nami, ale jak wszystko, co kochamy, dopiero sill staje. l 

Przytaczam te slowa jako wprowadzenie do tego rozwazania, poniewaZ 
ukazuj~ one w symbolicmym skrocie istotne wymiary problemu, ktory 
sobie tu stawiam. Jest to wypowiedz teologa i zarazem wypowiedz 0 teolo
gii. Jest to wi~ wypowiedz teologiczna, ale jej punktem wyjscia jest slowo, 
ktore w ustach teologa brzmi niepokoj~co - "Bog jest symbolem naszej 
nieskonczonej zdolnosci kochania". Prawie nie moma powstrzymae si~ od 
pytania: Czy t y I k 0 symbolem? I czy naprawd~ symbolem czegos, co 
w istocie jest n as z e - choeby to miala bye "nasza nieskonczona zdolnose 
kochania"? 0 jakim Bogu tu mowa? Czy jest to jeszcze Bog chrzescijan
skiej teologii, czy moZe juz tylko prome imi~ Boga, wypowiadane z per
spektywy postchrzeScijanskiego ateizmu (ktory z takich czy innych wzgl~
dow zachowuje jeszcze sztafaz tradycyjnego j~zyka wiary)? Otoz pytanie 
o "Boga ateistow" wydaje mi si~ dobr~ okazj~ do przyjrzenia si~ rowniez 
Zroolu i znaczeniu takich w~tpliwoSci - to maczy do przyjrzenia si~ 
wyzwaniu ateizmu jako wewn~trznemu, a nie tylko zewn~trznemu 
problemowi chrzdcijanskiej wiary i teologii. 

1 Dorothee Solie, Leiden, Stuttgart 1973, s. 117. 
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• Wyjasoieoia wst~pne 

Haslo "Bog ateistow" moma zrozumiee na dwa zasadniczo rozne 
sposoby. Moma mianowicie zapytae, jakiego to Boga ateisci odrzucaj4 i, 
konsekwentnie, jaJd powinien czy nawet musi bye w ich oczach Bog, zeby 
zostal odrzucony. Moma tez wtedy si~ zastanawiae, jak bardzo ateista 
potrzebuje (odrzucanego) Boga, tworZ<j,c lub tylko uswiadamiaj4c sobie 
obraz swiata i siebie samego. lednak kto w ten sposob pyta 0 "Boga 
ateistow", a sam pozostaje przy tym czlowiekiem wierz4cym, odczuwa 
stosunkowo latwo pokus~ wykazania, :i:e ten odrzucony przez ateistow Bog 
nie jest Bogiem prawdziwym, :i:e z :i:ywym Bogiem Objawienia nie rna wiele 
lub nawet nic wspolnego. Tak rzeczywiscie mo:i:e bye i zazwyczaj pewnie 
tak bywa, a jednak ~ drog~ wol~ teraz uznae za pokus~ i nie chcialbym na 
ni4 wchodzie. Pytanie 0 "Boga ateistow" moma bowiem zrozumiee taue 
inaczej. Jak pokazuj4 przytocwne na wst~pie slowa Dorothee Solle (a nie 
jest to przyklad odosobniony), S4 mysliciele i teologowie chrzescijanscy, 
ktorym moma postawie zarzut ukrytego lub nawet jawnego ateizmu - nie 
z powodu jednoznacznej negacji Boga, ale dlatego, :i:e tak r ad y k a In i e 
in aczej mowi4 0 Bogu, tak zasadniczo zmieniaj4 istotne elementy trady
cyjnego j~zyka i wyobra:i:enia 0 Bogu, ze skutJdem wydaje si~ ateistyczne 
odrzucenie Boga albo przynajmniej tego, "co wszyscy nazywaj4 Bogiem". 
Sami oni niekoniecznie uznaj4 si~ za ateistow - jesli zas nawet mowi4 
o swoim ateizmie, S4 gotowi uznae go za istotny element chrzescijanstwa 
jako dziejowego "kresu religii" : za brata bliiniaczego wiary w Chrystusa 
ukrzyzowanego. 2 Ten ateizm moma nazwae "ateizmem w imi~ Boga 
samego" - bowiem postypuje on konsekwentnie za niepokoj4C4 intuiCj4, 
ktorej Goethe dal wyraz w slowach: "nemo contra deum nisi deus ipse" 
- "sam tylko Bog, przeciwko BOgu".3 

Chcialbym zatem w tym rozwazaniu pojsc t4 wlasnie drug4 drog4 
i zapytac 0 znaczenie tego rodzaju paradoksalnego "ateizmu w imi~ Boga 
samego" dla chrzdcijansJdej wiary i teologii dzisiaj. Posluz~ si~ w tym celu 
najpierw Jdlkoma przykladami. Wybieram wypowiedzi stosunkowo rome 
i da\eJde od siebie nawzajem, a zarazem mimo wszystkich romic ostatecz
nie zbieme w wymowie. Moj wlasny komentarz ogranicz~ do minimum 
- sprobuj~ jedynie na koncu zarysowae pewien bardzo wstypny wniosek . 

• Kilka (oieco dowolnie wybranycb) przyklad6w 

Si~gam najpierw do Miguela de Unamuno. Sposob myslenia, a przede 
wszystkim perspektywa i sposob stawiania pytan, z ktorym spotykamy si~ 
w jego glownym dziele 0 poczuciu tragicznosci zycia wsr6d ludzi i wsr6d 
narod6w, wydaje mi si~ dobrym przykladem pocZ<j,tkow dokonuj4cego si~ 
w naszym stuleciu istotnego przesuni~a centrum pytania 0 Boga. Szcze

1 Por. Eberhard Jiinge~ Gott als Geheimnis der Well. Zur Begrtindrmg der Theologle des 
Gekreuziglen 1m Slreit zwischen Theismus und Alheismus, Tiibingen 1977, s. 135. 

l Johann Wolfgang von Goethe, Dlchlung und Wahrheil. Ks. 20. 
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g61na, osobista i nie do kOlica systematyczna mysl Unamuno wyprzedza 
i zapowiada pytania, kt6re teologowie (przynajroniej niekt6rzy) mieli wyrai
niej i bardziej systematycznie postawic dopiero kilkadziesi(!t lat pomiej: 

W gruncie rzeczy na jedno wychodzi, czy powiemy, ie Bog wieeznie tworzy 
rzeczy, czy tez, ze rzeczy wiecznie tworz~ Boga. Wiara w Boga osobowego 
i duchowego opiera sill na wierze w nas~ wlasn~ osobowose i duehowose ( ... ) 
Ta personalizaeja wszystkiego, calego uniwersurn, ku ktorej wynosi nas 
milose, to wsp6!ezueie naleiy do jednej osoby, ktora obejmuje i zawiera 
w sobie wszystkie te Iiezne osoby, ktore sill na ni~ skladaj~. Tylko w ten jeden 
sposob moma uniwersurn nadae celowose: daj~e mu Swiadornose. Tam 
bowiem, gdzie nie ma Swiadomosci, nie rna tez celowosci, ktora zaklada 
przeciez Swiadomy zamiar.4 

I dalej: 

To szalone poz~anie nadania uniwersum celowosci, uezynienia go swiado
mym i osobowym, doprowadzilo nas do wiary w Boga, do pragnienia, by 
Bog byl, jednym slowem, do stworzenia Boga. Tak, do stworzenia! Co, 
dodajmy, nie powinno gorszye nawet najpobomiejszego teisty. Bowiem 
wierzyc w Boga to w pewien sposob Go stwarzae; nawet jclli to On przedtem 
nas stworzyl. To On nieustannie stwarza w nas siebie samego. S 

A w koncu: 

Stworzylismy Boga, aby uratowae uniwersurn przed nieosci~, bowiem to, co 
nie jest swiadomosci~, i to Swiadomosci~ wieczn~, swiadom~ swojej wieczno
sci i wiecznie swiadom~, nie jest niezym wi~j, jak tylko pozorem. Jedyn~ 
prawdziw~ realnoSci~ jest to, co ezuje, cierpi, wsp61czuje, koeha i dyszy 
pragnieniem - to jest swiadomosc; jedyn~ su bstanejalnosei~ jest swiadomose. 
Potrzebujemy Boga, aby uratowae swiadomose; potrzebujemy nie po to, by 
myslee 0 egzysteneji, ale by j~ przeiywae; nie po to, by wiedziee, sk~ i jak 
jest, ale po to, by ezue, ku czemu jest. Milose jest niedorzecznoscill, jeSIi nie 
rna Boga. 6 

Po przykiad drugi si~gam daleko i zarazem niedaleko. Daleko w sensie 
geograficznym i stylistycznym, niedaleko jeSli chodzi 0 kulturowe i fIlozoficz
ne tio ponizszej wypowiedzi, 0 to, co przykuwa uwag~ jej autora, i 0 istot~ 
niepokoju, kt6ry dochodzi tu do glosu. Do tego tekstu odwolywalem si~ 
jui na innym roiejscu. 7 Chodzi 0 utrzymane w konwencji snu opowiadanie 
Karla Capka 0 odbywaj(!cym si~ w zaswiatach posmiertnym s(!dzie nad 
wielokrotnym morderc(!. S(!dz(! ludzie. B6g jest tu tylko swiadkiem: 

Bog i Kugler zostali na sali s~owej: "Co to za jedni?" pytal Kugler 
pokazuj~c glow~ na odehodz~cyeh. "Ludzie, jak ty", rzekl Bog. "Byli na 

4 "Miguel de Unamuno, Del sentimento tragico de la vida en los hombres y en los pueblos, 
Selecciones Austral- Madrid 1980, s. 140 i 142. Wydanie polskie: 0 poezueiu tragicznosei iyeifl 
wfrOd ludzi i narod6w, przel. Henryk Wofniakowski, Krak6w-Wroclaw 1984. 

S Tami.e, s. 143. 
o Tami.e, s. 144. 
7 Por. Tomasz W~ctawski, Rekolekcje z Karlem Capkiem. Dzien trzeel.· sprawy ostateczne 

- da s~ fyi!, "Znak" 462 (11) 1993, s. 105-108. 
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Swiecie s¢ziami, to sqrlzll i tutaj." Kugler przygryzal palce. "MySla!em ... 
mianowicie, w gruncie rzeczy 0 to mi nie chodzi!o, ale ... spodziewa!bym si~, 
i:e sqrlzic b¢zie pan, jako... jako.. . " "Jako Bog" dokonczy! wielki starzec. 
"Ale na tym to w!amie polega, wiesz? Poniewaz wszystko wiem, zupelnie nie 
mog~ slldzic. To si~ nie da. A wiesz, leto cill wtedy wyda!?" "Nie wiem", rzek! 
Kugler zdziwiony. "Lucka, kelnerka; wyda!a ci~ z zazdrosci." "Przepra
szam", oSmielil si~ Kugler, "ale pan zapomnial, ze zastrzeli!em w Chicago 
tego nicporua Teddy'ego". "Ale gdzie tam", odpowiedzia! Bog, "ten si~ 
z tego wyliza! i zyje do dzis. Ja wiem, ze to jest donosiciel; ale, czlowieku, 
poza tym to jest poczciwota i strasznie kocha dzieci . Nigdy nie mysl, i:e 
letokolwiek jest tak zupelnie nicpon." "Dlaczego w!asciwie pan... dlaczego 
Ty, Boze, nie sqrlzisz sam?" pytal Kugler w zamysleniu. "Dlatego, i:e 
wszystko wiem. Gdyby s¢ziowie wiedzieli wszystko, ale zupelnie wszystko, 
tez by rue mogli Slldzic; tylko by wszystko rozumieli, az by ich od tego bola!o 
serce. Jak mia!bym sqrlzic? S¢ziowie wiedzll tylko 0 twoich przest~stwach; 
ale ja wiem 0 tobie wszystko. Wszystko, Kuglerze. I dlatego nie mog~ ci~ 
sqrlzic." "A dJaczego w takim razie slj,dZll... ci ludzie ... takze w niebie?" "Bo 
cz!owiek nalezy do czlowieka. Ja jestem, jak widzisz, tyJko swiadkiem; ale 
o karze, wiesz, 0 karze decydujlliudzie - takze w niebie. Wierz mi, Kuglerze, 
to jest w porzlldku; ludzie nie zaslugujll na innll sprawiedliwosc niz ludzka." 
W tym momencie sqrl wroci! z narady i przewodnicZllcy Ostatniego Sk!adu 
S¢ziowskiego orzek! mocnym glosem: ,,Kugler Ferdynand zostaje skazany 
za dziewi\ICiokrotnll zbrodni~ umyslnego morderstwa, zabojstwa i rabunku, 
za przest~pstwo recydywy, za nieuprawnione noszenie broni i za kradziez roz 
na dozywotnill kar~ piek!a. Kara nastllPi natychmiast. PrOSZ\!, nastwoy 
przypadek. Czy jest tu oskarzony Machat Franciszek?" 

Przytaczam ten tekst, poniewaz, mimo tradycyjnej wyobrainiowej 
scenerii, kwestionuje on klasyczny obraz Boga, ale zarazem pokazuje 
eow6d, dla kt6rego to czyni, i - jak cale literacko-fiIozoficzne dzielo 
Capka - zarys innego moZliwego obrazu. Stawiaj'l,c pytanie 0 Boga jako 
pytanie 0 Zycie czlowieka, Capek przedstawia bowiem w celnym skr6cie 
bezsilnosc i ukryte aporie Idasycznego wyobraZenia 0 Bogu. Dlaczego to 
czyni? Czy jest to jedynie nast{:pstwo i wyraz zalamania si{: pewnego dot'l,d 
w miar{: powszechnie przyjmowanego obrazu swiata? Czy moZe cos wi{:Cej? 
M am wrazenie, ze istotny pow6d jest ten sam, z kt6rym spotkalismy si{: juz 
u Miguela de Unamuno: chodzi 0 realnosc Zycia czlowieka jako istoty 
czuj'l,cej i swiadomej - wobec Boga; i chodzi zarazem 0 to, czym reaJnosc 
Boga jest wobec realnosci zycia tego oto czlowieka. W ten spos6b ta 
opowiedziana tak (z pozoru) Iekkim tonem historia dotyka jednego z naj
trudniejszych i najbardziej obolalych miejsc historii mysli chrzescijanskiej. 

Przyklad trzeci pokazuje nieco dokladniej korzen problemu. Raz jesz
cze Dorothee Solle: 

W j\!zyku mitu moiDa by!o powiedziec, ze Bog otrze wszelkll lz\!. To jest 
j~zyk, ktory przemawia w imi\! prawdy ludzi, ktorych oszukalo ich w!asne 
iycie. Tak przemawia j\!zyk rnilosci nie dajlj,cej si\! pocieszyc. Ten j\!zyk rnitu 
objaSniano w ramach metafizycznego obrazu swiata, odwolujllc si\! do 
podwojnej przestrzeni i czasu [ten i tamten swiat -. przyp. TW]. Skoro zas 
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takie objaSnienie stalo si~ niemoiliwe albo skoro ono JUZ nic nie maczy 
i skoro jego pociecha - dalszego iycia i ponownego spotkania - nikogo juz 
nie moze pocieszye, naleiy zapytae, czy istnieje inne objaSnienie tego, co 
obiecywal j~yk metafizyki. Zdanie "Nie rna obcego cierpienia" wskazuje 
w kierunku pehlego objaSnienia tego, co kiedys ukazywano w schemacie 
"dwu Swiat6w". Bog nie jest obClj, moc!!, ale tym, co wydarza si~ mi~dzy 
ludZmi.B 

I na innym miejscu: 

Zdolnose do nieustawania w milosci zaleiy od wiary w Boga, jeSli rozumiemy 
przez nill, ze waSe Swiata nie jest bezsensowna, pr6ina, przypadkowa 
i oboj~a wobec czlowieka, ale i:e jest dla niego.9 

PrzybliZylismy si~ w ten sposob do miejsca, na k:torym radykalne 
pytanie 0 Boga pojawia si~ we wspolczesnej teologii systematycznej. 
Sprawa jest niewl!tpliwie zlozona. W ramach tej wypowiedzi rue wydaje mi 
si~ moZliwe ruc wi~j, jak tyJko zasygnalizowanie jej najwa.i:niejszych 
aspektow z pomoq kolejnych dwu przykladow. Odwolam si~ najpierw do 
glownych tez Eberharda Jiingela z jego podstawowego dziela pod pro
gramowym tytulem Bog jako tajemnica fwiata 10, a nast~pnie do wa.i:nej 
proby systematyzacji naszego problemu podj~tej przez Eugena Bisera ll• 

010 zwi~zle streszczenie najwa.i:niejszych tez Jiingela: 

1. Nie mozemy sier godzie z bezbomym poj~em Boga, ktore przedstawia Go 
tak, jakby by! On sob!! juz zawsze bez swiata i bez czlowieka, jako istota 
najwyisza i doskonala absolutnie niezalema od swiata, niezrnienna i niezdol
na do cierpienia. To poj~cie jest bezboine z dwu powod6w: poniewaZ jest 
pojcrciem fIlozoficznym (to maczy skonstruowanym przez nas) i poniewaz 
poza wiar!! nie moma spotkae Boga. 
2. Stlld koniecmym momentem teologii musi bye ateistycme odrzucenie 
takiego poj~ia Boga: ateizm w tym znaczeniu jest bratem bliiniaczym 
chrzescijanskiej wiary. 
3. Jesli jednak nie chcemy myslee 0 Bogu jako 0 doskonalej, koniecmej 
i zupehlie suwerennej istocie, ktora dopiero nast~nie kocha czlowieka tak, i:e 
ta milose jest czyms innym, dodanym do tej istoty (nie musi bye, to maczy 
mogloby jej nie bye i Bog pozostalby Bogiem), to trzeba 0 Nim myslee jako 
o istocie miloSci. Oznacza to takie rozumienie samoudzielania sier Boga 
stworzeniu, i:e Bog sam caly jest tym samoudzielaniem, ktOrego celem 
i zarniarem jest "zycie Swiata", to, by "czlowiek staI sier czlowiekiem" 
i zarazem by "Bog byl Bogiem". 
4. Bog nie chce stae sier sob!! bez podleglego Smierci czlowieka: dlatego 
utoisarnil si~ z umarlym Jezusem i w ten sposob ukazal i okreslil siebie jako 
iycie, ktore, przyjmuj!!c siniere i przemijalnose, przezwycicrZa je tym samym. 
Tak wlaSnie spotykaj!! sier w jednym wydarzeniu miloSci Boi:e bycie czlowie
kiem i konsekwentnie smiere Boga z ludzkim stawaniem sier czlowiekiem. 

• Dorothee Solie, dz. cyt., s. 21l. 
• Tamie, s. 192. 

,. Eberhard Jungel, Goll als Geheimnis der Welt, dz. cyt.. passim. 
11 Eugen Biser byl naste>CII Romano Guardiniego i Karla Rahnera oa monacbijslciej 

katedrze .. Swiatopoglllrlu ChrzeScijanskiego". 
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5. Specyficznie chrzescijanskie doowiadczenie Smierci Boga na krzyiu jako 
punkt wyjScia rnyslenia 0 Bogu sprawia, Ze rnoma pomyslec Go jako Milosc, 
ktora tworzy tak wlasnie tworczo milujqcego (Bog Ojciec), dalej jako milosc, 
ktora w lezusie objawia si~ jako tajernnica przyjmuj~ca i przezwyci~i:aj~ca 
Smierc (Bog Syn) i jako milosc, ktora wydarza si~ w wierze czIoVvieka w t~ 
tajemnic~ oraz w coraz bardziej ludzkiej historii czlowieka (Bog Duch, 
wydarzenie rnilosci). Bog sam jest wi~ histori~ rnilosci. Nie jest On metafIzycz
nie najwyZszym Bytem, ale Dziejarni: "Bycie Boga, Wydarzenie MiloSci jest 
i pozostaje w Przyjsciu, ku ktorernu zwraca si~ chrzeScijailska nadzieja." 
6. Sum~ Objawienia Boga jest d1a chrzescijanstwa slowo sw. lana "Bog jest 
rniloscj~" (I 1 4, 8). 

Jak latwo zauwaZye nawet na podstawie tak zwi~zlego streszczenia 
mysli Jiingela, jest on zdecydowanym antymetafizykiem, przynajmniej 
wed lug standardow metafizyki ldasycznej. Nie jest w tym bynajmniej 
odosobniony - zwlaszcza na terenie dwudziestowiecznej teologii ewangelic
kiej .12 Czy jednak jest antymetafizykiem radykalnym i zupelnym? Inaczej 
mowil!c, czy za odrzuceniem ldasycznych poj~ ftlozofii Boga stoi rzeczywi
Scie odrzucenie Boga - co zarzucali Jiinglowi niektorzy krytycy?13 Jestem 
przekonany, ie nie - a zarazem zdaj~ sobie sprawt;: z tego, jak trudno to 
wykazae. Rzecz bowiem w tym, ie razem z ldasycznymi poj¢ami mysli 
o Bogu odrzuca si~ rowniei pewien porzlj,dek widzenia, w ktorym, czy moie 
raczej wobec ktorego byly one w ogole moi:liwe. To sarno przeciei zdarzylo 
si~ autorom wczesniej przedstawionych przykladow - i wielu innym, ktorych 
oni tu gorzej lub lepiej reprezentujl!. Moina pytae, czy odrzucenie takie jest 
uprawnione. Rzecz jednak w tym, i:e one sit;: faktycznie dokonalo, czy 
chcemy tego czy nie, i:e dokonalo sit;: w mysleniu powainym, b¢l!cym 
odbiciem rzeczywistego doswiadczenia wielu wspolczesnych - i i:e wobec 
tego (powiem to nieco skrotowo) musimy teraz nauczye sit;: z tym iye. 

Eugen Biser, ktorego mysl chcialbym teraz z kolei przywolae, pokazuje, 
dlaczego dotychczasowy rozwoj teologii chrzescijanskiej nieuchronnie pro
wadzil do takiego wlasnie odrzucenia - to znaczy w istocie do odkrycia 
przez teologi~ jej wlasnych aporii. Komentujl!c slowa Goetbego, umiesz
czone w tytule tych rozwaian, napisal: 

Jesli patrzymy wedlug tradycyjnych wyobraien, [Goethe] oddalil w ten 
sposob Boga od swiata i zarazem Go do swiata zbliiyl. Oddalil Go, bo obraz 
Boga, zabarwiony cieniern demonii, wyramie ciemnieje. Ale zarazem Go 
przybliiyl, bo Bogjest odt~ obci~ony najci~:i:sz~ hipotek~ lego swiata. Jesli 
przeciw Bogu nie staje nikt inny, jak tylko On sam, wledy takie ateistyczne 
odrzucenie Boga rna ostateczne oparcie w Nirn samym. Jest one pierwotnie 
uwarunkowane nie antropologicznie ezy kosmologieznie, ale teologicznie. 14 

12 To antymetafizyczne nastawienie systematycznej teoJogii ewangelickiej w naszym stuleciu 
doskonale (I krytycznie) prezentuje sam Hingel we wspomnianym swoim g/6woym dziele. 

13 Por. Ludger Oeing-Hanholf, Die Krise des Gottesbegriffes. ThQ. 159 (! 979), s. 293 nn. 
14 Eugen Biser, Atheismus WId Theoiogie, w: Die Frage flach Gott, J. Ratzinger (wyd.), QD 56, 

Freiburg i. Br. 1973, s. 94. 
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Biser wskazuje Dast~pnie na trzy aporie Idasycznej spekulacji teologicznej: 
absolutu, kontyngencji i posrednictwa, ktore sl!, w istocie odpowiedzialne 
za tald stan rzeczy. Oto streszczenie jego wywodu: 

I. Kto mysli 0 "absolutnie konieeznym", wpada w wir idei, ktora wci~ga 
w siebie eal~ realnosc - a mysl~ce Ja w najiepszym razie pozostawiajako "to, 
co zostalo ze Swiata". Wiedzie tl;dy Diew~tpliwie mocna droga do Absolutu, 
ale ju:i: Die z powrotem od niego do Swiata rzeczy uwarunkowanyeh. Trudno 
si~ dziwic, :i:e fIlozofia poheglowska w takiej mierze, w jakiej uswiadamiala 
sobie skryt~ negatywnosc heglowsldego poj~cia rzeczywistosci skonczonej, 
odrzucala mysl 0 tym, co boslde i absoiutne, by moe uratowac to, co 
skonezone, jako dane pozytywnie.15 

2. W Die rnniej trudne polo:i:eDie wprowadza mysl teologicznll poj~cie kon
tyngeneji Swiata. Oczekiwanie, :i:e Swiat pomyslany od strony Boga jako Jego 
skonezone odbieie pozwoli rozpoznac pebly blask Absolutu, w spotkaniu 
z konkretnym Swiatem zostaje gruntownie zawiedzione. Na swiat ani Die 
pada przemieniajllCY biask wspanialoSci Boga, ani te:i: Die rozblyska on [swiat] 
wlasnym Swiatlem. Przyczynll taldego zawodu jest sehemat myslowy, wedlug 
ktorego teologia tlumaczy odniesienie Stworey do stworzenia. Billd too 
w samej zasadzie. To, co jawi si~ spojrzeniu teologieznemu, jest jedynie 
cieniem rzueanym przez Boga, ale ju:i: Die tym, na co pada ow cien. 
Teologiezne poj~cie swiata jest zatem naznaezone wyra:i:oym akosmizmem, 
ktory nast~nie z nieuehronn~ konsekwenejll prowadzi przez "sekularyzaejf' 
do ateizmu, i trendu tego nie jest w stanie zatrzymac tak:i:e odpowiedz 
w postaci "teologii rzeczywistosei ziemskieh". Przede wszystkim zas takie 
poj~e odniesienia Boga do stworzenia Die mo:i:e sprostac powadze Krzy:i:a 
i smierci. l~ 

3. Probierzem teologii jest antropologia - to przez ni~ ukazuje sit( jedno
znacznie, co mysl teologiezna osi~ga, a w ezym zawodzi. Jesli wit(e (wy
ehodz~e od biblijnego slowa 0 stworzeDiu ezlowieka na obraz Boga) inter
pretujemy ezlowieka jako ,,malego Boga", zredukowanego do wymiarow 
skonezonej egzysteneji, decyduj~ee pytanie 0 ezlowieczenstwo czlowieka, 
o jego prawo do wlasnego :i:yeia i jego autonomit( pozostaje otwarte. 17 

Miejseem podobienstwa ezlowieka do Boga jest wedlug interpretaeji augus
tynskiej to, co odro:i:nia ezlowieka od innyeh istot :i:ywyeh: jego rozum. Stlld 
jednak argumentaeja prowadzi do trzeciej i naJbardziej fatalnej aporii mySli 
teologieznej: przez posiadanie rozumu czlowiek jest Die tylko podobny do 
Boga, ale rna udzial w Bo:i:ym istnieniu. Przyznano mu wielkosc, ktOra go 
przygniotla, :i:eby nie powiedziec unicestwila. Prowadzi to w konsekweneji do 

" TamZe, s. 108. Biser pokazuje dalej, Ze aporia ta prowadzi konsekwentnie do negacji 
podw6jnej: najpierw do negacji swiata (rozumianego jedynie jako moment samourzeczywist
niania si~ Boga), a nast~nie do negacji Boga, skoro On bez swiata nie moZe bye Bogiem, lamie, 
s. 	109. 

10 TamZe, s. 109 on. 
17 Tak interpretuje tajernni~ czlowieka wprost np. Mikolaj Kuzailczyk: "Czlowiek jest 

Bogiern, chociai: nie w sensie absolutnym, poniewaz jest wiaSnie czlowiekiem; kr6tko: to ludzki 
Bog" (De coniec/uris, II, c. 14); por. Biser, lamze, s. 11 J. Biser kwestionuje zresztil- powolujilc 
si~ na wyniki wsp6lczesnej egzegezy - niefrasobliwo.§e, z jakll interpretowRno biblijne slowo 
o podobienstwie czlowieka do Baga. Rdz 1, 26 wed lug dzisiejszego rozeznania ukazuje nie tyle 
"sk~" i ,jak" ludzkiego istnienia, ale raczej jego "ku czernu" - jako obraz i podobienstwa Boga 
czlowiek jest wyniesiony ponad reszt~ stworzen i whlczony w krilg Bozej przyjaini i synostwa. 

http:otwarte.17
http:pozytywnie.15
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znieksztalcenia interpretacji teologicznej tak kluczowych poj~c biblijoych jak 
objawieoie i laska. Wprawdzie proklamowane przez chrzeScijaIiskie or¢zie 
zbawienia "descendit de cae/is" pozostaje przedmiotern wiary, ale rue zostaje 
wprowadzooe w teologicme poj~cie Boga w taki sposob, i:eby taki:e spekula
tywnie otwado je oa crlowieka i Swiat. Is 

Biser proponuje jako wyjscie z tak odkrytych aporii kJasycmego 
myslenia teologicznego - podobnie zreszt~ jak Jiingel - zdecydowane 
oparcie mysli teologicznej na rzeczywistosci slowa. Teologia oparta na 
rzeczywistosci slowa jako swojej zasadzie fundamentalnej: 

dostaje si~ miaoowicie pod wplyw trojakiego zwrotu, ktorym zawsze obj~te 
jest slowo, taki:e slowo czysto ludzkie: zwrotu ku innernu, ku swiatu i ku Ty 
( ... ) Najbardziej wlasoa kornpeteocja slowa zaczyna si~ tam, gdzie kOIlczy si~ 
kornpetencja rnySleoia: wobec wi~j i mniej stawania si~, wobec przypad
kowosci historii i zarazern wobec urzeczywistniaj~j si~ w historii osoby ( ... ) 
Nie potrzeba przypominac, i:e dotyczy to taki:e slowa Objawienia, skoro nie 
rnowi 000 0 abstrakcyjoych stanach rzeczy, ale 0 drodze Boga przez histori~. 
Teologia, ktora konsekweotnie opiera si~ oa slowie, rna dlatego jui: za sobll 
aporie czystej spekulacji. Swiat widziany w zwierciadle Slowa nie jest mniej 
Boi:y nii: Swiat spekulatywnej kosmologii. Ma jedoak w porownaniu z tam
tym nierownie wi~kszll wlasnll wag~ - rnogll si~ wtedy ujawnic jego oajbar
dziej wlasne i pierwotne rno:i:liwosci, i koosekwentnie mogll go tei: wtedy 
zaciernoiac jego wlasne sprzecznosci. Ale wlasnie tak jest tei: przestrzenilJ, 
pierwotnego, a nie najpierw zalozooego wst~nie w fakcie stworzenia, samou
dzielania si~ Boga, przestrzeIDll, w ktorej Bog tak wchodzi w histori~ 
ludzkosci, ze okazuje si~ ona historill Boga z ludZmi.I9 

• Co dalej? 

Czy te przyldadowe sygnaly - ukazuj~ce zarowno problem, jak tez 
przynajmniej wstt;pnie propozycje jego rozwi~zania - wystarc~, bysmy 
zdali sobie sprawt; z istoty trudnosci, ktore przed teologi~ stawia spotkanie 
z ateizmem - nie tyle jako wyzwaniem zewnt;trznym, ale takZe jako jej 
wlasnym wewnt;trznym problemem i przynajmniej po czt;sci jej klt;sk~? 
Jasne, ze staj~c wobec tego wyzwania razem z auto rami przytoczonych tu 
prob, stajemy zarazem wobec wielkiego niebezpieczenstwa. Czy powiedze
nie, ze jedynym miejscem, na ktorym moma spotkac Boga, jest Zycie 
i slowo (a zatem historia) czlowieka, nie jest niebezpieczne albo nawet 
grome? Z pewnosci~ jest. Czy jednak to nie Bog sam wydaje sit; temu 
niebezpieczenstwu i grozie, lciedy caly jest zyciem i slowem tego oto 
czlowieka: Jezusa z Nazaretu? 

Wobec zakwestionowania miejsca i roli klasycznej metafizyki i propono
wanego przez ni~ porz~dku wid zenia rzeczy (takZe i przede wszystkim 
w teologii) podnoszono szereg powamych zastrzezen.20 Zastrzezenia te s~ 

I. Tamie, s. Ilion. 
I. Tamie, s. 114 o. 

10 Por. op. artykuly zebraoe w "Theologjsches Jabrbucb", Leip~g 1982, s. 15-124, a zwiasz

http:zastrzezen.20
http:ludZmi.I9
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jednak zrozumiale tylko tak dlugo, jak dlugo alternatywlj, dla zakwes
tionowanego sposobu m6wienia 0 Bogu, czlowieku i swiecie wydaje si~ 
beznadziejne "witrzienie tej (czysto swiatowej) rzeczywistosci". Tak jednak 
z pewnoscilj, ani bye nie musi, ani rzeczywiscie nie jest. W kruchosci slowa 
i przypadkach ludzkiego Zycia Slj, ukryte i odkrywajlj, sitr moZliwoSci 
i obietnice wi~ksze i nier6wnie bogatsze nii to, co (na poz6r) tracimy, ale 
tei - powt6rzmy to za Biserem - rzeczywiste sprzecznosci. To, co dokonalo 
si~ i dokonuje w teologii ostatnich dziesitrcioleci, wydaje mi si~ niepokojlj,
cym potwierdzeniem koniecznosci 0 wiele bardziej zdecydowanego i od
wamego zmierzenia sitr z pytaniami, na kt6re staralem si~ tu wskazae. 

Jak to powiedzial Unamuno? "Potrzebujemy Boga nie po to, by myslee 
o egzystencji, ale by jlj, przeZywae; nie po to, by wiedziee sklj,d i jak jest, ale 
po to, by czue, ku czemu jest." 

Ks. Tomasz W~claHlski 

KS. TOMASZ W~CLAWSKI, ur. 1952, prof. dr hab. teo1ogii fundamentalnej, 
rektor Ar.cybiskupiego Serninarium Duchownego w Poznaniu. Wydal: Obecnosc 
i spotkanie (1981), Zwischen Sprache und Schweigen. Eine Erorterong der theologi
schen Apophase in Gespriich mit Vladimir N. Lossky und Martin Heidegger (1983), 
Elementy chrystologii (1988), Gdzie jest Bog? (1992). Wkrotce nakladem Wydawnic
twa Znak ukaie siv Wsp61ny swiat religii. 

cza przedruk cytowanego wyi.ej: Ludger Oeing-HanholT, Dk Krise des GOllesbegrijjes, 
s.92-112. 
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PROTOKOLY 

M~DRC6w NOWEJ ERY 


o "CHRZESCIJANSKIEJ" KRYTYCE 
SWIATOPOGLl\DU "WODNlKA" 

Annie Galdowej 

Ksi~zki, broszury, artykuly, audycje radiowe i programy telewizyjne, 
ktore - czy to z "ducha" czy tez tylko z "Iitery" moglyby zostac okreslone 
jako przynaieine do wielow~tkowego i niemal nie daj~cego si~ uchwycic 
poznawczo Ruchu Nowej Ery (New Age Movement - dalej NAM) - staly 
si~ ostatnio - czy chcemy tego, czy nie - trwalym skladnikiem naszej 
rzeczywistosci kUlturowej. Nawet jeieli ograniczymy si~ do samego tylko 
rynku wydawniczego, wyrainie widac, iZ pion ostatnich paru lat jest 
niezwykle obfity. Mamy wi~c, z jednej strony, do czynienia z coraz to 
wi~ksz~ liczb~ publikacji (przede wszystkim trumaczen), autorstwa czolo
wych "ideologow", teoretykow i praktykow NAM, a takZe przedstawicieli 
odmiennych orientacji intelektuainych i duchowych, ktorzy jednak - jak 
chocby znani duchowni katoliccy, na przyklad, Bede Griffiths, Thomas 
Merton, Anthony de Mello czy Pierre Teilhard de Chardin - zostali, 
z roznych powodow i nie zawsze srusznie, uznani za sympatykow, prekur
sorow czy tez wr~cz zwolennikow tego kontrowersyjnego "ruchu" . W pub
likacjach tych, przynaleinych do bardziej ambitnej odmiany New Age 
(okreslanej niekiedy jako: "Nowa Nauka", "Nowy Paradygmat", "Nowe 
Myslenie", etc.), probuje si~, nierzadko w pogl~biony intelektualnie sposob 
- choc stanowczo nie jest to regul~ - przedstawic roinorodne idee, ktore 
w mniejszym b~dz wi~kszym stopniu wyznaczaj~ swiatopog1~d zwolen
nikow "Nowej Swiadomosci".1 

1 Jeteli chodzi 0 katoliclcie ksillzlci, w lctorych autorzy, W spos6b zamierzony czy tez rue, 
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Z drugiej zas strony, mamy do czynienia z ogromn~ liczb~ publikacji 
o charakterze komercyjnym i popularnym, publikacji 0 zazwyczaj okultys
tycznym i skrajnie irracjonalnym wydZwi~ku. Trzeba w tym miejscu 
wyrainie podkreSlie, Ze glowni teoretycy bardziej wyrafinowanych od
lamow NAM zazwyczaj lekcewai:~ tego typu publikacje, uwai:aj~c je, 
w najlepszym przypadku, za populame czy wr~cz zwyrodniale formy 
okultyzmu - i z cal~ stanowczosci~ odcinaj~ si~ od gloszonych w nich tez. 2 

Nie oznacza to jednak wcale, iz te "bardziej wyrafmowane" postaci 
swiatopogl~u Nowej Ery zawsze i wyrainie przewyzszaj~ swymi walorami 
intelektualnymi owe uproszczone i komercyjne formy okultystyczne. Jest 
raczej tak, Ze krytyk Ruchu Nowej Ery musi brae pod uwag~ fakt 
znacznego zroi:nicowania poziomu merytorycznego prac powstalych w tym 
kr~gu. 

RownoczeSnie jednak, jako swoista reakcja na rosn~q obecnose pro
pozycji NAM w Polsce, pojawia si~ coraz to wi~ksza ilose ksi~ek i ar
tykulow, ktorych autorzy odnosz~ si~ krytycznie do idei lansowanych 
przez ten ruch oraz staraj~ si~ podwaZyc uczciwose jego liderow i wskazae 
na "prawdziwe" (w domysle: niechlubne) inspiracje glownych animatorow 
NAM. Sytuacja taka jest - z punktu widzenia historii idei - naturalna 
i miala miejsce wielokrotnie. Dose wspomniee zarzuty fonnulowane w od
niesieniu do takich kontrowersyjnych ruchow i trendow intelektualnych 
jak romantyzm, psychoanaliza czy postmodernizm. Jednak dost~ne na 
naszym rynku chrzescijanskie ksi~ anty-Wodnikowe posiadaj~ pewien 
rys charakterystyczny, ktory sklania do ich gl~bszej analizy. S~ to, niestety, 
prace z merytorycznego punktu wid zenia zazwyczaj bardzo slabe, bazuj~ce 
na niedopuszczalnych uproszczeniach oraz intelektualnych nadui:yciach 
- a wi~ nierzadko kompromituj~ one swoich autorow, stawiaj~c wr~cz 
pod znakiem zapytania zasadnose calej krytyki Ruchu Nowej Ery. Gdyby 
jednak tylko na owych autorach sprawa si~ konczyla, to bye moze w ogole 
nie warto byloby si~ nad zawartosci~ ich prac rozwodzie. Niestety, prawda 
jest taka, iz jeSli tylko dany autor reprezentuje konkretn~ orientacj~ 

"ocierajll sif' 0 niektore elementy ideologii "Nowej ElY", to por. np. B. Griffiths, Powrot do 
frodlca, PAX, Warsmwa 1985, oraz Zlota nit, Znak, Krakow 1993; T. Merton, Dziennik 
azjatycki, Znak, Krak6w 1993 oraz Zen Iptaki iqdzy, PAX, Warszawa 1988; a takie praktycznie 
wszystkie ksillili Pierre'a Tcilharda de Chardin oraz Anthony'ego de Mello. Z kolei bardziej 
"ortodoksyjna" wizja gl6wnych motyw6w "Ery Wodnika" prezentowana jest w nastGJUjllCYch 
pozycjach: A. Bancroft, W.rpolczefni mlstycy i medrcy, Pusty Oblok, Warsmwa 1989; A. Huxley, 
Fllozo[ia wieczy.rta, Pusty Oblok, Warszawa 1989; R. Weber, Po.rzulciwanie jerinoscl. NauJca 
I mlstyka, Pusty Oblok, Warsza..,a 1990; D. Bohm, Ukryty porzqtkk, Pusty Oblok, Warszawa 
1988; J. Campbell, Potega mitu, Signum, Krakow 1993; F. Capra, Pun/a ZM/rotny, PIW, 
Warszawa 1987, oraz Tao /izykl, Nomos, Krakow 1994. 

2 Por. w lej sprawie uwaiany za podstawowy dla psychologji transpersonainej (a wi~c 
"ccntrainej ekspozytury" idei z kr~gu NAM) zbi6r tekst6w mtytulowany Beyond Ego. Transper
sonal Dimensions in Psychology, pod redakcjll F. Vaughan i R. N. Walsha (Los Angeles 1980, 
Jeremy P. Tarcher). Na s. 49 majdujemy tam nas~ujllCli uwag~: ,,Jest talcie konieczne 
przeprowadZenie rozr6Znienia pomiedzy wlaSciwyrni dyscyplinami SwiadomoOCiowymi [tj. aulen
tycznymi praktykami duchowyrni, ~lIcymi przedmiotem zainteresowania ideolog6w Nowej 
Ery - BD] a zwyrodnialymi populamymi formami okultymlU [degenerate occult popu/arlsm), 
z kt6rymi te pierwsze SII naj~ej mylone." 
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konfesyjn'l, CZ¥sc zlej slawy splywa wlasnie na ni'l i na ogol ludzi z ni'l 
zwi'lzanych. W tym przypadku dotyczy to przede wszystkim chrystianizmu 
w ogolnosci, a Kosciola katolickiego w szczegolnosci. Przeci~tny bowiem 
(a choeby troch~ zorientowany w zagadnieniu) czytelnik tych niekompetent
nych prac rna prawo pomysle6 sobie tak: skoro deklaruj'lCY si~ jako 
chrzescijanie (katolicy) autorzy ksi'lZek krytycznych poswi~nych NAM 
przeinaczaj'l fakty i ujawniaj'l swoj brak znajomosci przedmiotu, bye moZe 
jest to dowodem nie tylko ich niemocy intelektualnej, ale rowniez bezradnos
ci ca1ego KoSciola w obliczu inkryminowanego fenomenu. Kieruj'lc si~ wi~ 
zalecan'l przez Akwina~ trosk'l 0 wiar~ katolick'l, postanowilem zabrae glos 
w tej sprawie, choe wiem, ze bye moze nara~ si~ wielu osobom, ale - amicus 
Plato sed magis amica est veritas - jak mawia! Arystoteles. 

Istnieje jeszcze jeden, bardziej osobisty powOd, dla ktorego zdecydowa
lem si~ na napisanie tego artykulu: otoz w paru krytycznych ksi'lzkach na 
ternat NAM autorzy powoluj'l si~ na moje artykuly opublikowane swego 
czasu w miesi~zniku "Znak".3 Nieuprzedzonemu czytelnikowi mogloby to 
sugerowae, iz mam cos wspoJnego z pogl'ldami gloszonymi w pozostalych 
cz~ciach tych ksi'lZek. Nic bardziej bl¢nego. Wydaje mi si~, Ze - z nielicz
nymi wyj'ltkami - nie tylko inaczej niz ich autorzy rozumiem istot~ ruchu 
New Age, ale rownoczeSnie calkowicie odrniennie rozumiem chrzeScijari
stwo. W zwi'lzku z tym postanowilem poddae te publikacje krytycznej 
analizie: robi~ to jednak nie dlatego, ze jestem wrogiem chrzescijanstwa 
a zwolennikiem Nowej Ery. Wr~z przeciwnie, uwazam siebie za - nie 
najlepszego ale jednak z cal'l pewnosci'l - chrzescijanina, a r6wnoczesnie 
s'lrlz~, iz prawdziwe niebezpieczenstwa zwi'lzane z "Konspiracj'l Wodnika" 
nie zostaly jeszcze dostrzezone. Malo tego, twierdz~, Ze krytyczna analiza 
zalozen oraz propozycji NAM jest teraz bardziej niz kiedykolwiek - nie
zb¢na. lednak - zanim taka analiza powstanie - najpierw trzeba oczyscie 
przedpole i ustalie podstawowe fakty. 

I 

Autorom szeregu ksi'lZek, kt6rych tresci'l i celem jest krytyka romo
rodnych aspektow NAM, naleZy postawie przede wszystkim zarzut braku 
kompetencji zarowno metodologicznej jak i merytorycznej. Rozurniem 
przez to: 

- po pierwsze, poslugiwanie si~ raczej insynuacj'l, sugesti'l czy tez 
niczym nie popartym wlasnym przeSwiadczeniem niz dobrze udokumen
towanymi wynikami badan empirycznych, cytatarni z oryginalnych prac 

1 Ks. S. Dobrzanowski, Pol.Jkojrzyczna lileratwa chrzeScijaizska dOlyczqca New Age, s. 112, 
[w:] New Age. Psewioreligia, pod red. ks. S. Dobrzanowskiego, Polskie Towarzystwo Teologicz
ne, Wydawnictwo Unum, Krakow 1994, s. 111-116, a chodzi 0 moje teksty: Proleuszowe oblicze 
Wodnika. Co 10 jesl "New Age"?, "Znak" 1991, nr 434 (7), s. 71-91, Oral Psychologla Ery 
Wodnika . Mistyka inslanl wed/ug Slanisiava Gro/a, "Znak" 1992, Dr 447 (8), s. 108-120; 
Powolujll si~ na nie taki:e ks. Ryszard Tomczak (Bezdroia New Age, Zielona Gora 1994) oraz ks. 
A. Zwolinski (Tajemne niemoce, Krakow 1994). ' 
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zwolennik6w NAM r2y prowadzonymi sine ira et studio analizami krytycz
nymi; 

- po drugie, nieprawdziwe relacjonowanie fakt6w odnoszl!cych si~ do 
NAM oraz zwil!zanych z tym ruchem koncepcji - co swiadczy 0 gl~bokiej 
nieznajomoSci rzeczy. 

Jake przejaw tego typu niekompetencji uznalbym r6wniez nagminnie 
stosowany w tych pracach - a znakomicie utatwiajl!cy "demontaz" ideo
logii Wodnika - zabieg pars pro toto. Cbodzi mianowicie 0 to, ze liczni 
chrzeScijanscy krytycy koncentrujl! si~ przewamie na kilku wybranych, 
zazwyczaj komercyjnych, przeznaczonych dla kompletnie nie wyrobionego 
odbiorcy a inte1ektualnie wt6rnych ofertach NAM, pomijajl!c to, co w tym 
ruchu rzeczywiscie warte jest analizy i dyskusji. Oczywiscie, w takiej 
sytuacji dosyc latwo wykazac, iz NAM to niezwykle szkodliwa dla zdrowia 
duchowego, czwartorz~dna papka irracjonalno-okultystyczna. 

Musi przeciez budzic zdumienie i op6r fakt, iz w pracach krytycznych 
na temat NAM tak rzadko pojawiajl! si~ analizy ksil!Zek (podkrdlam: 
analizy, a nie napomknienia 0 ich istnieniul) i artykut6w autor6w takich 
jak Ferguson, Capra, Campbell, Bohm, Bateson, Sheldrake, Schumacher, 
Grof, Wilber, Ruyer, Tart, LeShan, Laing, Roszak, Huxley czy wymienieni 
wyzej duchowni katoliccy oraz popularni nauczyciele religii orientalnych, 
tacy jak D. T. Suzuki, Krishnamurti, Watts czy Ram Dass (Richard 
Alpert). Ci bowiem autorzy tworzl! to, co moma by - z braku lepszego 
okreSlenia - nazwac swiatopogll!dem, duchem czy atmosferl! Nowej Ery, 
ito z nimi ortodoksyjni chrzescijanie winni prowadzic epistemologiczne czy 
tez aksjologiczne dialogi i potyczki, a nie z szarlatanskirni "rnistrzami 
duchowyrni", kt6rzy interesujl! si~ nie tyle zbawieniem dusz swoich naiw
nych uczni6w, co (i przede wszystkim) ich finansowymi moZliwoSciami. 
(Oczywiscie nie wynika z tego, Ze nie nalezy si~ tymi oszukanczymi "guru" 
zajmowac, bo to gl6wnie oni wplywajl! na szerokie kr~gi ludzi, ale wlasnie 
trzeba wnikliwie i kompetentnie pokazywac dokonywane przez nich nad
uzycia: w ten spos6b moma skuteczniej otwierac oczy przynajmniej nie
kt6rym ich aktualnym czy potencjalnym zwolennikom.) 

R6wnie rzadko w krytycznych opracowaniach poswi~conych NAM 
pojawiajl! si~ analizy najbardziej typowych dla tego ruchu zagadnien i gl6w
nych temat6w, jak chocby: ekologia gl~boka, kryzys rodziny i patriar
chalnego spoleczenstwa, kryzys k:ultury lineamej, ferninizm i duchowosc 
kobieca, autentyczna du,chowosc orientalna, holistyczne i system owe pode
jscie w naukach przyrodniczych, transpersonalna psychologia i antypsy
chiatria, k:ulturowe dziedzictwo wsp6\not plemiennych (np. pedagogika 
Indian Ameryki P6Jnocnej, techniki szamanistyczne, ryty inicjacyjne) czy 
wreszcie kryzys m~skoSci / kobiecosci. W zamian za to rzuea si~ gromy na 
satanizm i masoneri~ - a wi~ trendy i zjawiska majl!ce dla fenomenu New 
Age znaczenie marginalne. 

Innyrni, nagminnymi wadami ksi~k krytycznie odnoszl!cych si~ do 
ruchu Nowej Ery sl! mi~zy innymi: 
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- obecny w nich powierzchowny, ideologiczny punkt widzenia, niekiedy 
nasuwajll,cy wr~cz skojarzenia z pracami w stylu nieslawnych Protokolow 
Mfdrcow Syjonu; 

- inkwizycyjny swiatopoglll,d, nie cofajll,cy si~ przed oskarieniami 
(wprawdzie posrednimi, ale nadzwyczaj czytelnymi) rzucanymi nawet na 
papieia Jana Pawla II (0 czym dalej); 

- nieslychanie niebezpieczny - szczeg6lnie w kontekscie narastajll,cych 
w swiecie nastroj6w nacjonalistycznych, szowinistycznych i ksenofobicz
nych - oskariycielski ton, kt6ry raczej utwierdzi oskarzanych w ich 
postawach (a wi~ "niewinnie i demagogicznie" t~ionych ofiar), a wobec 
innych nie b~dzie skutecznym ostrzeieniem; 

- niemal zupemy brak takich chrzescijanskich element6w jakirni - wy
dawaloby si~ - Sll, cichosc, pokora serca, wsp6lczucie, troska czy rnilosier
dzie. 

Stalyrn elementem wi~kszosci ksilj,Zek krytykujll,cych NAM jest nato
miast apodyktyczny i nie znaj'!Cy sprzeciwu ani wll,tpliwosci zestaw oskar
Zen oraz deprecjonujll,cych sugestii, kt6re zazwyczaj nie poparte iadnymi 
dowodami, ale za to por~czone autorytetem "ksi¢za" czy tei "praw
dziwego chrzescijaniana", mogll, stanowic dla nie rozeznanego w zagad
nieniu dow6d na szatanski, antyludzki, destrukcyjny, wr~cz por6wnywainy 
z hitleryzmem / stalinizmem potencjal ideologii "Nowej Ery". 

Chcialbym zostac jui teraz wlaSciwie zrozumiany: nie jestem zwolen
nikiem political correctness, kt6ry w imi~ falszywie rozumianej tolerancji 
got6w jest zgodzic si~ na bezkamy i nie kontrolowany obieg wszystkich 
idei, nawet tych 0 wr~cz niewyobrai:alnie szkodliwym potencjale. Tym, co 
postuluj~, jest wylll,cznie uczciwosc intelektualna. Ot6i sll,dz~, ii nawet 
w imi~ slusznej sprawy nie wolno dokonywac manipulacji na pogllj,dach 
"wroga ideowego" po to, aby tym latwiej ujawnic jego niekompetencj~, 
niecne zarniary czy pozostawiajll,ce wiele do iyczenia morale. Kaidy 
czlowiek jest wart BOZej - a tym samym ludzkiej - milosci i szacunku, gdyi 
przed Panem nie masz "Zyda ani Greka", a obietnica Raju zostala dana na 
Krzyiu - lotrowi. Zobowill,zuje to zatem r6wniei i nas, chrzeScijan, do 
m6wienia "tak, tak, nie, nie" nawet wtedy, gdy jest to niewygodne czy 
wr~cz prowadzi do niewesolych wniosk6w i konstatacji ... 

PrzejdZtny teraz do konkretnych przyklad6w. Zaczn~ od - moim 
zdaniem - najbardziej kuriozalnej sposr6d wydanych w ostatnich miesill,
each publikacji na temat Nowej Ery, a rnianowicie tlumaczonej z niemiec
kiego broszurki New Age. Wqi" starodawny, wydanej w obiecuj'!Cej z nazwy 
serii "Apologetyka chrzescijanska" jako pozy~a pierwsza.4 Warto zauwa
iye, ii nie jest jasna orientacja ideowa polski ego wydawcy tej ksilj,i:eczki: 
sarna jej tresc nasuwa przypuszczenie, ie mamy do czynienia z sym
patykami lub czlonkami jakiejs fundamentalistycznej sekty protestanckiej. 
Z drugiej zas strony, wszelkie odnosniki i cytaty z Pisma Swi~tego 

4 Ernst-Martin Borst, New Age. Wqi starodawny, Dom Wydawniczy ,,ASLAN", Krak6w 
I~~ • 
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dokonywane Sl! na podstawie Biblii Tysil!c1ecia - a wi~c sztandarowej 
edycji katolickiej. A jak wiadomo, protestanci odwolujl! si~ zazwyczaj do 
wlasnych przekladow, dokonanych chocby w ramach Londynskiego Towa
rzystwa Biblijnego. Tak wi~c ideologiczna inspiracja broszurki - poza 
ogolnym okresleniem jej jako "chrzeScijanskiej" - musi pozostac nie 
rozstrzygni~ta. 

Gtowne tezy tej nieskomplikowanej w zamysle ksil!zeczki wygil!dajl! 
nast~pujl!Co: "Na ideologi~ New Age natrafiamy w ksil!zkach, w szkolach, 
szpitalach, na uczelniach, w zakladach pracy - jednym slowem prawie 
wsz¢zie. Ideologia New Age jest infekcjl! 0 charakterze powszechnym"5 
oraz: "Tzw. Nauczyciele New Age Sl! to ludzie zwiedzeni przez szatana, 
kt6rzy pr6bujl! na jego stron~ przecil!gnl!C innych."6 

Zeby nie bylo Zadnych wl!tpliwoSci, polski redaktor ksil!Zk:i, Piotr 
Woszczenko, pisze we wst~pie: "New Age oznacza Nowy Wiek - czas, 
w ktorym wyznawcy odrodzonych religii poganskich spodziewaj~ si~ 
przyjscia Maitrcyi - mesjasza szatana. Choc nie mowi si~ tego otwarcie, 
ruchem New Age kieruj~ ludzie nienawidz(lCY Jezusa z Nazaretu, jedynego 
i prawdziwego Mesjasza."7 

Cala zas rzeczona broszurka jest procesem, w ktorym zgodnie z owyrni 
wst~pnymi zalozeniami, niczym w czasach stalinowskich, jako dowody 
przedstawia si~ spreparowane (nieudolnie zresztl!) donosy. I tak, autor 
oraz redaktorzy polscy, ktorzy w obszernych przypisach uzupelniajl! niedo
statki oraz "luki" ksi~iki oslabiajl!ce najwyrainiej ostatecznl! jej "wymo
w~", do przejawow ruchu New Age zaliczajl! arbitralnie, bez podania 
zadnych dowodow i niemal zadnej literatury, a co wainiejsze bez zadnego 
powainiejszego komentarza, mi~zy innymi: "bilokacj~" (s. 14), "hipnoz~" 
- definiowanl! jako "sugestywny wplyw jednej osoby przez wy1l!czenie jej 
wlasnej woli" (sic! i nie wiadomo, czy to lapsus tlumacza czy tez autora; 
nawiasem mowil!C, rozlegte badania naukowe nad hipnozl! dosyc jedno
znacznie dowodzl!, ie nie wi~ze si~ ona ani z zadnymi paranormalnymi 
zdolnosciami hipnotyzera, ani tez zjakimkolwiek patologicznym "wyll!cze
niem woli" osoby hipnotyzowanej), "imaginacj~" ("zdolnosc wyobrazni"), 
,Jog~, lewitacj~ i masoneri~" (s. 15), "mantry, magi~, medycyn~ wschodnil! 
i naturaln~, medytacj~, mistyk~" (uj~t~ jako "pragnienie nadzwyczajnych 
przeiyc religijnych"), "panteizm" (s. 16), "politeizm, psychometri~" (bez 
informacji, ze to ostatnie slowo rna dodatkowo techniczne, naukowe 
znaczenie i odnosi si~ do jednego z bardziej "twardych" w sensie metodolo
gicznym dzialow psychologii), "religie wschodnie" (do ktorych autor 
wespol z polskimi redaktorami zaliczyl: hinduizm, buddyzm, baha'i, islam, 
taoizm i szintoizm - s. 17), "satanizm, szamanizm" (przypis red.: "prak
tykowanie magii, czarow, demonicznych cud ow"), "zabobon, animizm" 
("czczenie duch6w, upiorow - widm w naturze zjawisk"), "monizm i pan

, Ibidem, s.D. 
• Ibidem, s. 49. 

7 Ibidem, s. 7. 
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teizm" (W przypisie polslci redaktor "dorzuca" jeszcze "wszelkie formy 
naturaJizmu" - s. 18-19). Do NAM nalezl/; - wedtug niefrasobliwych 
wydawc6w - true mormoni i rastafarianie (s. 28, w przypisie). Jako 
przyklady ksil!:Zek New Age zostaly podane (z pomini~ciem nazwisk 
autorow oraz dat i miejsc wydania), mi¢zy innymi: Podstawy homeopatii 
klasycznej, Psychoterapia i religia, Tao Kubusia Puchatka, iycie po iyciu, 
Scieiki Jogi czy Cialo i umysl. Jako skai:one duchem New Age filmy i bajki 
dla dzieci zostaly przedstawione (znowu bez podania auto row, reZyserow 
czy choeby ogolnie samego charakteru fiImu, za to z nast~pujl/;cym wst~
pem: "A oto ponii:ej kilka tytulow kaset New Age wywierajl/;cych zguhny 
wpiyw") mi¢zy innymi: Calineczka (w wersji japonskiej), Alf, Smurfy, 
Gumisie, Czarodziej z Oz oraz E. T., Bliskie spotkania trzeciego stopnia, 
Powr6t do przyszlosci, trylogia Gwiezdne wojny, Frankenstein, Kto wrobil 
kr6lika Rogera, Odmienne stany Swiadomosci czy Farenheit 451. 

Jako "zalozycieli romych ruchow, guru, »jasnie oswieconych«, proro
kow, boZkow" (s. 32) autorzy kwaJifikujl/; tak rome postaci jak mi~dzy 
innymi: Krisnamurti (btl/;d w pisowni, powinno bye Krishnamurti), Al
donus Huxley Oak poprzednio, powinno bye - Aldous) , Dion Fortuna (co 
sugeruje raczej m~zczyzn~, zaS naprawd~ Dion Fortune to kobieta, teore
tyk oraz praktyk "wiedzy tajemnej"), Helen Blawatzky (w Polsce ustalila 
si~ raczej pisownia: Helena Blawatska) czy - ni stl!:d, ni z oWl/;d - Apolo
niusz z Tyany oraz Emmanuel Swedenborg. I tak daJej, i tak daJej, aby 
tylko balagan byl jak najwi~kszy. 

Latwo zauwaZye, ze zgodnie z tym rozumieniem rozmiarow i zasi~gu 
NAM jego pemoprawnymi czlonkami stajl/; si~: sw. Teresa z Avila czy sw. 
Jan od Krzyza - nie mowil/;c juz 0 admirowanym przez Blaise Cendrarsa 
swi~tym J ozefie z Copertino (z powodu nadzwyczajnych sklonnoSci do 
lewitacji), blogoslawiony ojciec Pio (bilokacja), wszyscy autorzy piszl/;cy 
ksil/;zlci z gatunku science fiction lub fantasy (w tym oczywiscie tacy 
chrzeScijanie au fond jak Clive S. Lewis czy John R. R. Tollcien), kazdy 
Buszmen, Hotentot czy Papuas (z powodu politeizmu i animizmu), niemaJ 
kai:dy reprezentant nauk przyrodniczych (naturalizm), Benedykt Spinoza 
(monizm i panteizm), wszyscy buddysci, taoiSci, szintoisci oraz tych religii 
sympatycy (a wi~ np. DaJajlama, Henryk Elzenberg, Czeslaw Milosz 
i niemaJ caly narod japonslci), kaZdy, kto zafunduje sobie akupunktur~, 
homeopati~ czy tei: bioenergoterapi~, wreszcie Pseudo-Dionizy, sw. Kata
rzyna Sienenska czy bI. Faustyna Kowalska (bo byli mist ykami) , a tam na 
przyklad kaZdy wyznawca doktryn Aleistera Crowleya (satanizm) oraz Bob 
Marley, niezyjl/:Cy jui: muzyk rodem z Jamajki, grajl/;cy muzyk~ reggae 
(rastafarianizm). Tak si~ wlasnie sprawy majl/;, gdy logika zostaje powalona 
na ziemi~ i odtancza si~ na niej taniec wojenny (copyright by Mark Twain). 

Ale na tym nie koniec pomowien i niedorzecznosci. Centralne oskar
i:enie zostaje przeprowadzone z call/; stanowczoscil/; i pewnoscil/; czlowieka 
bezposrednio poinformowanego przez Boga: dowiadujemy si~, iz "w ruchu 
New Age istniejl/; cztery glowne grupy zwil/;zkow. z szatanem" (s. 44). 
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Pierwsza grupa to iudzie, kt6rzy nie interesuj,! si~ ani Bogiem, ani szata
nem, iecz "iyj,! i pracuj,! w obr~bie ruchu New Age, bo tam robi si~ duze 
pieni,!dze" (s. 44). Daiej autor za pomoq cytatu ze swi~tego Pawla 
"dyskretnie" sugeruje, iz iudzie ci mog,! byc Zydami ("Jest bowiem wieiu 
km,!bmych, gadatliwych i zwodzicieli, zwlaszcza wsr6d obrzezanych: trze
ba im zamkn,!c usta, gdyz cale domy skI6caj,!, nauczaj'!c, czego nie naieiy, 
dia n¢znego zysku" - List do Tytusa 1, 10-11). Nast~pne dwie grupy S,! 
okresione jako b<!dz to nie wierz'!cy w Boga i szatana, b<!dz tez wierz'!cy, 
ale nie korzystaj'!cy z "rad i przestr6g Siowa BOZego" (s. 45). Pierwsi 
kontaktuj,! si~ z "energi,! kosmiczn,!, z 4, 5 czy 6 wymiarem, ze zmadymi, 
z przedstawicielami innych cywilizacji i wcale nie czuj,!, ze S,! juz calkowicie 
w r~kach szatana" (s. 44). Drudzy buduj,! "swoj,! wlasn,! fllozofi~ i swoj,! 
wlasn,! wiar~. W ten spos6b id,! prosto w r~ce szatana" (s. 45). Ostatnia zas 
grupa to po prostu sataniSci par excellence. Oni - wed lug roznami~t
nionego autora broszurki - szatana kochaj,!, nasiaduj,!, uwielbiaj,! i modi,! 
si~ do niego. "Powierzyii swoje iycie szatanowi ( ... ) bardzo cz~sto piecz~tu
j,!c to nawet wlasn,! krwi'!" (s. 45). Te obcesowe oskarienia wydaj,! si~ 
jednak autorowi jeszcze zbyt "niewinne". Potrzebuje on czegos powainiej
szego. Zgodnie z opisan,! przez francuskiego antropoioga Rene GirardaB 

logik'! poszukiwania "kozl6w ofiamych", musz'! pojawic si~ oskarZenia 
najci~Zsze: 0 lamanie tabu naszej kultury oraz 0 zab6jstwa. Na stronie 47. 
"zr~cznie" pomieszano praktyki, kt6re S,! krytykowane w Pismie Swi~tym, 
z praktykami NAM, tak, i:e niezbyt dobrze zorientowany w zagadnieniu 
a zarazem epistemologicznie naiwny czytelnik moZe odnieSc wrazenie, iz na 
przyklad fizyk Fritjof Capra czy psychiatra Stanislav Grof w wolnych 
chwilach zabawiaj,! si~ w azteckich kaplan6w, kt6rzy ofiarowywali swemu 
bogu H uitzipochtli serca wydarte z piersi jencaw wojennych. Otaz odnosny 
cytat zawiera - ni mniej, ni wi~ej - co nast~puje: "W jednym z fragmentaw 
z Ksi~gi Powt6rzonego Prawa (18,9 - 14) znajdujemy zestawienie wainiej
szych praktyk New Age (Old Age). Oto ich nazwy: czary, magiczne 
egzorcyzrny, ofiary z ludzi, okrucienstwa." I znowu, ani jednego dowodu, 
ani jednego przykladu nazwiska, zadnej iiteratury, zadnych konkretnych 
ustalen. 

Maj,!c w pami~i te nieostrozne i najwyrainiej nie przemyslane sfor
mulowania - musimy zadumac si~ nad zastanawiaj'!cym faktem, ii tak 
anty--ewangeliczna z ducha broszura jest zalecana wiemym Uako wydaw
nictwo 0 chrzeScijanskim charakterze!) we wspomnianej juz pracy zbioro
wej New Age. Pseudoreligia.9 Analiz~ tej ostatniej hi'!ili trzeba zacz'!c OL 

stwierdzeniajej podstawowej wady, a mianowicie tego, Ze jest to publikacja 
merytorycznie nier6wna, a przede wszystkim wewn~trznie sprzeczna. Na 
calosc tej ksi'!ili skladaj,! si~ bowiem zar6wno teksty, ktarych autorzy 
formu/uj,! tezy kompetentne i przemysiane, jak i artyku/y, w kt6rych mamy 
do czynienia z pogwalceniem tezy sw. Ireneusza, g/osz,!cej, iz "nie woino 

• Por. np. R. Girard, Koziol o;zarny, LOdf 1987. 
• New Age. Pseudoreligia, op. cit. 
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podejmowac si~ polemiki bez gruntownej znajomosci przeciwnika". I tak, 
ksi,!dz Edward Staniek (z kt6rego artykuru zapoZyczylem ten cytat), 
a takze ksi,!dz Roman Pindel czy ksi<!dz Jan Wal przygotowali teksty, 
kt6rych wartosc poznawcza wydaje si~ bezdyskusyjna. Jednak pozostale 
pomieszczone w tej pracy zbiorowej artykuly, jak i sugerowana "slowem 
wst~pnym" orientacja omawianej publikacji nasuwaj,! liczne w'!tpliwoSci. 

I tak, juz na samym pocz,!tku natrafiamy na nast~uj,!ce sformulowa
nia: "W spos6b zakamuflowany, najc~sciej pod pozorem pozytywnych 
akcji i form dzialaInosci spolecznej, oswiatowej i kulturalnej przenika on 
[NAM - BD] coraz bardziej takze do Polski C... ) jest on ateistyczny ( .. . ) 
przekrdla r6wniez wszelk,! moralnosc, tak chrzescijansk,! jak i og6lnoludz
k,!, zaciera granice mi¢zy dobrem i zlem, prawd,! i falszem ." 10 Czy 
w zwi,!zku z tymi oskari:eniami mamy do czynienia z dowodami, przy
kladami, nazwiskami i konkretnymi datami? Okazuje si~, ze nie. Wygl,!da 
na to, iz autor nie widzi potrzeby uzasadniania takich - fundamentalnych 
przeciez - oskarzen. Wedrug niego NAM musi zacierac granice mi~dzy 
dobrem i zlem, prawd,! i falszem, zadne dowody nie S,! tu potrzebne. Co 
zrobi przeci~tny czytelnik po przeczytaniu powyzszego oskarzenia, gdy 
zapozna si~ z nast~puj,!cym akapitem: "New Age nie posiada centralnego 
systemu zarz,!dzania lub tez jest on gl~boko zakonspirowany"?ll Czy na 
pewno nie pomysli 0 jakims tajnym a zlowrogim stowarzyszeniu? 0 przed
szkolach i szkolach Steinerowskich ksi,!dz Dobrzanowski pisze, iz "S,! to 
tzw. osrodki waldorfowskie, gdzie pod pozorem wznioslych hasel wpaja si~ 
dzieciom idee antropozofti Rudolfa Steinera, europejskiego prekursora 
New Age" (s. 22; nota bene nalezalo chyba liZyc przymiotnika "waldorf
skie", gdyz chodzi tu 0 miejscowosc, a nie nazwisko). Na tej samej stronie 
autor formuruje nast~uj,!ce twierdzenia: "poworuje si~ stowarzyszenia, 
kt6re wyrastaj,! z idei New Age ( ... ) przeprowadza si~ szkolenia w zakresie 
yogi relaksacyjnej; prowadzi si~ seminaria motywacyjne i kursy libertingu" 
(pisownia oryginalna - BD). Sformulowania te sugeruj,!, ze wszystkie 
powyZsze (i co wazniejsze: bardzo r6zne) zjawiska maj,! na zapleczu jakis 
centralny i zlowrogi osrodek steruj,!cy. Pomijaj,!c juz sam,! kwesti~ moz
Iiwosci jego istnienia, trzeba zauwaZyc, iz nie moi:na tak powierzchownie 
i sumarycznie podchodzic do powainego, trudnego i zlozonego zagad
nienia. Charakter wydawnictwa zobowi<!ZUje do naukowej wnikliwosci 
i rzeteInosci, a przynajmniej do ostroi:nosci w formulowaniu twierdzen. 
A jezeli chodzi 0 obecny w powYZszym cytacie "liberting", to moi:na tylko 
przypuszczac, iz autorowi chodzilo 0 tzw. "rebirthing", czyli nader kon
trowersyjn,! praktyk~ terapeutyczn'! maj,!c,! rzekomo umoZliwic pacjen
towi powt6rne przezycie wlasnych narodzin. Ale trudno byc tu oczywiscie 
pewnym, bo ksi,!dz Dobrzanowski nie podaje zadnych przyklad6w ani 
Ii teratury. 

10 S. Dobrzaoowski, S/owo wst~pne, s. 5-{i, [w:] New Age. Pseudoreligia, op. cit. 
I! S. Dobrzaoowski, New Age zagroieniem i wyzwaniem dla chrzescijaflstwa, s. 17, [w:] New 

Age. Pseudoreligia, op. cit ., s. 7-28. 
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Piszf!c 0 Carlu Gustavie Jungu, tenie autor twierdzi, ii wedlug szwaj
carskiego psychoanalityka "wszystkie wspomnienia ludzkiej rasy - kul
turowe, religijne i mitologiczne mogf! zostae ujawnione metodf! wizualizacji 
i medytacji introwertywnej" (s. 15). Otoi konia z rzydem temu, kto 
czytajf!c prace Junga, znajdzie cos takiego jak wizualizacja czy medytacja 
introwertywna sluif!ca ujawnianiu wspomnien ludzkiej rasy. Piszf!c 0 jodze 
i transcendentalnej medytacji, autor twierdzi, ie "Sf! to praktyki z reguly 
szkodliwe, powodujf!ce zoboj~tnienie psycruczne i poczucie smutku. 
W skrajnych przypadkach medytacja taka moze sprowadzie inwazj~ du
chowf!, ktorf! Biblia nazywa op~taniem (filmy amerykanskie coraz cz~sciej 
przedstawiajf! op~tanie, wykorzystujf!c autentyczne wydarzenia)" (s. 22). 
A przeciei sprawa jogi i medytacji jest nieslychanie zloiona (mam na mysli 
zarowno stan faktyczny, jak i stosunek do nich chrzescijanskiej krytyki). 
Oto na przyklad kardynal Danneels pisze na ten sam temat cos zupelnie 
innego: "Powiedzmy jednak, ie New Age proponuje rowniei rzeczy dobre: 
poczucie swiatowego braterstwa, pokoju i harmonii, uswiadamianie, zaan
gaiowanie dla lepszego swiata, ogolnf! mobilizacj~ na rzecz dobra itd. 
Stosowane techniki tez nie Sf! calkiem zle: joga i relaksacja mogf! r6wniei 
miee dobroczynne efekty."12 

Wr6cmy jednak do tekstu ksi¢za Dobrzanowskiego. Pisze si~ wiele 
o wsp6listnieniu wielkich tradycji religijnych. I Sobor Watykanski II, 
i Konstytucja Lumen gentium (dla mnie jeden z najpi~kniejszych, oficjal
nych dokument6w KOSciola katolickiego) m6wif! 0 szacunku dla odmien
nosci tradycji, poszanowaniu inaczej wierzf!cych. Kiedy jednak przyjdzie 
autorowi pisae 0 - parokrotnie zapraszanym przez papieia J ana Pawla II 
- dostojniku i przyw6dcy duchowym Tybetu Dalajlamie, moiemy przeczy
tae co nast~puje: "Wiadomo jednak, ie liderzy ruchu [NAM] studiujf! pod 
kierunkiem tybetanskich mistrz6w, a »najswi~tszy« czlowiek Tybetu, Dalay 
Lama przemawia obecnie na calym swiecie do szerokich mas uksztal
towanych na fali New Age."lJ Fraza ta sugeruje, po pierwsze, ii w przemo
wach Dalajlamy jest cos zdroinego. Po drugie, iz jego uj~ta w cudzysl6w 
swi~tose - do kt6rej zresztf! chyba nigdy nie pretendowal - jest nader 
wf!tpJiwa. Po trzecie, ii powinien on bye uznany za ideologa New Age - co 
jui jest zupelnf! nieprawdf!. A ponadto, piszf!c 0 Dalajlamie i jego dzialal
n~sci, warto wzif!c pod uwag~, ie to Papiei popiera dialog mi~dzy religiami 
i ich wsp6Iprac~. I - jak si~ wydaje - rna w tej dziedzinie daleko idf!ce 
plany. 

Za najaktywniejszego apostola New Age w Polsce uznany zostal Jerzy 
Prokopiuk. Mimo ii niekt6re poczynania redaktora naczelnego "Gnosis" 
budzf! m6j sprzeciwl4, to jednak musz~ w tym miejscu go bronie. Otoi nie 

1l G. Danneels, kardynal, Nowy lad. Nowa ludzkoH:. Nowa wiara. New Age, Wydawnictwo M, 
Krakow 1992, s. 25-26. 

13 S. Dobrzanowski, New Age zagroieniem i wyzwaniem ... , s. 10, pisownia oryginalna. 
14 Generalnie chodzi mi 0 wspiemnie dwumacznych inicjatyw kulturowych - bo jak inaczej 

nazwat zgod~ Jerzego Prokopiuka na figurowanie - jako konsultant naukowy - w wydanej 
przez oficyn~ Pegaz (1994) Ksi~dze Jogi i Magii, autorstwa Aleistera Crowleya, czolowego 
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wiem, po pierwsze, co do infonnacji 0 wiarygodnosci czy kompetencjach 
naukowych Prokopiuka wnosi podkreslony skwapliwie fakt, iz byl on 
aktywist'l, ZMP (s. 22). Po drugie zas, w'l,tpliwa wydaje mi si~ wartose 
poznawcza zdania typu: "Swoimi artykulami, pozorn'l, uczonosci'l, i klima
tern wyzszego wtajemniczenia moze on imponowae zwlaszcza mlodym 
humanistom, psychologom i ludziom ze swiata sztuki" (s. 22).15 Moj 
komentarz b¢zie prosty. Zeby ocenie fakt "pozornej uczonosci" Jerzego 
Prokopiuka, trzeba by bylo przyswoie kulturze polskiej porownywain'l, 
ilose wartosciowych tekstow ze swiatowej skarbnicy kultury (choeby Freu
da, Junga czy mistykow chrzescijanskich, takich jak Johannes Eckhart czy 
Angelus Silesius) i legitymowae si~ porownywaln'l, ilosci'l, publikacji po
swi~conych zagadnieniom okultyzmu, antropozofii czy NAM (nawet jeSli 
pogl'l,dy w nich gloszone uwaza si~ za bl¢ne czy naganne). 

Trzeba powiedziee, ze autorzy omawianej pracy stanowczo zbyt cz~sto 
posruguj'l, si~ taktyk'l, maj'l,C'! prowadzie do personalnej dyskredytacji 
swoich oponentow. Tak wi~ kiedy na przylclad ksi'l,dz Dobrzanowski 
probuje dokonae charakterystyki ludzi kryj'l,cych si~ za etykiet'l, New Age, 
to ad razu - i chyba nieco lekkomysinie - zaklada, iz musz'l, to bye ludzie 
wybieraj'l,cy "ideologi~ Wodnika" z powodow pozamerytorycznych. Pisze 
on: "Wielu ludzi w Polsce ulega wplywom ruchu New Age. S'l, to cz~sto 
ludzie cierpi'l,cy, osamotnieni, zalamani duchowo, szukaj'l,cy nadziei, a tak
ze mlodziez id'l,ca za tym, co nowe" (s. 22). Znowu brak jakichkolwiek 
badan, irodel, cytatow, odnosnikow. Musimy autorowi wierzye na slowo, 
iz wie on, kto pod'l,za zgubnym sladem Wodnika. 

Jednak najbardziej niepokoj'l,ce S'l, sformulowania, w ktorych jawnie 
gwalci si~ zasady logiki. Jezeli bowiem w tekscie ksi¢za Zwolinskiego 
najpierw czytamy, ze "brak szerszych badan na temat masonskich irodel 
New Age" a zaraz potem dowiadujemy si~, iz "hasla masonerii z pewnos
ci'l,jednak pojawiaj'l, si~ w ramach ruchu New Age"le - to nie mozemy nad 
tyrni infonnacjami przejse do porz'l,dku dziennego. Bowiem alba jest tak, 
ze "brak badan" oznacza w j~zyku naukowym przyznanie si~ do niewie
dzy, a zatem nast~pny wniosek autora jest calkowicie nieuprawniony, alba 
tez musimy przyj'l,e, ze nie logika jest tu wtina, lecz ideologia - wtedy 
jednak wartose poznawcza powyzszej kwalifikacji niebezpiecznie zbliza si~ 
do zera. 0 tym jednak, Ze w tekscie ksi¢za Zwolinskiego mamy do 

satanisty XX wirJru, wSrod "zastug" ktorego wymienia si~, mi~dzy iooymi: silae uzaleinieoie od 
heroioy, sympatyzowanie z Hitlerem, oaklanianie swoich zwolenniczek do kopulowania z koz
lami, ponawiane proby splodzenia aotycbrysta, uzurpowanie sobie "tytutu" Wielkiej Bestii 666, 
i wiele temu podoboycb rz.eczy. Czyi: - skoro nie zoajdujemy w owej publikacji i.adnycb slad6w 
keosultacyjnej aktywnosci Prekopiuka - nie moi.oa by s,!dzic, ii. jego mane prz.eciei. nazwisko 
figuruje tam lyl.ko jake sweista por~ka jej merytorycznej wartesci? 

U ZreSZl<! zdanie to jest zaskakuj,!co podobne do konstatacji zawartej w artykule Cezarego 
Gawrysia Gnoza, New Age i "polrzeby duchowe" ["Wi~i" 1993, or 3 (413), s. 165-169]: "Gnoza 
w wydaniu pana Prokopiuka moi.e zn~c wielu mlodych ludzi, zwlaszcza artystow, bum ani stow, 
psychologow, SWO!1l pozom,! uczooosci,!, elitaryzmem, klimaten;t wyi.sz.ego wtajemniczenia... " 

,. A. Zwolinski, Paramasoneria - 110 ideo we New Age, s. 40, [w:] New Age. Pseudoreligia, op. 
eil., s. 39-55. 
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czynienia z przewag~ mnieman natury ideologicznej nad udokumentowa
nymi twierdzeniami, swiadcz~ i inne fakty. W pewnyrn momencie autor 
sugeruje rzecz bardzo powai:n~, a mianowicie, ze mog~ istniee jakieS 
powinowactwa mi¢zy ruchem New Age a takirni osobarni jak: Tadeusz 
Mazowiecki, Boleslaw Geremek czy Zofia Kuratowska. Otoz caly omawia
ny przeze mnie fragment dotyczy bliskich powi~zan mi¢zy NAM a or
ganizacjami masonskirni i paramasonskirni. Autor, omawiaj~c rozne or
ganizacje paramasonskie, stwierdza, iz takow~ jest niew~tpliwie "Rotary 
Club". Nast~pnie wyrnienia z nazwiska osoby uczestnicz~ce w pierwszym 
powojennyrn spotkaniu polskiego klubu rotarianskiego. Wsrod nich s~ 
rowniei: przedstawiciele polityki i kultury z sygnalizowanymi przeze rnnie 
politykami na czele (s. 50). Co w obliczu takiej infonnacji zrobi przeci~tny 
seminarzysta, ktory par~ stron wczeSniej wyczytal, iz "New Age propago
wany jest przez masoneri~ jako oslabiaj~ca chrzescijanstwo mieszanka 
okultyzmu, panteizrnu i swieckiego humanizrnu"?17 Czy nie uzna zasadnie, 
iz znani przedstawiciele naszego Zycia politycznego i kulturalnego stanowi~ 
realne zagrozenie dla racjonalizrnu, polskosci i katolicyzmu? A przeciez nie 
kto inny, jak sam nuncjusz apostolski, arcybiskup Jozef Kowalczyk wyrai
nie oswiadczyl, iz ani "Rotary Gub" ani "Lion's Gub" (takze wymieniany 
przez ksi¢za Zwolinski ego) nie powinny bye w zadnyrn razie traktowane 
jako organizacje masonskie! 

Teraz par~ uwag 0 bibliografii zamieszczonej na koncu omawianej 
pracy zbiorowej. Wsrod ksi~zek polecanych jako chrzescijanskie teksty 
o New Age wymienione s~ tam - zupelnie nie wiadomo dlaczego - na 
przyklad Koziol oJlllrny Rene Girarda czy slawna juz Bitwa 0 PoLskf! Jana 
Marii Jackowskiego. Braki w kompetencji prowadz~ nieraz do innych 
zaskakuj~cych dezinformacji. I tak, na przyklad, jako ksi~ka chrzescijan
ska 0 NAM figuruje pozycja Powszechna gnoza Van Rijckenborgha. Co 
w tym niestosownego? Otoz jej autor jest przedstawicielem Miydzynarodo
wej Szkoly Zlotego Rozokrzyza - "Lectorium Rosicrucianum" - zajmu
j~cej si~ werbunkiem i szkoleniem przyszlych gnostykow - rozokrzyzow
COW.I8 Bardzo jestem ciekaw, czy wladze i czlonkowie Polskiego Towarzys
twa Teologicznego uciesz~ si~ z faktu, Ze firmuj~ sw~ powag~ i autorytetem 
idee, ktore stanowi~ dla chrzeScijanstwa smiertelne zagrozenie ... 

Innym, niezwykle interesuj~cyrn przykladem ksi~ki anty-Wodnikowej 
jest tlumaczona z francuskiego pozycja New Age. Nowa religia?I9 W dru
gim wydaniu tej pozycji dodano informacjy od wydawcy oraz stawiaj~ce 
kropk~ nad "i" poslowie Macieja Giertycha - New Age - niebezpieczny 
prqd. Zarowno sarna ksi~zka - na okladce ktorej kroluj~ symbole mason

17 S. Dobrzanowski. New Age zagroieniem i wyzwaniem ...• op. cit .• S. 18.I. 0 "chrzeOCijanskosci" Van Rijckenborgha moze przekonac sj~ kaZdy. kto zajrzy do innej. 
dost~nej w wi~kszosci naszych ksi~gam. jego ksiqiki - Gnoza w akrua/nym objawieniu (wyd. 
Verbum G & G. Katowice 1990). Na samym jej pOCZl\tku pomieszczone Sll - najwyrainiej 
w celach .,misyjnych" - adresy polskich i zagranicznych "Szk6t Zlotego R6iokrzyia". Tak wi~c 
trzeba uwaiaC, kiedy si~ kogos cytuje! I. A. Lassus, New Age. Nowa Religia?, Wydawnictwo Fulmen, Warszawa 1993. 
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skie oraz liczba bestii: 666 - jak i karoy z dol~czonych tekstow s~ bardzo 
wymowne. I tak, Rafal T. Mossakowski pisze na przyklad, iz "nawet 
w srodowiskach rzekomo »katolickich« i przykoscielnych propaguje si~ 
literatur~ co najmniej z pogranicza sekty »New Age«". Jako reprezen
tatywnych autorow takiej literatury podaje ow wydawca jezuit~ de Mello, 
Carla Gustava Junga, Raymonda Moody ("ktory od ksi~Zek 0 Zyciu po 
Zyciu przeszedl do propagowania reinkamacji") oraz ksi~zki: "kosmo
politycznego poety, noblisty Czeslawa Milosza, ktory sam 0 sobie mowi, ze 
jest wyznawq manichejskiej gnozy".20 

Czego jednak moi:na oczekiwac po ksi~ice, w ktorej w cz~sci Poczqtki, 
poprzednicy, scieiki rownolegle zalicza si~ Jana Pawla II do autorow 
wydarzen "znacz~ych etapy rozwoju tego nurtu [synkretystycznego 
- BD]".21 Bowiem - jak stwierdza autor ksi~zki - ,,1986: Spotkanie 
w Asyi:u niezaprzeczalnie dalo impuls wzrostowi synkretyzmu."22 Taka 
opinia 0 roli Jana Pawla II nie jest - jak moina by oczekiwac - wcale 
odosobnional I tak na przyklad John Drane w swej bardzo poZytecznej 
ksi~zce 0 New Age slusznie zauwaza, iz ,jak na ironi~ ( ... ) inni zacz~li 
oskariac Papieza 0 sympati~ do New Age'u, poniewaZ w 1986 roku spotkal 
si~ w Asyi:u z ludZmi innych wyznan!"23 A wi~ okazuje si~, ze kiedy jedni 
zarzucaj~ Papiezowi nadmiem~ ortodoksj~ i niestosowny fundamentalizm, 
to inni znowu twierdz~ iz jest on nieomal forpoczt~ ideologii Wodnika! Zas 
w swoirn poslowiu Maciej Giertych - jak moina si~ bylo spodziewac 
- konkluduje, iz za NAM kryje si~ nie kto inny, jak tylko masoneria, ktorej 
ostatecznym celem jest opanowanie calego globu. To odkrycie znakomicie 
upraszcza problem i zwalnia nas z obowi~zku uci~Zliwej lektury licznych 
i trudnych nieraz tekstow. 

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Tych wszystkich, ktorzy, mirno pod
niesionych zastrzezen, chcieliby Zyczliwie odnieSc si~ do wydawnictwa "Ful
men", musz~ lojalnie przestrzec: otoz na koncu omawianej ksi~zki 
znajduj~ si~ inne propozycje wydawnicze tej oficyny. Znajdujemy tam na 
przyklad ksi~k~ Nadzieja - rozwaiania 0 Francji i Europie, b¢~c~ 
wywiadem-rzek~ z faszyst~ j antysemjt~ Jean-Marie Le Penem, ktory jest 
tu okreSlony jako "czo!owy przedstawiciel europejskiej Prawicy" (s. 94). T~ 
ostatnj~ informacj~ pozostawiam bez komentarza. 

II 

Czas na podsumowanie. Wprawdzie moina by przytoczyc jeszcze kilka 
innych przyldadow ksi~Zek i artyku!ow, w ktorych z chrzescijanskich 
pozycji probuje si~ dokonac oceny swiatopogl~du NAM - ale nie wydaje 
si~ to potrzebne ani celowe. Bowiem omowione juZ wyzej pozycje stanowi~ 

20 Ibidem, s. 92. 

21 Ibidem, s. 64. 

" Ibidem, s. 65. 

23 J. Drane, Co New Age ma do powiedzenia Kosciolowi?, Sigman, Krak6w 1993, s. 181. 

http:gnozy".20
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swoisty model czy tez wzorzec chrzescijansldej recepcji ideologii NAM i ich 
ocen.,: moma z wi.,:kszym bijdz mniejszym powodzeniem odnieSc do pozos
talej reszty. 24 

Trzeba raz jeszcze podkreSlic, ze ksiijili te cechuje niewielka wartosc 
poznawcza. Sij one uderzajijco do siebie podobne - tak jakby ich autorzy 
stanowili zamkni.,:ty krijg nawzajem si.,: czytajijcy i - w konsekwencji 
- cytujijcy. Ktos, kto zapoznal si.,: z jednij z tych pozycji, z duZym 
prawdopodobienstwem b¢zie wiedzial, co zawierajij pozostale. W wi.,:k
szosci z nich nie dokonano zadnej pracy analitycznej - ich rdzen stanowiij 
stereotypy myslowe i przygn.,:biajijce komunaly. Jakjuz si.,: rzeklo wczeSniej 
- jeszcze zaden polski autor katolicld nie podjijl nawet proby odpowiedzi 
na pytania stawiane chrzescijanstwu w pracach Capry, CampbeUa, Grofa, 
Ferguson czy Batesona. Nie rna oczywiscie mowy 0 analizie problematyld 
politycznej, feministycznej i ekologicznej - tak przeciez charakterystycznej 
dla bardziej refleksyjnych odlamow NAM. W ksiijzkach slderowanych 
przeciwko ruchowi Nowej Ery dominuje za to wyramy brak wiary w czlo
wieka oraz przekonanie 0 swiadomie destrukcyjnym charakterze "sprzysi.,:
zenia Wodnika". Krytykom NAM stanowczo zbyt rzadko przychodzi do 
glowy, ze istniejij tacy jego zwolennicy, ktorzy szczerze poszukujij od
powiedzi na pal<Ice pytania ludzkosci, rzeczywiscie interesujij si.,: losami 
naszej planety, naprawd.,: Sij rozbudzeni religijnie i chcij odnaleic Boga. 2S 

Przeci.,:tny autor katolicki zazwyczaj woli oddac si.,: poszuldwaniom niemo
ralnych i nagannych korzeni oraz praktyk Ruchu Nowej Ery, niz zrozurniec, 
dlaczego przybral on talde a nie inne formy. Wydaje si.,:, ze taka postawa jest 
logicznij konsekwencjijl.,:kowej reakcji na zawartosc prac z kr.,:gow NAM. 
Wyglijda na to, Ze wlasnie l.,:k jest dorninujijCym czynnildem sterujijcym 
zachowaniarni katolicldch srodowisk opiniotworczych w stosunku do NAM. 

Nast.,:pnij sprawij jest nagminna tendencja do odindywidualizowania 
licznych przejawow NAM. Tomaszowe "przykazanie" - "zawsze rozroz
niaj" - wypada z g/owy krytykom w momencie gdy zaczynajij rozpisywac 
si.,: na temat New Age'u. W ich uj.,:ciu ideologia Wodnika to niemal 
jednorodna magma, do ktorej zaliczyc trzeba wszystko, co irracjonalne, 
alogiczne i antyludzkie - nic wi.,:c dziwnego, Ze w opinii sporej cz.,:sci 
srodowisk katolicldch Ruch Nowej Ery zrownuje si.,: czy wr.,:cz utozsamia 
z najwi.,:kszymi dotychczas, urojonymi czy tez rzeczywistymi, zagrozeniami 
dla chrzeScijanstwa, a wi.,:c iydostwem, satanizmem, masoneriij i komuniz
memo Jak bardzo jest to niesluszne i niesprawiedliwe podejScie, swiadczyc 

:t4 Warto w tym miejscu przyoajmuiej wymieuic godoe poleceuia teksty 0 NAM. Do takicb 
oale4 uiew~tptiwie: artylrui Jacka Boleekiego SJ, W perspekrywie nowego wieku, ..Przeglllrl 
Powszecboy" 1994, or 3 (871), S. 290 - 300, oraz praca zbiorowa pod re<:iakcjll ksi¢za 19nacego 
Deea, Ziudzenia Nowej Ery. Teologowie 0 New Age, Signum, Ole&oica 1993. Niew~tpliwie 
oajlepsZll pozycj'l oa temat NAM jest przywoiywaoa juz tutaj ksi~ka Joboa Draoe'a (por. 
przypis 23). Warta uwagi jest - ze wzgl¢u oa obecoosc WYWaZooej argumeotacji - broszurka 
kardyoala Daooeelsa (por. przypis 12). 

" Cbwaleboym wyj'ltkiem jest tutaj ksi~ka Ziudzenia Nowej Ery (por. poprzedoi przypis), 
ktorej autorzy zdaj<! si~ dostrzegac, jak o1brzymi jest pozytywoy poteocjal NAM, i staraj<! si~ 
w swoicb aoalizacb krytyczoycb uwzgl¢uiae jego tworcze moztiwosci . 
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mogl!, z jednej strony, prochrzeScijanskie gesty a wr~z sympatie licznych 
myslicieli z kr~gu Nowej Ery, takich jak chotby Fritjof Capra, Thedore 
Roszak, czy Rupert Sheldrake, zaS z drugiej strony - znamienny fakt, iz 
spora c~sc myslicieli ll!Czonych z NAM (Helena Blawatska, Alice Bailey, 
David Spangler) glosila mniej lub bardziej otwarcie pogll!dy antysemickie!26 

Nagminnie oskarza si~ ideologow z kr~gow Nowej Ery 0 podwazanie 
nie tylko religijnej, ale i ogolnoludzldej moralnosci. Jest to podejscie nader 
krotkowzroczne i znowu dowodzi, i:e krytycy po prostu nie znajl! prac 
liderow Nowego Paradygmatu. A przeciez w katolickim "Przegll!dzie 
Powszechnyrn" zamieszczono rozmow~ z Fritjofem Caprl!, ktorej warnl! 
cz~sc stanowi problematyka aksjologiczna. 27 

Tenze Capra rowniez w Tao jizylci az do znudzenia mowi 0 moralnosci, 
odpowiedzialnosci, wartoSciach, itd., itd. Oczywiscie, morn a si~ nie zga
dzac z austriackirn fizykiem co do wi~kszosci omawianych kwestii, ale 
nieodpowiedzialne jest twierdzenie, iz jest on niewrai:liwy na problematyk~ 
moralnl!! Z kolei jeden z najwybitniejszych teoretykow w dziedzinie psy
chologii transpersonalnej, Ken Wilber - autor okolo setki ksil!i:ek i ar
tykulow z zakresu Nowego Paradygmatu - wielokrotnie oskarzal chrzes
cijanstwo 0 bagatelizowanie problemu zla. Te oskarzenia - chocby i nie
sluszne - swiadczl! jednak 0 tyrn, ze kwestie aksjologiczne nie Sl! wcale 
oboj~tne zwolennikom NAM, a wi~c nie nalezy pochopnie twierdzic, iz ow 
ruch: "przekreSla rowniez wszelkl! moralnosc, tak chrzeScijanskl!, jak 
i ogolnoludzkl!, zaciera granice mi¢zy dobrem i zlem, prawdl! i falszem"!28 
Ale najwyrazniej ksil!i:ki i artykuly, pisane przez mentorow Ruchu Nowej 
Ery a poswi~cone problematyce etycznej, nie Sl! znane jego chrzescijanskim 
krytykom. 

Wszystko to nie budzi mojego optymizmu. Przewiduj~ najgorsze, 
a mianowicie to, ze coraz wi~ksza ilosc mlodych ludzi b¢zie oddalala si~ 
od Kosciola, a jednyrn z najwarniejszych powodow tego odchodzenia 
b~dzie fakt, ii: tak wielu z nas, chrzescijan, nie stosuje si~ do slow Pawla VI: 
"B¢ziemy mianowicie zbliZali si~ do ludzi z takim usposobieniem, aby 
najpierw zrozumiec ich sposob myslenia, nast~pnie zaofiarowaC im dary 
prawdy i laski, ktorych strainikiem Bog nas ustanowil, a w koncu uczynic 
ich uczestnikami boskiego Odkupienia i stl!d plynl!cej dla nas nadziei" 
(Ecclesiam Suam). 

Bartlom;ej Dobroczytiski 

BARTLOMIEJ DOBROCZYNSKl, ur. 1958, dr psychoiogij, pracownik Instytutu 
Psycho1ogii UI. Wydal: Geneza i his/oria idei nieSwiadomosci (1993). Publikowal 
w czasopismach specjalistycmych, "Znaku", "Tygodniku Powszechnym", "Etho
sie", "Kresach", ,,Krytyce", "NaGlosie" . Mieszka w Krakowie. 

26 Por. cbocby Drane, op. cit., s. 117-118. 
21 Granice nauki. Z Eritio/em Caprq rozmawia Roman Warszewski, "Przegllld Powszecbny" 

1992, or I (845), s. 107-115 . 
.. Por. przypis 10. 

http:aksjologiczna.27
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ANTHONY QUINTON 


ZDERZENIE SYMBOLI 


W naszej cz~sci swiata wspolczesna kultura znajd uje si~ w stanie 
kryzysu, ktory najpierw dal si~ odczue w dziedzinie edukacji i ktory 
objawia si~ odrzuceniem zwykle dotychczas akceptowanych wartosci. 
Uwaiam, ie jdJi dokonuj~ca si~ rewolucja przeciw uznanym wartosciom 
zwyci~zy, nast~pi wi~ksza przerwa w ci~glosci naszej kultury niz ta, ktora 
stala u podstaw Renesansu, a bardziej juz porownywalna z okresem, ktory 
towarzyszyl upadkowi Imperium Rzymskiego i zast~pieniu go przez bar
barzynskie kr6lestwa. 

Obecna rewolucja kieruje si~ w pierwszym rz~dzie przeciw wartosciom 
ucielesnionym w kanonie literatury, to jest przeciw ogolnie akceptowane
mu, choe ulegaj~cemu ci~glym zrnianom, zestawowi dziel literackich. 
Kanon ten okresla, co powinno si~ przeczytae i zrozumie6, przynajrnniej 
w odpowiednio duzej cz~sci, aby bye zaliczonym do osob wyksztakonych. 
Mniej spojna napase -luino zwi~ana z powyiszym atakiem, lecz w podob
nym duch u - skierowana jest przeciw wartosciom intelektu, tym wartosciom, 
ktore zawarte s~ implicite w idei poprawnego mowienia i myslenia oraz 
w idei zgodnosci z regulami j~zyka i z regulami logiki i metody. 

Prorocy Renesansu uwaiali siebie za przyw6dcow marszu ku swietlanej 
przeszlcSci: ku zlotym momentom historii Grecji i Rzymu. Obecna rewolu
cja zdaje si~ 0 wiele bardziej cofae, az do tego, co prymitywne, a co moma 
okreslie - w zaleznosci od upodobania - jako naturalne lub barbarzynskie. 
Nie tyle dzikie, ile raczej barbarzynskie - aby uiye rozromienia Colling
wooda mi~zy tymi terminami - dziki bowiem jest nie tkni~ty przez 
cywiIizacj~, barbarzynca natomiast zdecydowanie zrnierza do jej zniszczenia. 

Rodzaj poblazliwego antynomizmu objawia si~ nie tylko w odrzuceniu 
kanonu literatury, lecz r6wniei w nauczaniu j~zyka angielskiego. Zupelnie 
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rozs<¢ny pogl<¢, ie slowniki nie powinny bye anachronicznie preskryp
tywne, to znaczy, ie nie powinny podawae jako poprawnych tych sensow 
slow, ktore jui: w duzej mierze wyszly z potocznego ui:ycia, zostal prze
ksztalcony w doktryn~, wedlug ktorej nie rna w ogole zadnej roi:nicy 
rni~zy tym, co poprawne, a tym, co niepoprawne. Podobnie gramatyka 
uwazana jest za cierni~zycielk~, za pomoc,! ktorej probuje si~ zniszczye 
poczucie godnosci, a nawet toi:samose klasy robotniczej, przez narzucenie 
jej czlonkom nawykow j~zykowych klasy sredniej. 

Napase na racjonalnose jest wielowymiarowa i mniej wyraina niz 
odpowiednie ataki na literatur~ i j~zyk. W duzej mierze jest to rzecz 
wzorcowej praktyki, a nie swiadornej teorii. Tym niemniej istniej,! przypadki 
formulowania wyrainie antyracjonalistycmych teorii. W stosunkowo jeszcze 
bezpiecznej odlegloSci od przyj~tej tradycji intelektualnej znajduj,! si~ 
przeciwnicy najwyi:szej, jak si~ przypuszcza, obiektywnosci nauk przyrod
niczych; umiarkowani, jak w przypadku Kuhnowskiej teorii nast~puj,!cych 
po sobie paradygmatow, i bardzo skrajni, jak w przypadku teorii Feyera
bendowskiej, wedlug ktorej wszystko wolno. Zalozenie, zejest cos takiego 
jak obiektywna prawda i obiektywna rzeczywistose, ktorej ta prawda 
dotyczy, zostalo z roi:nych stron podwazone przez antyrealizm i przez 
stanowisko Richarda Rorty'ego kwestionuj,!ce pretensje filozofIi do spel
niania roli intelektualnego s~ziego. JeSli takie S,! przeSwiadczenia elity 
intelektualnej, to wkrotce przedostan,! si~ one do klas szkolnych, stymulu
j,!c przekonanie, i:e mysl jest po pro stu wyraieniem tego, co ktos czuje, i ze 
nie musi si~ ona poddawae zadnej kontroli logiki i metody. 

Trzy wyzwania pod adresem wyi:szej kultury, ktore zamierzam roz
wai:ye, skierowane S,! przeciw temu, co za Arnoldem uwai:am za dwa jej 
glowne skladniki, to jest przeciw najlepszym wytworom piora i mysli oraz 
(po trzecie) przeciw powadze w sprawach j~zyka, w sprawach pisania 
i mowienia, powadze, ktora jest wymogiem efektywnego studiowania 
owych wytworow. Wspomniane wyzwania S,! rome. Odrzucenie kanonu 
jest glosne, wyraine i latwe do uchwycenia. Wojna przeciwko j~zykowi 
i intelektowi jest bardziej rozproszona. Maj,! one jednak pewne elementy 
wspolne. 

Oba te ataki S,! w istocie polityczne. ZaJctadaj,! one, ze atakowane 
fonny kultury S,! w ~kach pewnej mniejszosci, a mowi,!c dokladniej, kilku 
mniejszosci. Wobec czego musz'! bye one instrumentem sluZ<!cym in
teresom owej (lub owych) mniejszosci. Narzucanie fonn kultury na ludzi 
spoza tych mniejszosci jest zatem rodzajem ucisku; nie bierze si~ pod uwag~ 
ich potrzeb i doswiadczen iub sprawia, ie mysi,! oni 0 swiecie i spolecznosci 
iudzkiej w sposob utwierdzaj,!cy ich zdominowanie przez mniejszose. 

Ostrzem tego ataku na wyi:sz,! kultur~ jest odrzucenie kanonu literatu
ry. W Stanach Zjednoczonych jest to bardziej widoczne i zaszlo znacznie 
daJej nii: w Wieikiej Brytanii. Jednym z powodow takiego stanu rzeczy jest 
to, ze idea kanonu jest bardzo natr~tnie obecna w amerykanskiej edukacji, 
gdzie zwykle uniwersytety propon uj,! "zalecane" Q,!dz "obowi,!zkowe" 
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zaj~ia z cywilizacji Zachodu. Sednem tych zaj~ jest lista wybranych 
fragmentow "wielkich dziel" Platona, Augustyna, Erazma, Pascala i in
nych. Ich celem jest zrekompensowanie brakow arnerykanskich szk61 
srednich przez zapoznanie studentow ze wszystkim, co moiDa uznae za 
wiedz~ 0 ich dziedzictwie kulturowyrn. 

Co uwaia si~ za zle skutki kanonizacji w obr~bie literatury? Od
powiedzi na to s~ czasami pozytywne i bezposrednie, a czasarni negatywne 
i posrednie. Pozytywny pogl~d glosi, ze nauczanie tego kanonu narzuca 
ciemi~zonemu sposoc widzenia swiata biaIej klasy sredniej rodzaju m~s
kiego, sposob widzenia, ktory falszuje jego doswiadczenie i wymazuje jego 
wlasne widzenie swiata. Twierdzi si~, Ze to zmusza go do pogodzenia si~ 
z podr~,! rol~, ktora wedlug dominuj~go pogl,!du jest dla niego czyms 
wlasciwyrn (np. sluga rodziny z czasow wiktorianskich mogi mowie: 
"JeZdzimy kaZdej zimy do Menton"). Wedlug Iagodniejszego wariantu 
tego stanowiska kanon utworzony z ksi<!:lek napisanych przez bialych 
m~zczyzn z Idasy sredniej przeszkadza rozwojowi wyobraZeniowego wspol
odczuwania z tymi, ktorzy znajduj~ si~ poza uprzywilejowanym kr~giem. 
I tak, u Szekspira biedacy pojawiaj~' si~, aby dostarczye nieeo wytchnienia; 
na przykiad prostacy odgrywaj,!cy tragedi~ Pyrama i Tysbe w Snie nocy 
letniej lub Deren i jego towarzysze w Wiele halasu 0 nic. To sarno moiDa by 
powiedzie6 0 wiesniakach Hardy'ego, do ktorych - w przeciwienstwie do 
Szekspira - on sam nalezal. 

Zle konsekwencje 0 charakterze posrednim s~ nieeo Iatwiejsze do 
uchwycenia. Maj~ one w istocie polegae na tym, ze literatura kanonu 
odwraca uwag~ od skrzecz~cej i znajduj~cej si~ w kryzysie terainiejszosci, 
kieruj,!c j,! ku pozaczasowemu pi~knu, wiecznym prawdom oraz ku wyide
alizowanej, zrnyslonej przeszlosci. Mowi~c mocniej, nie tylko odwraca ona 
uwag~, ktora mogiaby bye nakierowana na pozyteczniejsze rzeczy, lecz 
dziaia jak paliatyw na zlo spoleczne i zarniast zaspokojenia realnych 
potrzeb dostarcza zast~pczej, nieprawdziwej satysfakcji. Wyzsz'! lcultur~ 
krytykuje si~ jeszcze bardziej nie wprost za to, ze za swoje glowne zadanie 
nie potrafila uznae wyzwolenia ucisnionych. Zarzut ten nasuwa na mysl 
doktryn~ Tolstoja, wedlug ktorej wielkose dzielliterackich wyznaczona jest 
przez wkIad, jaki wnosz~ one do braterstwa mi~dzy ludZmi. Na tej 
podstawie s'!dzil on, Ze Chata wuja Toma jest utworem najdoskonalszym. 

Atak na wartosci intelektualne jest wielokierunkowy. Musi on bye taki, 
aby obj,!e wszystkie liczne i romorodne wartosci. Niektore z nich, na 
przykiad jasnose, prostota i jednoznacznose S,! stosunkowo nieformalne, 
choe oczywiscie mOg<! one bye nauczane w sposob formalny. Te wartosci 
nie s~ - jak s<!dz~ - bezposrednio kwestionowane, jednak duza liczba 
glosnych i podziwianych myslicieli zrezygnowaia z d<!ienia do ich osi,!g
ni~a. Od czasu niefortunnego przykladu, jaki dal Kant, wi~ksza c~S6 
ftIozofii niemieckiej jest Zle napisana. Ale kartezjanska jasnose przetrwaia 
we Francji do czasu Bergsona i jego eleganckiej prezentacji swych nieu
chwytnych mysli. Sartre, importuj,!c Heideggera, zapocz'!tkowal katastro
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faln~ drog~ umystowosei francuskiej, ktora osi~gtwta szczytowy punkt 
u Foucaulta i Derridy. Niemieccy zwolennicy teorii krytycznej, od Hork
heirnera i Adorno do Marcusego i Habennasa, postugiwali si~ mieszanin~ 
stylow Hegla i Marksa. 

Degeneracji stylu towarzyszy degeneracja struktury. Pisma demaskator
skich myslieieli wspotczesnej Europy obfituj~ w terminy wskazuj~ce na 
logiczne uporz~kowanie: "wobec tego" i "tak wi~", "zatem" i "wynika", 
"sprzeczny" i "niezgodny". J ednak gdy im si~ blizej przyjrzec, terminy te 
okazuj~ si~ rodzajem dekoracji. Kiedy probuje si~ wytowic sensown~ lini~ 
argumentacji, okazuje si~ ona niedorzecznie bt¢na. John Ellis starannie 
zrekonstruowat sposob, w jaki Derrida przedstawia czytelnikowi swoj 
paradoksalny wniosek, Ze pismo jest uprzednie wobec mowy.1 Derrida po 
prostu stopniowo przedefiniowuje "mow~" tak, zeby znaczyta ona "pis
mo", i "pismo" - zeby znaczyto "mow~". Jego technika polega na tym, Ze 
obwieszcza on zaskakuj~~, lecz calkiem sensown~ te~ - na przylclad, Ze 
nie rna nic oprocz tekstu - a nast~pnie otacza j~ splotem m~tnych i nijak 
nie zwi~zanych z ni~ zagadnien, tak aby przerazony czytelnik przclkn~1 
ow~ te~. 

Atak na intelekt lub na jego roszczenie do racjonalnosei i bezinteresow
nosei w najwamiejszych dziedzinach jego zastosowania wi~Ze si~ naturalnie 
z obszarem szkolnictwa wyzszego. Ale kazda zach~ta do folgowania na 
tym obszarze subiektywnym kaprysom i impulsom b¢zie odczuwana na 
bardziej podstawowych poziomach systemu edukacji. I faktycznie tak jest. 
Relatywizm w sposob naturalny sprzyja rozwojowi studiow wielokul
turowych, a zakwestionowanie obiektywnosei (pogl~d Derridy, Ze inter
pretacja - sedno pracy intelektualnej - jest gr~, albo pogl~d Rorty'ego, ze 
powinna ona przyj~c form~ spolecznej konwersacji) dobrze harmonizuje 
z tymi praktykami wychowawczymi, ktore odrzucaj~ seisle unormowany 
proces ksztatcenia na rzecz "odkrywczej" autoekspresji. 

Edukacja jest przekamikiem kultury, a wpajanie wartosei jest sednem 
edukacji. Tradycyjnie przyjmowano, ze wyzsza kultura, ueieldniona w ka
nonie literatury i w bardziej teoretycznych dyscyplinach akademickich oraz 
umozliwiona przez rozwoj zdolnosei j~zykowych, jest najbardziej wartos
eiow~ c~sei~ wyksztatcenia. Do tej pory ei, kt6rzy pragn~li upowszechnic 
wyksztalcenie, zmierzali do poszerzenia obszaru oddziatywania wYZszej 
kultury. Teraz jednak jest ona atakowana w przedstawiony sposob przez 
tych, ktorzy j~ demaskuj~ jako narz~zie elit. 

Co si~ stanie, gdy ten rodzaj zdominowania i:yeia intelektualnego, 
kt6ry juz zostal utwierdzony w niekt6rych najbardziej znanych uniwer
sytetach w USA, ulegnie upowszechnieniu? Jakie b~d~ skutki rezygnacji 
w szkolach z uporz~kowanego, zgodnego z regulami, m6wienia i pisania? 
Kanon literatury, uznany za nakaz elit, b~zie odrzucony, a jego miejsce 
zajm~ specjalne "studia kulturowe". Prosta umyslowa "strawa", serwowa

1 J. M. Ellis, Against Deconstruction, Princeton, NJ: Princeton University Press J989. 
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na przez szeroko poj~ty przemysl rozrywkowy, b¢zie badana pod k~tem 
jej zawartosci politycznej. Obowi~zkowo b~dzie si~ nauczac 0 wytworach 
czlonkow grup uciskanych lub nieuprzywilejowanych, 0 ile oczywiscie 
zawarte s~ w nich politycznie poprawne intencje. Promowana b¢zie taka 
poezja mowiona i sztuka ludowa, ktora - funkcjonuj~c na zasadzie 
koncertu rockowego - b¢zie zdolna zamienic indywidualnosc w rodzaj 
wspolnotowej ekstazy. Juz obecnie ideal absolwenta uniwersytetu nowego 
typu jest cz~sciowo zrealizowany w niedouczonych rewolucjonistach, kto
rych peIno jest w telewizji, w swiecie dokumentalnej fotografii i w dzien
nikarstwie. 

Atak na wartosci intelektualne spowoduje, ze dawne dyscypliny huma
nistyczne, takie jak ftIozofia, historia, literatura, pogr~z~ si~ w delirycznej 
niejasnoSci i niespojnoSci, jaka charakteryzuje ich uprawianie we Francji, 
oraz upodobni~ si~ do pewnego rodzaju "zaangazowanej", jawnie tenden
cyjnej nauki spolecznej. Nieco trudniej jest przewidziec, co moZe zdarzyc 
si~ w naukach przyrodniczych. Zjednej strony, podniesiona zostanie ranga 
tych przekonan i technik, ktore - w opinii radykalnych zwolennikow zmian 
- uwaiane s~ obecnie za nienaukowe jedynie na zasadzie elitamego 
przes~u. Obok tego, co teraz uznajemy za naukow~ medycyn~, i na 
rownych z ni~ prawach, funkcjonowac b~dzie medycyna altematywna: nie 
tylko akupunktura i homeopatia, ale diagnoza z plam krwi i kawalkow 
wlosow, stosowanie czarow i wszystko, czego w jakiejkolwiek kulturze 
uzywano do okrdlenia i leczenia chorob. Z drugiej strony - pewne uznane 
dziedziny nauki, takie jak chemia przemyslowa czy badania przestrzeni 
kosmicznej, zostan~ zahamowane ze wzgl~du na to, ze przyczyniaj~ si~ do 
wielu zagrozen: na przyklad do zbrojen nukleamych i zanieczyszczenia 
srodowiska. Jest moZliwe, Ze duch egalitaryzmu wyrwie z zapornnienia 
i zrehabilituje alchemi~ i astrologi~. 

Ostatecznie sarno tylko porzucenie nauczania zdyscyplinowanego j~zy
ka spowoduje, Ze uczniowie nie b¢~ mie1i srodkow do studiowania 
kanonu literatury ani innych teoretycznych dyscyplin na poziomie wyz
szym. Ten skutek latwiej moma przewidzie6, gdyz proces do niego prowa
dz~cy jest juz mocno zaawansowany. Niektore szkoly podstawowe, w tros
ce 0 to, aby nie narazac uczniow na zadne ograniczenia, rezygnuj~ 
z poprawiania ich mowy, pozwalaj~c jej plyn~c nieuregulowanym korytem. 
Zaniechanie nauczania poprawnego czytania lub promowanie czytania 
wyl~cznie najbardziej obrazowych i kolokwialnych publikacji sprawia, ze 
gramatycznie i werbalnie bogaty dyskurs, mowiony lub pisany, jest nie
zrozumialy dla ofiar tego procesu. 

Kanon, 0 ktorym mowa, nie jest scisle ustalonym zestawem prac 
wj~zyku greckim i po lacinie, jak to bylo czterysta czy pi~cset lat temu. Jest 
on ci~g1e zmieniany, a zwlas'zcza poszerzany. Nawet tacy autorzy jak 
Leavis, ktorzy nadaj~ mu form~ najbardziej ekskluzywn~, anglocentryczn~, 
nie przecz~, ze istnieje literatura najwyzszych lotow poza zastrzezonym 
kr~giem tego, co uznaj~ za nadaj~ce si~ do nauczania. 
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W twierdzeniach tych, ktorzy oskarzaj'l kanon literatury 0 stron
niczosc, kryje si~ mysl, Ze sluzy on interesom klasy panuj'lcej. Rzeczywiscie, 
niewiele jest w nim otwartej propagandy rewolucyjnej, choc i ona tez tam 
si~ znajduje, na przyklad w poezji Shelleya. Ale rownie malo jest w nim 
propagandy reakcyjnej. Nawet tak konfonnistyczny pisarz jak Galsworthy 
jest w pewnym sensie krytyczny wobec ustawionego porz'ldku. Evelyn 
Waugh, wyraznie reakcyjny w pogl!ldach politycznych, nie wychwala 
przeciez tych swoich postaci, ktore S'l najpot~miejsze i znajduj'l si~ na 
WYZynach spolecznych. 

Czy odrzucenie kanonu literatury moZe faktycznie uczynic cos dla 
wielkiej sprawy wyzwolenia ucisnionych? Czyz cz~ci'l obecnego etapu 
emancypacji nie jest to, Ze powinien on umoZliwic znacznie wi~kszej niz 
dotychczas liczbie ludzi dost~p do kanonu literatury i do innych sklad
nikow wyzszej kultury? Jezeli nadrZ¢nym eelem jest posuwanie naprzod 
emancypacji ucisnionych, to nie rna powodu, aby koncentrowaC si~ na 
wyzszej kulturze, jako nie calkiem temu eelowi odd anej , bardziej niz na 
wspinaczce gorskiej czy jeidzie na lyi:wach. Krytycy kanonu literatury 
powtarzaj'l po prostu w unowoczesnionej fonnie przeslanie Toistoja z Co 
to jest sztuka: Ze calkowita i wy1'lczna wartosc sztuki leZy we wzmaganiu 
poczucia braterstwa mi¢zy ludZrni. 

Moma wszakZe wspierac emancypacj~ i braterstwo bez uznawania ich 
za wyj'ltkowy i nadrz¢nie wamy eel, od stopnia realizacji ktorego uzalez
niona jest najmniejsza wartosc czegokolwiek. Gdyby w to uwierzyc, 
porzucone lub przeksztalcone zostaloby wszystko, z wyj'ltkiem rzeczy 
najbardziej pod stawowych , potrzebnych ludziom do przetrwania. Ale 
wowczas pytanie: "Emacypacja do crego?" nie mialoby odpowiedzi. Taka 
sytuacja prowadzilaby do nadui;ywania niezaleinie i w sobie wartos
ciowych rzeczy, jedynie po to, aby uczynic niewielki wklad do realizacji 
eelu podstawowego; rewolucjonisci mogliby wi~c spalic kilka plocien 
Rafaela, zeby si~ ogrzac. 

NaleZy wi~ przyznac, Ze kanon literatury jest ograniczony. Ale nie jest 
zamk:ni~ty: podlega bezustannym przernianom. Co wi~ej, chociaz jego 
graniee nadaj'l mu prozachodni charakter, to jednak nie wykluczaj'l 
utworow niezachodnich. Nie jest to bynajmniej nierozs'ldne, zwazywszy na 
trudnosci przekladu, ictore rosn'l wraz z odr~bnosci'l kulturow'l. Ci, ktorzy 
dokonuj'l wyboru, nie S'l czlonkami elity rZ'ldz'lCej. Obrany kanon nie 
zajmuje si~ zbyt wiele lud:lmi ze swiata niezachodniego i ich przezyciami, 
lecz kobiety i odrniency seksualni S'l dobrze reprezentowani, zarowno jako 
autorzy utworow, jak i ich bohaterowie. Znaczna c~sc kanonu daleka jest 
od apologetyki lub propagandy istniej'lcego status quo; jest natomiast, 
uzywaj'lc zwrotu Lionela Trillinga, adwersaryczna (przeciwstawia si~ temu, 
co zastane), zwlaszcza od czasu, kiedy dysponenci literackiego patronatu, 
jakimi byli ksillZ~ta, zostali zast'lpieni przez szerok'l rzesz~ czytelnikow. 
Wartosc kanonu literatury nie leZy w jakims bezposrednim celu eman
cypacyjnym, ktoremu moZe on sluZyc. Ale gdyby nie posiadal on wlasciwej 
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sobie wartosci literackiej, to nie byloby wamego czynnika skladaj~cego siy 
na sens emancypacji. 

Tyle 0 kanonie literatury. Przejdimy teraz do ataku na wartosci 
intelektualne, czyli na przekonanie 0 istnieniu obiektywnej prawdy alba 
obiektywnej racjonalnosci czy obiektywnego uzasadnienia. Oczywisty i po
wtarzany zarzut pod adresem tego ataku stwierdza, i:e obala on sam siebie. 
Zarzut ten moma sformulowac na kilka sposobow. Jednym z nich jest 
stwierdzenie, ze wspomniany atak obala sam siebie w sensie absolutnym, 
czyli, innymi slowy, jest wewnytrznie sprzeczny, poniewaz zdanie "nie rna 
zadnych prawd obiektywnych" jest logicznie rownowaZne ze zdaniem ,jest 
obiektywn~ prawd~, i:e nie rna prawd obiektywnych". Relatywista moglby 
odpowiedziec, ze nie zaprzecza on, iz "p" i ,jest prawd~, :Ze p" s~ 
rownowame, lecz tylko temu, i:e rownowazne s~ "p" i ,jest obiektywnie 
prawdziwe, i:e p". 

Co jednak oznacza powiedzenie, i:e cos jest wzgl~nie prawdziwe? Czy 
m6wi si~ cos wiycej niz to, i:e pewna osoba lub grupa jest 0 czyms 
przekonana? To, ze przekonania romych ludzi i grup c~sto ze sob~ 
koliduj~, nie jest zadn~ nowin~. Kiedy jednak zwr6ci siy im na to uwagy, 
pr6buj~ zazwyczaj cos z tym zrobic, dowiedziee siy. ktore przekonania s~ 
trafne i nastypnie odwiesc innych od przekonan nietrafnych. 

W tym miejscu pojawia siy dalsze pytanie. Czy bycie przekonanym 
o czyms jest zrozumiale bez poj~cia prawdy obiektywnej? Czy bye przeko
nanym 0 czyms to nie uwazaC, ze to cos jest obiektywnie prawdziwe? 

Uwag~, ze nie da siy unikn~c prawdy, moma sformulowac w bardziej 
konkretny i bezposredni sposob przez rozwazanie, co ktos moze robie 
wypowiadai~c zdanie oznajrnuj~ce w rodzaju "pada deszcz", "ludzie 
w Trzecim Swiecie s~ wyzyskiwani" lub "nie rna czegos takiego jak prawda 
obiektywna". Moma siy posluZyc takim zdaniem do stwierdzenia czegos, 
do wygloszenia twierdzenia. Moina si~ nim tez posluiyc nieco inaczej: do 
udawanego stwierdzania czegos w opowiadaniu bajki. A w koncu - moma 
siy nim posluiyc, sprawdzaj~c mikrofon lub dostarczaj~c odpowiedniemu 
specjaliscie danych 0 stanie wlasnego gardla lub jakosci wlasnej wymowy. 
Uiycie zdania do stwierdzenia czegos charakteryzuje si(: tym, i:e jest ono 
wtedy wypowiadane jako prawdziwe, a przynajmniej jako cos, dla czego 
istniej~ powody, by s~zic, zejest prawdziwe. Roszczenie do prawdziwosci, 
nawet tymczasowe, zawiera si(: istotnie w akcie stwierdzania. Stwierdzie cos 
to zach(:cic sluchaj~go, aby uwierzyl w to, co m6wimy, aby wzi~l to za 
prawdziwe, niezalemie od tego, czy jest to prawdziwe i czy samemu si(: 
w to wierzy. 

W obliczu samodestrukcyjnosci intelektualnego nihilizmu moma za
kwestionowae szczerosc tych, ktorzy go proponuj~. Gdyby Derrida, maj~
cy niezwylde zaborcze podejscie do swoich wlasnych pism, wytoczyl komus 
proces, zarzucaj~c mu popelnienie plagiatu, to ciekawe, czy patrzylby 
wyrozurniale na s~ziego, ktory by dokonal dekonstrukcji oswiadczenia, ze 
plagiator powielil jego (Derridy) dzielo, interpretuj~c je zupelnie odwrot
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nie, a mianowicie, Ze to Derrida w jakis prospektywny sposob powielil 
dzielo rzekomego plagiatora, stosownie do swojej koncepcji, iz pismo 
poprzedza mow~? ezy nie oburzylby si~ na aptekarza, ktory by prze
prowadzil dekonstruk:cj~ recepty na jego dolegliwosci zwi'lzane z nad
miarem zolci? 

Jestem przeciwny rozluznianiu kilku wielkich zestawow ograniczen 
bij,dz nakazow kulturowych. Kanon literatury "ogranicza" nas przez 
wskazanie na ksi'lzki, ktore w najwyzszym stopniu zasruguj'l na przeczyta
nie. Zasady racjonalnosci nakazuj'l nam krytycznie i w sposob uporzij,d
kowany przyjrzee si~ naszym przekonaniom, uczynie je jak najbardziej 
dost~nymi przez jasne i proste ich sformulowanie oraz uzasadnienie. 
Dyscyplina j~zykowa nakazuje nam nie obierae najlatwiejszej drogi w dys
kursie. To prawda, Ze zawsze jest przyjemnie zlagodzie nakazy, a przez to 
uprzejmie zlagodzie ich stosowanie do innych. Ale zwi'lzana z tym przyje
mnose i uprzejmose jest krotkotrwala i na dluZsZij, met~ prowadzi do 
cierpien. Rodzaj ludzki doszedl do swoich osiij,gOi~ dzi~ki aktywnemu 
wysilkowi opanowywania samego siebie i swojego srodowiska. Kultura, 
w najszerszym sensie, jest zgromadzonym kapitalem, ktory powstal w wy
niku tego wysilku. Kultura wyzsza jest najbardziej wymagaj'lc'l i samo
krytyczn'l CZ~Sci4 ogolnego dorobku kulturowego, w ktorej midci si~ 
najbardziej systematyczna i dogl~bna wiedza 0 nas samych i 0 swiecie. Jest 
to pewne dobro. Emancypacyjny triumf, do ktorego - zdaniem jej oponen
tow - rna rzekomo doprowadzie jej destrukcja, jest malo prawdopodob
nym wynikiem takiego procesu. 

Anthony Quinton 
tlum. Piotr Gutowski i Tadeusz Szuhka 

Jest to skr6cona przez autora wersja dw6ch wyklad6w wygloszonych w 1992 rolru 
na Uniwersytecie St. Andrews oraz Uniwersytecie Londynskim. Przeklad za zgodll, 
Autora i Johna Haldane'a, dyrektora Centre for Philosophy and Public Affairs w St. 
Andrews. Pelny tekst wyklad6w znajduje si,. w: Education, Values and Culture: The 
Victor Cook Memorial Lectures, St. Andrews 1992, s. 11-39. 

ANTHONY QUINTON, czlonek Akademii Brytyjskiej, zwi!!,zany z Uniwersytetero 
Oksfordzkiro jako fellow w AU Souls College i New College oraz rektor Trinity 
College; gl6wne publikacje ksillikowe: The Nature of Things (1973), Utilitarian 
Ethics (1973), The Politics of Imperfection (1978), Francis Bacon (1980) i Thoughts 
and Thinkers (1982). 



ZDARZENIA KSI1\ZKI - LUDZIE 


DWUGLOS 0 KSI1\ZCE LESZKA KOLAKOWSKIEGO 


"DWIE SPRZECZNE RACJE" 


Trzeba od tego zaczij.C: bez tego nie rozumiemy nic 
i wszystko jest herezjil; a nawet na koncu kaZdej prawdy 
trzeba dodac, ie pami~tamy 0 prawdzie przeciwnej. 

Blaise Pascal, My.sli, 407 (465) 

• Leszek Kolakowski, Bog nam nic nie jest dluiny. Krotka uwaga 
o religii Pascala i 0 duchu jansenizmu, Hum. Ireneusz Kania, 
Wydawnictwo Znak, Krakow 1994, ss. 281 

Ostatnia ksi'!Zka Leszka Kolakowskiego da siy odczytywa6 rozmaicie 
- zalemie od zastosowanego klucza interpretacyjnego i ad wlasnych 

_ zainteresowan czytelnika--interpretatora. Jest to bowiem dzielo 0 trdci 
wyj'!tkowo "gystej" i rozgalyzionej problematyce: historycznej, filozoficz
nej, teologicznej, politycznej. KaZdy moZe zatem wykroic sobie szczegolnie 
dla niego smakowity k,!sek. Sposrod wielu w'!tkow skladaj,!cych siy na 
"krotk'! uwagy 0 religii Pascala i 0 duchu jansenizmu" - jak glosi podtytul 
- moj,! uwagy przykuly zwlaszcza dwa. Pierwszy dotyczy merytorycznych 
komplikacji sporu tzw. molinistow (jezuitow) z jansenistami, w ktorym 
ujawnila si y dwuznacznosc stanowisk i doktryn rywalizuj,!cych stron. 
Trudnosci w wywazeniu sprzecznych racji przysporzyly niemalo klopotow 
i aktualnym koscielnym "rozjemcom", i poiniejszym badaczom, probuj,!
cym ocenic historyczne "zaslugi" b,!dz tez "przewiny" adwersarzy. W stale 
aktualnej debacie wokol roli oswieceniowego dziedzictwa w ewolucji kul
tury chrzeScijanskiej temat ten nabiera pierwszorz¢nej wagi. Znakomity 
dialektyk, Kolakowski, porusza sif;": w tym wieloglosowym tlurnie bohate
row siedemnastowiecznego sporu ze swobod,! wytrawnego przewodnika po 
historii doktryn i idei. Jego ksi'!zka pokazuje, jak dalece zlozonym i niejed
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noznacznym ljawiskiem w kulturze bylo Oswiecenie, 0 Czym warto pami~
taC, szafuj4c t4 etykietk4 w ideowych sporach. Drugi W4tek - przewijaj4CY 
si~ raczej w podtekscie rozwazan Autora - dotyczy kwestii og6lniejszej, 
a mianowicie tego, co w przernianach cywilizacyjnych, szczeg6lnie tych, 
kt6re wplywaj4 na mutacje zbiorowej swiadomosci religijnej wyznawc6w, 
moma uznac za "miejsca teologiczne" i swego rodzaju tworzywo chrzes
cijailskiej kultury w procesie jej rozwoju, a takze co w owych przemianach 
staje si~ przyczyn4 kryzys6w tejZe kultury . 

• Janusowe oblicze "nowej poboinoSci" 

"Sp6r 0 lask~, kt6ry w XVI i XVII wieku tak wstrz4sn41 swiatem, 
bezposrednio zapocZ<j,tkowala moze seria przypadk6w,jasnejestjednak, Ze 
dotyczyl on samych podstaw chrzdcijanskiego Zycia" - pisze Kolakowski. 
Ryzykuj4C historiozoficzny "fundamentalizm", moma WYSun4C hipotez~, 
Ze w historycznych okolicznosciach reformacyjnej "wielkiej fali" r6mico
wania si~ religijnych opcji (i w efekcie wyznan) w lonie chrzescijanstwa 
sp6r ten byl objawem "kryzysu wzrostu", czyli pozyskiwania przez swiat 
chrzescijanski nowej dojrzalosci. Jak kazdy proces dojrzewania, bylo to 
doswiadczenie traumatyczne - peIne wewn~trznych i zewn~trznych zmagan 
i niepewnosci, niewolne od goryczy nieuniknionych, choc przeciez nie
ostatecznych, poraZek. I nie byl to oczywiscie sp6r czysto teoretyczny 
- poci4gn41 za sob 4 doniosle konsekwencje psychologiczne i socjologiczne, 
edukacyjne i polityczne, a takZe organizacyjne i formacyjne w ramach 
koscielnych instytucji. 

Patrz4c. " z lotu ptaka" na dzieje dylemat6w teologicznych, moma 
dostrzec, Ze wi~kszosc z nich, szczeg6lnie zas te, kt6re maj4 swoje bezpo
srednie reperkusje w sferze religijnej praxis, tak czy inaczej dotykaj4 kwestii 
podstawowej: relacji Boga i czlowieka. Z chwil4' kiedy sacra doctrina 
obj~la Urz¢OW4 funkcj~ obowi4zuj4cej wykladni Objawienia, zawarta 
w niej implicite filozofia czlowieka zacz~la wywierac decyduj4Cy wplyw na 
obraz Boga i jego interpretacj~ teologiczn4. Ta interpretacja z kolei, 
dziedzicz4c nieuniknione wieloznacznosci doktryny, w miar~ ich ujaw
niania i usilowan eliminacji, musiala si~ r6micowac i wywolywac kon
trowersje, kt6re z czasem przeksztalcaly si~ w zazarte spory. Nie zawsze 
szlo 0 niebezpieczenstwa antropomorfizacji czy tez, przeciwnie, spekula
tywnej "logicyzacji" idei Boga. Tym razem, jak zauwaZa Kolakowski, 
chodzilo 0 to, "czy ludzka natura jest nieublaganym wrogiem Boga, 
odwieczn4' pogardy godn4 buntowniczk4, kt6r4 trzeba zniszczyc, czy tez 
raczej czyms nieco skazonym, co moma oswoic, uszlachetnic i napros
towac?" 

Jansenisci, rozwijaj4c Uednostronnie) nauk~ sw. Augustyna 0 predes
tynacji, glosili nieodwracalne zepsucie ludzkiej natury, kt6ra moze bye 
poskromiona wyl4cznie przez "Boz<j, przemoc", czyli lask~ - SkUteczn4 
zawsze, zar6wno w6wczas, kiedy zbawia arbitralnym aktem milosierdzia, 
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jak i wowczas, kiedy rownie arbitralnie pot~pia suwerennym aktem boskiej 
sprawiedliwosci. Slowem, "Bog nam nic nie jest dluiny" - nic si~ nam od 
Niego nie "naleZy". To my jestesmy niewyplacalnymi dluznikami Boga, 
z punktu widzenia ontologicznej przepasci oddzielaj4cej stworzenie od 
Stworcy oraz pierwotnego upadku "zasluguj4cyrni" na odrzucenie i tylko 
moC4 boskiego dekretu "przeznaczanymi" do zbawienia. Ale boski dar 
wybrania jest udzielany "Sk4PO i wedle regul calkowicie niepoj~tych" . 
PowinnoSci4 wierz4cego jest czuwac z bojazni4 i drzeniem nad wlasn4 
moraln4 kondycj4, by si~ nie sprzeniewierzyc lasce darmo zsylanej przez 
Boga-Suwerena. 

Doktryna molinistow jezuickich rozwin~la si~ pod wplywem nowoZyt
nego humanizmu chrzescijanskiego (Erazma z Rotterdamu, Tomasza Mo
rusa) i byla prob4 CtakZe jednostronn4) ocalenia wzg\¢nej ontologicznej 
autonomii natury stworzonej. Podkreslano w tej doktrynie wolnosc wybo
ru i osobist4 odpowiedzialnosc moraln4 kazdego czlowieka za jego Zycie 
wieczne, a rownoczesnie bosk4 hojnosc w szafowaniu lask4 do zbawienia 
koniecznie potrzebn4 oraz wyrozumialosc boskiego S¢ziego dla ludzkich 
slabosci. Jedna i druga strona sporu wierzyla w pot~g~ laski: janseniSci 
Ca w skrajnej postaci kalwinisci) przypisywali jej skutecznosc absolutn4, 
niezalew4 od ludzkiej woli i wyl4Czn4 w ferowaniu wyrokow 0 zbawieniu 
b4dz pot~pieniu; jezuici podkrdlall, Ze do czlowieka naieZy uczynic lask~ 
skuteczn4 aktem wolnej woli, wspomaganej rad 4 koScielnego przewodnika 
duchowego. 

U podstaw konfliktu - w gruncie rzeczy posiadaj4cego wainosc uniwer
saln4 i nigdy w dziejach chrzdcijanstwa do kOllca nie rozstrzygni~tego 
- kryty si~ notorycznie wieloznaczne kluczowe idee, ktore sacra doctrina 
usilowala defmiowac: stworzenie, grzech, odkupienie, laska, a takze ludzka 
natura i wolnosc. Wieloznacznosc t~ pogl~bily jeszcze nowozytne przemia
ny kulturowe, zachodZ4ce zarowno w sferze umyslowej, jak obyczajowej, 
spolecznej i politycznej. Kartezjanizm wprowadzil radykalnie dualistyczne 
rozumienie ludzkiej natury, z ktorym na dobr4 spraw~ ani jansenistyczni 
radykalowie-moralisci, ani "laksysci" jezuiccy nie potrafili si~ uporac. Duch 
ludzki zostal pozostawiony samemu sobie - w zmechanizowanej po kartez
jansku przyrodzie przestano dostrzegac "slady" Boga. Kolakowski umiej~t
nie pokazuje, jak dalece nieprzyswajalny i w efekcie groZnY dla chrzeScijan
stwa okazal si~ wlasnie ow radykalny dualizm, rozszerzaj4cy si~ na wszystkie 
sfery Zycia i myslenia, ktorego korzenie Si~gaj4 starozytnej gnozy; dualizm 
duclJ a i ciala, swiadomosci i materii, sacrum i profanum, wiecznosci i doczes
nosci, doktryny i historii . Separacja owych biegunow opozycji od dawna 
byla przyczyn4 doktrynalnych dewiacji, w wieku XVII "pokus~ gnostyck4 
wzrriocnil impuls plyn4cy z zupelnie odmiennego Zrodla - z kartezjanizmu". 

Komplikacje powi~kszal jeszcze nowoZytny pluralizm doktryn i po
staw: "oprocz libertynow, oboj~tnych wobec tradycji i dogmatow C.. . ) 
istnieli rowniez deisci i wyznawcy prawa naturalnego, calkiem niezaleinego 
od stanowionych rozporz4dzen boskich; byli tez kartezjanie dostrzegaj4cy 
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w fllozofii swego mistrza Rozum doczesny wyposaZony w nieograniczonOl 
autonomi~, a takie slcrajnOl pogard~ dla historii i »pami~ci« ( ... ) byli krytycy 
postulujOlcy badanie Pisma tak jak kaMego tekstu literackiego - drog,! 
analizy ftIologicznej i historycznej, ktorzy obracali w ruin~ sensowny lad 
rZOldzonego boskimi prawami wszechswiata i chcieli, przy badaniu natury, 
polegac wyl,!cznie na eksperymeneie oraz narz¢ziach rnatematycznych." 

Tab wlasnie stan kultury ideowo zdecentralizowanej i zsekularyzowa
nej, sceptycznej, pozbawionej trwalego, transcendentnego zwomika i uni
wersalnej legitymacji odziedziczylismy po Oswieceniu, w ktorym owe 
rozwarstwienia wyraznie si~ ujawnily. Kolakowski, dostrzegajOlc ci,!giosc 
niekt6rych nurtow rnyslowych (np. rni¢zy pesymistyczn,! religijnoSciOl 
Pascala a wspolczesnOl krytykOl cywilizacji technicznej uprawianOl w ramach 
tzw. filozofti egzystencji), sugeruje, Ze ma ona sWol podstaw~ w podobnej 
"logice sytuacji" kulturowej, by posluiyc si~ idiomem Poppera, i Ze nasza 
"postrnodernistyczna" epoka wei'li tkwi korzeniarni w 6wczesnej querelle 
des anciens et des modernes. Dostrzega rowniei Janusowe oblicze wpisujOlcej 
si~ w dzieje owej batalii "nowej poboinosei". Bilans sporu - zar6wno 
w czasach Pascala, w dobie OSwiecenia, jak i dzis - nie wypada symetrycznie. 
W gruncie rzeczy nie rna pewnosci, kt6rej "partii" w potyczce tzw. "moder
nist6w" i "reakcjonist6w" naleiy przypiOlc jednOl lub drugOl etykietk~. 

Jansenisci obstawali przy tradycji (august ynskiej) , ale ich vision tragique 
okazala si~ wlasnie "nowoczesna" i miala swojOl bujnOl histori~ w XIX i XX 
wieku. Jezuici, przy calej ich "oswieconej" postawie wobec ftIozoficznych 
i obyczajowych "nowinek" epob, bronili koscielnego establishmentu sprzy
mierzonego z ancien regime i stanowczo, na przyklad, sp rzeciwi ali si~ 
upowszechnieniu czytelnictwa Biblii posr6d os6b swieckich: "szczeg6lnie 
kobiety trzeba trzymac z daleka od tego niebezpiecznego tekstu - i od 
wszelkiej nauki w ogole (kobieta uczona to cos okropniejszego nii broda
ta); powainego uszczerbku doznalaby enota dzieweczki, gdyby wolno jej 
bylo czytac PieSn Salomona albo histori~ Zuzanny." Dla Pascala - podob
nie jak dla humanist ow (i reformator6w!) - warunkiem dost~u do prawd 
objawionych w Pismie byla po prostu wiara i "szczerosc serca". 

Polaryzacja postaw przypomina dylematy wsp6lczesne: "zapasnicy wie
dzieli, ie iyjOl w czasie, gdy wszelkie rZOldzOlce ich swiatem normy sOl 
bezwzgl~dnie i nieublaganie podkopywane przez nowOl cywilizacj~ ( ... ) Bylo 
rzeczOl naturalnOl, Ze w obliczu zagroienia kaMa ze stron w obr~bie 
Kosciola postrzegala drugOl jako wroga intra muros." Zar6wno wizja 
chrzeScijanstwa i Kosciola jako obl~ionej twierdzy, w ktorej chroni si~ 
"zgromadzenie wyb ran ych ", jak i taktyka przystosowania si~ do z1aicyzo
wanego swiata operowaly moenymi argumentami - i mialy rownie wiele 
punktow slabych, latwych do zaatakowania. MoliniSci, ze swojOl wiant 
w wolnOl wol~ i tworczOl inicjatyw~ czlowieka, podkreSlajOlcy osobistOl 
odpowiedzialnosc oraz niepowtarzalnosc sytuacji moralnych, stali si~ pre
kursorami chrzeSeijanstwa otwartego wobec pluralizmu kultury, protek
torami inkulturacji oraz obroncami prawdy 0 suwerennosci indywidual
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nego sumienia. Moina powiedzieC, ze ich "semipelagianizm" byl wyrazem 
wrazliwosci ludzi Kosciola na "znaki czasu", na wyzwania nowozytnej 
kuItury i wyjsciem naprzeciw aspiracjom "modernistow". Byl takze prob,,! 
wypracowania metody przeszczepiania idei oswieceniowego liberalizmu na 
grunt chrzescijanski. Trzeba dodac - prob,,! nie zawsze i nie we wszystkim 
udan,,!, ale tez poniechan,,! chyba zbyt pochopnie. Jansenisci, a zwlaszcza 
najmniej fanatyczny i zarazem najwybitniejszy sposrod nich, Blaise Pascal, 
stali si~ z kolei iarliwymi obroncami chrzescijanskiego maksymalizmu 
i wysokiego idearu moralnego, przeciwko zbyt beztroskiej propagandzie 
"religii ulatwionej", koniunkturalnej i pennisywnej; slowem, przeciwko 
"rozmyciu" chrzeScijanstwa w relatywistycznej "swieckosci" kultury no
wozytnej. Slusznie tez wskazywali na egzystencjalny dramatyzm wiary 
w zlaicyzowanym swiecie. 

W Pascalowskim patosie pogardy dla bezboinej cywi1izacji, Jibertyniz
mu oswieceniowych racjonalistow i pogoni za swieckirni rozrywkami 
Kolakowski odnajduje cechy charakterystyczne takZe dla wspolczesnych 
piewcow absurdalnosci swiata opuszczonego przez Boga. Religia wysokich 
wymagan moralnych i "hazardu wiary" nie uzbrajala jednak przed skraj
nym zw"!tpieniem i rozpacz"! tych, ktorzy z takich czy innych powodow 
odczuwali, ze "nie ciesz"! si~ wzg1~ami Boga". Slynny "zaklad" Pascala 
w sposob drastyczny ukazywal wzajemn,,! nieprzystawainosc mi~zy zyciem 
wiary a pomyslnosci,,! w swiecie. Ukazywal tezjalowosc, a nawet absurdal
nose prob racjonalnego "dowodzenia" prawd wiary: "rozum nie potrafi 
uprawomocnic wiary, gdyz sugerowaloby to, ze milosc i cnota jako 
faktyczne jakosci ludzkiego Zycia, jako zdarzenia duchowe, daj,,! si~ logicz
nie wywiesc z pewnik6w matematycznych". 

Dla Pascala, kontestatora oswieceniowego kartezjanizmu, rozum jest 
ju:i; jednak naukowym Rozumem kartezjanskim, postwuj,,!cym nieuchron
nie drog,,!, ktor"! mu niebawem wytyczy potrojna "krytyka" Kanta. Rac
jonalizm scholastyczny musial przegrac w tej konkurencji. Kwestie religijne 
znalazly si~ "po drugiej stronie" - po stronie pami~ci i serca. Ale tym 
samym "wypadaly z gry" 0 sw6j status doczesny i 0 wplyw na ksztah 
przyszlosci, co nieodmiennie stanowilo przedmiot troski nauczaj"!cego 
i "wojuj,,!cego" KoSciola. Siedemnastowieczni pascalisants to protoplasci 
"modemistow" z przclomu XIX i XX wieku, od kt6rych Urz"!d Nauczyciel
ski kategorycznie si~ odcinal, ale ktorych idee jednak przenikn~ly nie tylko 
do religijnosci prywatnej, ale i do wspolczesnej antropologii oraz zaplod
nily "now,,! teologif' doby Soboru Watykanskiego II . W sposob paradok
salny zaplodnily j,,! r6wniez idee jezuickich "sernipel agi an" , z ich restytucj,,! 
"rzeczywistosci ziemskich" i wiar,,! w ludzkie moZliwosci nieustannego 
poprawiania wlasnego losu, czyli w cywiJizacyjny postW. Niezaleinie od 
tego, ze u top i e p 0 s t ~ P u zostaly w XX wieku doszcz~tnie zd yskred yto
wane, to · jednak otwarcie przestrzeni dla ludzkiej wolnosci i tworczosci 
stalo si~ procesem nieodwracalnym - takZe w swiadomosci "ortodoksyj
nych" chrzescijan. 
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Znajdujemy si\? zatem wobec "dwoch sprzecznych racji" i id'tC za rad,! 
Pascal a powinnismy uznac komplementam,! zasadnosc obydwu - ale nie 
bezkrytycznie. W rzeczy samej, w siedemnastowiecznym sporze "obie 
strony stan\?ty wobec odwiecznie powracaj,!cego dylematu, ktory nigdy nie 
ma zadowalaj,!cego rozwi,!zania: wszelkie ust\?pstwa na rzecz wroga s,! 
ryzykowne, ale ryzykowna jest rowniez postawa nieprzejednania, nie 
dopuszczaj'!ca Zadnych ust\?pstw. W tym sensie obie strony miaty racj\?" 
Trzeba dodac, ze rowniez obie w rownej mierze byly wystawione na ryzyko 
bl\?du. 

• "Bo sol epoki jest w herezji" 

Probuj,!c - na wlasne ryzyko - wyci,!gn,!c og6lniejsze wnioski z przed
stawionej przez Kolakowskiego po mistrzowsku panoramy siedemnasto
wiecznych sporow religijnych oraz ich blizszych i dalszych konsekwencji 
kulturowych, nie sposob przeoczyc ukrytego "moralu", jaki z wywodow 
Autora tu i owdzie ku rozwadze czytelnika "przebtyskuje". Sprobujmy 
trdc tego "moralu" zrekonstruowac. 

Historia idei odslania "miejsca teologiczne" zarowno w materii faktow 
- w omawianym przypadku: w spolecznej ewolucji przekonan, postaw 
i zachowan ludzi wierz'!cych, wst\?puj'!cych w epok\? Oswiecenia i stawiaj,!
cych czolo jej wyzwaniom - jak i w samym procesie rozwoju doktryny 
teologicznej, usiruj,!cej wptywac na :i:ycie wiary i efektywnie je ksztahowaC. 
Obydwa wspolczynniki tego, co ogolnikowo da si\? okrdlic jako rzeczywis
tosc kultury chrzdcijanskiej, pozostaj,! w stosunku wzajemnego dialektycz
nego napi\?cia i to napi\?cie wlasnie 0 Zywotnosci tej:i:e kultury decyduje. 
TakZe w plaszczyznie doktryny musi si\? znaleic miejsce dla konkurencji 
idei, inaczej mowi'tC, przestrzen wolnosci dla myslowego eksperymentu, 
a nawet ryzyka "nieortodoksyjnoSci", aby wykladnia wiary nie ulegla 
skostnieniu - doktrynalnej martwicy. S,! to stwierdzenia dosc banalne, 
jednakze kiedy z wyzyn teoretycznych postulatow zst\?puj,! na poziom 
praktyki duszpasterskiej i katechetycznej, trac,! sw'! oczywistosc i prze
ksztaicaj,! si\? w moze bardziej "zgrzebne", ale za to :i:yciowo doniosle 
dylematy. Zacznijmy od pytania Kolakowskiego: "czy skuteczniejsz,! me
tod'! chrzdcijanskiego wychowaniajest przemoc [chocby w postaci dyscyp
linamego narzucania ,jedynie slusznej" wykladni doktrynalnej - przyp. 
EW], czy tei cierpliwa edukacja?" Jakie S,! granice tolerancji dla bl\?du? 
Bl\?dy popelniali przeciez nawet najwi\?ksi Mistrzowie, jak to pokazuje 
przyklad sw. Augustyna z jego niefortunn,! teori,! 0 predestynacji i zniko
mej "reszcie" zbawionych - a nie jest to przypadek odosobniony. Skoro 
ludzka ograniczonosc nie potrafi si\? skutecznie i na dluZsz,! met\? przed 
bl\?dem asekurowac, to moze historia chrzdcijanstwa powinna byc rozpat
rywana przede wszystkim jako historia uczenia si\? na wlasnych bl\?dach? 
Dzieje Dobrej Nowiny w zlaicyzowanym swiecie bytyby wowczas dziejami 
autokorektur podejmowanych przezjej wyznawco~ i glosicieli, co w ewan
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gelicznym j~zyku moma nazwae histori~ nawrocen. ezy patrz~c z tej 
perspektywy nie odkrywa si~ r6wnie:i: moZliwoSci jakiejs "metafizyki his
torii" - rozni~cej si~, rzecz jasna, od oslawionej "dialektyki dziejow", tym 
niemniej, uwzgl~dniaj~cej dialektycznll przemiennosc i komplementarnose 
romych stanowisk w procesie przemian, zar6wno w plaszczyinie egzysten
cjaInej, jak doktrynalnej? Tak~ intuicj~ wydaje si~ Zywie Jan Pawel II, 
kiedy pisze w ksi~i:ce Przekroczyc pr6g nadziei 0 "ponadhistorycznej 
motywacji" historycznych podzialow i 0 tym, i:e "dla ludzkiego poznawa
nia i dzialania znamienna jest takze pew n a d i a Ie k t Y k a", albowiem 
"trzeba, ai:eby rodzaj ludzki dochodzil do jednosci przez 
wielose, azeby uczyl si~ bye jednym Kosciolem w plura
lizmie form myslenia i dzialania, kultury i cywilizacji". 
Edukacja historyczna rodzaju ludzkiego - i Kosciola - przebiega jednak 
powoli i bardzo mozolnie. 

Leszek Kolakowski slusznie zwraca uwag~, ze u podloza wszelkich 
doktryn - w tym, metafizycznych i teologicznych - lezy pewien rodzaj 
doswiadczenia, kt6rego trde 0 b i e k t ywn a nieuchronnie bywa ujmowana 
w sub i e k t y w n e ramy takiej a nie innej wizji swiata i czlowieka. Wszelka 
konfrontacja pogl~ow i kazdy spor teoretyczny musi uwzgl~dniae j a
k 0 s e tego wlasnie doswiadczenia, ktore w plaszczyzrue religijnej dotyka 
- choe bynajmniej nie dowodzi empirycznie - ostatecznej prawdy 0 swiecie 
i 0 czlowieku. Slusznosci lub bl¢nosci doktryny metafizycznej czy teologicz
nej uwzgl¢niaj~cej to wlasnie doswiadczenie nie da si~ po prostu wykazaC 
za pomoq logicznie poprawnych i niezbitych argumentow, popartych 
"przedmiotow~ oczywistoscif' doswiadczenia. Bog i wiara nalez~ do 
rzeczywistosci meta--empirycznej i meta-logicznej. Rzeczywistose ta prze
kracza zarowno przedmiotowe, czyli "obiektywne", jak i czysto "subiek
tywne", czyli racjonaInie niekomunikowalne, warunki doswiadczenia. Za
razem w jednym i w drugim biegunie opozycji: podmiot-przedmiot uobec
nia si~, nie na zasadzie "oczywistosci", ale na spos6b zn a k u, to, co 
transcenden tne. 

Wiedzial 0 tym dobrze sw. Tomasz, ktory przy calym swym d~zeniu do 
racjonalnosci i obiektywizmu piloie przestrzegal nienaruszalnosci Zywiolu 
tajemnicy, w ktorym jego badawczy umysl poruszal si~ ostroinie, za
chowuj~ tam gdzie trzeba wieloznaczne milczenie i nawet ryzykuj~c 
niekonsekwencje w obr~bie wlasnej doktryny. ("W swietle tego jest zro
zumiale - zauwaza Kolakowski - i:e zar6wno jansenisci, jak jezuici mogli 
zasadnie cytowac Akwinat~, aby jego autorytetem wspierae wlasne, sprzecz
ne wzajemnie »ontologie«".) Zasady "oscylowania" mi¢zy niebezpiecznymi 
skrajnosciami - aby uchronic si~ przed herezj~ zawsze jednostronnej 
jednoznacznosci - rownie pilnie, choe winny spos6b, przestrzegali mistycy. 
Mysliciel chrzescijanski staje wi~c w koncu przed dylematem: logiczna 
spojnose,czyli rygorystyczny racjonalizm i obiektywizm poj~iowego sys
temu, czy kierowana wiernosci~ wobec fakt6w "pochwala nieoczywistosci" 
i toierancja dla wieloznacznosci w plaszczyznie poj~owej. Te ostatnie 
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cechy nalez~ bowiem do niezbywalnych atrybutow myslenia "wychodz~ce
go od symboli" - a takim przeciez jest (bye powinnol) wlasnie myslenie 
oparte na doswiadczeniu, w ktorym dotyka siy transcendencji. 

Ujednoznaczoianie, czyli rygorystyczoa "racjonalizacja" Objawienia 
przez doktryny religijne nieuchronnie produkuje herezje: "to, co w tekscie 
kanoniczoym wydaje si y niedwuznaczne, moma drog~ Zfycznej egzegezy 
uczynie dwuznacznym, a potem ujednoznacznie na powrot, tyle Ze w sensie 
calkowicie odwrotnym do tego, jaki dostrzeglismy w pierwszej chwili" 
- ostrzega Kolakowski, zoawca koterii "rezonerow". 

o ile doswiadczenie religijne zupelnie dobrze godzi siy z paradoksem, 
czyli "dialektyk~ przeciwienstw" ur~gaj~~ logicznej konsekwencji, 0 tyle 
dla teorii jest ona zawsze kamieniem obrazy. A jednak i metafizyka, 
i teologia, jesli maj~ si~ ostae jako doktryny egzystencjalnie doniosle 
i edukacyjnie owocne, musz~ zachowywae i chronic "miejsca niedookreS
lenia" w obszarze pojy6 kluczowych. Jak zauwaza Kolakowski, "najele
mentamiejsze fakty doswiadczenia - J a, istnienie, wolnosc [mozna by ty 
listy wydluZye 0 klasyczne "transcendentalia" - przyp. EW] - gdy siy je 
przeksztalci w poj~cia teoretyczne, maj~ tendencjy do opierania siy badaniu 
logicznemu, grozi im przeto wyrok teoretycznego unicestwienia - i w is
tocie piytnowano je przy roi:nych okazjach jako twory wyobraini. A jed
nak, na przekor wszelkim anatemom ze strony filozofow, nie ch~ jakos 
znikn~c z doswiadczenia i uparcie broni~ swego bytu." Broni~ swego bytu 
- dodajmy - jako "metafory iroolowe", czy jak kto woli "symbole zwarte" 
wywod~ce siy zjyzyka doswiadczenia, a nie wtomej wobec niego spekula
cji. 

Na zakonczenie tych uwag, byd~cych raczej prob~ "egzegetycznego" 
odczytania ksi~zki Kolakowskiego niz jej krytyczn~ recenzj~, narzuca siy 
spostrzezenie 0 zoamiennej ewolucji czolowego bohatera rozpraw Autora, 
a mianowicie - Sceptyka. Przeszedlszy przez doswiadczenie "obecnoSci 
mitu", a nastypnie "metafizyczoego horroru", znalazl siy na koniec w to
warzystwie "tropicieli tajemnicy". I trzeba od razu dodae, ze nie oznacza 
to koncesji na rzecz takiego czy innego "irracjonalizmu", lecz zdroworoz
s~dkow~ konstatacjy granic kompetencji Rozumu. "Racjonalisci zwykle 
zZymaj~ siy na pojycie )tajemnicy« (jesli jest czyms innym niz to, co jeszcze 
nie jest nam zn an e), ktora dla nich jest przykrywk~ slown~ dla zwyklej 
nielogicznosci. Kiedy atoli ludzie mysl~ 0 sprawach ostatecznych, doswiad
czenie tajemnicy - zawieraj~ce w sobie cZysto bezsily logicznego myslenia 
- moZe bye intelektualnie bardziej plodne [podkr. EW] niz 
racjonalistyczne zadufanie, ktore, polegaj~c na doktrynalnych dogmatach, 
po prostu uniewai:nia pytania metafizyczne. Mamy co prawda tylko jedn~ 
logiky do dyspozycji, ale nie wiemy na pewno, jak daleko siyga jej 
prawomocnose w rozwazaniu realnosci ostatecznych. CZysto odczuwamy 
pokusy powtorzenia slynnej uwagi sw. Augustyna na temat czasu: )Jesli 
nikt mnie 0 to nie pyta, wiem. Jesli usilujy pytaj~cemu wytlumaczye, nie 
wiem«." 
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"Sol epoki jest w herezji" (jak zauwaza Czeslaw Milosz w Traktacie 
moralnym), bowiem to ona wlasnie ukazuje "bezsill! logicznego myslenia" 
w obliczu tajemnicy, a zarazem nie pozwala temu mysleniu spocz~c 
w samozadowoleniu posiadacza jedynej prawdy lub w kwietystycznym 
blogostanie czysto "subiektywnych" przezyc. S~ZI!, Ze wolno potraktowac 
powyzszy cytat z ksi~ki Kolakowskiego jako zaszyfrowany w niej "mo
ral" - kto czyta, niech rozumie. 

Eltbieta Wolicka 

ELZBIETA WOLICKA, ur. 1937, mozof, absolwentka malarstwa Panstwowej 
Wyiszej Szkoly Sztuk Plastycznych w Gdansku oraz Wydzialu Filozofri KUL; 
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Artystycznych KUL, czlonek redakcji "Znaku". Wydala: Byt i znak. FilozoJiczne 
podstawy semiotyki Jana od Sw. Tomasza (1982), Mit - symbol rozwini~ty. W kr~gu 
platOliskiej hermeneutyki mit6w (1989), Wobec sztuki (red. 1992), Mimetyka i mito
logia Platona. U poczqtk6w hermeneutyki JilozoJicznej (1994). Tlurnaczyla m. in. 
Anthony Blooma, Paula Evdokimova. 

RELIGIA SMUTNA, RELIGIA LATWA 


CZY KOSCIOL RZl'MSKl POGODZIL SIl;: Z PELAGIUSZEM? 

Juz sarna liczba przymiotnikow, jakimi przed czterema stuleciarni 
okrdlano laskI!, daje do myslenia. Trudno poj~c, ze sto lat przed Rewolu
cj~ umysly najwybitniejszych Francuzow pochlonil!te byly nie problemem 
ograniczenia wladzy krolewskiej, usprawnienia s~downictwa, podniesienia 
poziomu oswiaty, nie kwesti~ wlasciwego sfonnulowania praw i obowi~
kow obywatela, co ostatecznie mialo slui:yc wielkiej sprawie wyzwolenia 
czlowieka z tradycyjnych wil!zow i zabobonow, ale najsubtelniejszymi 
pytaniami teologii. Tak jednak bylo. Jak pokazuje Leszek Kolakowski, to 
wlasnie znaczenie laski i jej relacja do wolnej woli stanowily temat nie 
koncZllcych sil! debat w XVII-wiecznej Francji. I to bynajrnniej nie czysto 
teoretycznych. Strony sporu poszukiwaly poparcia na dworach momych 
tego swiata, intrygi i oczernianie przeciwnika naleialy do najlagodniejszych 
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srodkow, dzi~ki lctorym kaidy z oponentow zamierzal rozstrzygnOle dysku
sj~ na sWol korzyse. To znaczy uzyskae przychylne orzeczenie papieia 
(a przynajmniej, jak to bylo w przypadku jansenistow, orzeczenie, ktore nie 
oznaczaloby pot~ienia rnistrza). 

Ani za:i:artose walki, ani jej przedmiot i sens nie SOl na pierwszy rzut oka 
zrozurniale dla wsp61czesnego czytelnika. PrzypatrujOlc si~ wysilkom ka:i:dej 
ze stron, tak jansenistom jak i jezuitom, najch~tniej pokiwalby z politowa
niem glowOl. Wspolczesny czyte1nik najczftsciej przekonany jest bowiem, :i:e 
kwestie wiary i swiatopoglotdu SOl sprawOl prywatnego sumienia, nie powin
ny bye zatem rozstrzygane przez jakOlkolwiek zewnfttrznOl instancj~. Bywa 
tei sceptykiem i nie wierzy, by jakiekolwiek szczegolowe twierdzenia 
religijne mogly roscie sobie prawo do bezbl¢nosci. 

• JanseniSci przeciw jezuitom 

Dlaczego wi~ Kolakowski poswi~a tyle uwagi odleglemu jui i dawno 
zapomnianemu sporowi teologicznemu? Nie kierowala nim przeciei wyl'tCz
nie pasja archiwisty czy kronikarza. Oczywiscie, czytajOlc Bog nom nic nie jest 
dluzny, mamy przed sobOl takle dzielo historyka idei. Widzirny, gdzie 
przebiegaly glowne linie podzialow w stronnictwach teologicznych, sledzi
my rozwoj poszczegolnych doktryn, przypatrujemy sift, jak utajony naj
pierw spor wkracza w coraz to nowe etapy, jak rozognia sift i radykalizuje, 
angaZujOlc kolejne umysly tamtej epoki. Kolakowski z tOl samOl co zawsze 
bieglosciOl i erudycjOl oprowadza nas po zawilych niekiedy scieikach mysli. 
Przypornina dawno jui zapomniane nazwiska teologow, bohaterow 6w
czesnych wydarzen: Janseniusza, zaloZyciela calej szkoly, Arnaulda, Nico
le'a, czy tei wreszcie najwiftkszego z nich wszystkich i jedynego, kt6ry 
zachowal sift w powszechnej pamiftci, Blaise Pascala. 

Jednak nie historia jest dla autora Horror metaphysicus najwainiejszOl 
kwestiOl. SledzOlc walk~ jansenistow z jezuitami, Kolakowski pozwala nam 
lepiej zrozumie6 wspolczesnose: czas po epoce Oswiecenia, w ktorym 
przetrwalo chrzescijanstwo, nadal bftdOlc istotnym elementem zachodniej 
cywilizacji. Zrozumienie XVII-wiecznego sporu pozwala nam poj~e, jaka 
jest istota owej pooswieceniowej zachodniej cywilizacji i jakie musialo stae 
si~ chrzescijanstwo, by moglo wywierae na oWol cywilizacj~ wplyw. "Jan
senizm - stwierdza na wst~pie Kolakowski - byl desperackOl pr6bOl zaieg
nania zlowrogiej grozby kielkujOlcego Oswiecenia." 

NiewOltpliwie oba poj~a, 0 ktorych znaczenie toczyla si~ wowczas 
walka, to znaczy wolna wola i laska, rozstrzygajOl 0 treSci chrzeScijanstwa. 
"Jak w iadnym innym, skupiajOl si~ w poj~ciu laski wszystkie najwa:i:niejsze 
aspekty chrzescijanskiej wiary - grzech pierworodny, odkupienie, zbawie
nie, Bog rnilosierny i Bog mSciciel." Jaki pogl~d reprezentowali janscnisci? 
Wedrug Kolakowskiego ich nauka zawiera si~ w piftCiu glownych tezach, 
ktore zostaly nast~pnie pot~pione przez papieia. Mowi~ one, ii czlowiek 
w stanie naturalnym jest do tego stopnia zepsuty (s,kutek grzechu pierwo
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rodnego), ze bez pomocy Bozej laski nie moze si~ zbawic. Jansenisci 
twierdzili dalej, ze owa laska jest zupelnie darmo dana, to znaczy, ze Bog 
zbawia, kogo chce, niezaleinie od uczynkow i pragnien danego czlowieka. 
Co wi~cej, utrzymywali oni, ze czlowiek nie moze si~ owej woli zbawienia 
oprzeC, to znaczy, ze laska Boga zawsze osilj,ga sw6j eel. 0 ile zatem 
czynimy cokolwiek dobrego - glosili zwolennicy J anseniusza - 0 tyle dzieje 
si~ tak jedynie za sprawlj, laski, wszystkie natomiast zle uczynki Slj, koniecz
nym skutkiem naszej wewn~trznie zepsutej natury. W ich doktrynie nie rna 
praktycznie rniejsca, ;:;auwaza Kolakowski, na wolnlj, wol~ rozumianlj, jako 
rnoinosc samodzielnego decydowania 0 wlasnym zbawieniu blj,dz pot~pie
niu. Czlowiek czyni bowiem dobro, gdyz tak zechcial B6g, a zlo, gdyz taklj, 
ma, odziedziczonlj, po pierwszych rodzicach, natur~ . Jansenisci zatem 
odbierali czlowiekowi moinosc wyboru mi¢zy dobrern i zlem. Ich wizja, 
co Kolakowski niejednokrotnie podkrdla, jest dla wspolczesnych nie do 
przyj~cia. Zgodnie z nilj, Bog jest przede wszystkim surowym i despotycz
nym monarchlj, . . 

• Nieprzejednana sekta wojownik6w 

Kolakowski pokazuje nie tylko sens doktryny jansenistow, ale tei: jej 
irodlo. A rnianowicie najwi~kszy autorytet rzymskiego Kosciola, kt6rym 
byl, i jest zapewne nadal, sw. Augustyn. Wedlug polskiego filozofa dok
tryna jansenistow, podobnie zresztlj, jak nauki Kalwina, stanowilj, konsek
wentne rozwini~e i powt6rzenie najwainiejszych tez biskupa Hippony. 
Kolakowski wr~z nazywa Kalwina najwiemiejszym uczniern sw. Augus
tyna. Tak dopiero tlurnaczy si~ prowokacyjny nieco tytul pierwszej cz~sci 
ksiqili (D/aczego Kosciol katolicki potf;pil naukf; Sw. Augustyna): "Po~ia
jlj,C Janseniusza Kosci61 pot~pil w rzeczywistoSci samego sw. Augustyna, 
najwi~kszy sw6j autorytet teologiczny." Owa prawda, jak utrzymuje Kola
kowski, nie jest jednak przyjrnowana przez katolickich historykow: cytaty 
sVvladczlj,ce 0 antyhumanistycznym i nieludzkim przeslaniu dziela Augus
tyna Slj, pomijane. Bronilj,c suwerennosci i wszechmocy Boga, autor Wy
man, a wraz z nim caly praktycznie sredniowieczny Kosci61, odrzucil 
wolnlj, wol~ czlowieka. Kolakowski jest w swych slj,dach jednoznaczny. 
Wedlug niego d.oktryna Augustyna byla mieczem w r~kach wojujlj,eego 
KoSciola, kt6rego zolnierze chcieli rniec poczucie, ze znajdlj, si~ wsrOd 
wybranych. Byla to "ideologia nieprzejednanej sekty wojownik6w". Augu
styn jawi si~ tu jako przedstav,gciel "sekciarskiej mentalnoSci pierwszych 
chrzeScijan". Kolakowski pisze dalej, ze "mi¢zy teologilj, augustynsklj" 
a mniej lub bardziej teokratycznyrni roszczeniarni KoSciola zdaje si~ istniec 
jakaS przedustawna harmonia", a gloszone przez Augustyna zepsucie 
czlowieka i natury (Swiat stekiem plugastwa) jest argumentem na rzecz 
systern6w opresywnych. 

Rozumiemy zatem, 0 co szla w6wczas gra. "Nie bylo zadnej »historycz
nej koniecznosci« w tym, ze bull~ papiesklj, wydano faktycznie w roku 
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1653; istnialy natomiast wazkie racje, dla ktorych KOSciol rzymski musial 
pozbye siy w cZySci augustynskiej spuscizny, jesli pragnij,l zachowae swojij, 
potygy - inaczej wkroczylby na drogy do samozagtady." NowoZyina 
mentalnosc, zd aje siy mowie Kolakowski, jest na wskros pelagianska. 
N ajwamiejszym przekonaniem obecnej ery jest twierdzenie, ze czlowiek 
jest odpowiedzialny za dobro i lio, Ze dokonuje swiadomych i wolnych 
wyborow moralnych. Istnieje "cos wiycej niz tylko przypadkowa zbiemosc 
mi¢zy teoretycznij, afinnacjij, wolnosci a »libertynizmem«." W XVII wieku 
pojawil siy zupetnie nowy typ czlowieka, ufajij,cego w swe moZiiwosci, 
wierzij,cego w wolnose i wlasnij, odpowiedzialnosc. To czlowiek, ktory nie 
moZe juz przyjmowae za wlasnij, doktryny podwojnej predestynacji (to 
znaczy doktryny, Ze Bog sam arbitralnie zarowno zbawia, jak i pot~pia) . 

• Latwe cbrzeScijanstwo 

"W istocie stawkij, tej gry bylo przystosowanie siy Kosciola do nowej 
cywilizacji, potajemnie rozwijajij,cej siy i dojrzewajij,cej od stuleci." Rezyg
nacja z augustynskiej doktryny stanowila niezbydny warunek przetrwania 
Kosciola w nowoZytnosci. In aczej , pisze Kolakowski, groziloby mu ograni
czenie wplywow do wij,skiej grupy sekciarsko nastawionych wrogow wspol
czesnej kuJtury. Dlatego tez Kolakowski bierze w obrony jezuitow: to 
wlaSnie ich zakon rozpoznal znaki czasu: "Chrzescijanstwo, by przetrwae, 
musialo stae siy jesli nie »latwe«, to duzo latwiejsze." 

o ile jezuici przyczynili siy do przetrwania Kosciola lagodzij,c jego 
nauk~, 0 tyle ich najzaci~tszy przeciwnik, Pascal, wzmocnit religi~ chroniij,c 
jij, przed zakusami racjonalizmu. To wlasnie autorowi Mysli poswiycona 
zostala druga cz~sc ksiij,zki Kolakowskiego (Smutna religia Pascala). Moz
na powiedziee, Ze Pascal byl pierwszym, ktory dogl~bnie zrozumial, co dla 
chrzescijanstwa oznacza nowoZytnose. "Pascal - pisze Kolakowski - chro
nit wiar~ i rozum wzajem przed sobij" argumentujij,c, ze wiara nie po
trzebuje wij,tlego wsparcia rozumu ( ...) oraz Ze rozum z kolei posluszny rna 
bye swoim wlasnym prawom." Glownym odkryciem Pascal a bylo stwier
dzenie, ze wychodzij,c od scholastycznych dowodow metafizycznych, nie 
moma w zaden sposob dowiese prawdy religii chrzescijanskiej. Mi¢zy 
poznaniem naturalnym a wiarij, rozposciera si~ nieprzebyta przepasc. 
Rozum naukowy jest zupetnie bezuZyteczny w kwestiach zbawienia. Wiara 
nie jest po pro stu mniej uargumentowanym przekonaniem ani tez nie 
stanowi jakiegos dodatku do prawdy metafizycznej. Jest cudem, to znaczy 
w Zaden sposob nie jest zwiij,zana z porzij,dkiem przyczyn naturalnych. 
Swiat wiary zatem i swiat rozumu zostajij, od siebie radykalnie rozdzielone, 
nie rna rni¢zy nimi przejscia, a kaZde usilowanie przebycia owej granicy 
morna slusznie uznae za naduZycie. Taka interpretacja Pascala bliska jest 
zapewne pogJij,dom samego Kolakowskiego - jak w ksiij,zce Wi~cej nit mit. 
Leszka Kolakowskiego spory 0 religi~ utrzymuje Jan Andrzej Kloczowski: 
"Nie mamy, niestety, przekonuje nas Kolakow&ki, zadnego narzydzia 
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ftlozoficznego", przy pomocy ktorego moglibysmy ustalie istnienie Boga. 
To, czy przyjmujemy obecnose pierwsz'!j zasady, czy koniecznego bytu, jest 
ostatecznie aktem arbitralnego wyborn . 

• Retoryka i filozofia 

J aki jest zatem ostateczny sens sporu mi~zy jansenistami - tradycj'l 
augustynsk'l, a jezuitarni - mentalnosci'l pelagiansk'l, pyta Kolakowski. 
W tym miejscu polski filozof porzuca stanowisko beznami~tnego obser
watora. Nie mowi juz tylko, ze Kosciol zlagodzil sW'l nauk~ pod wplywem 
koniecznosci - pojawienia si~ nowej mentalnosci pelagianskiej - ale Ze 
sarna ta nowa mentalnose byla czyms wartosciowym. Niew'ltpliwie, przy
znaje Kolakowski, mentalnose pelagianska byla winna mysleniu utopij
nemu i wynikaj'lcym z niego grozbom. Ale tez "odegrala w dziejach 
wspolczesnej Europy rol~ wyzwalaj'lc'l. Rozpowszechnila mianowicie wiar~ 
w ludzk'l wolnose rozumian'l jako niczym nie powsci'lgan'l zdolnosc 
wyboru mi~zy dobrem a zlem; dzi~ki niej nabralismy nawyku ufania we 
wlasne sily duchowe i w nieograniczone moZliwosci poprawiania naszego 
losu ... Jesli w naszej epoce przyniosla rowniez k1~ski, to zarazem umoz
liwila wielkie osi'lgni~a wspolczesnej europejskiej cywilizacji w sztukach, 
naukach i urz'ldzeniach spolecznych." Inaczej nigdy "nie pojawilyby si~ 
najwi~ksze umysly i najwspanialsze dokonania ostatnich stuleci". W swie
cie zdominowanym przez agresywn'l i totalitam'l id~ augustynsk'l byloby 
to niemozliwe. I tak Kolakowski wypowiada zdanie, ktore mozemy chyba 
przyj'le jako moral wynikaj'lCY z historii XVII-wiecznego sporn: "Wypada 
nam raczej uznae, ze nie rna takiej idei, jakkolwiek by byla pon~tna 
i obiecuj'lca, ktor'l sarna jej trese uodpamialaby na dzialanie zla i ktora nie 
moglaby pase lupem mrocznych stron ludzkiej natury - odnosi si~ to tak 
sarno do pelagianskiego humanizmu, jak do konserwatywnej, pesymistycz
nej m'ldroSci Augustynskiej." 

To pi~kne i m'ldre z pozorn zdanie pokazuje nam jednak cal'l dwu
znacznose ksi'lZki Kolakowskiego. Do czego bowiem prowadzi nas owa 
pesymistyczna konstatacja? Skoro nie rna zasadniczej r6znicy mi~zy 
pelagianskim humanizmem a m'ldroSci'l Augustynsh, skoro obie prawdy 
S'l rownie wai:ne i rownie podatne na zle wykorzystanie, to tym samym 
spor mi~zy nimi jest nieistotny. Wowczas walka idei okazalaby si~ Smutn'l 
i zalosn'l maskarad'l: skoro prawda jest nam odebrana i niedost~pna, 
a kaZda prawda rna sw'l rownie sluszn'l prawd~ przeciwn'l, to jaki sens 
moZe miec myslenie? 

Kolakowski powoluje si~ tu na twierdzenie 0 "dwoch przeciwnych 
prawdach" u Pascala: "kaZda rzecz jest cz~sci'l prawdziwa, c~sci'l fal
szywa C... ) Nic nie jest czyst'l prawd'l; nic zatem nie jest prawdziwe 
w rozumieniu czystej prawdy." U Pascala jednak twierdzenie to mialo nas 
obronic nie przed wszelk'l prawd'l w ogole, ale przed falszywymi wyob
raZeniami na jej temat. Gdyby bylo inaczej, Pascal nie moglby bronie religii 
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chrzescijanskiej jako jedynej prawdziwej. A to przeciez wlasnie czyni. 
Kolakowski korzysta z twierdzenia Pascal a, ale wykorzystuje je w przeciw
nym do pascalowskiego duchu: pesymizm i sceptycyzm przestaj'l, bye 
posrednim stopniem w drodze do absolutnej prawdy, a staj'l, si~ ostatnim 
etapem tej drogi. 

Idimy jednak dalej. Kolakowski rownowazy pelagiailski humanizm 
i m'l,drose Augustyilsk'l,. Polski filozof utrzymuje, Ze mentalnose pelagian
ska doczekala si~ slusznej dyskredytacji. Wolno zatem domniemywae (tego 
Kolakowski wprost nie wypowiada), Ze owa sluszna dyskredytacja dotyczy 
utopijnego myslenia komunistycznego czy tez innych utopii totalitamych, 
ktore pojawily si~ dzi~ki wierze w nieograniczone moZliwosci czlowieka. 
Autor JeSli Boga nil! ma mowi tez dalej , Ze nie mniej niebezpieczna moze 
stae si~ pesymistyczna m'l,drosc augustynska. Co rna na my§li? Czy chce 
powiedzie6 przez to, ze teokratyczne ci'l,goty niektorych augustynistow S'l, 
tym samym co rzeczywiste zbrodnie komunistycznych ustrojow? Gdy 
chodzi 0 epok~ nowoZytn'l" trudno byloby znaleic miejsce, gdzie pesymis
tyczna m'l,drose Augustyna przynioslaby zgubny owoc. NiemoZliwe jed
nak, by Kolakowski utrzymywal, Ze nauka Augustyna, ktora zawiera 
w sobie jedynie potencjaln'l, grozb~ opresywnego systemu teokratycznego 
(cos, co nigdy si~ nie zrealizowalo), byla rownie niebezpieczna jak myslenie 
pelagianskie, ktorego skutki w ostatnich dwoch stuleciach byly aZ nadto 
widoczne. 0 co zatem chodzi? 

Inn'l, interpretacj'l, tego zdania moZe bye nast~puj'l,ce wnioskowanie: 
wiara w nieograniczone moZliwosci czlowieka przyniosla nam wprawdzie 
totaIitame utopie, ale tez "najwi~ksze umysly i najwi~ksze osi'l,gI1.i~a 
ostatnich dwoch stuleci". Kogo jednak rna na mysli Kolakowski? Kto jest 
mianowicie owym wielkim umyslem? Marks, Nietzsche, Proust czy tez 
Einstein? Nie wiemy. Nie wiemy tez, jak Kolakowski defmiuje ow'l, 
wielkose: czy po prostu rna na mysli postw techniczny, czy cos innego? 
Kolakowski nie mowi nam, ani kim byly owe wielkie umysly, ani na czym 
ich wielkose polegala. Stwierdza jednakZe, ze ich pojawienie si~ nie byloby 
moZliwe w kulturze zdominowanej przez mental nose augustyilsk'l" co rna 
stanowic przeciwko niej zarzut. Jak widae, jest to raczej argument retorycz
ny niz filozoficzny. 

Kolakowski zdaje sobie spraw~, Ze wolnose czlowieka zawsze musi bye 
czyms niepewnym tak dlugo, jak dlugo przeciwstawiona jest jej wszechmoc 
Boga. A przeciez to wlaSnie uzasadnienie owej wolnosci jest najwaZniej
szym chyba celem calego wysilku ftIozoficznego Kolakowskiego: "uznanie 
prawa do wolnego wyboru, ktory jest fundamentem wolnoSci, wymaga 
przyj~cia nieredukowalnego statusu 0 sob y Iud z k i e j, tak stworzonej, by 
mogla wybierae" - pisze Kloczowski 0 przedmiocie filozofii Kolakows
kiego. Autor JeSli Boga nie ma odwoluje si~ do religii tylko, 0 ile stanowi 
ona podstaw~ owej wolnosci. Wszelka inna religijnosc zasluguje wedlug 
niego na krytyk~ - dlatego tak negatywnie ocenia Augustyna i staje 
w obronie mentalnosci pelagianskiej. 
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• Jaki Augustyn 

Skoro tak, to musz~ pojawic si~ tez dalsze pytania. A mianowicie, czy 
sruszna jest interpretacja mysli Augustynskiej? Jesli, jak glosili powoluj~c 
si~ na autorytet biskupa Hippony jansenisci, laska raz udzielona jest 
zawsze nie do odparcia, to co w takim razie zrobic z tak~ mysl~: "Ten, 
ktory stworzyl ci~ bez ciebie, nie usprawiedliwi ci~ bez ciebie: stworzyl nie 
wiedz~go (0 tyro), nie usprawiedliwi tego, ktory nie chce"? Nie miejsce tu 
wprawdzie na peine przedstawienie doktryny Augustynskiej - powyzszy 
cytat jednak (a moma znalezc wiele podobnych) pokazuje, iz nawet tam, 
gdzie wedrug Kolakowskiego Augustyn wydaje si~ najbardziej jednoznacz
ny, sytuacja nie jest chyba az tak jasna. 

Kolakowski podkresla te jedynie fragmenty, ktore swiadcz~ 0 surowo
sci i wrogosci do natury u wielkiego doktora Kosciola. Z rownyrn 
powodzeniem moma im jednak przeciwstawic zupelnie odmienne cytaty. 
W koncu jednyrn z najcz~ciej wyst~puj~cych imion Boga w pismach 
Augustyn a jest "Stworca". Autor Solilokwii zawsze dostrzega przenikaj~cy 
natur~ boski lad. "A to dzialanie Boze - pisal w powstalym pod koniec 
iycia dzie1e 0 Pailstwie Bozym Augustyn - jest tak wielkie i tak cudowne, 
iz gdy dobrze si~ je rozwaZY nie tylko w czlowieku, istocie rozumnej, 
a przez to sziachetniejszej i doskonalszej od wszystkich innych iywych istot 
ziemskich, ale nawet w jakiejs calkiem malej muszce, to wprawia umysl 
w zdumienie i pobudza go do wychwalania Stworcy." Augustyn mistyk, 
ktory po~pial wszelkie zesliZni~cie si~ uwagi na sprawy doczesne, odrzucal 
natur~ tylko 0 tyle, 0 He odwodzila od tego, co najdoskonalsze - kontem
placji samego Boga. Nie znaczy to jednak, :i:e wszystko, co mniej dosko
nale, uznawal po prostu za godne odrzucenia: "Oprocz bowiem dobrego 
iycia i sztuki d~enia do nieSmiertelnej szcz~sliwosci ( ... ) czyz nie ma wielu 
innych znakomitych sztuk wynalezionych i uprawianych przez wrodzone 
uzdolnienie ludzkie? ( ... ) Jak niezwyklych, jak zdumiewaj~cych dziel doko
nala przemyslnosc ludzka w dziedzinie ubiorow i budownictwal Jakie 
post@y uczynila w zegludzel Czegoz to nie wynalazla i nie wykonala 
w dziedzinie wytwarzania wsze1kiego rodzaju spr~tow, rozmaitych rZeZb 
i obrazow?" Trudno te zdania uznac za przejaw Augustynskiego przekona
nia, :i:e swiat jest jedynie stosem plugastwa. 

To Augustyn pierwszy dal wyraz bliskoSci i intyrnnosci chrzescijan
skiego stosunku do Boga. "Widz~ niebo i ziemi~ - pisal w Wyznaniach 
biskup Hippony - One same wolaj~, ze zostaly stworzone ... To Ty, Panie, 
je stworzyleS, Ty, ktory jesteS pi~kny - bo one tez s~ pi~kne; Ty, ktory 
jestes dobry - bo one tez s~ dobre; Ty, ktory jesteS, bo one tez s~. Lecz nie 
s~ tak pi~kne, nie s~ tak dobre ani nie w takiej mierze s~, jak Ty, ich 
Stworca." Augustyn niejednokrotnie dawal wyraz swej wierze w boski 
porz~dek rzeczy, w Boga, "przez ktorego i dzi~ki ktoremu dobre i pi~kne 
jest wszystko, co jest dobre i pi~kne" (Solilokwia). Czy sprawiedliwe jest 
zatem oskar:i:enie Augustyna 0 sklonnosci gnostyckie? Augustyn podkres
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lal despotyzm, pot~g~ i nieludzkose Boga, ilekroe wyst~powal w obronie 
Jego suwerennosci. Ale przeciei: to wlasnie do tego Boga zwracal si~ "Ty" 
w Wyznaniach i Solilokwiach, to te wlasnie fragmenty staly si~ irodlem 
nieustannej otuchy dla pokoleri chrzescijan. Caly sens doktryny Augustyri
skiej z jej nauk~ 0 wewn~trznym nauczycielu, 0 boskiej, wewn~trznej 
iluminacji, 0 Bogu, ktory jest blii:ej nas nii: my sami, bylby niezrozumialy, 
gdyby podkreslae tylko glosz~ce surow~ nauk~ wezwania Augustyna. To 
p~kni~e mi~zy Augustynem bezwzgl~nym tropicielem ludzkich slaboSci 
i wrogiem czlowieka a Augustynem glosz~cym nade wszystko milose, 
uznaj~cym Boga za Stwor~, powinno bye zachowane. 

Kolakowski pisze, i:e doktryna Augustyna byla wygodn~ broni~ w r~
kach Kosciola wojuj~cego, sekty wojownikow. Skoro tak, to dlaczego 
pojawila si~ w momencie, kiedy Kosciol przestal bye sekt~, a stal si~ 
rowniei: ziemsk~ wlaSnie pot~g~? Co to znaczy, i:e pierwsi chrzescijanie 
mieli "sekciarsk~ swiadomose"? Kolakowski nigdy dokladnie nie tlumaczy 
tego epitetu. Czy polegala ona na przekonaniu, i:e chrzeScijanie s~ wy
branymi przez Boga i godnymi zbawienia? Czy na przekonaniu, i:e caly 
swiat winien przyj~e zasady chrzescijariskie? Czy w ktoryms z tych przeko
nan jest cos specyficznie "sekciarskiego"? 

Nie wydaje si~ tez sluszne zrownywanie roli, jak~ odegrala w dziejach 
Kosciola doktryna Augustyriska 0 podwojnej predestynacji (niezalei:nie od 
tego, czy byla to faktycznie doktryna Augustyna), z rol~ marksistowskiej 
wiary w koniecznose historyczn~. Doktryna Augustyriska nie dawala 
nikomu pewnosci zbawienia. Odnosila si~ do wiecznosci, a nie do zmien
nych faktow historycznych. Czy zatem godzi si~ nazwae j~ "ideologi~ sekty 
wojownikow" w takim sensie, jak marksizm stal ni~ si~ dla komunistow? 
Dlaczego poza tym ta sarna doktryna w walce z Pelagiuszem mogla zostae 
wykorzystana do obrony hierarchii, sakramentow i autorytetu KOSciola, 
a w wieku XVI stab si~ irodlem antyrzymskiego wyst~pienia Kalwina? 

Czy istnieje zatem, jak zdaje si~ sugerowae Kolakowski, konieczny 
zwi~zek mi¢zy pot~g~ Kosciola a doktryn~ podwojnej predestynacji? 
Wielu teologow protestanckich, wraz z najbardziej chyba konsekwentnym 
Karlem Barthem, wyci~gn~lo z tej doktryny wniosek wr~cz przeciwny. To, 
i:e istniej~ wybrani i pot~pieni, jest opisem jakosci boskiego czynu - pisze 
w Komentarzu do Listu do Rzymian Barth. "Bog jest wolny, krolewski, 
suwerenny, nieuwarunkowany i nie maj~cy podstaw - tylko w ten sposob 
moi:e bye czczony i pojmowany." Bog moi:e bye dla czlowieka dost@ny 
i zrozumialy na tym swiecie tylko jako ktos, kto samowolnie wybiera 
i odrzuca, miluje i nienawidzi, oi:ywia i zabija - i to stanowi tajemnic~ 
podwojnej predestynacji. Ta tajemnica uczy 0 "n¢zy Kosciola, 0 jego 
wiecznym niedorastaniu do zadan". Tylko Bogjest absolutnie wolny, tylko 
On w pelni suwerenny - st~d wszelkie roszczenie sobie przez Kosciol prawa 
do podobnej absolutnoSci jest czysto ludzkim dzielem. Jest dowodem 
- pisze Barth - n~zy, w jakiej si~ Kosci61 znalazl, jest swiadectwem 
tego, ze jest on dzielem czlowieka, a nie Boga. ~odwojna predestynacja 
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jest piec~ci'l, slabosci Kosciola, ' a nie instrumentem zapewniaj'l,cym mu 
silr~ . 

• Granica sceptyka 

Kolakowski stara si~ dotrzec do zrodla wspolczesnych sporow 0 charak
ter chrzeScijanstwa. Doskonale zdaje sobie spraw~, ze odpowiedzi'! na 
przetrwanie religii nie moZe bye ani rozluinianie jej wi\!zow (gdyi traci wtedy 
sW'l, toisamosc), ani tylko poszukiwanie odpowiedzi przez odwolywanie si~ 
do odziedziczonych formul przeszloSci: "zarowno jezuici, jak jansenisci 
przyczynili si~ do nadw'l,t1enia wartoSci chrzescijanskich - pierwsi przez 
poblailiwose, drudzy przez nieprzejednanie". Kiedy jednak dochodzi do 
faktycznego wyboru, Kolakowski staje w obronie dziedzictwa Oswiecenia. 

Jan Andrzej Kloczowski napisal, ie w pismach Kolakowskiego odbywa 
si~ nieustanna dyskusja trzech postaci: mistyka, sceptyka i nihilisty. Temu 
pierwszemu dany jest bezposredni wgl,!d w bosk'l, rzeczywistose, ten drugi 
podwaia wszelk'l, pewnosc, podczas gdy trzeci bohater dyskusji przyjmuje 
do konca rezultat myslenia sceptyka, co stawia go jednak wobec pustki. 
"Sceptyk Kolakowskiego - pisze dalej Kloczowski - szuka porozumienia 
z mistykiem, gdyz wierzy, Ze tylko mistyk rna cos istotnego do powiedzenia 
czlowiekowi." Jesli tak jest, to ostatnia ksi'!zka Kolakowskiego pokazuje, 
jaka jest granica, ktorej sceptyk nigdy nie zgodzi si~ przekroczye, nawet 
jdJi wezwie go do tego mistyk. Granic,! t'! jest wolnose ludzkiej osoby. 

PaHlei Linck; 

PAWEL LISICKI, ur. 1966, absolwent prawa UW. Dziennikarz "Rzeczypos
politej"; pub1ikowal w "Res PubIice", "Znaku" i "Debacle". Wydal Nie-ludzki Bog 
(1995). 

ZANIM NASI1\PI 

DRUGIE ZEGLOWANIE 


• Giovanni Reale, 	Historia JilozoJii staroiytnej, t. 1, dum. Iwo 
Zielinski, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 1994 

Platonski Fedon, dialog szczegolny, w ktorym oczekuj'l,cy na smiere 
Sokrates dramatycznie dowodzi uczniom, a moZe takZe i sobie, Ze dusza 
ludzka jest niesmiertelna, trdci'l, sw'l, znacznie wykracza poza ow zasad
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niczy temat. Moi:na w nim znaleic rowniei; relacjr;: 0 ftlozoficznej drodze 
tego czlowieka, ktorego Atenczycy w majestacie prawa skazali na smierc. 
Opowiada wir;:c Sokrates, jak to za mlodu interesowal sir;: ftlozofi'l, przyro
dy; imponowala mu ona swoim dalekosir;:i:nym celem - poszukiwaniem 
przyczyn wszystkiego. Po jakims czasie doszedl jednak do wniosku, i:e jest 
do takich rozwai:an calkowicie niezdolny, i:e miast pojmowac rzeczywistosc 
coraz lepiej, przestawal rozumiec i to, co uprzednio wydawalo mu si~ dose 
oczywiste. Postanowil przeto wybrae sir;: na ponown'l, wyprawr;: w po
szukiwaniu przyczyny - podj'l,l swoje drugie i:egiowanie. I tlumaczy nastC(p
nie Sokrates, ii: i:egiowanie to polegalo na porzuceniu drogi poznania 
zmyslowego, na zwrocie ku pojr;:ciom, a ostatecznie na odkryciu rzeczywis
tosci idei, jako niematerialnych, wiecznych i niezmiennych przyczyn tego, 
co materialne, skonczone w czasie i zmienne. 

Owo "drugie i;egiowanie" to motyw nieustannie obecny w monumen
tainym dziele Giovanniego Reale. Pierwszy tom tej rozprawy ukazal si~ 
niedawno w jr;:zyku polskim. Reale, profesor Uniwersytetu Katolickiego 
w Mediolanie, jest znany przede wszystkim jako zwolennik szkoly tybiIl
skiej, wybitny interpretator Platona uznaj'l,cy slusznosc zaproponowanego 
przez H. Kriimera postr;:powania, zgodnie z ktorym jedynie niepisana 
nauka mistrza Akademii stanowic moi:e klucz do zrozumienia calosci jego 
pogi'l,dow. Jednaki:e pasjonuj'l,cym sporem 0 Platona czytelnik polski 
zajmowac sir;: jeszcze nie br;:dzie. Pierwszy tom wspornnianego dziela nie 
si~ga bowiem czasow Akademii, kOllCZY sir;: omowieniem pogi'l,dow tak 
zwanych sokratykow mniejszych, czyli innych nii; Platon uczniow Sok
ratesa, tworcow innych nii: Akademia szkol filozoficznych, ale takie 
przyznaj'l,cych sir;: do sokratejskiego dziedzictwa; obejmuje zatem te czasy 
w rozwoju mysli greckiej, ktore morna by nazwac zaledwie "pierwszym 
i:egiow ani em". Bez tego "pierwszego i:egiowania" nie byloby jednak dru
giego, a owo pierwsze - i sarno w sobie, i zwlaszcza w przedstawieniu 
Realego, jest nie rnniej fascynuj'l,ce nii: drugie. 

Morna bowiem widziec w Realem przede wszystkim znawcr;: mysli 
Platona i platOllskiego nurtu w fllozofii; sam przyznaje sir;: do szczegolnego 
duchowego pokrewienstwa z Platonem, Plotynem i Augustynem, niemniej 
jest on wybitnym historykiem fllozofii staroi:ytnej w jej calyrn obszarze. 
Jest nadto badaczem, ktory mowi 0 sobie, i:e nie uwai:a pogi'l,d6w 
staroi:ytnych myslicieli za muzealne szcz'ltki, nadaj'lce sir;: do tego jedynie, 
by je z pietyzmem rekonstruowac, ale widzi w nich podstawr;: fllozofowania 
po dzis dzien, bowiem metafizyczny wymiar fllozofii gloszonej przez 
klasykow staroi:ytnosci pozostaje dla niego jedynym wymiarem nadaj'l,cym 
sens uprawianiu filozofii. 

Szczegoln'l cech'l omawianego dziela jest wypunktowywanie tych w'l,t
kow w mysli staroi:ytnej i tych momentow w jej rozwoju, ktore, zdaniem 
wloskiego badacza, legly u podstaw nie tylko fllozofii czy mysli Zachodu, 
ale wrr;:cz jego kultury. Takie podejscie zaznacza sir;: jui: na samym 
pocz'ltku, gdy autor zastanawia sir;: nad fenom~nem narodzin fllozofii 
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i mocno podkrdlajl!C jej grecki rodowod, fonnuluje wyrazne przekonanie, 
Ze to wlasnie dziyki fliozofii kultura calego Zachodu poszla pod wplywem 
Grekow w zupelnie innym niz kultura Wschodu kierunku. PodejScie to jest 
ci~gle obecne na kartach ksi~:i:k:i, uwidacznia siy tak:i:e w ostatniej czysci 
pierwszego tomu, gdy Reale uznaje w Sokratesie tworq: charakterystycznej 
po dzis dzieil dla zachodniej kultury koncepcji duszy. Czytelnikom zas 
swojej Historii JuozoJii, zwlaszcza tym, ktorzy by chcieli widziec w mysli 
starozytnej szacowne muzeurn, a na jej tworcow spogl~dac jak na przysy
pane, wedle wlasnych slow autora, pylem wiekow eksponaty, ofiarowuje 
Reale slowa Paula Valt~ry widniej~ce nad wejsciem do Muzeum An
tropologicznego w Paryru: "To zale:i:y od tego, kto przechodzi, / czy okazy 
siy grobem czy skarbcem, / czy przemowiy, czy tez zamilkny / zale:i:y to 
tylko od ciebie / przyjacielu nie wchodz bez pragnienia." 

Dla Giovanniego Reale fJ.lozofia staro:i:ytnajest niew~tpliwie skarbcem, 
do ktorego wstypuje powodowany gor~cym pragnieniem. Czyzby zatem 
prowadzil nas w sfery emocji? Czytelnika przedmowy z pewnosci~ zaskoczy 
jej zadziwiaj~ca zgodnosc z analizowan~ nastypnie mysl~ staro:i:ytn~; 
moma by wrycz powiedziec 0 szczegolnym wspolbrzmieniu ton ow, 0 wyrai
nej harrnonii istniejl!Cej porniydzy wylozonymi przez autora racjami uzasad
niaj~cyrni napisanie tego dziela a celarni i metodarni, ktorymi powodowali 
siy omawiani filozofowie. Wedlug Realego glownym celem filozofti jest 
demitologizowanie. Bylo tak w czasach najdawniejszych, na przelo
mie VII i VI wieku przed narodzinami Chrystusa, gdy trzej mieszkancy 
Miletu zapragnyli wyjsc poza mitologiy Homera i Hezjoda i po swojemu 
zapytac: din ti, dla-czego? Owo "dla-{;zego?" mialo w ich sposobie 
myslenia postac pytania bardziej szczegolowego: z c z ego? z c z ego 
powstal swiat? Dana przez nich odpowiedz byla prosta: z wody, 
z powietrza, z bezkresu, jednak:i:e byla to prostota na miary przewrotu, 
bowiem stwierdzenie: z wod y oznaczalo zarazem odejscie od tradycyjnego 
mitu podaj~cego, ze z Okeanosa albo z Chaosu, albo jeszcze ze srebrnego 
jaja. A takie odejscie bylo rownoznaczne z dokonaniem zwrotu od rnitu do 
logosu, jak to siy zwyklo okrdlac. 

Moma by zauwa:i:yc, Ze wedlug wloskiego badacza naszym czasom 
bardzo potrzeba pow rot u do logosu - nie odkrycia logosu (to zadanie 
spelnili Grecy), ale wlasnie powrotu do niego. Bowiem jest on wspolczeSnie 
zapoznany, a miary tego zapoznania stanowi negacja filozofii albo takie jej 
przykrawanie, ktore odpowiada jakoby dzisiejszemu na ni~ zapotrzebowa
niu. Cel uprawiania fliozofii dzisiaj jest ten sam co niegdys, jest nim 
de ill ito log i z 0 wan i e; demitologizowanie skierowane przeciw mitom 
nauki, techniki, ideologii uznanym za najwyzsze potygi naszych czasow. 

Nie nale:i:y przy tym zarzucac autorowi popadania w sprzecznosc 
- wolania 0 rozum przy rownoczesnym deprecjonowaniu tego, co przeciez 
moZe uchodzic za najwyzszy triumf rozumu. Reale zaznacza bowiem, ze 
chodzi 0 przekroczenie barier ograniczonego scjentyzmu, zniesienie sytua
cji, w ktorej to, co jest czysci~ jedynie, rosci sobie ambicje, by zastypowac 
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calose i w imieniu tejze calosci autorytatywnie sit; wypowiadae. Odzyskanie 
wyczucia dla calosci - oto co, wed tug wloskiego znawcy antyku, wyznacza 
sens uprawianiu filozofii dzisiaj, "odzyskanie wyczucia dla calosci po to, 
aby w tej calosci moc na wlasciwym miejscu ulokowae poszczegolne 
rzeczy". Ma temu takie towarzyszye odzyskanie wyczucia wartosci czystej 
teorii, ktore pozwoli "zrozumieC, i:e jest aIbo moi:e bye na niebie i na ziemi 
C.• . ) 0 wiele wiycej rzeczy, anizeli nauka, technika i pewne ideologie 
polityczne pozwaIajOl przypuszczae". I takiej to wlasnie filozofti, zdaniem 
Realego, moi:emy uczye sit; od Grekow. 

Przytoczony fragment przedmowy jest opowiedzeniem si~ autora za 
okrdlonOl koncepcjOl ftlozofii staroi:ytnej, co niejako pozwaIa go usytuowae 
w istniejOlcym niewOltpliwie od jakiegos czasu sporze dotyczOlcym ftlozofii 
i jej celu. J aki jest mianowicie eel filozofii i ftlozofowania? Czysto teoretycz
ny czy praktyczny? W 1992 roku ukazala sit; ksi<li:ka Pierre'a Hadot 
zatytulowana Fi/ozoJIa jako cwiczenie duchowe. Nadzwyczaj interesujOlca 
i sugestywnie napisana, stara si~ przekonae czytelnika, iz ftIozofi~ staroi:yt
nOl nalei:y rozumiee wlasnie jako ewiczenie duchowe, i:e, z zachowaniem 
wszelkich proporcji, moina jOl porownae z Cwiczeniami duchowymi Ig
nacego Loyoli, ze zatem eel filozofti greckiej, takie jej rozwa.i;an teoretycz
nych, byl przede wszystkim, i:eby nie powiedziee wyl'lCznie, praktyczny. 
KsiOlzka wywolala i:ywy oddZwi\-k i znacznOl akceptacjt; tezy autora, nie 
tylko w odniesieniu do ftIozofti staroi:ytnej, ale tez wyrazajOlcOl sit; w prze
konaniu, i:e oto sam ftIozofujOlcy podmiot i jego wysilek ksztaltowania 
przezen siebie powinien stanowic zasadniczy eel wszelkiej ftlozofii. Stano
wisko ReaIego jest calkowicie przeciwne: cel ftlozofii jest czysto teoretycz
ny; autor podkresla to przy roznych okazjach, poczynajOlc od samej 
charakterystyki filozofii staroi:ytnej w zasadniczym dla niej momencie jej 
narodzin - jej samookrdlenia. Jest ona bowiem probOl wyttumaczenia 
ogolu rzeczy w oparciu tylko 0 rozum i dla celow wylOlcznie czysto 
teoretycznych, a nie pragmatycznych; poszukuje prawdy wyl'lCznie dla niej 
samej. Co wiycej, gdy filozofia porzuca kontemplacjt; na rzecz dzialania 
- wyrzeka sit; samej siebie, "staje sit; interesownym wypracowywaniem idei 
podporzOldkowanych eelom pragmatycznym", przestaje bye wolna, a tym 
samym wyzbywa sit; swojej najistotniejszej eechy. Taki bowiem, dla ReaIe
go, jest wlasciwy sens greckiego slowa philosophia - bezinteresowna milosc 
prawdy, bezinteresowna nawet wowczas gdy - jak w Grecji - oddziatuje 
ona mocno na i:ycie etyczne i polityczne. 

Praca Realego opiera sit; na niezwykle rzetelnym postt;powaniu badaw
czym, mozolnym przedzieraniu sit; przez teksty i fragmenty tekstow :hoo
lowych w eelu odnalezienia prawdy 0 poglOldach tych, kt6rzy niegdys 
szukali prawdy 0 rzeczywistosci. Wloski uczony zdradza czytelnikowi 
swoje metodologiczne zalozenie polegajOlee na uwzgl¢nieniu kolejno po 
sobie nastt;pujOlcych element6w analizy i syntezy; prawdziwa synteza z ko
niecznosci wspierae sit; musi na drobiazgowej analizie i tym jest ona 
rzetelniejsza, trafniejsza, im dokladniejsza owa analiza byla. Teksty staro
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Zytoe cytowane sll w wielkiej obfitosci i zawsze z precyzyjnym podaniem 
wykorzystywanego ir6dla, co daje moZliwosc si~gni~cia takie do orygina
ro. Totez lektura Historii jilozojii starozytnej dostarcza wyjlltkowej satys
fakcji, pozwala czytelnikowi post~owac w slad za biegiem mysli autora, 
sprawdzac slusznosc formulowanych opinii, przyjmowac je z przekona
niem bl!di sprzt:ciwem. A r6wnoczeSnie ksillZka w niczym nie przypomina 
konwencjonalnego zbioru powszechnie przyjmowanych tez. Realemu zale
Zy nie tylko na tym, aby ukazac, co fllozofowie staroiytni twierdzili; 
bardziej jeszcze chce on uwidocznic, d I a c ze g 0 oni to i d] a cz ego t a k 
twierdzili, z jakiej poprzedzajllcej tradycji wynikaly ich mysli i jakiemu 
dalszemu rozwojowi daly ooe poczlltek; w tym d I a -c z ego takze za
znacza si~ owo pokrewienstwo duchowe, 0 kt6rym juz byla mowa. 

Pozostaje jeszcze wspornniec 0 calosci omawianego przedsi~wzi~cia. 
Wie1ka Historiajilozojii starozytnej Realego liczy pi~c tom6w: 0 pierwszym 
byla wlasnie mowa, obejrnuje 00 czasy od zarania fllozofii po uczni6w 
Sokratesa (wy1llczajllc Platona), drugi poswi~cony jest Platonowi i Arys
totelesowi, trzeci - filozofii hellenistycznej, czwarty - szkolom epoki 
Cesarstwa, pillty zawiera slownik, indeksy i bibliografi~. Dzielo to jest, jak 
pisze autor w Uwagach wst(}pnych, owocern ponad trzydziestu lat badan 
naukowych i prowadzonej r6wnolegie pracy dydaktycznej. Pierwszll wersj~ 
stanowila dwutomowa zaJedwie ksillzka Problemy mysli starozytnej, wyda
na w Poczlltkach lat siederndziesilltych; opracowana na nowo i rozszerzona 
do wersji pi~otornowej byla w kolejnych wydaniach nieustannie po
prawiana, by wreszcie w roku 1987 uzyskac ksztalt ostateczny, z calkowicie 
na nowo napisanll cz~Scill dotyczllCll Platona. Polski przeklad, znakomity 
zresztll, ma za podstaw~ wydanie sz6ste, z roku 1989. Otrzyma1ismy przeto 
dzielo gl~boko przernyslane i wnikliwie opracowywane, owoc gruntownych 
studi6w cillgie na nowo poddawany krytycznej ocenie i udoskonalany. 
Otrzymalismy takze dzielo bardzo starannie wydane, bogate w ilustracje, 
z pi~knll reprodukcjll Szkoly atenskiej Rafaela na okladce. Chcialoby si~ 
mie6 nadziej~, ze na ukazanie si~ dalszych tom6w nie b~dzie trzeba czekac 
zbyt dlugo. 

Dobrochna Dembiriska-Siury 

DOBROCHNA DEMBINSKA-SIURY, profesor w Zakladzie Historii Filozofri 
Starozytnej i Sredniowiecznej UW. Zajmuje si~ Platonem i neoplatonizmem. 
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OSTATNI ZE "SPOZNIONYCH" 

NEOPLATONIKOW 


• Henry Dumery, 	Problem Boga w jilozojii religii, dum. Ireneusz 
Kania, Wydawnictwo Znak, Krakow 1994, ss. 180 

Henry Dumery jest autorem w Polsce prawie nieznanym i dobrze si~ 
stalo, ze roozemy wreszcie zapoznac si~ z jego tworczosci,!. Jego filozofia 
jest oryginaln,!, wspolczesn'! wersj,! neoplatonizmu wyartykulowanego 
przy pomocy j~zyka filozofii podmiotu, a zwlaszcza fenomenologii. Dzielo 
Dumery'ego uzupelnia zatem od strony systeroatycznej prace dwoch wiel
kich "historykow neoplatonizmu" - Arthura H. Armstronga i Jeana 
Trouillarda, staraj,!c si~ w ten sposob przyblizyc ten typ myslenia i pokazac 
jego wci'!z duze znaczenie dla wspolczesnego czlowieka. 

Dumery urodzil si~ w 1920 roku w Auzances. Po ukonczeniu studiow 
ftlozoficznych i teologicznych uzyskal stopien doktora na Uniwersytecie 
w Paryzu. Najpierw wyklada! na Uniwersytecie w Caen, a potem na 
Wydziale Humanistycznym w Paris-Nanterre. Pracowal takze w CNRS 
oraz pelnil funkcje adroinistracyjne w Mi~dzynarodowym Instytucie Filo
zoficznym. W tyro okresie powstalo szereg jego prac ftlozoficznych, spos
rod ktorych cztery pozycje - mi~zy innymi wlaSnie Problem Boga W fllozo
fii religii - znalazly si~ 5 czerwca 1958 roku na indeksie, budZ'!c za
strzezcmie, ze stanowi,! "zagrozenie dla czystosci katolickiej wiary" (s. 11). 
Autor wst~pu do polskiego wydania, o. Piotr Siejkowski, zwraca uwag~ na 
szereg czynnikow, ktore zadecydowa!y 0 odrzuceniu filozofri Dumery'ego. 
Morna powiedziec, Ze takie przyj~cie jego mysli nie bylo niczym nowym na 
tie dziejow recepcji chrzeScijanskiego neoplatonizmu. Wybitny mediewista 
Joseph Koch, analizuj,!c ambiwaientn,! postaw~ sredniowiecza wobec dzie
la Pseudo-Dionizego Areopagity b~,!cego jednym z zasadniczych przeka
zicieli chrzescijanskiej tradycji neoplatonskiej, podkreSlil, ze autor Corpus 
Dionysiacum byl niezwykie czczony w Kosciele jako uczen sw. Paw!a, 
a zarazem biskup-m~czennik, ktorego relikwie spoczywaly w opactwie 
Saint-Denis. Gdy Abelard osrnielil si~ podwaZyc przekonanie 0 identycz
nosci tych trzech postaci, spotkal si~ z bardzo ostr,! reakcj,! ze strony 
mnichow z Saint-Denis (POf. Historia moich nieszcz~sc I, 10). Mimo 
powszechnego szacunku, jaki otaczal Areopagit~, gdy ktos zbyt gorliwie 
wczytywal si~ w jego pisma, otrzymywal cz~sto etykietk~ heretyka i pan
teisty. Taki by! los Jana Szkota Eriugeny, Mistrza Eckharta, Kuzanczyka 
i ... Dumery'ego wreszcie. Jakie byly powody tej rezerwy, a nawet niech~i 
wobec neoplatonizmu? 
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Moina przypuszezae, i:e jedn~ z zasadniczyeh przyezyn bylo zle od
ezytanie tego, co stanowi istot~ neoplatonizmu w og6ie. JeSli trzeba by 
w paru slowaeh okreSlie ten typ mysienia, to naleialoby powiedziee, ze 
neopiatonizm jest pewn~ form~ duehowosci, z centrain~ ide~ konwersji 
- nawrocenia. Neopiatonizm przekraeza grani~ mi¢zy wiar~a wiedz~, 
religi~ a filozofi~, ontologi~ a epistemologi~, aby, traktuj~e to wszystko 
jako zaposredniezenie, nakierowae ludzkiego dueha ku Bogu. 

Dumery nawi~zuje do tego na poez~tku swojej ksiljiki, stawiaj~e 
w pierwszym rozdziaie pytanie: Bogfilozofow czy Bog iywy? Przeciwstawia 
si~ tu oddzielaniu sfery rozumu od sfery wiary, Boga filozofti od "Boga 
Abrahama, Izaaka i Jakuba": "zarowno wiara, jak i wiedza dotyez~ tej 
samej rzeezywistosci - Boga Zywej duehowosci. Nie spostrzegamy zjawy 
koneeptuainego absolutu, ktora by z powrotem wkraezala na plaszezyzn~ 
refleksji. Absolut ten odsyia natychrniast do absolutu Zywego, tak jak 
refleksja odsyia do plaszczyzny przeZywanej rzeczywistosci ( ... ) Nie musi
my juz stawiae problemu stosunku wi ed zy i wi ar y rozdzielaj~eyeh, by 
tak rzee, mi~dzy siebie rzeczywistose Boga" (s. 45). 

Idea Boga nie jest wytworem filozofieznej refleksji, leez jest ezyms, co 
myslludzka napotyka, co jest jej w jakis spos6b dane. Idea ta opanowuje 
ludzk~ swiadomose przez w yeh 0 w ani e (por. s. 38). W akcie religijnym 
eziowiek angaZuje si~ w ni~, w refleksji filozofieznej poddaje krytyeznemu 
rozbiorowi i os~dowi: "Jedynym zatem obowi~zkiem filozofa b¢zie zba
danie, jaki sens i ja'k~ wartosc przybiera idea Boga dla Zywej duehowoSci" 
(s. 47). 

Filozof nie moze si~ odci~e od zywej wiary pod grozb~ przeksztalcenia 
idei Boga w abstrakt, w Boga fllozofow, ktory ukrywalby pod t~ mask~ 
swoje prawdziwe oblicze. Odcinanie si~ od wiary nie jest wskazane z jeszcze 
jednego powodu. Zarowno krytyezna refleksja, jak i akt wiary maj~ to 
sarno irodio - konkretny mysl~cy podmiot: "Czy filozof jest tego swia
dom, ezy nie, poj~cia, ktorymi zongluje, trzymaj~ si~ razem jedynie dzi~ki 
Zywemu Cogito, ono zas, miast bye ezyst~ form~, jest aktem wyrazaj~eym 
si~ na rozmaityeh poziomaeh" (s. 51). 

Zadaniem filozofti religii jest, wedlug Dumery'ego, wlaSnie analiza tych 
roznyeh poziomow swiadomosci i roznyeh sposobow, w jakieh wyraza si~ 
idea Boga, a metod~ dochodzenia do tej idei b~dzie redukcja. W rozdziale 
drugim pt. Dowod czy redukcja Dumery przedstawia redukej~ jako metod~ 
tropienia sladow Boga na roznych plaszczyznach swiadomosci i wyraza 
przekonallie, ze jest to jedyna metoda, ktora respektuje struktur~ ludzkiego 
dueha: "W sensie teehnieznym redukeja jest aktem, ruchem usiluj~eyrn 
przejse rozmaite poziomy swiadomosci, aby stopniowo przyblizae si~ do 
ieh fundamentu" (s. 60). 

Juz w samym tytule drugiego rozdzialu redukcja zostaje przeciwstawio
na dowodowi. Dumery przeprowadza analiz~ ldasycznyeh argumentow za 
istnieniem Boga. Anzelmianski dowOd ontologiczny wychodzi od poj~cia 
Boga, aby nast~pnie dojse do stwierdzenia istnienia Boga. Dumery pod
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waia sam punkt wyjScia tego typu argumentacji: "zwolennicy dowodu 
ontoiogicznego, aby miee calkowit~ racj~, powinni byli dostarczye wyraz
nego dowodu na to, ze nie da si~ zamkn~e Boga w poj~iu, uwi~e go 
w przedmiotowej serii zdeterminowan. Poniewaz nie wykazali tego na 
samym pocz~tku, nie mogli tez przekonae swych oponentow, ze wszelka 
idea Boga jest wyrazem jego reaInego istnienia" (s. 82). 

Argumentacja aposterioryczna takze nie dosi~ga Boga. Bog jest tam 
traktowany jako ostatni, najwyzszy wprawdzie, element pewnej hierarchii, 
ci~gu przedmiotow, niemniej nie rozni si~ istotnie od pozostalych elemen
tow. "Nie rna sensu - twierdzi Dumery - umieszczae Boga na szczycie b'l,dz 
u 1cresu serii przedrniotowej; jdli si~ tam znajdzie, b¢zie albo wynaturzo
ny, albo nieprzyswajalny. Opiera si~ wszelIcim probom zredukowania go, 
nie daje si~ sprowadzie do jaIciejs idei ostatecznej" (s. 55). 

Dzieje si~ tak dlatego, ze zaden ci~g przedmiotowy czy hierarchiczny 
porZ'l,dek, na ktorego czele stawiamy Boga, nie rna podstawy w Bozej 
Naturze, jako ze jest ona niedost~pna czlowiekowi. S~ one tylko rOZnymi 
sposobami ludzIciego poznania, stale ponawianymi probarni zblizenia si~ 
do Boga. Wielokrotnie podkreslaii ten fakt neoplatonicy chrzescijanscy. 
Eriugena uwazal, ze podzialy natury obejmuj~eej Boga i stworzenie, czy 
porz'l,dek BOZych atrybutow, to tylko rozne theoriae, czyli roine sposoby 
poznawczego uj~a Bozej rzeczywistosci. Dumery uwaza podobnie: "Po
rz'l,dek esencji, jaIci odkrywamy, jest w istocie uporz~dkowaniem po
chodz~cym z naszej wiedzy i naszych zdolnosci, jest mniej lub bardziej 
przezwyci~zon~ wieiorakosci'l" lepiej lub gorzej przeprowadzon'l, analiz'l,. 
Jest w gruncie rzeczy naszym wlasnym tworem; by projektowae go w Boga, 
trzeba pewnej odwagi, gdyz tego rodzaju »projekcja« oznacza skladanie na 
karb Absolutu slabosci naszych narz¢zi poznawania swiata" (s. 56). 

Argumenty Tomaszowe, zdaniem Dumery'ego, nie podlegaj'l, tej kryty
ee, gdyz w istocie stanowi'l, ci'l,g redukcji: "Sw. Tomasz, dzi~Ici swemu 
geniuszowi, pot¢ze swej wizji integruj'l,cej i szacunkowi dla tradycji 
(zwlaszcza dla Dionizego i Augustyna) potrafil udoskonaiie instrument 
logiczny otrzymany od Arystote1esa ( ... ) Otoz swoich pi¢ drog buduje on 
na abstrahowaniu od danych zmyslowych; wychodzi od faktow, reby 
dotrzee do owego »Istniee«, ktore funduje wszystko istniej'l,ce" (s. 85). 
Jedynie w mysli Tomaszowej argumentacja osi'l,ga swoj cel. 

A zatem nie dowod, lecz redukcja stanowi wlasciw'l, metod~ fIlozofii 
religii. Dumery odwoluje si~ tutaj do r6Znych typow redukcji fenomenoio
gicznej: redukcji ejdetycznej i transcendentalnej, wprowadzaj'l,c obok nich 
nowy typ redukcji - henologiczn'l,. Jest on przy tym swiadom, ze stanowi to 
odst@stwo od nauczania Husserla, gdyz Husserl uWaZal, ze zagadnienie 
Bozej transeendencji wykracza poza refleksj~ filozoficzn'l,. Dumery stara si~ 
bye wierny logice wlasnego systemu: redukcja henologiczna otwiera drog~ 
ku nowemu teizmowi, gdyz otwiera ludzIciego ducha na Boz'l, transeenden
cj~. Jdii kogos draini w tym miejscu j~zyk fenomenoiogii, to moze zamiast 
o redukcji mowie 0 nawroceniu albo konwersji . .Dumery doskonale od
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czytuje to, co bylo centralnq intuicjq ftlozofii neoplatonskiej. Wszystkie 
systemy neoplatonskie, czy to chrzescijanskie czy poganskie, oscylujq 
wok6l idei nawr6cenia (epistrophe): "Sledzqc uwainie duchowq dynamik.,:, 
kt6ra doprowadza do Boga wszystkich usilujqcych dostrzec jego obecnose, 
moina uwydatnic pewne ukryte spr":Zyny i motywage dzialajqce z niezawod
nq skutecznosciq. T.,: wlaSnie dynamik.,:, ten proces konwersji postaramy si.,: 
opisae" (s. 59). 

Rozdzial trzeci, zatytulowany Ontologia czy henologia?, dotyka tego, co 
stanowi istot.,: mysli Dumery'ego, kt6ry okreSlil swojq filozofi.,: wlaSnie 
jako henologi.,:, biorqc to okreslenie od Etienne Gilsona. Do ukonstytuo
wania si.,: henologii prowadzi trzeci typ redukcji - redukcja henologiczna, 
kt6rej podstawowym celem jest dotarcie do Transcendencji. Ten typ 
redukcji rna zatem doprowadzie do uj.,:cia Absolutu, kt6ry jest poza 
wszelkimi stworzonymi porzqdkarni, poza ograniczonymi ludzkimi uj.,:cia
mi poznawczymi. Jest on czystq spontanicznosciq, Aktem, Jednosci q lub ... 
Nieprzekraczalnosciq, gdyi na nim konczy si.,: ciqg redukcji. 

Redukcja, czy tei szerzej: konwersja, ukazuje swoje peine znaczenie 
w odniesieniu do procesu odwrotnego, kt6ry w staroZytnych systemach 
neoplatonskich okrdlany byl jako emanacja czy tei stw6rczy wylew 
(proodos), a kt6ry Dumery nazywa pro c e s y w nos c i q. Jego zdaniem nie 
moina m6wic 0 iadnej partycypacji rzeczy stworzonych w Bogu, gdyi 
pociqgaloby to za sobq panteizm. B6g nie nadaje bowiem rzeczom bytu, 
gdyi byt "pojawia si.,: tylko na poziomie stworzonym, jest wsp6lczesnym 
wielosci, skonczonosci, niedoskonalosci" (s. 99). B6g nadaje rzeczom moc 
samoukonstytuowania si.,: i ten akt stanowi wlasnie istot.,: procesywnosci. 
Jest to wyrafue nawiqzanie do neoplatonskiej koncepcji samokonstytu
ujqcych si.,: zasad, kt6ryrni byly - na przyklad wedlug Proklosa - wszelkie 
zasady swiata duchowego. W ten spos6b Jednia zachowywala swojq 
transcendencj.,:, a swiat duchowy zostawal obdarowany dynarnizmem i wol
nosciq. Intencja Dumery'ego jest podobna. Swiat ducha jest tyro obszarem, 
kt6ry konstytuuje si.,: jako pierwszy dzi.,:ki mocy uzyskanej od :hOdla, 
a jego najistotniejszq charakterystykq jest wolnose. Inteligibilnose urzeczy
wistnia si.,: jednak w pelni dopiero w procesie konwersji. Dumery respek
tuje tutaj neoplatonski tr6j-rytm rozwoju rzeczywistoSci: trwanie (mone) 
- wylew (proodos) - powr6t (epistrophe) 

Swiadomy duch w procesie nawr6cenia odkrywa Boga jako transcen
dentne zrOdlo swojej mocy, gdyi konstytuujqC si.,: jako duch, ustanawia 
jednoczdnie swojq relacj.,: do Boga: "fakt konstytuowania si.,: jako duch 
(przez konstruowanie idei i wartosci) i fakt Zycia, czy tei realizowania tego 
stosunku z Bogiem - Sq jednym i tym samym. B6g daje d z i a I ani e, ieby 
czlowiek dal sobie by t ( ... ) Tak wi.,:c duch, ustanawiajqc wlasne prawa 

narzucajqc sobie wlasne reguly, uchwytuje si.,: jako ukierunkowana 
dynamika i chce niq bye; jest dla-siebie tylko b¢qc r6wniei 
dla-Boga" (s. Ill). 

Transcendentny B6gjest zatem odslaniany w fundamentalnym ciqieniu 

i 
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ludzkiego ducha ku zrodlu. W oparciu 0 intencjonainose swiata duchowe
go Dumery konstruuje to, co okresla mianem "teologii negatywnej" (por. 
rozdzial czwarty). Jest on bowiem swiadom, Ze nadmierny akcent polozony 
na fakt Bozej transcendencji moZe prowadzic do agnostycyzmu, ktory 
"wiedzie nas praktycznie do ateizmu" (s. 108). Skoro naleiy mowie 
o Bogu, to powstaje problem, jak 0 Nim mowie, aby Go nie sprowadzic do 
poziomu rzeczy. Zdaniem Dumery'ego droga do poznania Boga musi 
opierac si~ na owej iywej intencjonalnosci duchowych aktow: "najlepszyro 
sposobem poznawania Boga staje si~ metodyczne rozszyfrowywanie do
swiadczenia duchowego, jako ze wlaSnie ono jest w nas oddZwi~kiem 
boskiej obecnosci. Duch zatem, iyj~c i mysl~c we wlasciwych sobie 
porz~kach, moZe odczytywac transcendencj~ nawet w wyraiaj~ej j~ 
immanencji" (s. 120). Dumery wyramie kroczy po sladach Plotyna, Augus
tyna, Bonawentury. 

Bog zostaje okreslony jako "cos wi~cej" od tego, co moze wytworzye 
swiadomy duch, ktorego Bog jest celem i Zrodlem . Paradoksalnie, wlasnie 
w ten sposob okreslal Boga sw. Anzelm, ktorego Dumery poddal krytyce 
za to, Ze chciat byt Boiy zamkn~c w poj~ciu. W Proslogionie Anzelm pisze: 
"A wi~, Panie, jestd nie tylko tyro, ponad co nic wi~kszego nie moze bye 
pomyslane, ale jestd rowniez czyms wi~kszym, aniZeli moma by bylo 
pomysle6" (Proslogion XV). 

Zdaniem Dumery'ego taka koncepcja Transcendencji, ktora stoi w ser
cu jego henologii, doskonale wpisuje si~ w tradycj~ Plotynsk'! nie od
rzucaj~c przy tyro Tomaszowego dziedzictwa. Uwaza on, ze zarowno 
Plotyn, jak i Tomasz z Akwinu, mimo niew~tpliwie wielu romic, ktorych 
nie moma zapoznae, podkrdlali, choe przy pomocy odmiennej terminolo
gii, pryroat Istnienia w Bogu: Plotyn mysl,!c 0 Jedni, Tomasz 0 Jpsum Esse . 
Bore Esse nie naleiy bowiem do porz'!dku bytow, co pokazuj,! Tomaszowe 
drogi, ktore w sposob dynamiczny, przyczynowy, a nie poj~ciowy prowa
dz,! do osi~gni~ia Czystego Aktu. To porownanie Plotyilskiej koncepcji 
Jedni z Tomaszow~ koncepcj,! Boga przeprowadzone w dol~czonyro do 
polskiego wydania eseju Byt i Jedno, choe na pierwszy rzut oka za
skakuj~ce, nie wydaje si~ odbiegae od ustalen historykow. 

Dumery prezentuje wielorakie korzysci swojego podejscia do problemu 
Boga. Przedstawione przez niego rozwi~zanie "chroni" - jego zdaniem 
- Boz'! transcendencj~. Niemniej w kontekscie doktryny chrzescijanskiej 
rodzi si~ pewien problem 0 podstawowyro znaczeniu. Wielu historykow 
fllozofii podkresla, ze wykladni~ ortodoksji system ow chrzescij anskiego 
neoplatonizmu jest ich chrystologia. Dumery pisze, ze Bog jako "pozapo
rz~dkowy, nie musi zst¥Powae sam na dol, aby tchn~e iycie w porz,!dki; 
moc,! wlasnej spontanicznosci more je uczynie samodzielnie tworczymi nie 
umieszczaj~c si~ na ich poziomie, nie daj~c si~ zamkn~e w ich skonczono
sci" (s. 130). J ak w kontekscie tego stwierdzenia rysuje si~ problem 
Wcielenia Chrystusa? Rolf Kuhn pisze, ze u Dumery'ego osoba Chrystusa 
nabiera pewnego kolorytu spinozjanskiego. Chrystus jest jedynie wzorem 

./ 



125 ZDARZENJA - KSIJ\ZKI- LUDZIE 

!udzkiej swiadomosci zjednoczonej z Bogiem (por. Dictionnaire de philo
sophes, PUF 1984, s. 792); prob!ematyczna staje si~ zatem realnose Jego 
wcie!enia. Bye moZe Dumery rozwi,!zuje jakos ten problem w innych 
swoich pracach, chociaz wydaje si~, Ze w swietle przyj~tych przez niego 
zalozen zarzut ten nie straci swej mocy. 

Dumery w swojej henologii odnawia w najistotniejszych i najciekaw
szych rysach neop!atonizm jako okres!ony sty! myslenia. Jego ksi<!Zka 
pokazuje, ze neoplatonizm nie jest filozofi,!, ktor,! bez zastrzezen daloby si~ 
w calosci odnowie we wspolczesnym filozofowaniu. Niemniej jego prace, 
stawiaj,!c w centrum zainteresowania zagadnienie Bozej transcendencji, 
pokazuj,!, jak ostromym nalezy bye w wypowiadaniu wszelkich twierdzen 
o Bogu. Staraj~c si~ 0 to, aby kame z jego posuni~e "respektowalo zyw'! 
duchowose", Dumery stara si~ odwrocie uwag~ wspolczesnego czlowieka 
od Swiata rzeczy i na nowo zwrocie j,! na jego wlasne wn~trze. 

Ponadto jego dzielo spelnia jeszcze jedn'!, niezwykle doniosl'! funkcj~. 
Wpisuj,!c swoj,! filozofi~ w schemat myslowy neoplatonizmu, Dumery 
pokazuje jednoczdnie, czym neoplatonizm nie jest. Ta negatywna wymo
wa jego dziela jest szczegolnie wama wobec faktu, ze wiele wspolczesnych 
nurtow kulturowych bezprawnie wpisuje neoplatonizm do grona swoich 
duchowych poprzednikow. 

Agnieszka Kijewska 

AGNIESZKA KIJEWSKA, ur. 1961, dr, adiunkt w Katedrze Historii FilozofIi 
StaroZytnej i Sredniowiecznej KUL. Wsp6lredaktor Platon - nowa interpretacja 
(Lublin 1993); wydala: Neoplatonizm lana Szkota Eriugeny. Podmiotowe warunki 
doswiadczenia mistycznego w tradycji neoplatofLskiej (Lublin 1994). Publikowala 
w "Vox Patrurn" i "Kwartalniku Filozoficznyrn". 

KREW - TEN BARDZO SZCZEGOLNY 

SOK 


• Jean-Paul Roux, 	Krew. Mity, symbole, rzeczywistosc, Wydaw
nictwo Znak, Krakow 1994, ss. 406 

UZytym w tytule okrdleniem Johann Wolfgang Goethe zaznaczyl 
wyj'!tkow'! rol~ krwi nie tylko w podtrzymywaniu Zyciowych funkcji 
ludzkiego organizmu, ale przede wszystkim w swiecie kultury. Zaiste, kiedy 
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uswiadomimy sobie, jak wiele potocznych zwrotow i powiedzen zawiera 
w sobie to slowo, b~dziemy zdumieni. Bo oto moina "miee gor~C<! (lub 
zimn~) Icrew", moina "miee cos we Icrwi", moina bye "lcrewnym" kogos 
lub bye "krwiopijc~". Moina "czue zew krwi", miee "bl~lcitn~ krew" lub 
miee "twarz bez kropli krwi". Ktos moze nam "zepsue krew" lub tez my 
sami mOZemy "skrewie". Wreszcie, jakZe potoczne i na granicy dopuszczal
nosci jest okre§lenie, Ze kogos "krew zalewa". Nie przeczuwamy, jak wiele 
z tych powiedzen odwoluje si~ do starych wierzen i przekonan dotyc~cych 
funkcji, jak~ krew pelni w zyciu czlowieka. Wiele z nich przetrwalo 
w najrozmaitszych przes~ach, mitach, dzielach sztulci i pomnikach litera
tury. Przebiegaj~c literackie i religijne dziedzictwo ludzkosci, moina spo
strzec, jak zupelnie niezaleinie od siebie pod wzgl¢em historycznym, 
a w uderzaj~co podobny sposob pojmowane bywalo (i jest niekiedy do 
dzis, mimo post~u wiedzy) sprawcze i magiczne "dzialanie krwi". Jego 
slady dostrzegamy choeby w tych lcilku przytoczonych wyzej zwrotach. 

Monografia Jean-Paul Roux tropi mechanizmy funkcjonowania krwi 
w swiecie ludzlciej wyobraini. Autor w swych poszukiwaniach porusza si~ 
po ogromnym czasowo i geograficznie obszarze. Poczynaj~ praktycznie 
od pocz~tkow pismiennictwa do wspolczesnosci, czyli od kosmogonii 
Hezjoda i Homera oraz tragedii Eurypidesa po filmowy obraz Wernera 
Herzoga - Nosferatu. Podaje przyklady ze swiata antyku, tradycji judeo
chrzescijanslciej i Orientu. Wykorzystuje irodla etnograficzne i folklorys
tyczne. Wyrainie uprzywilejowane pozycje zajmuj~ mity ludow altajskich 
(furkow i Mongolow), w kulturach ktorych Roux jako naukowiec si~ 
specjalizuje, a sposrod religii - chrzescijanstwo. Autor, jak sam zaznacza 
we wst~pie, zostal zainspirowany do badan nad krwi~ przez Mircea 
Eliadego podczas opracowywania hasla do religioznawczej encyklopedii. 
Prezentowana polskiemu czytelnikowi monografia jest zwienczeniem tych 
poszukiwan. 

Roux prezentuje myslenie raczej fenomenologiczne nii; historyczne. 
Mniej interesuj~ go zaleinosci przyczynowo-skutkowe, bardziej - porow
nywanie fakt6w, choe stara si~ unikae skrajnosci. Punktem wyjsciajest dla 
niego zaduma nad zgodnosci~ roinych kultur w ujmowaniu praw rz~z~
cych symbolik~ krwi. Jego ksi~zka konsekwentnie udowadnia, ze na 
przyklad zasada wendety, a wi~ zemsty krwi, znana byla prawie na calym 
swiecie. Roux dowodzi kolejno, Ze wsz¢zie, pod roinymi postaciami, 
pojawiaj~ si~ wysysaj~ce krew wampiry i dose powszefbnie wyst~puje 
zwyczaj skladania krwawych ofiar religijnych. Autor zauwaza, ze kobiety 
miesi~czkuj~ce i kobiety w pologu zawsze "budzily obaw~, byly oskarZane 
o te same wyst~pki i obejmowane tymi samymi zakazami, jakby na mocy 
dekretu, ktory dotarl do najbardziej odleglych zak~tkow ziemi". Pokazuje, 
Ze rytualne rany, z ktorych najbardziej nam znane jest starotestamentowe 
obrzezanie, wyst~puj~ powszechnie; ze mistycy Wschodu i Zachodu wiel
bi~c Boga, plakali takimi samymi krwawymi !zami. 

Bardziej szczegolowe analizy dowodz~ jedna)c, ze reakcje czlowieka 
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wszystkich czasow na krew byly mieszanin~ sprzecznosci. Ambiwalencja ta 
jest rownie powszechna jak przyklady przytoczone wyzej , a analizowane 
w kolejnych rozdzialach monografti. Ow dwoisty stosunek do krwi przeja
wial si~, z jednej strony, w l~ku, odrazie i strachu przed ni~ jako towarzysz
k~ cierpienia i smierci. Z drugiej strony, narodziny czlowieka taue wi~z~ 
si~ z krwil!. Jest ona lekiem, bezcennym skarbem, siedliskiem i:ycia i duszy. 
Mieszanina fascynacji oraz l~ku - oto streszczenie kulturowej reakcji istoty 
ludzkiej na fen omen krwi. 

Bajki wielu ludow (np. Dogonow) rozroi:niaj~ dobq krew czerwon~ 
i zl~ - czam~. Przywolajmy dwie krople krwi Gorgony, z ktorych jedna 
"od chorob broni czleka, podsyca mu i:ycie", druga "zabija, gdyz jest 
jadem Zrnijowym .. . " (Eurypides, Ion) . Mamy wi~ krew jako siedlisko 
mocy i:yciowej i sil witalnych. Krew - kwintesencj~ samego i:ycia i tego 
i:ycia podstawowy przejaw. Chinscy m¢rcy, ktorych cytuje Roux, mawia
Ii, ze "wszystkie istoty, ktore posiadaj~ krew i oddech, nie mog~ roi:nic si~ 
uczuciami ani inteligencj~". 

W wierze, Ze krew jest siedliskiem duszy, kryj~ si~ korzenie nakazu jej 
upuszczenia z zabitych zwierz~t oraz zrodla zakazu rozlewu krwi podczas 
ich zabijania. Dna nalezy wylllcznie do Boga i nie wolno z niej nikogo 
okradac. Oto droga judaizrnu i islamu. "Bo i:ycie ciala jest we krwi", mowi 
wprost w XVII rozdziale Ksi~ga Kaplanska. 

Z drugiej strony, Roux uzasadnia powszechny w roi:nych kulturach l~k 
przed t~ odmian~ krwi, jakll jest krew menstruacyjna. Pisze: "wszystko, co 
wydobywa si~ z ciala, wywoluje zamieszanie i przestrach". A ta krew jest 
szczegolna. To krew plci, ktora "pozbawi m~zczyzn~ mocy" (Kodeks 
Manu). Umiera od niej drzewo, gorzknieje mi6d , warzy si~ mleko i nie 
dojrzewajll melony. To wlasnie z powodu tej krwi, twierdzi Roux, nieczysty 
jest akt seksualny. Katalog nieszcz~sc, kt6re moze wywolac obecnosc 
kobiety b¢llcej w takim stanie, jest ogromny. Konsekwencjll tego s~ 
niezliczone zakazy, za sprawll ktorych religie zapewnialy kobietom podczas 
mcnstruacji izolacj~. Rozwazania na ten temat koncz~ si~ niezwykle 
trafnym przyldadem z Nowego Testamentu - zrnieszania kobiety "cier
pi~cej na krwotok", ktora skrycie dotkn~la Jezusa i zostala uzdrowiona. 
Dopiero w swietle ustalen francuskiego badacza wyjaSnia si~ jej "zmiesza
nie": wszak popelnia czyn w swietle prawa zakazany. 

Dyskusyjne wydaje si~ tylko okrdlenie tej krwi przez autora jako "krwi 
przemocy" . Choc archetyp krwi jest cz~sci~ rytualow przemocy, to t~ krew 
trudno wl~czyc do tej symbolizacji. Przy okazji dodajmy pewne uscislenie. 
Zjazd biskupow KOScioia w roku 649 potwierdzajllCY dogmat 0 zachowa
niu dziewictwa Maryi po poc~ciu Chrystusa to nie "sobor na Lateranie" , 
jak znajdujemy w tekScie, ale synod. Siowo "sobor" zarezerwowane jest dla 
scisle sprecyzowanych zgromadzen KoSciola. I choc chrzescijanie roi:ni~ si~ 
w ocenie samej liczby soborow uznawanych za powszechne, to jednak 
synod z Lateranu z 649 roku nie jest wliczaily przez zadne z wyznan 
chrzescijanskich do grupy soborow. 
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Nie sposob strescic wszystkich w~tk6w tej pasjonuj~cej ksi~. Przed 
oczami czytelnika pojawiaj~ si~ kolejno przyklady rozmaitych krwawych 
ofiar, samookaleczen, rozwazania nad poj~iem "bl~kitna krew" i nad 
fenomenem wampiryzmu (cytowane jest prawo zabraniaj~ce przebijania 
trupow kolkiem pochodz~ce juz z 1224 roku). Jest mowa 0 cudzie sw. 
Januarego i 0 harakiri, 0 biczownikach i 0 braterstwie krwi, 0 hekatom
bach krwawych ofiar u Aztekow i 0 micie pocwiartowanego Ozyrysa, 
a nawet 0 prawie pierwszej nocy. Wszystko zmierza jednak do najszerzej 
opisanych analiz chrzescijanskich wyobrai:en zwi~zanych z krwi~. 

W tych cz~sciach pracy dowiadujemy si~ nie tylko 0 wschodniej genezie 
legendy 0 swi~tym Graalu, ale po kolei rozwazane s~ wszystkie elementy 
pasji Jezusa: krwawy pot, biczowanie, korona cierniowa, cios wloczni~, 
znaczenie wina-krwi Eucharystii. Okazuje si~, i:e pewne struktury religij
nego myslenia s~ nidrniertelne. Ukryte pod warstw~ j~zyka, pod warstw~ 
mitow, symboli i obrazow (zob. tytul serii!) zostaj~ wydobyte i uswiado
mione przez kulturowe analizy. 

Punktem kulminacyjnym pracy wydaj~ si~ rozwaZania nad eucharys
tyczn~ krwi~ Chrystusa, ale po lekturze tego fragmentu czytelnik doswiad
cza pewnego zaskoczenia. Po smierci i ofierze Boga omowiona zostaje 
bowiem smierc krola wystylizowana na smiere Jezusa. Mowa jest 0 sci~u 
Ludwika XVI podczas Rewolucji Francuskiej. Roux komentuje: "Z punk
tu widzenia historii religii wydarzenie posiadalo wszystkie cechy ofiary. Nie 
byla to egzekucja, lecz dokonane wedlug rytualu zabojstwo wybranej 
ofiary, ktora ucielesniala Franck .." Mechanizm "kozla ofiarnego", zbada
ny dokladnie przez Rene Girard a, koresponduje z refleksj~ Roux, ktory, 
choc w bibliografii zamieszcza jedn~ prac~ Girarda, niewiele korzysta 
z wnioskow swego rodaka. Merytoryczn~ cz~c ksi~zki konczy wi~ nie 
religia, a historia jako wielka scena, na ktorej wci~z na nowo rozgrywa si~ 
"swi~ty dramat". Tym razem jest on odarty z sakralnego kontekstu. 

Najwi~ksze zaskoczenie przynosi jednak podsumowanie. Przyzwyczaje
ni do rzeczowego, wywaZonego i pelnego dystansu do opisywanych faktow 
toku opowidci stajemy w zakonczeniu przed gl~boko osobistym wy
znaniem autora, wstrz~sni~tego wszystkimi krwawymi ofiarami jako "bye 
moze ofiarami przerazaj~ych aberracji umyslowych czlowieka". Roux 
okazuje bardzo ironiczny podziw nad "oszalamiaj~q wyobraZni~ tworcz~ 
czlowieka", ktora tak skutecznie potrafila popchn~e go do zabojstwa. 

Nie pozbawia to jednak autora wiary w czlowieka. Smiere jest dla niego 
zawsze nowym i:yciem. Z Rewolucji Francuskiej rodzi si~ nowy lad, nowy 
ideal, ktory jest "bye moi:e w~tpliwy, lecz ktoremu nie moma odmowie 
dynamizmu i wielkosci, sily i skutecznoSci". Padaj~ slowa: "Rozlew krwi 
jest regul~, ktorej nie da si~ unikn~e ( ... ) Krwawe rytualy spelnialy rol~ 
zaworow bezpieczenstwa; kanalizowaly przemoc, a w ogolnosci wszystkie 
pop~y czlowieka, wrodzone, nieodzowne dla jego przezycia, lecz ktore 
uwolnione spod kontroli groz~ mu zaglad~." S~dz~, ze mog~ to bye slowa 
skierowane do tych wszystkich, ktorzy glosno lam.entuj~ z powodu zalewu 
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agresji i przemocy w sztuce, na przyldad w filrnie czy teiewizji. JeSli 
spojrzymy na ow proces oczami antropoioga, to okaze si~, :i:e pelni on 
ogromnie wai:n~ roi~ w rozladowywaniu (jednak) wrodzonej czlowiekowi 
agresji. 

I nie pesymizm przyswieca temu spojrzeniu. Przez usta autora przema
wia teraz najgl~bszy hurnanizm. "Nie mam 0 iudziach zbyt pochlebnej 
opinii; rnam pochiebn~ opini~ 0 czlowieku. Akceptuj~ nieuieczain~ glupo
t~, niezmierzon~ rniemosc, nieodst~ne okrucieristwo jednostek, nie gatun
ku." Akceptacja ta rna u Roux gl~bsze maczenie: "naieZy przyj~c krew 
i nieszcz~scie, starzenie i zgon, nadaj~c im pewien sens". Historia iudzkosci 
jawi si~ francuskiernu antropoiogowi jako dlugi marsz w "poszukiwaniu 
swiaUa", w ktoryrn potkni~cia i upadki to rzecz zwyczajna. Gl~bok~ wiar~ 
autorajest przekonanie, :i:e ostatecme zwyci~stwo przypadnie jednak Zyciu. 
,,010 jest iekcja, jak~ daje krew." Zastanawiaj~ce jest, czy slowa te s~ 
efektem zauroczenia tematem wieloietniej kwerendy, czy zwyklym od
ruchem dydaktyzmu? Oboj~tne. Pi~kny i wzruszaj~cy apei zamyka t~ 
zdawaloby si~ bemami~tn~ prezentacj~. JdJiby w koricu nie przernowila 
sam~ wyrnow~ faktow, Roux wzmocnil jej zakoriczenie pelnym patosu 
i wewn~trznej mocy wymaniem wiary w iycie, w samego czlowieka i w jego 
przyszlosc. 

Zhigniew Pasek 

ZBIGNIEW PASEK, ur. 1958, dr, adiunkt w Zakladzie Historii ChrzeScijanstwa 
Instytutu Religioznawstwa UJ. Publikowal w "Studia Religiologica", "ChrzeScijaninie 
w Swiecie", "Roczniku Teologicznym" ChrzeScijanskiej Akadernii Teologicznej, "Zna
ku". Opublikowal Ruch zielonoiwiqtkowy (1992), Zwiqzek Stanowczych Chrzescijan. 
Studium historii idei religijnych (1993). W druku Protestanckie wyznania wiary. 
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LIST 
ZAMERYKI 

AMERYKANSKIE GLOSY 

o KSIL\ZCE JANA PAWLA II 


Od ponad dw6ch rniesi~y, to znaczy niernal od rnomentu ukazania sit;: 
na arnerykanskim rynku, ksi~zka Ojca Swit;:tego utrzymuje sit;: na pierw
szym rniejscu na liscie bestsellerow w kategorii publikacji w twardej okladce 
w dziedzinie non-flCtion. W pierwszym tygodniu, ze wzg1¢6w technicz
nych, odnotowana byla na drugiej pozycji. 'h! wzg1¢u na kilka dni 
wyprzedzenia pierwsze rniejsce zajmowaly sensacyjne wspomnienia najbliz
szej przyjaci61ki Nicole Brown Simpson, brutalnie zamordowanej bylej 
zony popularnego sportowca oskarzonego 0 podw6jne rnorderstwo. Daw
no juz zreszt~ pozycja ta zniknt;:la z listy publikacji poszukiwanych. 
Tymczasem ksi~zka Przekroczyc prog nadziei sprzedaje sit;: lepiej niz 
obfituj~ w pikantne szczeg6ly relacje 0 i:yciu i klopotach brytyjskiej pary 
ksi~Zt;:cej czy tez memuary Barbary Bush. 

Pojawienie sit;: Crossing of the Threshold of Hope w nakladzie p6ltora 
miliona egzemplarzy poprzedzila bardzo intensywna kampania ze strony 
wydawnictwa Knopf, obserwowana z rnniej lub bardziej skrywan~ nie
cht;:ci~ przez rywalizuj~ce firmy. Glosily one, Ze chodzi tu 0 niezbyt 
w surnie istotne wydarzenie i na obront;: takiego pog1~du przytaczano 
argument, Ze zadna poprzednia ksi~zka lana Pawla II nie stala sit;: 
sukcesern kasowym. Ludzie, przyznawano, szukaj~ lektury duchowej, ale 
nie "zinstytucjonalizowanej". Co sit;: zas tyczy sensacji, "Papiez nie powie 
przeciez, ze aborcja jest dozwolona, moma stosowac srodki antykoncep
cyjne i rozwodzic sit;:. Takich nowin tam nie rna." Wytrawni wydawcy 
uwazali jednak, ze sila reklamy moze zdzialac cuda i rzesze sit;:gn~ po 
ksi~zkt;:, czt;:Sto nawet bez intencji jej przeczytania, gl6wnie dlatego, Ze jest 
to wielkie wydarzenie wydawnicze. Przy tej wi~ okazji wyci~gnit;:to na 
eksponowane miejsca poprzednio wydane ksi~zki lana Pawla II. 

Przekroczyc prog nadziei zajmuje pierwsze miejsce na liscie bestsellerow 
dziennika "The Washington Post". Powod6w takiej popularnosci jest 
wiele. Lowc6w sensacji intryguje fakt, Ze tak slawna postac wypowiada sit;: 
z mysl~ 0 szerokich krt;:gach odbiorc6w. Bo trudno nie dostrzegac, iz 
Amerykanie maj,! sklonnosc do kultu osob, ktor~ zrobily kariert;: i osi,!g
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lJ~iy slaw~, czysto niestety nie bardzo dociekaj~c, jakimi drogami do tego 
doszly i co naprawd~ sob~ reprezentuj~. Mysl~ jednak, ze najcz~stszyrn 
powodem si~gania po ksi~k~ Jana Pawla II jest autentyczna ch~e znalezie
nia odpowiedzi na pytania, kt6re nurtuj~ dzisiejszego czlowieka. Ludzie 
pragn~ znalezc sens Zycia. Amerykanie nie poszukuj~ rozwazan teologicz
nych, nie jest to bowiem ojczyzna wielkich myslicieli , lecz kraj ludzi 
religijnych na masow~ skal~, tak zwanych church goers - co podkresla si~ 
w zestawieniu z innyrni, bardziej zlaicyzowanymi region ami zachodniego 
swiata. Problematyka dotycz~ca spraw Zycia duchowego cieszy si~ w USA 
wzrastaj~~ popularnosci~. Ankieta tygodnika "Newsweek" przyniosla 
rewelacj~, i:e 58% Amerykan6w uznaje potrzeb~ rozwoju duchowego, 
jedna trzecia pytanych stwierdzila, ze doswiadczyla mistycznego b~dz 
religijnego przezycia. Obecnie na liscie bestsellerow s~siaduj~ ze sob~: 
relacja kobiety, kt6ra przeszla smiere kliniczn'l i dzieli si~ z czytelnikami 
swymi wrazeniami z "pobytu" w niebie (Betty J . Eadie i Curtis Taylor 
Embraced by the Light), zbi6r buduj~cych opowiadan Jacka Canfielda 
i Marka V. Hansena Chicken soup for the soul oraz Care for the Soul: 
A Guide for Cultivating Depth and Sacredness in Everyday Life Thomasa 
Moore'a. W dziedzinie beletrystyki na szczycie listy dlugo kr6lowala 
okrdlana jako "duchowa" powieSe Jamesa Redfielda pod tytulem The 
Celestine Prophecy. W slad za wielkim sukcesem nagrania gregorianskich 
spiew6w w wykonaniu benedyktynow hiszpanskich (blisko 3 miliony sprze
danych plyt CD w ci~u niespelna dziesi~ciu miesi~) teraz nie bez pewnego 
zdziwienia odnotowuje si~ fakt, ze dobrze sprzedaje si~ tez nagranie Papieza 
recytuj~go rozaniec - bestseller w wielu krajach Europy. 

Pisz~cy w tygodniku "The New Republic" na temat filozoficznej 
ewolucji pogl~6w Karola Wojtyiy Kevin Wildes, jezuita wykladaj~cy 
ftlozofi~ na waszyngtonskim Uniwersytecie Georgetown, tylko sporadycz
nie wspomina ksi~i:k~ Przekroczyc prog nadziei. Interesuje go rozwoj 
ftlozoficznej metody dzisiejszego Papieza - tygodnik na okladce wielkimi 
literami zapowiada ten artykul jako "rozwazania nad zwariowanym, 
ekscentrycznym (wacky) modernizmem Wojtyly". (W~tpliwosci co do 
rygorow metodologicznych tego artykulu wzbudza juz we wst~pie pomylka 
dotycz~ca samego roku rozpoc~cia pontyfikatu Jana Pawla II.) Zaintere
sowanie osob~ ludzk~ tlumaczy sobie autor jako reakcj~ Karola Wojtyly 
na specyfik~ totalitarnych system ow, nazistowskiego i sowieckiego. Wildes 
podkrdla tez wag~, jak~ Papiez przywi~zuje do wspolnoty, i przypomina, 
i:e zdaniem Papieza totalitaryzm nie powinien bye zast~iony przez panuj~
cy na Zachodzie liberalny indywidualizm. Glownym w~tkiem artykulu jest 
jednak teza 0 kolistym charakterze metody fenomenologicznej. "W pluralis
tycznym swieckim spoleczenstwie wyjscie poza ten kr~g moi:liwe jest tylko 
poprzez odwolanie si~ do autorytetu", co wydaje si~ przeszkadzae auto
rowi. Sw6j tekst konczy stwierdzeniem: "W ostatecznym rozrachunku, 
wydaje si~, ze papiez Jan Pawel II autorytet nowoczesnej fenomenologii 
Karola Wojtyiy opad na odwiecznym autorytecie Boga." 
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W tym samym numerze "The New Republic" z pozycji ateistld 0 kato
licldch, wlosldch korzeniach wypowiada si~ znana amerykanska feministka 
Camille Paglia, ktorej nie moina pos~dzae 0 sympati~ dla katolickiej 
doktryny dotycz~cej seksualnosei i posluszenstwa wobec autorytetow. Paglia 
stwierdza jednak ze zdumieniem, ze ksi~ka PapieZa "rue stanowi wykladu 
katolickiej autokracji". Jana Pawla II okreslajako wymownego, odznaczaj~
cego si~ erudycj~ intelektualist~, staraj~cego si~ przerzueie pomost mi~zy 
uniwersalnymi ludzkimi d~niami a gorzk~ rzeczywistoSci~ polityczn~ dwu
dziestego wieku. Z uznaniem mowi 0 sile oddzialywania slowa papieskiego, 
o pasji, ale zarazem i prostoeie, z jak~ Papiez w tych iseie faustowskich 
zrnaganiach walczy 0 dusz~ wspolczesnego swiata. W uj~u Paglii w tej 
konfrontacji po jednej stronie stoj~ Kartezjusz i jego mlodsi spadkobiercy: 
Kant, Hegel i Heidegger, po drugiej "rycerze Chrystusa", poczynaj~ od sw. 
Pawla ze Sw. Tomaszem z Akwinu na czele i innymi przedstawieielami 
tradycji scholastycznej po kardynala J ohna Henry Newmana. 

Bogactwo i szerokose wizji Jana Pawla II oraz zrozumienie dla wielosci 
kultur wydaj~ si~ pisz~cej zgodne z burzliwym duchem lat szesCdziesi~tych 
- "wr~cz psychodeliczne". W jej ustach moze to bye tylko stwierdzeniem 
pozytywnym. Nieco bardziej szokuje okrdlenie Papieza jako postaei 
b~d~cej "ojcem-matk~ szamanistycznej androgenicznosei". W swoim ko
mentarzu na temat miejsca poswi~conego w omawianej ksi~Zce sprawom 
seksualnym Camille Paglia nie znajduje w tekseie zrozumienia dla "praw
dziwych kobiet", nie b~d~cych heroicznymi swi~tymi czy otoczonymi 
szacunkiem matkami inspirowanymi postaei~ bezgranicznie poslusznej 
Maryi. W zwi~zku z tym w zakonczeniu autorka stwierdza, Ze ksi~zka 
ukazuje nowe perspektywy, ale ,Jak wi~kszose wspolczesnej katolickiej 
orientacji, ujawnia bezradnose wobec poganskiego paradoksu plei". 

"Etatowi" recenzenei, specjalizuj~cy si~ w omawianiu wydawnictw 
o tematyce religijnej dla powuiniejszych nawet dziennikow, z reguly rue s~ 
w stanie w pelni kompetentnie ustosunkowae si~ do zagadnien filozoficz
nych, teologicznych czy etycznych. Sfera iyeia duchowego jest im tez 
- przynajmniej "profesjonalnie" - obca. Co bardziej uczciwi - z mysl~ 
o dotareiu do najszerszych kr~gow czytelniczych, bacznie uwazaj~, aby nie 
narazie si~ w zadnym stopniu wyznawcom innych wyznan w atmosferze 
tak obecnie celebrowanej amerykanskiej "roinorodnosei" i tolerancji 
- najcz~sciej wybieraj~ podejseie socjologiczne. 

Zdaniem recenzenta dziennika "The New York Times" Gustava Nie
buhra ksi~zka Ojca Swi~tego "zawiera gor~c~ obron~ glownych zasad 
chrzescijanstwa, ogoln~ krytyk~ wspolczesnego racjonalizrnu oraz krotko 
ustosunkowuje si~ do innych wielldch religii". Ten wlasnie nurt ksi~ki 
wydaje mu si~ najeiekawszy. Publicysta zwraca uwag~ na fakt, Ze Jan 
Pawel II z wielldm uznaniem wyraza si~ 0 zarliwosei modlitwy, jak~ 
obserwuje si~ u wyznawcow islamu, i stawia j~ jako przyklad tym chrzes
eijanom, "ktorzy stroni~ od swoich wspanialych katedr, modl~c si~ tylko 
sporadycznie albo wcale". 
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Jak moma si~ by!o spodziewae, z najwi~kszym aplauzem recenzent6w 
spotykaj'l si~ bardziej osobiste wypowiedzi Papieza, mog'lce rzucie wi~cej 
swiatla na sylwetk~ tego wybitnego czlowieka, kt6ry dla ludzi Zachodu by! 
zawsze zagadk'l. Niebuhr z satysfakcj'l odnotowuje autobiograficzne wy
powiedzi Papieza i w pierwszym r~dzie zalicza do nich reminiscencje 
wadowickie oraz histori~ przyjaini z Jerzym Klugerem. 

Epizod ten stal si~ tematem osobnego arty kuru w "The Washington 
Post", zapowiadaj'l,Cym now'l, tlumaczon'l z w!oskiego publikacj~, kt6ra 
ukazala si~ w!aSnie na rynku amerykanskim. W artykule zatytu!owanym 
Kolega szkolny lqczy Papieza z Zydami autorka przytacza wi~cej szczeg6!6w 
z dziej6w zapocZ<j,tkowanej w szkole, a kontynuowanej w Watykanie przyjaini 
obu wadowiczan, opisanych ostatnio w ksi<j,i:eczce List do zydowskiego przyja
ciela. Tytu! jej nawi4Zllje do listu z marca 1989 roku, w kt6rym Jan Pawel n 
prosi Klugera, i:eby udal si~ do Wadowic i 'przekazal pos!anie z okazji 
uroczystoSci upami~niaj<j,cej losy wadowickich Zyd6w. Przclamuj'lc wewn~t
rzne opory, po pi~6dziesi~u latach Kluger odwiedzi! Polsk~ i odczyta! list 
papieski na miejscu zburzonej przez hitlerowc6w synagogi. Dla poprawy 
stosunk6w mi¢zy katolicyzmem a judaizmem, Polakami a Zydami, niew'lt
pliwie waZne jest sformu!owanie Klugera: "Inni papiei:e nie mieli wiele do 
czynienia z Zydami. Po prostu niewie1e 0 nich wiedzieli. Ten papiez wie." 

Wczesniej, juz w poswi~conym nowosciom wydawniczym dodatku nie 
ciesz'lcego si~ zreszt'l opini'l sympatyka katolicyzmu dziennika "The Wa
shington Post", Douglas Johnston - mimo pewnych zastrzezen - pozytyw
nie oceni! ksi'li:k~ Papieza. Stwierdzi!, iz czytelnicy nie musz'l bye znaw
cami teologii, aby docenie g!~bi~ mysli i dynamizm, z jakimi autor 
podchodzi do problem6w postawionych przez wloskiego dziennikarza, 
a maj'lcych charakter uniwersalny. Recenzent wypunktowuje pytania b~
d'lce po cz~sci "pretensjami" wobec Pana Boga - dlaczego dopuszcza 
cierpienie, dlaczego nie objawia si~ w spos6b bardziej wyr ainy, dlaczego 
trzeba w Niego wierzye, jdli moi:liwe jest uczciwe Zycie bez Ewangelii, jak 
moma pogodzie prawo do Zycia nie narodzonych z argumentami tych, 
kt6rzy stosuj'l antykoncepcj~ czy zabiegaj'l 0 legalizacj~ aborcji? W kon
kluzji Johnston wyraza pogl'ld, ze Papiez niewzruszenie stoi na dotych
czasowym tradycyjnym stanowisku i maj'lc na celu powstrzymanie fali 
moralnego relatywizmu i unikanie nowych polemik, g!osi pogl'l,dy, kt6re 
"nie bior'l pod uwag~ praw kobiet i eksplozji demograficznej na Swiecie". 
Publicysta "The Washington Post" nawi'lzuje do konferencji kairskiej 
i zauwai:a, ze ksi 'li:ka Papieza nie przynosi "konstruktywnych altematyw 
w zakresie kontroli przeludnienia", bowiem za takie nie uwai:a zalecanego 
w ksi 'l:lce "odpowiedzialnego rodzicielstwa". Ze zrozumieniem dziennika
rzaspotyka si~ natomiast nie od dzisiaj wyrazana przez J ana Paw!a II 
krytyka wynaturzen kapitalizmu. Douglas Johnston zgadza si~ ze stwier
dzeniem, ze nadmierny materializm konsumpcyjny przyczyni! si~ do zobo
j~tnienia moralnego i niezdrowego przesuni~cia akcentu z tego, czym 
czlowiek jest, na to, co posiada. "Wielu ludzi traci poczucie r6wnowagi 
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mi¢zy wolnosci'l, jednostkow'l, a dyscyplin'l" mi¢zy swobod'l, a sprawied
liwosci~, mi~zy tym, co czasowe, a tyro, co wieczne", trac~c wrailiwosc na 
to, co Papiez nazywa Rzeczami Ostatecznyrni. Ograniczenie eksces6w kon
sumeryzmu i swobody jednostkowej, tak aby wybrac wartosci duchowe 
i lderowac si~ nimi na co dzien, jest bardzo ambitnyro zalozeniem. Tu wlaSnie 
nast~uje krytyka ksi~ld godna amerykansldego pragmatyzmu wraz z jego 
umilowaniem szybkich, uj~tych w kilkanaScie punkt6w rozwi~an - Papiez nie 
daje konkretnych wytycznych, jak tald stan spoleczny osi<tgIl'l,c!. .. 

Ekumeniczna wymowa ksi~zki Przekroczyc prog nadziei, szacunek, 
z jakim Jan Pawel II wyraza si~ 0 innych religiach, podobnie jak w przypad
ku recenzji Niebuhra, i tu odnotowane S'l, z uznaniem. Konserwatywna 
orientacja Papieza w zakresie doktryny katolickiej, wyrazana w spos6b 
energiczny i zdecydowany, wi~e si~ - zdaniem Johnstona - z faktem, iz 
Jan Pawel II powainie podchodzi do wezwania zawartego w Liscie do 
Tymoteusza: "glos nauk~, nastawaj w por~, nie w por~... Przyjdzie bowiem 
chwila, ldedy zdrowej nauki nie b~~ znosili, ale wedlug wlasnych poz~dan 
- poniewaz ich uszy swierzbi~ - b~~ sobie mnozyli nauczycieli. B¢'l, si~ 
odwracali od sluchania prawdy ... " (2 Tm 4, 2-4). 

Jan Pawel II nie naleiy do tych, kt6rzy schlebiaj'l, sluchaczom. Cecha 
ta, jakZe rzadka u m~z6w stanu, zasluguje na szacunek. I publicysta 
konkluduje: "MoZe nie powinno si~ nakladac na Papieza obowi~zku 
dostarczenia realnych rozwi~zati szczeg6lnie trudnych problem6w, lecz ten 
umiej~cy podnosic na duchu czlowiek wzbudza wlasnie talde oczekiwania. 
Cokolwiek by si~ myslalo, Papiez zasluguje na nasz szacunek jak bastion 
prawosci w swiecie cierpi'l,cym na kryzys przyw6dztwa moralnego. Tak jak 
to, co ludzkie, i to, co boslde, l~czy si~ w postaci Chrystusa, tak Karol 
Wojtyla, dlugoletni bojownik 0 sprawiedliwosc spoleczn~ oraz rzecznik 
praw czlowieka, i Jan Pawel II, najzarliwszy obronca wiary, tworz'l, jedno 
w tej ksi'l,zce. W pelni zasruguje ona na przeczytanie." 

MoZe obserwowany od dluZszego czasu zalew postaw oportunistycz
nych w polityce i iyciu publicznym kaze krytykom amerykanskim, bardziej 
niz europejskim, oddac sprawiedliwosc niezlomnosci charakteru Jana Paw
la II, kt6ry nie szuka poklasku i w kazdych okolicznosciach wierny jest 
swoim przekonaniom i swojej misji. W Europie, bardziej zaludnionej 
sceptykami, nawet niezbyt przychylni przyznaj~, Ze pewnosc Papieza zbija 
z tropu sceptyk6w, a entuzjazm intryguje. 

W ostatnich dniach 1994 roku Jan Pawel II zostal ogloszony Czlowie
kiem Roku przez amerykanski tygodnik "Time". Zloiylo si~ na to wiele 
powod6w, ale na pierwszy plan wysuni~to fakt, ze w czasach moralnego 
zam~tu, czy wr~cz chaosu, Papiez rna jasn'l, wizj~ ideal6w i z pasj'l, glosi je 
nie tylko miliardowi katolik6w, ale calemu swiatu. 

Joanna Petry MroczkoHlska 

JOANNA PETRY MROCZKOWSKA, dr filologii romanskiej, krytyk literacki, 
trumaczka i eseistka. 
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LIST 
ZRZYMU 

ROZMOWCA PAPIEZA 


Vittorio Messori, ktorego nazwisko wielu Polakow uslyszalo zapewne 
po raz pierwszy przy okazji publikaeji ksi~ili Jana Pawla II Przekroczyc 
prog nariziei, jest od prawie dwudziestu lat waZn~ postaci~ wloskiego iycia 
kulturalnego. Publikuje felietony i artykuly na lamaeh katoliekieh periody
kow i dziennika "Avvenire". Jest autorern wielu ksi~Zek, ktore s~ ezytane 
i omawiane rowniei przez ludzi niewierz~eyeh. Messori to blyskotliwy 
weredyk, baeznie obserwuj~ey i trafnie oceniaj~ey wydarzenia religijne 
i kulturalne. Biografia tego 53-letniego intelektualisty jest nietypowa 
i pouezaj~ea zarazem. Przyszedl on (a scislej mowi~e wroeil) do Koseiola 
przed trzydziestu laty, kiedy to przeiyl swoj~ "noe mediolansk~". Bez 
cienia ienady opowiada 0 bl¢aeh mlodosei, ktore eharakteryzuj~ postaw~ 
ealego pokolenia intelektualistow zaehodnioeuropejskieh. 

Vittorio Messori poehodzi z rodziny tradyeyjnie antyklerykalnej. Ro
dziee, jak wi~kszosc antyklerykalnyeh i niepraktykuj~eyeh Wloehow, 
oehrzcili go i umoZliwili przyj~cie I Komunii sw. i Bierzmowania, ale nie 
uezynili nie, by wprowadzi6 go w praktyki religijne ezy przekazac mini
mum wiedzy religijnej. Vittorio studiowal nauki polityezne na Uniwer
sytecie Turynskim, gdzie jednyrn z jego mistrzow byl filozof Norberto 
Bobbio, ezolowy przedstawiciel laiekiej inteligeneji wloskiej. UIegl takZe 
silnyrn wplywom typowo wloskiego antyklerykalizmu, ktorego propagato
rami byli Gobetti i Gramsci. Program szkoly "turynskiej" byl swoist~ 
rnieszank~ ideologii liberalnej lewiey i marksizmu. Wyehowany w tej szkole 
Messori deklarowal si~ jako "wa1ez~ey agnostyk". 

W trakeie przygotowywania praey magisterskiej latem 1964 roku przy
padkowa lektura eztereeh Ewangelii zmienia poglqdy i iyeie Messoriego 
- wlasnie w tyeh tekstaeh, ktore uwaial dot~d za poboZnoSciowe ksi~Zeezki 
dla prostego ludu, znalazl ostateezn~ odpowiedz na swoje filozofiezne 
dociekania i zaspokojenie pragnien swego serea. Odkryeie Ewangelii jest 
wstrz~saj~eyrn, radosnyrn przeiyciem pol~zonyrn z faseynaej~ postaci~ 
i nauezaniem Chrystusa. Messori wraea do Koseiola. Cz~sto podkreSla 
z n aciski em, ie nie jest konwertyt~, leez ehrzescijaninem wracaj~eyrn 
z daleka. Z pewnym smutkiem i wlaseiw~ mu ironi~ wloski publieysta 
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wspomina, jak trudno mu bylo dopchae siy do Kosciola, gdyz w tym 
samym czasie masowo wychodzili z niego katolicy zachwyceni "Swiatem". 
Nie sluchali jego desperackich zapewnien, i:e cywilizacja, na kt6r~ pragn~ 
siy "otworzyc", przezywa glyboki kryzys, i:e postoswieceniowa kultura, 
kt6ra ich fascynuje "nowoczesnosci'l", jest jalowa, a poza tym nie zna 
pojycia wiecznego szczyscia i nie zapewnia nawet szczyScia doczesnego. 
Vittorio Messori znalazlszy siy w Kosciele zrozumial, ze mieszkal przedtem 
w barakach, a teraz rna prawdziwy dom i wolnosc. Od tamtego momentu 
do dzis nie przestaje powtarzac na przek6r wszelkim krytykantom i dysy
dentom: "Kocham Kosci61". 

Powr6t do Zycia wiary zaspokoil potrzeby serca, ale ambitny intelek
tualista zacZ'l1 szukae moi:liwosci zaspokojenia potrzeb rozumu. Zachwyciw
szy siy piyknem chrzeScijanskiego nauczania, zacz~l siy zastanawiac, czy 
moma udowodnic, ze jest ono prawdziwe. Pytanie 0 to, czy Chrystus 
naprawdy istnial, stanowi inspiracjy pierwszej ksi'lzki Messoriego, Opinie 
o lezusie (wloski tytul: /potesi su Gesu). Powstala ona po 10 latach rzetelnej 
kwerendy naukowej, nie jest jednak dzielem naukowym. /potesi su Gesu 
jest autentycznym, nowoczesnym dzielem apologetycznym, nie przeznaczo
nym dla teolog6w, ale dla zwyklych wierz'lcych. Opublikowanie tej ksi~ki 
w 1976 roku stanowi wamy moment nie tylko w zyciu Messoriego, ale 
r6wniez w dzialalnosci wydawc6w katolickich, zepchniytych na margines 
przez dominuj'lq kultury laicko--marksistowsk~ i pogodzonych z mysl'l, ze 
nie maj~ wielu odbiorc6w. Tymczasem ksi'lZka Messoriego znalazla tak 
wielu czytelnik6w, ze trzeba j~ bylo wielokrotnie dodrukowywac; we 
Wloszech miala ona juz dziesiyc wydan w l'lcznym nakladzie ponad 
miliona egzemplarzy. Zostala tez przetlumaczona na przeszlo 30 jyzyk6w. 
Sukces ksi'lzki zaskoczyl wydawc6w i autora, utwierdzaj~ go w przypusz
czeniu, i:e w dzisiejszym, postmodernistycznym swiecie istnieje wielkie 
pragnienie Boga. Osobiste doswiadczenia i przemyslenia Messoriego oraz 
dzieje jego pierwszej ksi'lili sprawily, ze gl6wnym tematem jego pism jest 
wiara, a centraln'l postaci'l- Jezus Chrystus. Nie interesuj'l go teologiczne 
dyskusje wok61 wiary, lecz sarna wiara i pragnie jednyn;J. przybliZyc 
Chrystusa, a innych doprowadzic do spotkania z Nim. Pisz~ na przer6me 
tematy, rna zawsze jeden gl6wny eel: pokazac, iz wiara jest spraw'l 0 wiele 
prostsz'l, niz to wynika z dysput teolog6w, a taki:e przekonac wsp61czes
nych ludzi, ze w Kosciele znajd'l pok6j i wolnosc ducha oraz odpowiedz na 
wszystkie problemy Zyciowe. Uwaza, iz w obecnym okresie kryzysu warto
sci nie moma tracic czasu na jalowe dysputy na temat tekst6w liturgicz
nych czy reformy struktur instytucjonalnych, lecz trzeba wskazywac zagu
bionym ludziom drogy do Boga, kt6ry zbawia. Kryzys oswieceniowej wizji 
czlowieka i kultury moma przezwyciyZyc tylko glybok'l, prostl! wiar'l, 
popart'l rzeteln'l wiedz'l religijn'l, a nie intelektualnymi analizami r6mych 
teorii na temat wiary i koncepcji Boga. 

W ci'lgu ostatnich dwudziestu lat Vittorio Messori opublikowal kilka 
ksi'li:ek, rniydzy innymi Raport 0 stanie wiary ,(wywiad z kardynalem 
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Ratzingerem), Um~czon pod Ponckim Pilatem, Zakilld 0 smierc, Ankieta 
o chrzescijanstwie, Opus Dei. Wsp6lpracuje tez stale z katolickimi czasopis
mami, wypowiadaj~c si~ na temat aktuainych problem6w zycia Kosciola. 
Publicystyk~ Messoriego charakteryzuje odwaga i jasnose s~6w oraz 
zdecydowana ch~ obrony podstawowych zasad wiary i nauczania Kos
ciola. Wywiera on niew~tpliwie duzy wplyw na ksztaltowanie wloskiej 
opinii publicznej, ale zarazem jest tutaj postaci~ odosobnion~. Prowadzi 
iycie "miejskiego pustelnika"; unika kongres6w, telewizji i publicznych 
dyskusji. Duzo si~ modli i odbywa cz~ste pielgrzymki do sanktuari6w 
maryjnych . Nie okreSla siebie jako intelektualist~, lecz jako "kronikarza" 
tropi~cego slady Sacrum i Tajemnicy we wsp61czesnym swiecie. 

Przygoda z ksiltZkll- Ojca Swi~tego - kt6r~ relacjonuje we wst~pie - jest 
dla Messoriego niespodziewanll- i nieplanowanll- okazj~ do postawienia 
sobie i czytelnikom wamego pytania: kim jest dla mnie Wikariusz Chrys
tusa? Przyznaje, Ze tym, co dla niego jako czlowieka wierzll-cego istotne 
i pomocne, jest uznanie Papiei:a jako Ojca. Autor pytan, na kt6re od
powiada Jan Pawel II, przyznaje, ze nie zna dobrze ani polskiej historii 
i kultury, ani mysli kardynala Wojtyly. Natomiast zna dobrze Magisterium 
Jana Pawla II, w ktorym coraz bardziej uderza go przenikajll-cy je wielki 
optyrnizm. Najwi~ksze wrazenie robi na nim Papiez modill-cy si~, Papiez 
wstawiaj~cy si~ do Boga za caly swiat. W okresie ukazania si~ ksi~ki 
Messori nie chcial udzielae wywiad6w, narazajll-c si~ wielu dziennikarzom 
zarzucajll-cym go pytaniami. Nie chcial nigdy pozowae do zdj~cia z ksill-i:k:ll
(aby, jak mowil, nie "pasoiytowae") i uporczywie powtarzal, ze tylko jeden 
jedyny raz jadl obiad z OJcern Swi~tym . Pytany 0 dalsze plany opowiada 
o wymarzonym projekcie: upor~dkowae papiery, zrealizowae podpisane 
umowy wydawnicze i przenieSe si~ na reszt~ iycia do Lourdes. Projekt ten 
nazywa swojll- polisll- ubezpieczeniowll- na zycie wieczne, a jego inspiracjll- Sll
sredniowieczne freski przedstawiaj~ce Matk~ Bozll- okrywaj~cll- swoim 
plaszczem malutkie figurki wiernych l~kaj~cych si~ Bozego S~du. Messori 
bowiem nie ukrywa swego l~ku przed smiercill-, l~ku wywolanego przeko
naniem, ze oznacza ona nieuchronny sll-d za to, co si~ zrobilo w iyciu. 
A trudno si~ nie bae s~du za napisane slowa. Po ukazaniu si~ ksi~ki 
Messori wzi~ udzial w prezentacji zorganizowanej przez wydaw~, po 
czym powrocil do swej "pustelni" i przerwanych prac. 

Ksi,!zka Przekroczyc pr6g nadziei stanowi ewenement nie tylko dlatego, 
Ze po raz pierwszy Papiez napisal takll- ksill-zk~, ale rowniez dlatego, ze stala 
si~ ona bestsellerem. Wyczuwalo si~ to juz w czasie oczekiwania na jej 
publikacj~; niedyskrecje i "przecieki" z koniecznosci ukazywaly jej waz
nose, rozbudzaly zainteresowanie i zach~aly do lektury. Wiele 0 tej ksill-i:ce 
pisano i mowiono na dlugo przed jej ukazaniem si~, a teraz nadal stanowi 
ona temat artykul6w, komentarzy i rozmow. Byla i jest to okazja do 
m6wienia i pisani a 0 postaci Ojca Swi~tego i 0 treSci Jego nauczania. 
Komentarze to niecodzienne, nie tyle z racji ich "materiainej" przyczyny, 
co ze wzg1~u na fakt, ze nie pojawily si~ dot~ zadne glosy krytyki czy 
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zlosliwe uwagi. Ksi~zka nie daje okazji do pisania 0 sprawach drugorz~
nych, jak zdrowie Papieza czy jego "polityka". 

Gl6wna prezentacja odbyla siy w Mediolanie z udzialem kardynala 
Ratzingera i marszalka Izby Poselskiej Ireny Pivetti. Prefekt Kongregacji 
Doktryny Wiary zwrocil uwagy przyszlych czytelnik6w na odwagy Papie
za, kt6ry nieustannie wzywa wspolczesnych ludzi do wyzbycia siy lyku. 
"Niegdys krytycy religii - m6wil kardynal Ratzinger - glosili, ze strach 
stworzyl Boga. Dzisiaj doswiadczamy czegos zupelnie przeciwnego; wyeli
minowanie Boga z ludzkiego Zycia zrodzilo strach, ktory czyha na czlowie
ka w wielu dziedzinach nowoczesnej cywilizacji." Irena Pivetti natomiast 
podzielila siy pierwszymi impresjami z lektury, wyrazila sw~ osobist~ 
radosc i wdziycznosc Papierowi za to, ze napisal ksi~Zky potrzebn~ 
wszystkim wierz~ym i dla nich zrozurnial~. 

Zdanie Pivetti znalazlo swoje potwierdzenie w ogromnym popycie na 
ksi:tiky, kt6ry przekroczyl najsrnielsze oczekiwania doswiadczonego wydaw
cy, jakim jest Leonardo Mondadori. W pierwszym dniu sprzedaZy przed 
ksiygarniami w centrum Rzymu ustawialy si y kolejki, a czasem nie nad~za
no z transportem. Ksillika dot~d zdobi witryny wszystkich, nie tylko 
katolickich ksiygarni, a w niektorych miastach sprzedaje siy j~ rowniez 
w supennarketach. Zostala wydana jednoczesnie w 38 krajach w l~cznym 
nakladzie 20 rnilionow egzemplarzy. Naklad wloski wynosil 380 tysiycy 
egzemplarzy, a gdy w ci~gu pierwszych czterech dni sprzedano rekordow~ 
liczby 250 tysiycy egzemplarzy, postanowiono ten naklad powtorzyc. Dla 
ilustracji warto przytoczyc Iiczby dotycz~ce innego bestselleru obecnego 
sezonu, powiesci Umberto Eco Wyspa poprzedniego dnia: w ci~gu dziesiy
ciu dni sprzedano 52 tysi~ce egzemplarzy. Jest to porownanie bardzo 
wymowne, gdyz Eco to "modny" pisarz, a wszystkiejego ksi~zki, nawet te 
nie najlepsze, maj~ zawsze licznych nabywcow. Poza tym trzeba doda6, iz 
z okazji 16. rocznicy pontyfikatu Jana Pawla II kilka wydawnictw wloskich 
opublikowalo ksi~i:ki zawieraj~ce wybor przemowien Ojca Swiytego; takZe 
te pozycje ciesz~ siy duzym powodzeniem. Byly one prezentowane na 
pocz~tku pazdziernika na Targach Ksilliki we Frankfurcie i tam wlasnie 
wydawcy zgodnie uznali Jana Pawla II za najpopularniejszego autora 
tegorocznej imprezy. W ten sposob zostala w przekonuj~cy sposob zanego
wana powszechnie (nawet wsrod katolik6w) przyjyta opinia, ie w dzisiej
szych czasach ksi~iki 0 tematyce religijnej nie znajduj~ wielu czytelnikow. 
Sukces ksi~zki Przekroczyc prog nadziei uczy i napawa optymizmem 
wydawc6w oraz pisarzy, ktorzy moze niezbyt dobrze wyczuwaj~ "potrzeby 
serca" swoich czytelnikow. 

Ludmila Grygiel 

LUDMILA GRYGIEL, historyk, wsp6lpracowniczka "Znaku", od 1980 przebywa 
w Rzymie. Czlonek redakcji kwartalnika ,,11 Nuovo Areopago". 
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LIST 
ZZACHODU 

IMIGRANCI 


S'l, wsZ¢zie. Stanowi'l, tak oczywist'l, czt;:sc tutejszego lcrajobrazu spolecz
nego, ze ich obecnosc - wydaje sit;: - nikogo nie dziwi ani nie zastanawia. 
Mnie niektore epizody pozostaj'l, na dluzej w pamit;:ci. 

W porannyro poci'l,gu z Genewy do Zurychu: co jakis czas przeci:t&a 
kelner, slychac go z daleka; podzwania swoim wozkiem i oferuje kawt;:, 
herbatt;:, kanapki, napoje ... Jak w klldyro intercity-train. W polSnie slyszt;:, 
ze mowi po francusku bez sladu obcego akcentu, pomi~zy s'il vous plait 
a merci wplataj'l,c niekiedy dowcip, uprzejm'l, uwagt;:. Gdzid pomi~zy 
Olten a Zurychem jest mow, ale tyro razem mowi dialektem zuryskim. 
Zrozumiale: juz dawno, zaraz za Fryburgiem przekroczylismy na Sarinie 
granict;: Szwajcarii Niemieckiej. Dziwne jest tylko, Ze ktos go komplemen
tuje z powodu majomosci Ziiritiiiitsch. Przestajt;: drzemac, bo czas na kawt;:, 
ale tez dlatego, ze chct;: zobaczyc kelnera, ktory w szwajcarskim poci'l,gu 
zbiera tak niezwykle komplementy. Kelnerem okazuje sit;: mlody Tamil, 
ktoremu niejeden dyplomata moglby pozazdroscic nie tylko zdolnosci 
jt;:zykowych, ale i szczegolnej elegancji ruchow. 

Sobotnie popoludnie w Dzielnicy Lacinskiej: nazwa widac zobowi'l,zuje. 
Od samego wejscia do St Severin slyszt;: lacinskie slowa koscielnej piesni. 
Chor, choc moze amatorski, jest z pewnosci'l, znakomity i licmy. Znajome 
diwit;:ki i znajome slowa wypeiniaj'l, sob'l, najdalsze zak'l,tki swi'l,tyni. Blizej 
charza widac, ze to nie amatorski chor, a goscie weselni uswietniaj'l, 
zaslubiny mlodej pary: postawnej Paryzanki i ftIigranowego Japonczyka. 
Widok rozspiewanych gosci pana mlodego przypomina mi tych jego 
rodakow, ktorzy uzbrojeni w male lampki podczas przedstawienia w Ope
rze Wiedenskiej przez kilka godzin sledzili partyturt;: Rosenkavalier. 

Bruksela: niedzielne przedpoludnie w pobli:lti dworca, kt6ry choc 
nazywa sit;: Gare du Midi, jest wlasciwie "Bruksel'l, Glown'l,". To st'l,d 
odcr.odz'l, poci'l,gi do Paryia i Amsterdamu, i - od niedawna - Eurostar 
czyli "Euro-gwiazda", ktor'l, pod kanalem La Manche moma przerokn'l,c 
do Londynu. A wit;:c gl6wny dworzec w jednyro z glownych rniast europej
skich, ba, w samej stolicy Zjednoczonej Europy. Tym wit;:ksze zaskoczenie 
przybysza, kt6ry po wyjsciu przed dworzec zostaje wessany przez tluro 
klt;:bi'l,cy sit;: na olbrzymim bazarze. Tlok, harrnider, jakas orientalna 
ekscytacja, doskonale porownywalna z tym, co da sit;: zobaczyc moZe nad 
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Bosforem. Towary chyba nie najwyzszej jakosci, ale z jalcim oddaniem 
oferowane: wydaje si~, i:e ten czy tamten sprzedawca nie przezyje roz
krzyczanej handlowej ekstazy. Takie miejscowi sprzedawcy nie chc,! bye 
gorsi: ich glosy przedzieraj,! si~ ponad poziom dookolnego halasu tak sarno 
skutecznie jak glosy egzotycznej konkurencji. Raz po raz widzi si~ jakies 
zupelnie niezwykle i tajemnicze postaci: cLocharda, ktory akurat tu usiluje 
odpOCZ4C, Marokanczyka w bialym burnusie czy dam~ - niew'!tpliwie 
dam~ - z pokainyro w'!sem i zygzakowatyro w~zem wytatuowanym pod 
doln,! warg'!. Egzotyczne widoki zdarzajl! si~ i dalej, gdy przybysz wydo
stanie si~ juz poza sam bazar: przed kafejkami i malymi restauracjami, 
ktorych pelno przy Avenue de Stalingrad prowadzl!cej do historycznego 
centrum, siedzl! w zastyglych pozach starzy Turcy zapatrzeni gdzid w dal. 
Poiniej dowiaduj~ si~ od pewnej weteranki "kultury altern atywn ej" , ze 
"egzotycznych imigrantow", "takie Polakow", nie brak i w samym cen
trum, w pobliiu Grand-Place. Korzystaj,! z tego, ze wladze administracyj
ne gubi'! si~ w labiryncie podworek, oficyn i posesji 0 niejasnym statusie. 

Dlaczego przybywaj,!? To oczywiste: biedniejsza cz~se swiata napiera 
na bogatsz'!. Imigranci potrzebuj,! Buropy Zachodniej, jej bezpieczeostwa, 
jej dostatku, jej umiej~tnosci. Rzadziej pami~ta si~ 0 tyro, ze i Europa 
Zachodnia potrzebuje imigrantow: ich taniej sily roboczej, mlodosci, goto
wosci do podejmowania ryzyka i niewdzi~znych prac. Nikt chyba nie 
wyrazil tego tak otwarcie i dobitnie jak rzl!d szwajcarski po dokonaniu 
analizy prognoz demograficznych dotycz'!cych ludnosci Szwajcarii. Gdyby 
chciee zniwelowae rezultaty procesu starzenia si~ ludnosci zawodowo 
czynnej, ktory rozpocznie si~ po roku 2010, nalezaloby si~ Iiczye z tyro, ze 
cudzoziemcy b~d,! w roku 2040 stanowie 40% ludnosci Szwajcarii. W prze
ciwnyro razie Szwajcaria musialaby si~ zgodzie najpierw na stagnacj~ 
ekonorniczn,!, a nast~pnie na odejscie w ogole od modelu wzrostu gos
podarczego. 0 ile na pocz'!tku lat dziewi~ziesi'!tych na 100 osob pracuj,!
cych przypadalo 24 rencistow i emery tow, to w roku 2020 b¢zie ich 34, 
a w 2040 - 44. Juz od 2005 roku pi~ziesi~olatkow b¢zie przybywae 
szybciej niz ludzi mlodszych. Zdaniem rZ,!du szwajcarskiego te niekorzyst
ne tendencje demograficzne moze zahamowae tylko naplyw obcych, i to 
nie z innych krajow europejskich, gdzie juz wyst,!pily albo niebawem 
wystl!pi,! podobne zjawiska, ale przede wszystkim z krajow Afryki Polnoc
nej. W zwi,!zku z tyro konieczna b¢zie reorientacja calej "polityki imig
racyjnej". Rowniez w innych krajach zachodnich udzial imigrantow w two
rzeniu gospodarczej prosperity byl i pozostanie niebagatelny. 

Tak wi~c tutejsi i obcy S4 zdani na siebie. J ak uklada si~ ich wspoli:ycie? 
Jak wygl,!da los obcych? Co mysli si~ 0 nich? Ci,!gle wznawiane opusculwn 
humorysty juz w tytule udziela lakonicznej odpowiedzi: Les etrangers sont 
nuls. Roi:nych przejawow odtr,!cenia, segregacji, wrogosci rzeczywiscie nie 
brakuje. To 0 nich slyszy si~ przede wszystkim w radiu, telewizji, czyta 
w gazetach. 0 losach odtr,!canego "cudzoziemca" opowiada tez nagrodzo
na nagrod,! Goncourtow za rok 1994 powiese ])jdier van Cauweiaerta 
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Un aller simple. T{: podroz w jedn~ stron{: rna odbyc Aziz Kemal, marsylski 
zlodziej, wyspecjalizowany w kradziezy radioodbiornikow samochodo
wych, ktorego wladze francuskie postanawiaj~ deportowac do jego kraju 
pochodzenia, czyli do Maroka. Jednaki:e chociai: Aziz Kemal legitymuje 
si{: paszportem marokanskim, jest w istocie rodowitym Francuzem, wy
kradzionym jako dziecko przez Cyganow z auta zaparkowanego przed 
sklepem - st~d jego imi{:, urobione od typu auta: Ami-six. Aziz czuje si{: 
wi{:C w Marsylii "u siebie". "Imigrantem" okazuje si{: natomiast attache 
humanitaire, mlody ~rz¢nik ministerialny, ktory rna pomoc Azizowi 
w oswojeniu si{: z "krajem pochodzenia". To wlasnie on, niedawno osiadly 
w ParyZu przybysz z Lotaryngii, pozostaje kims "obcym", odtr~conym 
przez paryskie srodowisko, do ktorego usiluje przenikn~c, wykorzystuj~c 
swoj literacki talent. To wyobcowanie funkcjonariusza ministerialnego 
w rezultacie skomplikowanych perypetii sprawia, i:e podroz tylko dla niego 
okazuje si{: "podroz~ w jedn~ stron{:", w stron{: porzuconej Lotaryngii. 

Les etrangers sont nuts, niech{:c i otwarta wrogosc, program partii Le 
Pena i humanitarne deportacje - to tylko cZ{:sc prawdy 0 losach imigran
tow. Nie moze ona przeslaniac skomplikowanych procesow socjologicz
nych, ktore oscyluj~ pomi¢zy odtr~ceniem a asymilacj~, a takze tego, :i:e 
losy imigrantow w roznych spoleczenstwach zachodnich ukladaj~ si{: 
rozmaicie. Wlasnie! Na czym polegaj~ te roinice, czym s~ uwarunkowane? 
Dlaczego na przyklad losy imigrantow wygl~aj~ inaczej we Francji, 
a inaczej w Anglii czy w Niemczech? 

Bardzo interesuj~cej proby odpowiedzi na te pytania dostarcza najnow
sza ksi~Zka antropologa francuskiego wykladaj~cego w Cambridge, Em
manuela Todda, Le destin des immigres (Seuil 1994). Zasadnicza hipoteza 
Toddajest bardzo prosta: decyduj~ce znaczenie dla losow imigrantow maj~ 
pewne struktury antropologiczne dominuj~ce w spoleczenstwie przyjmuj~
cym, dokladniej - struktury rodzinne. Blizsze wyjasnienie tej tezy wymaga 
prostego distinguo. Istniej~ mianowicie dwa typy spoleczenstw: spoleczen
stwa, ktore autor nazywa differentialistes, i spoleczenstwa nazywane prze
zen universalistes. Te pierwsze dostrzegaj~ wsrod ludzi zasadnicze, nieusu
walne "nieprzezwyci{:zalne" roznice. Te drugie - traktuj~ ludzi jako w is
tocie rownych. Glown~ teZ{: Todda moina teraz sformulowac nast{:puj~co: 
tam, gdzie struktury rodzinne wyznaczaj~ braciom jednakowe pozycje, 
spoleczenstwo jako calosc rna charakter uniwersalistyczny. Tam natomiast, 
gdzie pozycje braci w obr{:bie rodziny s~ zroinicowane, spoleczenstwo jako 
calosc wykazuje charakte~."dyferencjalistyczny". J ak rownych traktuj~ braci 
systemy rodzinne francuski czy arabski. Odmienna jest natomiast rola 
i pozycja braci w anglosaskim systemie rodzinnym. Te roine sposoby 
traktowania braci widoczne s~ bardzo wyraZnie, gdy obserwuje si{: reguly 
dziedziczenia. Inaczej mowi~: system rodzinny, ktory kai:e traktowac braci 
jako rownych, podswiadomie narzuca przekonanie, i:e wszyscy ludzie s~ 
rowni. Natomiast ten, w ktorym braci traktuje si{: jako nierownych, narzuca 
przekonanie, ze ludzie w ogole s~ nierowni, :i:e roini~ si{: zasadniczo. 
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Kontrast pomi¢zy tyrni dwoma typami spoleczenstw przejawia si~ na 
wiele r6i:nych sposob6w, mi¢zy innyrni w ich stosunku do obcych 
i imigrant6w. I tak na przyklad Rzyrnianie, dla kt6rych charakterystyczna 
byla egalitarna struktura rodzinna, jako spoleczenstwo byli uniwersalis
tami: ostatecznie uznawali bez zadnej r6inicy za obywateli rzyrnskich 
wszystkich wolnych mieszkanc6w imperium. Grecy natomiast, zwlaszcza 
Atenczycy, dla ktorych charakterystyczna jest nieegalitarna struktura ro
dzinna, przyjmowaii postaw~ odmienn~ : chcieli pozostac "miastem za
mkni~tyrn" , oddzielonyrn wyraznie od metekow czy barbarzyncow. Oczy
wista konsekwencja w odniesieniu do spoleczenstw wspolczesnych brzmi: 
spoleczenstwo francuskie jest spoleczenstwem uniwersaiistycznyrn, nato
miast spoleczenstwa anglosaskie i spoleczenstwo niemieckie s~ "dyferen
cjalistyczne" . 

Zasadnicza teza Todda wyrnaga calego szeregu uscislen, zastrzezen 
i komentarzy. Trzeba na przyklad zauwaiyc, ze wszystkie spoleczeD.stwa, 
zarowno uniwersaiistyczne jak i dyferencjaiistyczne, znaj~ rozromienie: 
swoi - obcy. lone jest jednak w obu wypadkach funkcjonalne znaczenie 
r 0 z n icy. W spoleczenstwach uniwersalistycznych w praktyce iycia spolecz
nego, choc nie zawsze w gloszonej ideologii - vide przyklad popularnosci Le 
Pena - jest ona czyms mniej wai:nyrn, jakos przejsciowyrn i nieistotnyrn, 
skoro w istocie pomi~dzy ludimi nie rna zasadniczych, nieprzezwyci~zai
nych roinic. To dlatego francuskie dzieci i mlodziez nie unikaj~ kontaktow 
i zabaw ze swymi rowiesnikami przybylyrni z krajow Magrebu, choc 
wlasnie roi:nica pomi¢zy Francuzami a Maghrebins jest we Francji po
strzegana jako przeciwstawienie najgl~bsze. Dlatego tez dochodzi stosun
kowo cz~sto do malZenstw mieszanych: liczba malzenstw francusko-aigier
skich przekracza 20%. 

"Romica" rna natomiast w spoleczenstwach dyferencjalistycznych zna
czenie fundamentaine. To na niej zasadza si~ w dui:ej mierze funk
cjonowanie calego systemu spolecznego. Dlatego pomimo szeregu przed
si~wzi~c politycznych, prawnych i edukacyjnych przeciwstawienie: biali 
- czarni pozostaje w Ameryce faktem 0 podstawowym znaczeniu. Jego 
pochodn~ jest mi¢zy innyrni prawie zupelna endogamia spoleczenstwa 
amerykanskiego. 

Inne zastrzezenie: dyferencjalistyczny charakter spoleczenstwa nie spra
wia bynajmniej, i:e w jego obr~bie nie mog~ si~ dokonywac procesy 
asyrnilacyjne. Wprost przeciwnie: moma odnieSc wrai:enie, ze dzi~ki wyrai
nemu oddzie\eniu tych, ktorzy s~ zasadniczo odmienni, w pozostalej cz~sci 
spoleczenstwa tyrn szybciej nast@uje asyrnilacja, tym skuteczniej dziala 
melting pot. Pod tym wzgl¢em dyferencjaiistyczne spoleczenstwo niemieckie 
jest podobne do amerykanskiego: uznanie Turkow za zasadniczo roznych 
stanowi, jak si~ wydaje, funkcjonalny warunek szybko post~puj~cej integ
racji na przyklad imigracji wywodz~cej si~ z teren6w bylej Jugoslawii. 

Pod innymi wzgl~dami spoleczenstwo niemieckie wykazuje jednak 
pewn~ swoistosc, nie spotykan~ w spoleczenstwacl}. anglosaskich. Z jednej 
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strony, stale wytwarza i podtrzymuje romice: katolicy - protestanci, 
Niemcy - Zydzi, teraz: Niemcy - Turcy, a z drugiej - w stopniu gdzie 
indziej nie spotykanym odczuwa potrzeb~ jednosci i jednolitoSci. Ze 
Niemcy Zle znosZl! r 0 zn i c~, ktorl! jako spoleczenstwo sami wytwarzajl!, 
widae i w zgodzie na eksterminacj~ Zydow, i we wspolczesnej topografii 
miast niemieckich: nie wyst~pujl! w nich getta narodowe znane z miast 
arnerykanskich. Todd i t~ swoistose Uumaczy przez odwolanie si~ do 
struktury rodzinnej: ostatecznego :hodla d'lzen do jednosci trzeba, jego 
zdaniem, szukae w szczegolnie silnej pozycji ojca w rodzinie niemieckiej. 
Ona wlasnie narzuca podswiadomie organicznl! spoistose jako pewien ideal 
Zycia calego spoleczenstwa. 

Calego szeregu uscislen wymaga okreSlenie Francji jako kraju uniwer
saJistycznego. Rzeczywiscie uniwersaJistyczne jest bowiem tylko jej cen
trum, przede wszystkim Basen Paryski. Obszary wokol centrum Sl! w prze
wazajl!cej mierze dyferencjaJistyczne. Jak wsz¢zie, wplywa to na stosunek 
do obcych. "Przyznajmy, ze latwiej zostae Paryzaninem i Francuzem niz 
Bretonczykiem, Owerniakiem, Baskiem czy Alzatczykiem" (s. 209). To 
przeciwstawienie decyduje w duzej mierze 0 charakterze narodowym Fran
cuzow. "Bye Francuzem to znaczy naJezee do narodu, ktorego jedna c~se 
mysli, i:e ludzie Sl! rowni i wolni, natomiast druga wierzy w koniecznose 
autorytetu i nierownosci" (s. 218). Jednym z rezultatow scierania si~ dwoch 
system ow antropologicznych, a zarazem dwoch systemow wartosci, jest 
charakterystyczna dla Francuzow "spora doza sceptycyzmu, pragmatyzmu 
a niekiedy cynizmu" (s. 218). Sam Todd tez sklania si~ ku sceptycyzmowi: 
nie wierzy w moZliwose szybkich i gruntownych przemian aksjologicznych. 
Jego zdaniem, spoleczenstwa wsp6lczesne kierujl! siy bowiem wartosciami, 
kt6re uksztaliowaly si~ w odleglej przeszloSci, u samego zarania tych 
spoleczenstw . 

Nie b~dl!c specjalistl!, nie mog~ ocenie trafnosci wywodow i wnioskow 
Todda. Przyznaj~, ze jego praca zaj~la mnie bardzo. I to z dwoch 
powodow. Pobieme obserwacje znajdujl! w niej bowiem znakomite uzupel
nienie: autor podbudowuje swe tezy bardzo bogatym materialem historycz
nym, antropologicznym, socjologicznym, mnostwo w ksil!Zce danych statys
tycznych. Z drugiej strony, caly ten skomplikowany material empiryczny 
zostaje uporzl!dkowany w calose teoretycznl!, na ktorl! sklada siy niewielka 
liczba prostych zaloi:en i tez. Przyznaj~ ito: wlasnie prostota zasadniczych 
zalozen i twierdzen Todda budzie moi:e niekiedy wl!tpliwosci. Dla przy
kladu: przyjmuje on, ze los irnigrantow zaJei:y bez reszty od spoleczenstwa 
przyjmuj'lcego, mowi wr~cz 0 "wszechmocy" spoleczenstwa przyjmujl!cego 
w odniesieniu do irnigrantow. Czyz jednak nie jest tak, ze dola imigrantow 
zaJei:y w jakiejs rnierze, czasem znacznej, od wlasciwosci antropologicz
nych, psychologicznych, doswiadczen historycznych itd. spoleczenstwa 
"wysylajl!cego"? Z ksi'lZki inn ego socjologa francuskiego, Dominique 
Schnappera, La France de ['integration (GaJlimard 1991) wiem, na przy
klad, ze ksiyZa francuscy, ktorzy wyuczali si~ polskiego po to, by podjl!e 
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pracy duszpastersk~ w srodowiskach g6mik6w pol skich i odwiesc je od 
l~zenia uczuc narodowych z religi~, sami w koncu popadaJi w specyficzoy 
"polski nacjonalizm religijny". 

CzesUlW Por~bski 

CZESLAW POR~BSKJ, ur. 1945, dr hab., wykladowca filozofii Akademii Ekono
micmej w Krakowie. Wydal m. in. Umowa spoleczna w Swietle teorii decyzji (1986), 
Na przyklad Szwajcarzy ... (1994) . 

FILOZOFIA UMYSLU 

A CHRZESCIJANSKA 


KONCEPCJA CZLOWIEKA 


Do najbardziej charakterystycznych cech fllozofii anglosaskiej ostat
nich lat nalezy duze zainteresowanie problematyk~ dotycz~c~ natury 
umyslu i swiadomosci, relacji umyslu do ciala czy tez zwi~ku, jaki 
zachodzi rni¢zy potoczoym rozumieniem sarnych siebie i innych a nauko
wym obrazem czlowieka. Cala ta skomplikowana problematyka umiesz
czana jest w rarnach dyscypliny zwanej mozofi~ umyslu, a cz~Sciowo 
- z uwagi na swe szersze, pozafllozoficzne znaczenie - zaliczana jest nawet 
do teoretycznych podstaw nauk kognitywnych. Niestety, wypracowane 
w toku tych badan koncepcje umyslu i jego stosunku do ciala rzadko 
konfrontowane s~ z biblijn~ czy chrzeScijansk~ koncepcj~ czlowieka. 
Gl6wnym zarnierzeniem konferencji na temat filozofti umyslu zorganizo
wanej przez Centrum Filozofu Religii na Uniwersytecie Notre Dame (00 
3 do 5 listopada 1994) bylo podj~cie wprost tej wlasnie tematyki. 

W otwieraj~cym konferencj~ referacie Peter van Inwagen (Syracuse 
University) wyszedl od spostrzezenia, Ze chrzescijanie, wierz~c w iycie 
pozagrobowe, opieraj~ zwykle t~ wiar~ na platonskiej wizji czlowieka. 
S~dz~ oni, Ze od momentu smierci zniszczeniu zaczyna ulegac jedynie ciato, 
natomiast niematerialna dusza czy umysl dalej istnieje. Po os~dzeniu iycia 
danej osoby jej dusza w¢ruje do nieba lub piekla: Ponadto b¢zie miato 
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jeszcze miejsce wskrzeszenie zmarlych, kiedy dusze odzyskajfl, swojfl, cieles
nfl, powlok¥. Krotko mowifl,c, czlowiek sklada si¥ z dwoch odr¥bnych 
bytaw, z - jak to si¥ niekiedy fonnuluje - dwoch substancji: duszy i ciala. 
Ktos jednak maglby zaprotestowae, Ze przypisywanie przeci¥tnemu chrzes
cijaninowi platonskiej czy kartezjanskiej koncepcji czlowieka nie jest upraw
nione, gdyi nie KaZda dualistyczna wizja czlowieka musi bye typowo 
platonskim czy kartezjanskim obrazem dwach niezaleZnych, chociaz od
dzialuj~cych na siebie substancji . Istnieje przeciez slabsza, niesubstancjalna 
forma dualizrnu, przyjmuj~ca, iz czlowiek jest by tern, ktoremu po prostu 
przysluguj~ dwa rodzaje wlasnosci : fizyczne i men talne (niefizyczne). Takie 
jednak stanowisko jest - zdaniem van Inwagena - nie do utrzymania, gdyz 
wszelkie praby okreslenia niefizycznych wlasnosci przysluguj~cych mate
rialnemu w swej istocie bytowi prowadz~ do niespojnosci lub absurdalnych 
konsekwencji. Mamy zatem do wyboru tylko dwa rozwi~zania: substan
cjalny dualizm albo materializrn. Przeciwko substancjalnemu dualizmowi 
moina wytoczye caly szereg skomplikowanych argumentaw lub powiedziee 
po prostu: kiedy skupiam uwag¥ na samym sobie, to wydaje si¥, ze mog¥ 
stwierdzie tylko tyle, iz jestem po prostu Zyj~cym i czuj~cym organizmem. 
W takim swietle dualizm jawi si¥ jako nadmiernie skomplikowana teoria 
nas samych - rzecz jasna przy zalozeniu, iz nie rna takich aspektaw swiata, 
z ktarymi dualizm jest w stanie latwiej si¥ uporae niz materializm. 
Zwolennicy dualizrnu twierdz~, iz takie aspekty istniejl:!, poniewaz na 
przyklad materialisci nie s~ w stanie wyUumaczye, jak cos materialnego 
moze czue i myslee. Wedlug van Inwagena nie przemawia to bynajmniej na 
korzysc dualizrnu, gdyz i jego obroncy nie s~ w stanie wytiumaczye, jak 
niematerialna substancja moZe czue i myslee. Po prostu trudno wytluma
czye, jak co k 0 I wi e k moze miee takie wlasnoSci. Rzecz jasna, podkrd lal 
autor referatu, chc~c pogodzie materializrn w teorii czlowieka z doktrynl! 
chrzescijansk~, trzeba przyj~e, iz jest to materializm 0 ograniczonym 
charakterze: stosuje si¥ on jedynie do otaczaj~cego nas swiata, tylko do 
tego, co "widzialne". 

Jak taki ograniczony materializrn przystaje do nauczania Kosciola i do 
tego, co znajduje si¥ w Biblii? Niew~tpliwie wi~kszose Ojc6w K osciola 
wyrainie opowiadala si¥ za dualistycznl! wizjl! czlowieka. JednakZe, zda
niem van Inwagena, jest to bardziej rezultat wplywu mysli greckiej , a nie 
uwainej egzegezy biblijnej (innymi slowy, jest to wynik "niefortunnego 
malZenstwa Aten i Jeruzalem"). W Starym Testamencie niewiele jest 
sfonnulowan wspierajl!cych dualizrn, a znacznie wi~cej w~tkow przema
wiaj~cych na korzyse materialistycznego obrazu czlowieka ("prochem 
jestd i w proch si¥ obrocisz"). Istnieje rowniez sporo danych wspieraj~cych 
tez~, Ze jest to odpowiedni obraz czlowieka do interpretowania Nowego 
Testamentu. Moina tu chociaiby przytoczye pojmowanie smierci czlowie
ka nie jako oddzielenie duszy od ciala, lecz jako zapadni~ie w gt¥boki sen, 
z ktorego "zbudzirny sil(:" w dniu S~du Ostatecznego, czy tez sposob , w jaki 
przezywal swoj~ smiere Chrystus, zwlaszcza jesli zestawie jfl, z opisem 
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smierci Sokratesa (w pierwszym przypadku mamy obraz Syna BOZego, ale 
zarazem doskonalego czlowieka, kt6ry staje przed smierci'l, bez iluzji, jakie 
towarzyszyly Sokratesowi, pewnemu, ii smierc nie dotyka jego istoty, ie 
jest tylko wyzwoleniem siy duszy z cielesnej uwiyzi). Oczywiscie s'l, w No
wym Testamencie r6wniei wypowiedzi bardziej harmonizuj'l,ce z dualis
tyczn'l, wizj'l, czlowieka, lecz jest ich niepor6wnanie mniej . W zakO!1czeniu 
swego filozoficzno-teologicznego referatu van Inwagen zastrzegl siy jed
nak, ie chrzeScijanin wcale nie jest zobowi'l,zany do przyjycia materializmu 
w teorii czlowieka. Moie on starac siy uzgodnic swoj'l, wiary alba z dualiz
mem, albo z m ateri ali zmem , a moie tei po prostu odrzucic caly bagaz 
fllozoficzny, akceptuj'l,c biblijne nauczanie 0 stworzeniu oraz ewangeliczn'l, 
obietnicy wskrzeszenia umarlych i Zycia wiecznego. JeSli jednak otwarcie 
godzi siy na bagai ftlozoficzny, to musi uczciwie przyznac, ie uzgodnienie 
wiary chrzescijanskiej z dualizmem substancjalnym jest przedsiywziyciem 
bardzo ryzykownym. 

W swoim odczycie Lynne Rudder Baker (University of Massachusetts) 
zgadzala si y - podobnie jak van Inwagen - ie niedualistyczna koncepcja 
osoby ludzkiej bardzo dobrze harmonizuje z biblijn'l, koncepcj'l, czlowieka. 
Zwracala uwagy przede wszystkim na znaczenie, jakie dla wlasciwego 
rozumienia osoby ludzkiej rna fakt cielesnego objawienia siy Chrystusa po 
zmartwychwstaniu, oraz na trudnosci pogodzenia dualistycznej wizji czlo
wieka z chrzes~jansk'l, doktryn'l, laski i odkupienia. Wbrew jednak van 
Inwagenowi Baker s'l,dzila, ie niedualistyczna koncepcja czlowieka nie 
musi siy sprowadzac do calkowicie materialistycznej teorii umyslu, wedlug 
kt6rej stany mentalne s'l, po prostu identyczne ze stanami m6zgu. Kr6tko 
m6wi'l,c, materializm (teoria identycznosci umyslu i ciala) oraz substancjal
ny dualizm nie s'l, jedynymi moiliwymi uj yci ami natury czlowieka czy 
osoby ludzkiej. Istnieje jeszcze miejsce na takie stanowisko, w kt6rym stany 
mentalne pojmuje siy jako stany calej osoby byd'l,cej podmiotem dzialania, 
a nie jako stany jej m6zgu. Przeciei takie stany mentalne jak przekonania 
i pragnienia stoj'l, niejako na r6wni z dzialaniami, kt6re s'l, ich wynikiem: 
obietnica J oanny, ie przyniesie koleiance jej korespondencjy, kt6ra nadeszla 
na adres uniwersytecki, jest wlasnosci'l, osoby, a nie samych ust; podobnie 
przekonanie Joanny, ie bydzie ona w stanie odnaleit ty korespondencjy, 
jest wlasnosci'l, osoby, a nie m6zgu. Jesli jednak przekonania i pragnienia 
nie s'l, stan ami m6zgu (ani tei substancjalnej duszy), lecz osoby, to pojawia 
siy kluczowe w tym miejscu pytanie: czym jest osoba? Zdaniem Baker, 
osoba (ludzka lub inna) jest by tern maj'l,cym pewne stany intencjonalne, 
takie jak przekonania, pragnienia, d'l,Zenia. Aby bye osob'l" byt ten musi 
miee zwlaszcza tzw. pierwszoosobowe stany intencjonalne, czyli myslec 
o sobie jako 0 ,ja", a 0 tym, co mi przysluguje, jako 0 "moim". Aby bye 
osob'l, Iud z k 'l" musi on ponadto posiadac biologiczne cialo, 0 kt6rym 
moZe myslee w pierwszoosobowy spos6b. Zakiadaj'l,c, ie istnieje biologicz
ne cialo, 0 kt6rym Smith moie myslee w pierwszoosobowy spos6b, oraz to, 
ie jest metafizycznie niemoiliwe, aby ktos inny nii ~mith myslal 0 tym ciele 
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w pierwszoosobowy spos6b, moma zasadnie powiedziec, Ze zdolnosc do 
myslenia 0 tym biologicznym ciele w pierwszoosobowy sposob indywidua
lizuje Smitha i odromia go od innych, metafizycznie moZliwych osob. Jesli 
jednak - zgodnie z zaloieniami tej koncepcji - osoba ludzka nie jest 
toisama z niematerialn~ dusz~ ani nie jest zaloieniem ciala materialnego 
i niematerialnego umyslu, to jaka wobec tego jest relacja mi~dzy konkretn~ 
osob~ ludzk~ a jej cialem, do kt6rego odnosi si~ ona w pierwszoosobowy 
spos6b? Odpowiedz Baker jest odpowiedzi~ charakterystyczn~ dla tzw. 
nieredukcyjnych materialist6w: osoba ludzka jest uk 0 n sty t u 0 wan a 
przez cialo, lecz nie jest z tym cialem iden tyczna. Relacja ta jest podobna 
do stosunku, jaki zachodzi mi~dzy okreSlon~ rZeZb~ a bryl~ marmuru: 
rzezba jest niew~tpliwie ukonstytuowana przez t~ oto bryl~ marmuru, lecz 
bynajmniej nie jest z ni~ identyczna. Wydaje si~ wi~c, ie ostateczny ksztalt 
stanowiska Baker i jego zasadnicza odmiennosc od typowego materializmu 
zaleiy od tego, czy da si~ zadowalaj~co scharakteryzowac ow~ relacj~ 
konstytucji. Trudno odpowiedziec na to pytanie bez przeprowadzenia 
dalszych, szczeg6lowych bad aD.. 

Zamiast jednak pr6b konstrukcji nowych koncepcji osoby, wychodz~
cych poza tradycyjnie poj~t~ dychotorni~ materializm - dualizm, moma 
r6wniei si~gn~c do niekt6rych znanych koncepcji z historii fIlozofii, kt6re 
usilowaly przekroczyc t~ dychotomi~. Zwracala na to uwag~ w swoim 
wyst~pieniu Eleonore Stump CSt. Louis University), prezentuj~c tomistycz
n~ koncepcj~ czlowieka i zestawiaj~cj~ z pewnymi wsp6lczesnymi wersjami 
nieredukcyjnego materializmu. Ujmuj~c rzecz w spos6b bardzo uprosz
czony, Tomasz z Akwinu uwaza czlowieka za byt zloiony z dw6ch 
czynnik6w: formy i materii. Przez form~ Tomasz rozumie cos, co - zda
niem Stump - daloby si~ najlepiej okreSlic jako stan konfi guracyjny. 
W wypadku formy substancjalnej b~dzie to taki stan konfiguracyjny 
czegos, kt6ry sprawia, ii to cos jest elementem tego, a nie innego, gatunku 
czy rodzaju. Odnosz~c to do czlowieka, moma powiedziec, Ze jego forma 
substancjalna, czyli dusza, jest konfiguracyjnym stanem materii, sprawiaj~
cym, ii ta materia jest tym oto Zyj~cym ludzkim cialem, zdolnym do 
dzialania, poznawania i myslenia. Z tego wlasnie powodu Tomasz nazywa 
dus~ aktem ciala, gdyi za jej spraw~ ten oto byt jest Zyj~cym ludzkim 
cialem. Forma substancjalna czlowieka rna jednak, w por6wnaniu na 
przyklad z form ami substancjalnymi roslin czy zwierz~t, charakter szcze
golny. Chociai realizuje si~ w materii, to nie jest od niej calkowicie zaleina 
i nie przestaje istniec w momencie smierci biologicznej czlowieka. Taka 
odcieleSniona forma nie jest jui jednak w pelnym sensie osob~ i stan, 
w Jakim istnieje, nie jest dla niej naturalny. 

Tomasz z Akwinu wypracowal swoj~ koncepcj~ czlowieka w oparciu 
o aparatur~ poj~ow~ filozofii Arystotelesa i w kontrascie do substancjal
nego dualizmu Platona. Ale poniewai przyjmuje on w zasadzie istnienie 
duszy czy umyslu w oderwaniu od ciala, to jego stanowisko jest zdecydo
wanie bardziej dualistyczne nii tzw. dualizm wlasnosci, gdyi iaden pod
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pisuj~cy si.,: pod tym pogl~dem "dualista" nie przyjmuje, Ze wlasnoSci 
mentalne mog~ istniee niezaleinie od tego, czego s~ wlasnosciami. Czy 
naleialoby zatem stworzye dla takiego stanowiska interpretacyjnego now~ 
kategori.,: klasyfikacyjn~ i powiedziee, ie jest to nieplatonski czy niekartez
janski dualizm substancjalny? Z drugiej strony jednak liczne sformulowa
nia Tomasza dobrze wspolgraj~ z pogl~dami dzisiejszych materialist6w 
nieredukcyjnych, dla ktorych zdarzenia, stany czy procesy mentalne s~ 
czysto konfiguracyjne i nie musz~ bye ze swej istoty fizycznie zrealizowane. 
Stump wyprowadzila z tych trudnosci "taksonomicznych" radykainy 
wniosek: dychotomia mi.,:dzy materializmem a dualizrnem rna zludny 
i myl~cy charakter. Bardziej ostroini byli jednak sluchacze jej referatu, 
ktorzy wskazywali, ii bye moie :hodlem takiego stanu rzeczy jest chwiej
nose samego stanowiska Tomasza, dla ktorego dusza raz jest tylko 
konfiguracyjnym stanem materii, jej organizacj~ czy ukladem wyzwalaj~
cym nowe wlasnosci, a innym razem jest po prostu cz.,:sci~ bytu ludzkiego 
(chociai "cz.,:Sci~" w nieuchwytnym, metafizycznym sensie). 

Celowo zwrocilem uwag.,: na trese tych trzech referatow (z osmiu 
zaprezentowanych, nie licz~c krytycznych komentarzy do kaidego z nich 
i dyskusji panelowej), gdyi podejmowaly one kluczowe - moim zdaniem 
- zagadnienia, ktore rodz~ si.,: przy probie wypracowania ftlozoficznej 
koncepcji osoby ludzkiej zgodnej z doktryn~ chrzescijansk~. Niew~tpliwie, 
bardziej nii kiedykolwiek potrzeba jest dobrze wyloiona teologia czlowie
ka, teologia nie b.,:d~ca sam~ tylko parafraz~ odpowiednich wypowiedzi 
z Biblii, ani tei rozmyslaniami 0 naturze czlowieka wyraionymi w poetyc
kim j.,:zyku. Ale, na co niejednokrotnie zwracano uwag.,: w trakcie kon
ferencji, nie do utrzymania jest twierdzenie, ie z tekstow biblijnych i nau
czania Kosciola pierwszych wiek6w w y n i k a l og i c z n i e jakas dokladnie 
okreslona filozoficzno-teologiczna teoria czlowieka. Raczej mamy tu sytu
acj.,: podobn~ do tej, jaka znana jest z nauk szczegolowych: z jednej strony 
s~ fragmentaryczne i wielorako interpretowalne dane, a z drugiej strony 
teorie staraj~ce si.,: te dane pol~czye i wyjasnie. Rezultatem takiego stanu 
rzeczy jest moiliwose istnienia kilku niezgodnych ze sob~ teorii, kt6re 
r6wnie dobrze te dane wi~4 i wyjasniaj~. Trudno zatem oczekiwae, ie 
w niedlugim czasie wypracowana zostanie jedna, powszechnie akceptowa
na teologia czlowieka, zwlaszcza w warstwie szczegol6w nie maj~ych 
bezposredniego i istotnego znaczenia dla fundamentalnych dogmatow 
wlary. 

Z ftlozoficznego punktu widzenia owocna mimo wszystko wydaje si.,: 
dyskusja nad moiliwosci~ trzeciego rozwi~zania w sporze 0 natur.,: umyslu 
i jego relacj.,: do ciala, gdyi wydaje si.,:, ie opozycja materializm-dualizm 
stanowi zbyt ubogi zestaw moZliwych rozwi~zan problemu umysl-cialo 
(nawet jeSli zupelnie nie brae pod uwag.,: niewiarygodnego stanowiska 
idealistycznego, w mysl ktorego wszystko jest mentalne lub duchowe). Co 
wi.,:cej, niezbyt jasne s~ zasadnicze poj.,:cia powyiszej opozycji, a zwlaszcza 
kategoria materialnosci. Poniewai trudnosci w zdeflniowaniu materii i te
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go, co materialne, nie zostaly nigdy zadowalajl!co usuni~te, wspolczeSni 
materialisci ch~tniej operujl! szerszl! i bardziej neutralnl! kategori'l, tego, co 
fIzyczne, i nazywaj'l, siebie fizykalistami. Ale sens takich poj~c zaleiy 
w pierwszym rz¢zie od tego, co rozumie si~ przez Ezyk~. Z uwagi na 
szybkie zmiany zachodz'l,ce w naukach szczeg610wych ryzykowne byloby 
powiedzenie, iz chodzi tu 0 fizyk~ w dzisiejszym ksztalcie. Chodzi tu raczej 
o jak'l,s doskonal'l" zupelnl! fizyk~ , kt6ra co do treSci i stylu zblizona jest do 
fIzyki dzisiejszej. Takie okreslenie nie jest jednak zbyt precyzyjne, a przez 
to niezbyt precyzyjny jest fizykalizm w fIIozofIi umyslu. Zanim zatem 
b¢zie mozna stwierdzic, czy istnieje jakid stanowisko posrednie mi~dzy 
fIzykalizmem a substancjalnym dualizmem, nieodzowne wydaje si~ prze
myslenie podstawowych termin6w, w jakich toczy si~ spor 0 relacj~ umyslu 
do ciala. 

Tadeusz Szubka 

TADEUSZ SZUBKA, ur. 1958, dr fllozofli , pracownik naukowo-dydaktyczny 
w Zakladzie Logiki i Teorii Poznania KUL. Jest wspooedaktorem kilku prac 
zbiorowych oraz autorem szeregu artykulow i recenzji, glownie z zakresu wspolczes
nej fIJozofli anglcr-amerykanskiej. 

LIST 
ZKOPENHAGI 

PODR~CZNY POEIA 

Zatrzymany przez kobietl) w bramie nieznanego miasta, 

prosilem: wpusc mnie, ja tylko wejdl) 

i cornl) sil), i wejdl) znow, by si~ cofn lli:, 

gdyi: bojl) sil) ciemnoSci, jak kai:dy ml)i:czyzna. 

Lecz ona powiedziala: 

zostawilam tam przeciei: zapalone swiatlo! 


Zacytowany wiersz nosi tytul Spo tkan ie, jego autorem jest Vladimir 
Holan, od paru lat m6j podr~czny poeta. Podr~czny poeta to taki, kt6rego 
w jakims okresie Zycia stale musi si~ miec pod r~kl!. Podr~cznego poet~ 
czyta si~ wdomu, w kawiarni, w autobusie albo chylkiem - jak niegdys 
kryminalne powiesci pod pulpitem szkolnym - na zebraniach poswi~co
nych ratowaniu sztuki i kultury. 



150 ZDARZENIA - KSII\ZKl - LUDZIE 

Vladimir Holan urodzil siy w roku 1905 w Pradze i zmarl, rowniez 
w Pradze, w roku 1980. Mial 19 lat, kiedy umarl Kafka. Byl Humaczem; 
przetlumaczyl miydzy innymi Siowackiego Ojea zadiumionych i Sonety 
Mickiewicza. Tego wszystkiego dowiedzialam siy z "Zeszytow Literackich" 
(nr 33/1991), gdzie wydrukowano czternaScie wierszy Holana w tlumacze
niu Jacka Illga. Jacek Illg przeloi:yl rowniez Zaoczne przesluchanie Havla 
i powide Kundery Zycie jest gdzie indziej. 

W jednym z artykulow na temat poezji Jan Blonski zastanawia si~, 
dlaczego jakis, nie calkiem dian jasny, wiersz Paula Celana "zakochal go 
w sobie". Nie mam faworytow wsrod wierszy Holana; zakochaly mnie 
w sobie wszystkie razem i kai:dy z osobna. Na przyklad ten, pod tytulem 
Sosna: 

Jaka pi\!kna jest ta stara sosna wejrnutka 

na wzg6rzu twego dziecinstwa, 

kt6re dzis znowu odwiedzileL 

Wsluchany w jej swrn, wsporninasz swoich zrnarlych 

i rozrnysJasz, kiedy twoja ko\ej. 

W jej szurnie cwjesz si\!, 

jakbys ukonczyl ostatni~ ksiq.Zk~ 


i rnial teraz rniJczeC i plakac, 

aby roslo slowo ... 


Czyrn bylo twoje Zycie? Opuszczales znajornych dJa obcych. 

A los tw6j? Raz tylko usrniechn~ si\! do ciebie 

a ciebie przy tym nie bylo ... 


Mam slabose do wyszukanej prastoty i do zlotych mysli; linijek, 
ktorych moma nauczye siy na pami~e i mamrotae jak zakl~cia przy byle 
jakiej okazji. I mam slabosc do tlumaczen, 0 ktorych wiadomo, ze nie 
mog'!, bye lepsze, bo zadnych innych slow, poza tymi, ktore w nich s'!" nie 
moma sobie wyobrazie. Czy Panstwo zauwai:yli, ze Eliot tylko w tlumacze
niach Milosza jest poet'!, klarownym, ze Zygmunt Kubiak nie mogl i:adn'!, 
miar'!, inaczej przetlumaczye wierszy Kawafisa i ze Ulisses Joyce'a latwiej
szy jest w oryginale nii: w tlumaczeniu na polski ... nie, nie powiem kogo. 
Czytaj'!,c wiersze Holana w przekladzie Illga, nie rna siy w'!,tpliwosci, iz s'!, 
one doskonale wierne. 

Istnieje powiedzenie, ze tlumaczenie przypomina kobiet~: jesli jest 
piykne, nie jest wierne, jdJi jest wierne, jest z reguly pokraczne. Istniej'!, 
jednak przeklady, ktore s'!, pi~kne, po n i e w a z s'!, wierne. W stosunkach 
osobistych ludzie mog'!, bye sobie wierni na rozne sposoby. Tlumacz rna 
tylko jedni! mozliwose: bye lojalnym i pokornym w stosunku do mysli 
i formy oryginalu. Nie ulegae pokusom jyzyka, na ktory przeklada ... 
Stawiae mu opor, jak dlugo si~ da, a w razie potrzeby uciec si~ do gwaltu . 
Wiem, co mowi~, bo tlumacz'!,c z polski ego na dunski gwalcy cZysto i nie 
bez przyjemnosci. 

W sztuce wspo!czesnej dziej'!, si~ rzeczy, ad ktorych staram si~ od
grad zie: nie patrzee, nie czytae, nie sluchae. Bye moze tak zaczyna sii[: 



151 ZDARZENIA - KSIJ\ZKf - LUDZIE 

starosc, skostnienie, konserwatyzm. Niecht;:c do wysillcu ... Ale tak rowruez 
zaczyna sit;: wolnosc. Sztuka jest domen,! wolnosci rue tylko dla tworcow, 
Iecz rowniez dla odbiorcow. Wybieram - wit;:c jestem. Odrzucam - wit;:c 
jestem. 

Tak wiyc odrzucilam niedawno wystawt;: zdezelowanych aut na jednym 
z placow w Kopenhadze i muzeum placzu otwarte w niegdysiejszym 
kosciele, gdzie przy specjainych diwit;:kach lechcz'!cych odpowiednie gru
czoly moma sobie kolektywnie poszlochac. Nie pojechalam rowniez na 
lutlandit;:, by obejrzec wystawt;: zaszlachtowanych swin. Nowoczesnosc 
mnie mt;:czy, bo mnie nie zaciekawia. A nie zaciekawiaj,!c - coz moze mi 
ofiarowac? Z wiekiem nabiera sit;: do sztuki stosunku utylitarnego. 

Wiersze Holana daj,! mi to sarno co powiesci wspolczesnych izraelskich 
pisarzy, ktorzy nie S,! nowoczdni, bo kiedy powiesc kladziono do grobu 
i potem, kiedy naprydce wymyslono "now,! powidc", oni albo byli na 
wojnie, albo pracowali w kibucach. Nie zd,!zyli na pogrzeb, spoznili sit;: na 
chrzest. Ich proza - podobnie jak wiersze Holana - jest perna fantazji, 
grozy, humoru i tego, co po francusku nazywa sit;: generosite. Izraelscy 
pisarze nie licz'! slow, nie sk,!pi,! tla i przygod, szczodrze mnoz'! d uchowe 
i praktyczne komplikacje w Zyciu bohaterow. Nie przeklinaj<! tez swiata, 
ale maj,! w sobie niezbydn,! dozt;: szalenstwa i desperacji. Nie obiecuj,! 
katharsis; w ich powidciach bol jest bOlem, nieosi,!galne nie staje sit;: za 
pomoc,! epickiego kunsztu bardziej osi,!gaine; przeciwnie, umyka jeszcze 
daJej. Ale i oni, i Holan wprowadzaj,! w nasz'! egzystencjt;: - przynajmniej 
na czas lektury - lad wyzszego r~du; lad slow, ktore usiluj'!c dosit;:gn,!c 
tego, co najbardziej w nas immanentne, cofaj<! sit;: przed ostatecznym 
dotknit;:ciem, bo ostateczne dotknit;:cie ma tylko trzy wyrazy - cierpienie, 
niespernienie i nicosc. 

Czesi maj,! wsrod Slowian status Zydow: nie lubi sit;: ich za ich zalety. 
lest to narod praktyczny, przyziemny, gospodarny, malo fanatyczny. Moze 
dlatego podzial na Czechy i Slowacjt;: przebiegl winny sposob niz podzial 
lugoslawii. Czesi S,! narodem bez wielkich wzlotow i wielkich upadkow. 
Mieli Szwejka zamiast Konrada. Gdyby nie Hitler i Rosjanie - Czecho
slowacja bylaby Szwajcari,!. Czesk,! sztukt;: - powiesc, poezjt;:, film - cech uje 
wysublimowana przyziemnosc. Hrabal, Klima, Kundera, Seifert, Holan, 
Forman i lin Weiss S,! w swoich sposobach przerabiania Zycia na sztukt;: 
bardzo do siebie podobni . S'! sztukmistrzami w starym tego slowa macze
niu: opisuj,!, zapieraj,! nam dech, bawi,! ... leden z wierszy Holana konczy 
sit;: slowami: "Nikt tez nigdy jeszcze / nie pocalowalludzkiego glosu." Nie 
wiem, czy moma zdefiniowac poezjt;: jako probt;: calowania ludzkiego 
glow. Ale gra wydaje sit;: warta swieczki. 

Janina Katz-Hewetson 

JANINA KATZ-HEWETSON, ur. 1939, absolwentka polonislyki i socjologii 01, 
Humaczka, publicyslka, pisarka (dunska). Od roku 1969 mieszka w Danii. 
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CZYTAJ1\C 
MIESI~CZNlKI 

"KLOPOTY Z TOZSAMOSCI!\" 


W naturze ludzkiej - zar6wno na poziomie jednostki, jak i spoleczenstw 
- potrzeba orygina!nosci wa!czy z potrzeb,! przynalernosci, impuls wyod
rrrbnienia si rr za wszelk'! cenrr z impulsem upodobnienia siy, zr6wnania 
z innymi. Odmiennosc historycznych doswiadczen, brrd,!ca irodlem bogac
twa i roinorodnosci kulturowej, bywa takie zr6dlem ich konfliktow 
- dlatego utrzymanie r6wnowagi mirrdzy wiernosci,! wlasnej tradycji a ko
niecznosci,! porozumienia, i nierzadko wsp61dzialania ze spadkobiercami 
tradycji calkiem obcych, to gl6wne wyzwanie wsp6lczesnej cywilizacji. 

Okreslanie wlasnej kulturowej toisamosci jest procesem wielopokole
niowym, dlugotrwalym i wcil!z tworzonym na nowo - grozi mitologizacj,! 
przeszlosci, ale i zmusza do wielokrotnych przewartosciowan tradycji. 
o specyfice polskiej kultury i 0 tym, jak nasze slabosci przetwarzac w si1rr, 
mowi w wywiadzie dla "Nowych Ksi'!iek" Cm 9/94) Zbigniew Florczak: 
"Polacy S,! nada! i chyba jeszcze pozos tan,! t'! grup,! narodow'!, kt6ra nie 
moZe sirr wyzbyc nadwrailiwoSci i kompleksu w kwestii swej tozsamosci . 
To obci'!ia, to przeszkadza, sklania do postawy, kt6r'! najpierw Bystron, 
a potem Jan Jozef Lipski C... ) nazwali megalomanil! narodow'!. Latwo, az 
zbyt latwo to wytrumaczyc nadmiarem cierpien od dwustu lat. Ale suma 
tych cierpien i ich egzegetyka w poe~i, powidci , sztuce, muzyce - w ludo
wych pieSniach i zwrotach jyzykowych - sklada sirr na pewien rodzaj pychy 
i samouwielbienia. e zy cos z tej aury i tej predyspozycji morna wywiesc na 
naszl! korzysc? W zasad zie - tak. Kompleksy sprzyjaj,! tworczosci . Tomasz 
M ann idzie glrrbiej i wywodzi sztuky z samej istoty choroby. Ale wrocmy na 
naszl! powierzchnirr: myslrr, ze w dalszym ci,!gu nie jest u nas do pomyslenia 
klerkowska forma tworczoSci jakiejs sztuki dla sztuki w wersji wspolczes
nej. Nasz sruch wewnrrtrzny zawsze brrdzie nastawiony na kwestie zagroien, 
takich czy innych, i to brrdzie decydowac 0 ksztalcie tego , co sirr w Polsce 
tworzy. Jest to niewl!tpliwe obcil!zenie, ale moze kryje one rozmaite zalety 
C... ) Nasze przeiywanie wlasnej kultury rna silrr, kt6r'! udowodnilismy sto 
razy. Za to jest inna troska. Bojrr sirr, ze potrrga tw6rczosci w pewnym 
momencie zbiega sirr z bardzo prozaicznym pojrrciem umiejrrtnosci pracy. Po 
prostu - pracy! Otoi tutaj morna miec wie1kie pretensje do naszego narodu, 
Ze nie wyksztalcil w sobie tej decyduj,!cej 0 rezultatach woli i sily pracy. Nie 
mamy rozwinirrtego zmysru trwania w pracy, z zaci~nirrtymi zrrbami." 
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Ze swego rozczarowania i z utraty wiary w niekt6re elementy polskiej 
tradycji zwierza si~ takZe profesor Maria J anion w drugiej cz~sci dyskusji 
Wolnosc - nie-wolnosc C"Ex Libris", or 66/94): "Z moj~ przyjaci6lk:~ 
Mari~ Zmigrodzk~ pochodzimy ze szkoly romantycznej, a wi{!c wychowa
lysrny si~ w kulcie ludu. I tak z kultem ludu doszlysmy az do »Solidarno
Sci«, kt6ra wyrosla z tego samego rnitu. I nagle odkrylysmy, i:e jednak 
rnamy z tym problem, podczas gdy J aroslaw Marek Rymkiewicz twierdzi, 
i:e Mickiewiczowski ciemny chlop polski jest m~rzejszy od wszystkich 
rn¢rc6w zachodnich. W wydaniu Jaroslawa Marka to nawet gruba 
przekupka z Pragi przechowuje nie tylko sil{! moraln~, ale tez polsk~, 
szlacheck~ - i szlachetn~ - wersj~ kultury. Uklada si~ to we wz6r obrony 
naszej integralnosci przed zachodnimi inflltracjami - by tak to wszystko 
nazwae. Podobna integralnose jako wartose pojawia si~ tez na rozmaite 
sposoby w koscielnych enuncjacjach, w kt6rych przewija si~ czasern taki 
oto pomysl, ze Polska b~dzie krajem, w kt6rym najwai:niejsze b~d~: Iud, 
religia i wlasnose, i ze ten nasz system przeniesierny szcz~sliwie w XXI 
wiek, a potem poniesiemy w swiat jako ide~ tu i w takim porz~dku 
wypracowan~. No wlasnie C... ) Mysl~, ze tradycja, kt6ra miala swoje 
korzenie romantyczne i swoj~ realizacj~ solidarnosciow~, rnusi bye przewar
tosciowana. Trzeba wi~ moze przyj~c takie przeswiadczenie, ze ten Iud, 
kt6ry tymczasem stal si~ mas~ Cw takim Ortega y Gassetowskim wydaniu), 
trzeba za rylo i do szkoly. Nowe OSwiecenie? C ... ) Trzeba ludziom dae nowe 
odczytanie rornantyzmu i zmusie, by to przeczytali. Niech czytaj~ Mic
kiewicza! Mickiewicz jest luksusem? Maria Antonina m6wila: Nie rna 
chleba - niech jedz~ buleczki." 

Przeciwstawianie, z jednej strony, wartosci rodzirnych tradycji, toz
samosci narodowych, z drugiej zas - idei wsp6lnoty i ponadkulturowego 
porozurnienia - rna w duzym stopniu charakter polityczny. JesteSmy 
swiadkami swoistej psychomachii, rosn~cej antagonizacji dw6ch wizji: 
Europy zjednoczonej i Europy narod6w. ezy rzeczywiScie idee te wy
k1uczaj~ si~ wzajernnie i s~ nie do pogodzenia? Niekt6rzy twierdz~ wr~cz 
przeciwnie, ze wsp6lna europejska polityka kulturalna, b~d~ca - po unii 
gospodarczej i rnilitarnej - nast~pnym etapem integracji, jest ostatnirn 
ratunkiem i nadziej~, jedynym duchowym or~i:em naszego zagrozonego 
kontynentu. 

"Wyrazane s~ obawy - pisze Stanislaw Konopacki w artykule Mi(!dzy 
utopiq a spoleczeristwem otwartym C"Odra", nr 12/94) - iz procesowi 
integracji Europy nie towarzyszy zaden oZywczy nurt w kulturze - nurt, 
kt6ry scalalby nasz kontynent, nadal rnu now~ »dus~( wykraczaj~c~ poza 
technokratyczne projekty i ekonomiczne programy. Pomimo kilku metropolii 
nie rna obecnie w Europie i:adnego centrum rnoMcego promieniowae kul
turalnym i:yciem na inne kraje. Nie wyksztalcila si~ jeszcze zadna nowa sfera 
wartosci mog~cych bye podstaw~ integracji w dziedzinie ducha. Niekiedy 
odbywaj~ si~ wielkie imprezy jednocz~ce przy telewizorach rniliony widz6w 
na calym kontynencie -na przyklad koncert »Pink Floyd« z okazji upadku 
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muru berlinskiego, galowa transmisja »Requiem« Mozarta z Wiednia czy 
wielkopi~tkowe uroczystosci mt;ki Chrystusa transmitowane z Koloseum. 
lednaki:e, jak trafnie zauwaza Adam Krzeminski, »to nie duch czasu l~czy 
dzis Europejczykow, leez jedynie elektroniczne srodki przekazu. A ducho
wa sytuacja epoki jest taka, ze nie wi~ze nas ponad granicami zadne 
elektryzuj~ce napit;cie iywej wyrniany mysli, nie rna specjalnego wyscigu 
wielkich dziel i nowych pr~dow umyslowych.«" Niew~tpliwie wiara w jed
n~, europejsk~ duszt;, w jednolitosc i powszechnosc ludzkiego doswiad
czenia jest rodzajem pit;knej utopii; jednak idea integracyjna rna takZe swoj 
wyrniar czysto pragmatyczny. Wedlug Denisa de Rougemont, jednego 
z glownych teoretykow sprawy zjednoczenia, tylko organizm federacyjny 
jest w stanie skutecznie chronic autonomit; i tozsamosc malych kultur 
lokalnych. Tak 0 tym pisze w tekscie Idea zjednoczonej Europy ("Odra", nr 
12/94): "Europa, pojmowana jako jednosc, jako moi:liwa unia polityczna, 
przedstawia dwa podstawowe warunki niezbt;dne do utworzenia jakiejkol
wiek formacji federalnej: z jednej strony s~ to nie daj~ce sit; zlikwidowac 
romice narodowe i regionalne, jt;zykowe i kulturalne, powstale na prze
strzeni wiekow historii; z drugiej zas strony - naturalna potrzeba zjed
noczenia, chociaiby po to, aby uratowac te rMnice, zbyt malo znacz~ce 
w skali wspolczesnego swiata, niezdolne do samoobrony i zapewnienia 
sobie odrt;bnej egzystencji." 

Integracja rozumiana jako federacja i wyrniana kultur zaklada rowno
rzt;dnosc i rownowartosc poszczegolnych tradycji. lednak w praktyce duzo 
czysciej mowa jest 0 centrum i prowincji, 0 "nadrabianiu zaleglosci" 
i 0 "powrotach do Europy". Czy protekcjonalny ton, z jakim traktuj~ 
nasz~ polowt; kontynentu zachodni obserwatorzy, jest uzasadniony? Czy 
nasza "proeuropejska" gorliwosc nie jest owocem kompleksow i nie 
prowadzi w konsekwencji do zaprzepaszczenia tego, co najcenniejsze 
- wlasnego jt;zyka? Dylemat ten probuje rozszyfrowac na lamach "Maga
zynu Sztuki" (nr 4/94) Dorota larecka, analizuj~c w tekscie Uwagi 0 kryty
ce artystycznej kontekst i konsekwencje kilku wspolczesnych wystaw i to
warzysz~cych im komentarzy: ,,»Polska to niemowlt; demokracji« pisze 
Cornelia Lauf w katalogu »Wealth of Nations«. I pyta: czy dostarczenie 
zachodnich towarow temu materialnie i duchowo zapoinionemu krajowi 
nie jest psuciem dziecku zt;bow, zanim sit; uformuj~? A nam wlasnie 
moraine poslannictwo i entuzjazm przybyszow z Zachod u wydaj~ sit; 
dziecinne. Sami czujemy sit; raczej dorosli. 

Na czym polega nieporozumienie? To, co widz~ w Polsce ludzie 
z Zachodu, jest dla nich naprawdt; obce. Dla nich granica mit;dzy Za
chodem i Wschodem jest wyrazna. Ale oni sami pozbawieni S[! dla nas aury 
obcoSci. MY ICH ZNAMY. Znamy ich z gazet i film6w, telewizji 
i reklamy. Mowimy w ich jt;zykach. Dlatego drazni nas frazeologia 
»zderzenia kultur«, »zburzenia muru«, a takze »zasypywania przepasci 
mit;dzy Wschodem a Zachodem«. Tym bardziej, ze przenikajuz do naszego 
mowienia. I my pod jej wplywem zaczt;lismy gorliwie »zasypywac prze
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pasc«. Nie zauwa.Zylismy, ie tymczasem usypala si~ spora gorka. Pod 
naciskiem tej frazeologii sami siebie postawilismy przed sztucznym wybo
rem: POLSKA ALBO EUROPA, POLSKA ALBO SWIAT ( ... ) 

Naprawd~ nigdy nie wybieramy mi~zy »Polsbl« a »EuroN«, »pro
wincj'!« a »swiatem« czy ( .. . ) mi~zy »idiomem artystycznym wschodu« 
a »idiomem artystycznym zachodu«, jdli w ogole wiemy, co to znaczy. 
Naprawd~ wybieramy rni~zy dwiema postawami. Postaw'! PODPORZ1\D
KOWAN1\ i postaw,! NIEZALEZN1\ ( ... ) Oczywiscie trudniej jest przyj,!c 
postaw~ niezaleZn,!. Wymaga to uwagi i ostroZnosci. Ale pozwala nie ulec 
wplywom sztucznego j~zyka, ktory tworzy sztuczne poj~ia i stawia przed 
czlowiekiem, ktory ich ui:ywa - sztuczne problemy." 

Postulat niezalei:nosci artystycznej bywa nieraz konfrontowany z po
trzeb,! komunikatywnoSci, jako i:e ambicje tworcow kultUfY cz~sto wy
kraczaj,! poza granice i uznanie "oswojonej publicznosci". Swiadectwem 
prawdziwej wielkosci sztuki jest wlasnie umiej~tne pol,!czenie "prowinc
jonalnosci" z "uniwersalnosci,!", wykorzystanie wlasnej odr~bnosci jako 
glownego atutu. Sztuka ta udaje si~ tylko nielicznym. Najlepszym przy
kladem jest tutaj tworczosc i sukces Tadeusza Kantora, 0 ktorym w ar
tykule Lokalnosc - powszechnosc ("Magazyn Sztuki", nr 4/94) tak pisze 
laromir ledlinski : "Artysta, taki jak Tadeusz Kantor, zakorzeniony jest 
w swej 10kalnoSci, wr~cz caly jest z niej zbudowany, ale zarazem redefiniuje 
wlasn,! kultur~ i we wlasnym przekladzie (dokonywanym za pomoc,! 
uniwersalnych slownikow znaczen i wartosci), w translacji na j~zyk po
wszechny sztuki, komunikuje j,! innym. Rownoczesnie wzbogaca w I as n '! 
k u It u r ~ przei:ytym przez siebie i wpierw uwewn~trznionym malarstwem 
informel, na przyklad, albo tangiem przywiezionym tu z Argentyny ( ... ) 
Tym, co zaiste prze!omowe w sferze wartosci powszechnie gloszonych, 
a wylonionych na powierzchni~ urz,!dzenia spraw publicznych w krajach 
Europy Srodkowej i Wschodniej ostatnich lat, jest znaczenie nadane 
swobodnemu przeplywowi komunikacji pomi~zy tym, co lokalne tutaj, 
a tym, co lokalne gdzie indziej. Konfrontacja owych lokalnosci umoi:liwia 
bowiem dopiero ustanowienie tego, co powszechne albo uniwersalne. 
Lokalnosc w kulturze izolowanej jest swoist,! konspiracj'! przeciwko po
wszechnosci . Lokalnosc natomiast w kulturze otwartej stanowi fundament 
wlasnie potencjalnej uniwersalnosci, jdli zakorzenieniu towarzyszy swiado
mosc wartosci odrniennych i wola wymiany doswiadczenia. 

Znaczenie kultur lokalnych, ich cz~sto dramatyczna obrona przed 
asymilacj,! i unifikacj,! - to problem nie tylko Europy, ale - w wi~kszym 
moze nawet stopniu - tych kontynentow, ktore ponosz'! konsekwencje 
brutalnych procesow kolonizacyjnych. 0 tym, jak trudne jest odbudowanie 
rodzimej toi:samoSci tradycji i na czym naprawd~ polega szacunek do 
odr~bnosci w kulturze, pisze w "Res Publice" (nr 12/94) Andrzej Leder. 
Pretekstem do powstania tekstu Rapa Nui, czyli znowu 0 szacunku stal si~ 
hollywoodzki film 0 Wyspach Wielkanocnych . "Swiatli Amerykanie - pi
sze Leder - postanowili uszanowac kultury tradycyjne: Indian, Polinezyj
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czyk6w, Maorys6w, Buszmen6w. Jest to zreszt4 cz~sc szerszego zobowi 4
zania swiatlych Amerykanow, zobowi4zania do szacunku wobec mniejszo
sci etnicznych, seksualnych, zdrowotnych, do narkoman6w chorych na 
AIDS i kobiet na inwalidzkich w6zkach ( ... ) Kevin Costner sfinansowal 
fJ.i.mowy obraz, kt6ry mial z szacunlciem pokazywac losy Polinezyjczyk6w 
zamieszkalych lciedys na wyspie zwanej w ich j~zyku Rapa Nui ( ... ) I to si\! 
w og6le nie udalo ( ... ) Polinezyjczycy wydaj4 si~ uroczymi; ale ograniczo
nymi dzikusami, kt6rych problemy bior4 si\! z ciemnoty i zabobon6w, 
kr6tkowzrocznej z4dzy wladzy albo niepoharoowanej rywalizacji 0 kobiet~ 
( ... ) My, z wysokosci lcinowego fotela, przygl4damy si~ temu z wyrozumia
lym usmiechem, lciedys tez wierzylismy w czarownice, ale teraz juz wiemy, 
Ze to wszystko zabobon. Juz nas oswiecilo ( ... ) 

Zeby pokazac inn4 lrultur~, nie wystarczy pomalowac twarzy aktorom 
i kazaC im chodzic w trawiastych sp6dniczkach. Zeby pokazac inn4 
kultur~, trzeba pokazac, ze jest inn a . Ze jej rzeczywistosc rZ4dzi si~ innymi 
prawami ( ... ) To wymaga prawdziwego szacunku, szacunku i zdziwienia, 
kt6re wywoluje tajemnica, cos, czego nie potrafuny zrozumiec przez 
sprowadzenie do tego, co nam znane. To jest bardzo trudne, ale momwe 
(...) Nieufnie odnosz~ si~ do krucjaty, kt6r4 swiatli Amerykanie rozpocz~li 
w obronie innosci, rnniejszosci i w og6le. Szacunek do ludzi i innych istot 
albo si~ rna, albo si~ go nie rna. I nie zalezy to od tego, czy ludzie ci S4 
akurat homoseksualistami czy kolorowyrni niepelnosprawnymi. Przycho
dzi mi na mysl obrazek z pewnej konferencji w Atlancie, w kt6rej udzial 
brala dziewczyna na inwalidzkim w6zku. W czasie sesji zwr6cila na siebie 
uwag~ - byla nauczona, ze 0 swoje prawa trzeba umiec si~ upominac 
- i oczywiscie wszyscy przyj~li to okrzykami pelnymi szacunku, na wyscigi 
podsuwali jej mikrofon i zapraszali do glosu. W przerwie, w kuluarach, 
dziewczyn~ na w6zku otaczala upokarzaj4ca pustka. Nie to, zeby ktos mial 
cos przeciwko niej. Po prostu wszyscy pr6bowali docisn4c si~ do tych, 
kt6rzy mieli sil\!, sukces, urod~ albo pieni4dze. Od czasu do czasu ktos si~ 
litowal i zamienial z ni4 dwa slowa. 

Szacunek albo si~ rna, albo duzo si~ 0 nim m6wi." 
Problem respektu dla innych, obcych, kwestia poszanowania odr~bno

sci kulturowej jest szczeg61nie widoczna na wszelkich pograniczach. Toz
samosc jest tam niejednokrotnie spraw4 wyboru i nosi pi~tno dramatycz
nego rozdarcia, obci'l,Zonego pami~ci4 historycznych antagonizm6w i kon
frontacji. Takim skomplikowanym, ale i niezwykle bogatym kulturowo 
terenem jest Sl4sk - 0 sl4slciej tozsamosci opowiada w rozmowie Rodzina 
mieszana ("Odra", nr 11/94) Danuta Berlinska, pelnomocnik Wojewody 
Opolskiego do spraw rnniejszosci niemieckiej: "Tu problem przynaleznosci 
przypomina sytuacj~ dzieci z maaenstw rnieszanych, dla kt6rych ich 
narodowosc jest kwesti4 indywidualnej decyzji i wyboru ( ... ) W 1945 roku 
polskoj~zyczni, a w zasadzie dwuj~zyczni Sl4zacy stan~li przed dramatycz
nym wyborem. Dla SI'!zak6w bez wykrystalizowanych postaw narodowych 
byl to gl6wnie wyb6r pomi¢zy pozostaniem wsrod swoich, w malej 
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lokalnej ojezymie (Heimat) a tulaezk~ w nieznane. Pozostanie jednak 
mialo swoj~ cen~. Rzadko dzis mowi si~ 0 tym, jak upokarzaj~q deldara
ej~ lojainosci musieli podpisac Sl~zaey zweryfikowani jako Polaey. Po
zwol~ sobie zaeytowa6: »Po rozgromieniu III Rzeszy ehcialbym przyj~c 
Polsk~ jako moj~ ojezyzn~. Prosz~ wladze polskie 0 wybaezenie i przyj~cie 
mnie do wielkiego narodu polskiego. Obieeuj~, ze b¢~ wiernym i poslusz
nym Obywatelem Rzeezypospolitej Polskiej. Zerw~ wszelkie zwi~zki z Nie
mcami nazawsze. Dezucia do niemieekoSci gruntownie zdusz~. Dzieei 
wyehowywac b~d~ w tiuehu polskosci i rozbudz~ w nieh rnilose do Polski, 
ojezyzny moieh przodkow.« Ten tekst byl zamaehem na ieh sl~sk~ toz
samose. Sarna deldaraeja obrazala przede wszystkim Sl~zakow otwarcie 
manifestuj~eyeh sw~ polskose. Z jakiego powodu mial prosie 0 wybaezenie 
powstaniec sl~ski ezy dyrygent polskiego ehoru? Akurat Sl~zaey 0 polskiej 
opeji plaeili tu za polskose wysok~ cen~. Pierwsi w 1939 roku trafili do 
obozow koncentraeyjnyeh. Z kolei dla Sl~zakow indyferentnyeh narodowo 
ta deldaraeja wymagala ealkowitego wyrzeezenia si~ tego, kim byli. Z ezlo
wieka pogranieza nie da si~ zrobie Polaka z centrainej Polski." 

Tym, ktorzy maj~ klopoty z przynalernosci~ narodow~ i rozszyf
rowaniem swojej tozsamosci, proste rozwi~zanie proponuje Kazimierz 
Brandys w kolejnym odeinku eyklu Zapamiftane na lamaeh "Zeszytow 
Literaekieh" (nr 49/95): "Moj znajomy wyznal mi kiedys, ze w gruncie 
rzeezy nie wie, kim jest: Polakiem ezy Zydem. - Morna by to wyjasnie 
- poradzilem. - Gdyby pewnego dnia mial odbye si~ mecz piikarski mi¢zy 
Izraelem a Polsk~, niech pan si~ wybierze na stadion. Jak si~ okaze, ze 
kibieuje pan druZynie polskiej, to b¢zie oznaezalo, ze jest pan Polakiem, 
a jezeJi kibicowalby pan Izraelezykom, znaezyloby to, ze pan jest Zydem. 
- Moj znajomy przyjrzal mi si~. - A komu pan by kibieowal? - J a bylbym za 
remisem - powiedzialem. Nie mam pewnoSci, ezy moja rada byla sluszna." 

Krystyna Czerni 

KRYSTYNA CZERNl, ur. 1957, historyk sztuki, publikowala m. in. w "Res 
Publice", "Kontakcie", "W drodze", "Odrze", "Znaku". W 1992 roku ukazaly si~ 
jej ro=owy z profesorem Mieczyslawem Por~bskjm Nie tylko 0 Jztuce (Wroclaw). 
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JEDENASTA 
WlECZOREM... 

PAUL CELAN 


FUGA SMIERCI 


Czarne m1eko switania pijemy je zmierzchem 
pijemy poludniem i rankiem pijemy je noq 
pijemy i pijemy 
sypiemy w przestworzach hen grob tam nie leZy siy ciasno 
Mieszka w domu ow m'l:z ten igra z wyzami i pisze 
i pisze gdy siy sciemnia do Niemiec twe wlosy zlociste Margarete 
to pisze i staje przed dom a gwiazdy siy iskrz'l: on gwiidze na psy swe 

goncze 
i gwiidze na Zydow tez swych i kaie grob sypae pod riemi'l: 
rozkaz nam daje no grajciez do tanca 

Czarne m1eko switania pijemy ciy noq 
pijemy ciy rankiem poludniem pijemy ciy zmierzchem 
pijemy i pijemy 
Mieszka w domu ow m'l:z ten igra z wyzami i pisze 
i pisze gdy siy sciemnia do Niemiec twe wlosy zlociste Margarete 
Twe wlosy spopielone Sulamit sypiemy w przestworzach hen grob tam nie 

leZy siy ciasno 

On krzyczy rye glybiej w gh!:b riemi wy jedni wy drudzy Spiewae i grae 
i siyga do pochwy po stal wygraia rna oczy niebieskie 
rye glybiej lopat'l: wy jedni wy drudzy do tanca wci'l:z grae 

Czarne mleko switania pijemy ciy noq 
pijemy poludniem i rankiem pijemy ciy zmierzchem 
pijemy i pijemy 
mieszka w domu ow m'l:z twe wlosy zlociste Margarete 
twe wlosy spopielone Sulamit on igra z wyzami 
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On krzyczy grac slodziej t~ smierc smierc mistrzem co rodem jest z Niemiec 
on krzyczy ciemniej pocillgnllc po skrzypcach potem w przestwor wstllpicie 

jako dym 
potem grob posilldziecie posr6d chmur tam nie lezy si~ ciasno 

Czarne rnleko switania pijemy ci~ nocll 
pijemy poludniem smiere mistrzem co rodem jest z Niemiec 
pijemy ci~ zmierzchem i rankiem pijemy i pijemy 
smierc mistrzem co rodern jest z Niemiec jego oczy niebieskie 
i trafia ci~ kulll z olowiu i trafia dokladnie 
mieszka w domu ow mllz twe wlosy zlociste Margarete 
psy szczuje na nas swe goncze w przestworzach daruje nam grob 
on igra z w~zami i marzy smierc rnistrzem co rodem jest z Niemiec 

twe wlosy zlociste Margarete 
twe wlosy spopielone Sularnit 

Paul Celan 
przelozyl Jacek Filek 

PAUL CELAN (I920-1970) - jeden z najwybitniejszych niemieckojc:;zycznych poe
tow XX wieku, urodzony w rumunskich Czerniowcach w rodzinie Zydowskiej. Od 
1948 mieszkal w Paryz-u, gdzie zakonczyl :i:ycie samobojczym skokiem do Sekwany. 

ISUMMARY I 

"A God of Atheists" ... The very title of our monthly's February issue can make 
the reader raise his eyebrows in a doubting expression. Is the combination of the two 
notions merely a dell means of achieving a startling and impressive effect, and 
evokking astonishment and curiosity? Or does re11ection on the experience of 
atheism deepen in some respect our apprehension of faith? In what sense and to 
what extent are Christians responsible for atheism? What does its modern dimension 
consist in? 

Those for whom atheism is an ever-present perspective of their metaphysical 
search on the one hand, and Catholic divines, experts in the history of the Church 
and philosophers on the other, present their views on these questions. Andrzej Osc:;ka 
shares with us his memories from the spiritual sphere of his life which made the faith 
of childhood years no longer accessible to him, but at the same time did not close his 
mind against the problem of the Deity. Marian Przelc:;cki in his turn delineates a kind 
of atheism that springs from the defence of rationalism. Waclaw Hryniewicz OMI 
considers the theological meaning of God's silence. F . Jan Kracik sketches the 
attitude of the Church toward atheism through the centuries, whereas El:i:bieta 
Wolicka wonders how a Christian can avail himself of atheism. Janusz Marciniak 
takes up the experience of atheism as present in art. Ireneusz Zieminski discusses 
relations holding between atheism and freedom . F . Tomasz Wc:;clawski asks: "Is 
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Atheism a Twin Brother of Faith", claiming thereby the needfulness of substantial 
reform in modem theology. 

In the second part of the issue Bartlomiej Dobroczynski's e,~say analyses in 
critical terms Polish argument against the phenomenon of the New Age, while 
Anthony Quinton concentrates on postmodemism as another trend that has been 
very much in vogue during the recent decades. 

The "Events-Books-People" section begins with Elibieta Wolicka's and Pawel 
Lisicki discussion of Leszek Kolakowski's latest book God Owes Us Nothing. 
Dobrochna Dembinska-Siury takes note of the Polish edition of the first volume of 
Giovanni Reale's History ofAncient Philosophy, Agnieszka Kijewska reviews Henry 
Dumery's Problem of God in the Philosophy of Religion, whereas Zbigniew Pasek 
discusses Jean-Paul Roux' monography The Blood. In the correspondence section 
readers will find letters by Joanna Petry Mroczkowska, Ludmila Grygiel, Czeslaw 
Por~bski, Tadeusz Szubka and Janina Katz-Hewetson. Finally Krystyna Czemi 
invites us to her review of current periodicals, while a translation of Paul Celan's 
Fugue of Death brings a poetic touch to the issue. 

ISOMMAIREI 
Le Dieu des athees: Le titre meme de ce cahier de fevrier peut provoquer du 

scepticisme. N'est-ce pas quelque paradoxe facile? Une n\f1exion sur l'experience de 
I'athei"sme enricht~lle notre comprehension de la foi? Dans quelle mesure Ie chretien 
est-il responsable de l'atheisme? Quel sens a-t-il dans Ie monde contemporain? 

Repondront a ces questions des personnes pour qui I'athei"sme est une donnee 
pn!sente dans leurs recherches metaphysiques. Y repondront egalement des theolo
giens catholiques, des historiens de I'Eglise et des philosophes. Ainsi, Andrzej Os~ka 
evoque les etapes de sa vie spirituelle qui l'ont demarque du monde de l'enfance 
croyante, tout en Ie laissant ouvert au probleme e Dieu. Marian Przel~ki presente 
un genre d'athei"sme dont Ie point de depart est la defense du rationalisme, Waclaw 
Hryniewicz OMI scrute la signification du silence de Dieu, Jan Kracik: trace une 
esquisse historique de la position de I'Eglise sur l'atheisme, tandis qu'Elibieta 
Wolicka s'interroge sur les bienfaits qu'en retire Ie chretien. Par c~ntre, Ie point de 
depart des re(lexions de Janusz Marciniak en est I'experience dans l'art, pour 
Ireneusz Zieminski, l'interrogation se porte sur les rapports entre l'atheisme et Ie 
probleme de la liberte humaine. Une autre question vient sous la plume de l'abbe 
Tomasz W~c!awski: I'atheisme serait-il pas Ie frere jumeau de la foi? question qui Ie 
mene a emettre Ie voeu d'une reforme en profondeur de la theologie. 

La seconde partie de cahier comprend un essai de Bartlomiej Dobroczyilski, qui 
represente une analyse critique des controverses suscitees par Ie phenomene du New 
Age en Pologne. Un autre courant en vogue dans Ie culture contemporaine est Ie 
postmodernisme, analyse par Anthony Quinton. 

Au chapitre Evenements, hommes et livres, les recensions suivantes ont ete faites : 
Leszek Kolakowski: God owes us nothing, par Eli;bieta Wolicka et Pawel Lisicki; 
Giovanni Reale, L 'histoire de la philosophie antitJue, par Dobrochna Dembiils
ka-Siury; Henry Dumery, Le probleme de Dieu en philosophie de la religion, par 
Agnieszka Kijewska; Jean-Paul Roux, Le sang par Zbigniew Pasek. Correspondances: 
Joanna Petry Mroczkowska (Etats-Unis), Ludmila Grygiel (I talie) , Czeslaw Porybski 
(Suisse), Tadeusz Szubka (Etats-Unis), Janina Katz-Hewetson (Danemark). La revue 
des mensuels par Krystyna Czerni et un poeme de Paul C~lan completent ce cabier. 
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