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OD REDAKCJI 


Nie mozna myslec 0 przyszlosci chrzescijailstwa w Europie w oderwaniu 
od kultury europejskiej, od jej chrzeScijanskich korzeni i od jej a- czy 
antychrzescijariskiej ewolucji. Nie mozna myslec 0 przyszlosci Europy, jej 
kultury i pejzaiu duchowego w oderwaniu od chrzescijailskiej tradycji i ak
tualnych przemian chrzescijaristwa, zarowno w~dn~cia pewnych jego form, 
jak tez nowego dynamizmu. Oba wqtki ustawicznie przeplatajq s~ w tekstach 
zamieszczonych w numerze, a polqczonych pytaniem 0 formy przenikania 
chrzescijailstwa w Swiat kultury czy wrailiwosci duchowej dzisiejszego (a 
jeszcze bardziej ,jutrzejszego") czlowieka. 

Czy ludzie wierzqcy - jak sugeruje Sergiusz Awierincew w swej bardzo 
przenikliwej diagnozie sytuacji religii w Swiecie postoswieceniowym - powinni 
pozostawac w opozycji do wspolczesnego, naznaczonego relatywizmem "du
cha czasow"? Czy tez raczej - taki ton dominowal w redakcyjnej dyskusji nad 
tekstem Awierincewa - rolq chrzeScijan jest poszukiwanie okruchOw dobra 
wszt}dzie tam, gdzie sq one rozproszone? Jak w praktyce - Kosciola po
wszechnego i lokalnego Kosciola po/skiego - znaleic pWlkt rownowagi w tej 
dialektyce sprzeciwu i afirmacji? Namysl nad tymi problemami krzyzuje s~ 
z pytaniami postawionymi w innej dyskusji - podczas zorganizowanej przez 
warszawskq FWldacjt} "Po/ska w Europie" konferencji na temat istoty 
i przyszlosci Europy, sensu jej integracji. Przyszlosci tej nie mozna sobie 
wyobrazii: bez chrzescijailstwa oddychajqcego obydwoma plucami, zachodnim 
i wschodnim, odrodzonego w duchu II Soboru Watykariskiego. W tej debacie 
przeplataly sit} ze sobq refleksje wyplywajqce z wnt;trza etosu chrzescijan
skiego, jak tez z przywiqzania do tych wartosci europejskich, ktore z nim nie 
majq - rzeczywiScie lub pozomie - zadnego zwiqzku; rej1eksje bt}dqce w obu 
wypadkach wyrazem wsp61nej troski a przyszlosc naszego kontynentu. 

Dla katolikow (ale przeciez nie tylko dla nich) pWlktem odniesienia 
namyslu nad przyszlym ksztaltem chrzescijailstwa i kultury europejskiej jest 
mysl Jana Pawla II. Jego wizjt} Europy rekonstruuje gTWItowne studium 
Blandine Chelini-Pont. Dopeinieniem tego studium sq uwagi Leszka Kolakow
skiego pOSw~cone najnowszej ksiqzce Papieza. 

"Przekroczyc prog nadziei" to snop Swiatla nie tylko na dotkliwosci 
duchowe XX wieku, ale i na podstawowe problemy egzystencjalne czlowieka 
wierzqcego. Przejmujqce Swiadectwo takich wewnt}trznych rozterek i zmagari 
przynoszq listy Hanny Malewskiej do s. Teresy Landy - sq one nie tylko 
przyczynkiem do biografii wielkiej pisarki, ale i okazjq do zajrzenia w glqb 
dOSwiadczeri kaidego z nas. 
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PRZYSZLOSC 

CHRZESCIJANSTWA 


WEUROPIE 

(pR6BA ORIENTACJI)l 

"Nie jestem prorokiem, ani tez synem proroka" (Am 7,14), przeto 
rozwaZenie postawionej w tytule kwestiijest ella mnie zadaniem nielatwym. 
Nade wszystko chcialbym ustrzec si~ przed dwoma skrajnymi rodzajami 
glupoty: Scyll'l: optymizmu i Charybd'l: pesymizmu. 

Pesymizm nie przystoi chrzescijanom, poniewaZ doswiadczenie m6wi 
nam, Ze nasz Pan - na przek6r wszelkim ideologom czy wr~cz teologom 
"Smierci Boga" - jest "Bogiem :iywym" i "Bogiem zywych"; Ze 'mota 
piekielne S'l: zaiste bezsilne wobec spolecznosci trwaj'l:cej w wierze aZ do 
konca; wreszcie, Ze Opatrznosc r6wniez dzisiaj, jak zawsze zreszt'l:, wybiera 
drog~ najbardziej nieo czekiw an '1:, co wi~j - niepoj~t'l: zar6wno ella czlo
wieka, jak dla szatana. "Taktyka" Boza potrafi zaskakiwac znienacka; 
poucza nas 0 tym zar6wno historia, jak i nasze osobiste doswiadczenie. 
Czyz nie ten wlaSnie atrybut OpatrznoSci, drwi'l:cej z wszelkich rachub 
prognostyk6w, oddaj'l: zagadkowe slowa psalmisty 0 smiech u Boga 
z zamysl6w "kr616w ziemi"? "Smieje si~ Ten, kt6ry mieszka w niebie, Pan 
si~ z nich naigrawa" (ps 2, 4). 

Jdli uznac bezspomosc powyZszych stwierdzen, pesymizm pozbawiony 
jest sensu. PoniewaZ zaS wszystko inne jest w najwyZszym stopniu pro

1 PodstaWIl niniejszcgo szk:icu jest wyklad wygtoszony W jrolru niemieckim 30 maja 1993 
rolru, W dniu Zeslania Ducha Swi~tego, W alzackim zamlru Klingentbal w pohlim Strasburga, 
podczas scrninarium poSwi~nego losom chrze&cijaIistwa w lrulturze europejskiej . (przeklad 
z j~zyka rosyjsldego za: S. Awierincew, Buduszczeje chrlstianstwa w Jewropie, "Nowaja Jcwropa 
- La Nuova Europa. Miemunarodnoje obozrienlje lrultury i religii" nr 4, 1993, s. 17-28.) 
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blematyczne - optymizm jest klamstwem. Jak pisal niegdys Schiller, 
czlowiek skazany jest na bl~dzenie po manowcach, "dop6ki wierzy w zloty 
wiek, w kt6rym zatriumfuje dobro; dobro tymczasem toczy odwieczn~ 
wa1k~, w kt6rej przeciwnik nigdy mu nie ulegnie". 

Autentyczna nadzieja chrzescijanska rozumiana jako "cnota teologicz
na", opiewana przez Charles'a Peguy "ia deuxieme vertue", "nadzieja 
wbrew nadziei", jak pisal apostol Pawel (Rz 4, 18), jedyna, kt6ra jeszcze 
nikogo nie oszukala - nadzieja taka jest w samej swej istocie calkowicie 
obca zar6wno opt ymizm owi , jak pesymizmowi. ChrzeScijanin godzien tego 
miana potrafi z radoSci~ wyjsc na spotkanie niewiadomego, stan~c w ob
liczu krachu wszelkich ziemskich rachub, nie oczekuj~c od tego swiata 
zadnych gwarancji. Przyszlosc nadziei to cos calkiem innego niz przyszlosc 
futurolog6w. Mysli Boze, jak uczy nas Pismo, nie s~ naszymi myslami. 

Romantyczny poeta i mysiiciel, Novalis, m6gl niegdys opatrzyc sw6j 
znany esej tytulem Chrzescijanstwo czyli Europa (Christenheit, oder Euro
pa). Rzecz jasna, w roku 1799, u schylku stulecia Voltaire'a i Rousseau, po 
doswiadczeniach jakobinskiej polityki "dechrystianizacji", najokrutniejszej 
od czas6w Dioldecjana, tytul ten tchn~l juz staroswiecczyzn~, jak zreszt~ 
na romantyka przystalo. A mimo to wci~z midcil si~ jeszcze w granicach 
prawdopodobienstwa. Nie min~lo od tego czasu nawet stulecie, i oto gdzie 
znaleZlismy si~ dzisiaj? 

Archeeuropejska, wszecheuropejska idea "swiata chrzescijanskiego" 
(lac. christianitas, ang. christendom, niem. Christenheit, fro chretiente), 
obecna jak wiadomo juz w Pieini 0 Roiandzie, lduczowa kategoria zrodzo
na przez sredniowieczn~ formacj~ myslow~, wci~ jeszcze waz~ca we 
wczesnej fazie czas6w nowoZytnych, dla nas, wsp6lczesnych, stala si~ 
czyms odleglym i nierzeczywistym. 

Wyznawc6w chrzescijanstwa moma dzisiaj znaleZc na calym swiecie, na 
wszystkich kontynentach, w najbardziej egzotycznych zak~tkach globu, zas 
wiara naszych nowo ochrzczonych braci jest niekiedy Zywsza, bardziej 
autentyczna nii wiara ich wsp6lwyznawc6w w starej Europie. ChrzeS
cijanie Zyj~ dzisiaj wsz~zie, zazwyczaj jednak na prawach mniejszosci; 
calkiem cz~sto przy tym - mniejszosci zagrozonej, wystawionej na prze
moc. W starych miastach Europy tuz obok dostojnych gotyckich katedr 
wznosz~ si~ dzis dumnie gmachy niebosi~mych biurowc6w, a nierzadko 
- nowiutkie meczety. Na ulicach mojej rodzinnej Moskwy, prawoslawnej 
stolicy dawnych wiek6w, na tych samych ulicach, na kt6rych jeszcze nie 
tak dawno rozbrzmiewaly gromko dZwi~ki sowieckiej rzeczywistosci, moi
na dzisiaj uslyszec zawodzenia "Hare Kriszna"; w swiadomosci dzisiej
szych Moskwiczan zakorzenily si~ juz na tyle, ze pojawiaj~ si~ nawet 
w satyryczno-politycznych rymowankach. Spadkobiercy nieprzeliczonych 
pokolen chrzeScijanskich przodk6w, pozostaj~c nominalnymi chrzescijana
mi przyznaj~cymi si~ do tego lub innego wyznania czy przeciwnie - okres
laj~c si~ jako agnostycy lub ateisci, w rzeczywistosci z r6wnym zapalem 
oddaj~ si~ kultowi skrajnie zsekularyzowanego "Ducha Czasu", kt6rego 
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naczelnymi wartosciami s~ efficiency, fitness i powszechny pennisywizm, 
zaS namiastk~ tajemnicy - astrologia czy cos w tym rodzaju. lub tez, 
znui:eni sekularyzmem, zwracaj~ si~ ku jakiejs "egzotycznej" religii (coraz 
cz~ciej jest ni~ islam), nie wspominaj~c juz 0 demonach mlodziezowej 
"subkultury", jak na przyklad tzw. New Age. 

Tarn zaS, gdzie stykamy si~ z autentycznym, Zywym i tw6rczym 
chrzescijanstwem, okazuje si~, ze coraz rzadziej bywa ono depozytem 
przejmowanym od rodzic6w, uwarunkowanym tradycj~ rodzinnll czy 
chocby przynalei:nosci~ narodowll. Wystarczy przywolac tytulem przy
kladu nazwiska kilku wybitnych tworcow kultury katolickiej naszego 
stulecia, by zauwazyc, if! odsetek ludzi "nawroconych" na katolicyzm, 
tych, ktorzy "przyszli" do Kosciola z zewn~trz, jest uderzaj~co wysoki. 
Przodkowie Gilberta K. Chestertona byli purytanami - nieprzejednanymi 
przeciwnikami KOScioia katolickiego. Jacques Maritain urodzil si~ w rodzi
nie hugenotow, zas jego zona Raisa byla ukrainskll Zydowk~. Ze starego 
rodu hugenotow osiadlego w Niemczech (rodu, ktory dal Rosji admirala 
Franza Leforta, bliskiego wspolpracownika cara Piotra I) pochodzila 
Gertruda von Le Fort, ktorej tworczosc moma uznac za niemiecki od
powiednik liryki religijnej Paula Oaude1a. Kardynal Jean-Marie Lustiger 
jest z pochodzenia polskim Zydem. JeSli zas idzie 0 czolowych przed
stawicieli mysli prawoslawnej naszego stulecia, ograniczmy si~ do przywo
lania postaci Oliviera Clementa, wywodz~cego si~ z rodu hugenotow, 
wychowanego w ateistycznej rodzinie, do chrzeScijanstwa zas przywiedzio
nego dzi~ki kontaktom z prawoslawnymi kr~gami rosyjskiej emigracji. 

I oto znowu aktualna staje si~ mysl z czasow Tertuliana: "Ludzie nie 
rodz~ si~, lecz staj~ chrzescijanami" ("Fiunt, non nascuntur Christiant')o 
Coraz cz~sciej mamy do czynienia z odwroceniem tradycyjnych rol: chrzeS
cijanom tzw. "Trzeciego Swiata" nie jest bynajmniej obca idea podj~cia 
misji w Europie (podobnie jak u nas pochodzllcy z i:ydowskiej rodziny 
O. Aleksander Mien misjonarzowal na ziemi, ktora niegdys zwana byla 
"Swi~t~ Rusill"). Zaloi:my nawet, i:e nasz~ umilowan~ Europ~ moma by 
jeszcze w jakims kontekscie nazwac "pierworodn~ c6r~ Kosciola" Oak 
niegdys okreslala si~ Francja), pomijaj~c juz nawet fakt, ze gdyby trak
towaC kwesti~ "starszenstwa" doslownie, to nalezaloby wspomniec cho
ciazby 0 chrzescijanstwie koptyjskim czy syryjskim. Nie 0 to tu jednak 
idzie. Mimowiednie natomiast narzuca si~ w tym kontekscie otrzeZwiaj~ca 
refleksja, jak c~sto w historii biblijnej miano pierworodnego odbierane 
bylo jednemu i z woli Boga przekazywane drugiemu; przypomina si~ 
rowniez niezbyt chlubna postawa starszego brata z przypowieSci 0 synu 
marnotrawnym. Jaki:e aktualnie brzmi dzisiaj napominanie sw. Jana 
Chrzcicie1a: "Nie myslcie, ze mozecie sobie mowic: »Abraharna mamy za 
ojca«, bo powiadarn warn, ze z tych karnieni moi:e Bog wzbudzic dzieci 
Abraharna" (Mt 3, 9). Mnie sarnemu wypada tu przyznac, ze pod wzg1~
dem emocjonalnym do konca i:ycia pozostan~ - w zgodzie z inteligenck~ 
tradycj~, w ktorej wyroslem - kims w rodzaju "eUI;opejskicgo szowinisty". 
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Nawet tak zagorzaly slawianofil jak Chomiakow nazywal Europv "krain'l 
swivtych cudow". Przypomnijmy sobie, co u Oostojewskiego mowi Wier
silow: ,,0, Rosjanie kochaj'l te stare, cudze kamienie, te osobliwosci 
starego swiata Bozego, te okruchy dawnych Swivtych dziwow."2 Oarujmy 
sobie dalsze cytaty. Coijcdnak pocz'lC - gdy idzie 0 sprawy dla tego swiata 
najwainiejsze, liczyc siv winien glos sumienia, nie zas glos uczucia. ChrzeS
cijanskie pierwor6dztwo Europy jest dzisiaj bardziej problematyczne nii 
kicdykolwiek. 

W jakims sensie moma by stwierdzic, ie powr6cily czasy Listu do 
Diogneta, niezwyklego poslania z epoki wczesnochrzeScijanskiej (II wiek), 
w ktorym napotykamy takie oto slowa: "ChrzeScijanie nie roini'l siv od 
innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani jvzykiem, ani strojem ( ... ) 
Mieszkaj'l kaidy we wlasnej ojczymie, lecz niby obcy przybysze. Pode
jmuj~ wszystkie obowiClZki jak obywatele i znOSZ'l wszystkie civiary jak 
cudzoziemcy. KaZda ziemia obca jest im ojczyzn'l i kaida ojczyzna ziemi~ 
ObC'l."3 Slowa te napisane zostaly jeszcze przed uksztahowaniem siv 
sredniowiecznego systemu instytucjonainego, ktory po:lniejsze pokolenia 
i stulecia traktowaly jui w kategoriach oczywistoSci - a zatem przed 
narodzinami "swiata chrzescijanskiego". Ozis mowu, jak wowczas, mamy 
do czynienia z chrzeScijanstwem bez "swiata chrzescij an skiego " , z wiar'l 
bez zewnvtrznych jej zabezpieczen, ze swiatem, w ktorym nic nie jest samo 
przez si~ zrozumiale. 

Jednego z najbardziej skrajnych wariantow tej sytuacji doswiadczyli 
wierz'lcy w bolszewickiej Rosji. Wszystkie, absolutnie wszystkie skladniki 
chrzeScijanskiej tradycji i kultury, ktore moma bylo unicestwic, niszczone 
byly w sposob calkowicie bezceremonialny, planowy i z ogromnym roz
machem; przetrwac moglajedynie pozostawiona samej sobie "naga wiara". 
Jakie wymowna jest taka wiara, trwaj~ca wbrew wszystkiemu wy1'lCZllie 
sw~ wewnvtrzn~ moc~, pozbawiona ostatniej pi~zi ziemi, gdy ognistym 
jvzykom Oucha Swivtego pozostaje zaledwie skrawek przestrzeni ponad 
glowami wiemych! Jak mowi antyczny poeta: "Omnia possideat, non 
possidet area MinoS."4 Ozis, gdy czas przdladowan siv skonczyl, grozi nam 
niebezpieczenstwo z przeciwnego bieguna - jakiejs nieudolnej stylizacji na 
prawoslawny establishment z okresu poinego caryzmu; niestosownosc tej 
parodii przypomina nam 0 prawdzie, ktora zostala okupiona zbyt drogo, 
by moma bylo teraz 0 niej zapomniec. Jestem przekonany, ie doswiad
czenie "sytuacji granicznej" naszej wiary w epoce leninowsko--stalinowskiej 
okaie si~ jeszcze przydatne w przyszlosci, i to bynajmniej nie tylko dla 
Rosjan. Ksi'li~ tego swiata, ktorego oblicze apokaliptycznej Bestii dane 
nam bylo ujrzee bez Zadnej maski, dziala rowniei dzisiaj; istota jego 

• Cyt. za: F. Dostojewski, Mlodzlk, przet. M. Bogdaniowa i K . Bleszyoski, t. 2, Wanzawa 
1956, s. 134. 

J Cyt. w tlumaczcniu A. Swidcrk6wny za: Pierwsi Swiadkowle. WybOr najatarazych pism 
chrzeicljalaskich (sma ,,OJcowie Zywi" t. VllJ), opr. M . Starowieyski, Krak6w 1988, s. 364. 

• Owidiusz, M~tamorfozy, Vll, 188 (w tlumaczcniu B. Kicioslriego: .. [Minos] rna ziemi~, lecz 
powietrza Die wzilll w posiadanie") . 
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aktywnosci nie zaleZy ani od uwarunkowan geograficznych, ani tez od 
epoki; zmienia jedynie metody dzialania - eel pozostaje wci,!z ten sam. 

Nie chcialbym, by moje uwagi odczytane zostaly w duchu jakiejs 
pseudoeschatologicznej paniki, z ktor,! tak czysto moma siy zetkn'!c 
w lcrygach "integrystycznych" czy wr~cz sekciarskich. Byloby jednak 
niepowetowan,! strat'!, gdyby etyka sprzeciwu - pokojowego, lecz nie
przejednanego - wypracowana w czasach oporu wobec totalitamych 
reZimow, zostala zatracona przez chrzescijanstwo dnia jutrzejszego. Sprze
ciw pozostaje bowiem w kai:dej sytuacji chrzescijanskim imperatywem, 
chrzescijansk'! norm,! i;yciow'!; sprzeciw wobec ksi~a tego swiata - row
niez wtedy, gdy jedynie powierzchownie alba nawet wcale nie wi'!ze siy on 
ze sfer,! polityki. "Nie upodabniajcie si~ do tego swiata" - nauczal apostol 
Pawel (Rz 12, 2); nasza dusza, nasz duch nie powinny bezwolnie ulegac 
"duchowi czasu", doramemu i przejsciowemu stanowi rzeczywistosci. Owa 
uleglosc, zwana przez nas konformizmem, jest dla chrzeScijanina czyms 
absolutnie niedopuszczalnym; po lacinie slowa Apostola brzmi,!: "nolite 
conformarir' lezeli innych prawd duchowych niejesteSmY juz w stanie 
zobaczyc w pelnym swietle, tak bezposrednio, jak postrzegali je nasi 
przodkowie w klasycznej epoce "swiata chrzeScijanskiego", ta jedna jawi 
si~ nam tak wyraziscie jak w czasach pierwszych chrzeScijan, w epoce 
"pierwotnej milosci" CAp 2, 4), jawila si~ tylko wybranym; chrzeScijanstwo 
konformistyczne to nic inn ego jak logiczny absurd, contradictio in adiecto. 
Nieprzypadkowo nasz Pan jest "znakiem, ktoremu sprzeciwiac si~ b¢,!" 
(Lk 2, 34). Konformizm polityczny jest zaledwie jedn,! z postaci zla; 0 wiele 
bardziej niebezpieczny moze byc w danym czasie i w konkretnych okolicz
nosciach konformizm stylu i;ycia, konformizm mody, konformizm "ducha 
czasu". ChrzeScijanin, lctory nie jest przygotowany na to, iz ludzie b~d,! 
z niego szydzic, Ze i;yje inaczej niz dzieci tego swiata, niz wymaga tego 
"nowoczesny smak" - nie zasluguje na miano chrzescijanina. 

leszcze raz chcialbym si~ tu wyrainie zastrzec; nie kieruje mn,! ani 
irracjonalna zarliwosc wspolczesnych zelotow - tylez egzaltowanych, co 
nieludzkich - ani uczucie sympatii wobec faryzeizmu, ktory podobnie jak 
w czasach Chrystusa, gotow jest takze dzisiaj wkladac na barki wiernych 
"ciyzary nie do uniesienia", ani tez sentyment do minionych sytuacji 
historycznych. Winnismy unikac wszelkich niepotrzebnych konfliktow ze 
wspolczesn'! rzeczywistosci,!, w ktorej z woli Boga przyszlo nam i;yc. Nie 
zglaszam jakichs fundamentalnych zastrzezen do idei katolickiego aggior
namento, nawet jdli w detalach jej realizacji z zalem konstatuN cos, co 
wydaje mi si~ nieporozumieniem. Co si~ zas tyczy prawoslawia, zwlaszcza 
prawoslawia rosyjskiego, wbrew opinii wielu moich przyjaciol, wbrew 
mojemu wlasnemu, niepoprawnie konserwatywnemu "smakowi", nie mog~ 
nie dostrzegac nieuchronnosci wielu zmian i pozostaje mi jedynie Zywic 
nadziej~, ze zostan,! one rozumnie wprowadzone w i;ycie, tak, by przynios
10 to jak najmniej strat i jak najwi~cej korzysci. "Odnowiciele" epoki 
wczesnosowieckiej na dlugo zdyskredytowali u nas ~szelk,! dyskusj~ 0 po
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trzebie odnowy; z tego jednak, iz przywoocy ruchu "odnowicie1stwa" 
- bynajmniej nie wszyscy pod~ajltcy za nimi wiemi, a wlasnie przywodcy 
- skompromitowali si~ kolaboracjlt z ateistycznlt wladzlt i jawnlt zdradlt 
wobec prawowitej hierarchii, nawet z tego, Ze inicjowane przez nich 
refonny byly najcz~sciej sprzeczne z kanonami, zdrowym rozsltdkiem 
i dobrym smakiem, nie wynika wcale, jakoby w ogole nie istnialy pro
blemy, ktore usilowano wowczas rozwiltZac w niesprzyjajltcym czasie 
i w nieodpowiedni sposob. Jak wszystko, co :i:yje, rowniez rzeczywistosc 
koscielna zmieniala si~ w swych zewn~trznych fonnach w przeciltgu calej 
historii chrzeScijanstwa. Jesli jednak chrzescijanstwo, dochowujltc wiemos
ci trzeZwemu realizmowi, tak znamiennemu juz dla apostola Pawla, moZe 
i powinno liczyc si~ z rzeczywistoscilt czas6w, tojego obowiltZkiem 
jest rownoczesnie sprzeciw wobec "ducha czasu", a wi~ wobec ideo
logicznych iluzji, ktore na owej rzeczywistoSci paso:i:ytujlt. OdroZnienie 
jednego od drugiego nie jest wcale latwe, ale jest konieczne. Granica pomi~zy 
rzeczywistoScilt danego czasu a tym, jak ow czas sam siebie tlumaczy 
i uzasadnia, jak pragnlt1by sam siebie postrzegae - to granica, ktorej nie moZe 
przekr0czy6 zadne zdrowe aggioT7UJJ'YU!nto, Zadne uprawnione "odnowiciel
stwo". ,jezus Otrystus wczoraj i dzis, ten sam takZe na wieki" (Hbr 13, 8). 
Uwarunkowania podlegajlt zmianom i nalciy to dostrzegae, by glosic wieczys
tlt Dobrlt Nowin~ rea1nym, a nie wydumanym ludziom. W zadnych jednak 
okolicznoSciach "duch czasu" nie moZe stac si~ ostatecznlt instancjlt dla 
chrzeScijanskiego nauczania i chrzeScijariskiego sumienia. 

Ow "duch czasu" ujawnia si~, jak to ujltl kardynal Paul Poupard, jako 
absolutny relatywizm, kt6ry "got6w jest zaakceptowac wszystko, pr6cz 
prawdy absolutnej"s. Jednym z jego przejaw6w jest tzw. "rewolucja 
seksualna", od dawna juz funkcjonujltca bynajmniej nie tylko "pennisyw
nie", ale rowniez agresywnie, rozp~tujltca moralny terror, kt6ry przerosnie 
zapewne wszelkie koszmary hipokryzji, faryzeuszostwa i "pruderii" minio
nych czas6w, zgodnie z regu1lt gloszltClt, Ze terror rewolucyjny jest bardziej 
efektywny niz terror starego renmu. W sytuacji zachowania "taktu" 
i pokojowego nastawienia swych nosicieli autentyczna etyka chrzeScijan
ska nieuchronnie staje si~ wyzwaniem dla mentalnosci triumfujltcej i prag
nltcej zmusic wszystkich do bezwarunkowej kapitulacji. 

Ziemskie, doczesne, instytucjonalne "gwarancje", za pomoclt kt6rych 
system "chrzescijanskiego swiata", "chrzeScijanskiej spolecznosci", "chrze
scijanskiego panstwa" staral si~ zabezpieczyc wartosci naszej wiary, zostaly 
bezpowrotnie utracone. Z mysllt 0 przewidywalnej przyszlosci wszyscy 
winnismy gl~boko si~ pochylic nad slowami Listu do Hebrajczyk6w: "Nie 
mamy tutaj trwalego miasta, ale szukamy tego, kt6re rna przyjsc" (Hbr 13, 
14). 

, P . Poupard, ChrzeScljaiJsrwo I kultura w Europle (wystlijJienie na synodzie biskupow 
w styczniu 1991 roku); przeklad rosyjski w: "Nowaja Jewropa" Dr 1, s. 21. Charles Pc':guy pisal 
swego czasu: "Dueh czasu polega na tym, by samemu Die wierzyc, ai.eby Die urazic oponenta, 
kt6ry r6wniez w Die Die wierzy." 
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Wszelkie uogolnienia slj" rzecz jasna, ryzykowne. Dzi~ki Bogu, tu 
i owdzie w Europie zachowaly si~ jeszcze oazy, ktore nadal uwzgl¢niajlj, 
w Swym Zyciu bezcennlj, spuscizn~ tradycyjnych fonn duchowosci. Powin
nismy ceni6 i w rniar~ momwoSci chronic owe oazy; moi:e jeszcze nasi 
prawnukowie znajdlj, w nich napomnienie i pocieszenie dla swoich serc. To 
jednak zaledwie okruchy dawnego "chrzescijanskiego swiata". Czyz zresz
t~ wspolczesnosc i "duch czasu" ze wszystkirni swoirni akcesoriami s~ 
w stanie odnaleze drog~ do tych zak~tkow? Dla heroicznego katolicyzmu 
Polakow quasi--demokratyczna pennisywnosc okazuje si~ wrogiem bodaj 
czy nie grozruejszym anize1i wczorajsza ideologia komunistyczna i sowiec
ka okupacja. Tak czy inaczej, oazy slj, tylko oazarni poSroo bezkresnej 
pustyni; ta zaS wcilj,:i si~ rozrasta, jak to w swoim czasie przewidywal 
Nietzsche. To jednak wlasnie na pustyni, nie gdzie indziej, wzywal prorok 
Izajasz do gotowania drogi Panu. Chwala tyrn, ktorzy posrod pustyni 
naszych dni potrafilj, oca1ic cos z ducha pustelnikow, Ojc6w Pustynil 0 ile 
mi wiadomo, tak wlasnie pojmuje swoje poslannictwo paryska Com
munaute de Jerusalem - stanlj,c twarz~ w twarz wobec pustyni w samyrn 
sercu wspolczesnej swiatowej metropolii. 

Jei:eli taka b¢zie wola Boza, z trudu nowych Ojcow Pustyni narodzi si~ 
nowy "swiat chrzescijanski". B¢zie on jednak czyrns calkiem nowym, 
nieznanyrn; nasz Pan bowiem "nie lubi si~ powtarzac" - On "czyni 
wszystko nowe" (Ap 21; 5). W najblizszej jednak przyszlosci, na ile moje 
krotkowzroczne spojrzenie pozwala mi jeszcze rozroZnic kontury przed
miotow, dostrzegam jedynie dalsze nawarstwianie si~ logicznych konsek
wencji "sytuacji pustyni" - inaczej mowi~, sytuacji chrzeScijanstwa bez 
"swiata chrzeScijanskiego". 

Trzeba sobie jasno uswiadomic, co jest dzisiaj skrajnie antagonistycz
nyrn przeciwienstwem naszej wiary. Ateizm starej daty, poszukuj~cy nau
kowych czy pseudonaukowych uzasadnien, dawno juz utracil swoj~ zjad
liwosc. Dzisiaj jest juz w agonii, a przyszlosc moi:e mu zadac ostateczny 
cios. "Wewn~trzne doswiadczenie" ateizmu, tak drobiazgowo roztrz~sane 
przez teologow i fIlozofow religii XX wieku - przypomnijmy chocby 
oksyrnoroniczny mitologem Leopolda Zieglera: " Theos Atheos" ("Bezboz
ny Bog") - wilj,:i:e si~ z kr~giem zagadnien juz w zasadzie rozwictzaIlych; 
je:i:eli kiedykolwiek posiadalo ono samoistnlj, trese, w co osobiScie osmielam 
si~ powlj,tpiewac, treSc ta zostala juz nalezycie przetrawiona i zweryfikowa
na przez mysl chrzeScijansklj,. Krach ateistycznej idei nie moi:e byc jednak, 
niestety, okazjlj, do radosnego swi~towania zwyci~stwa wierzlj,cych. 0 ilez 
bardziej naiwne, prostoduszne i szczere byly czasy, w ktorych idea Boga 
nawet dla ateisty byla na tyle istotna, i:e zdystansowanie si~ od niej 
wyrnagalo fonnaInego, teoretycznie podbudowanego jej zaprzeczenia. 
Tamte czasy jednak juz nie powrOClj,. Skrajny relatywizm i pragmatyzm 
w pollj,czeniu z holdowaniem "modnemu stylowi Zycia" rodZlj, specyficzny 
stan duszy, wobec ktorego pytanie 0 istnienie Boga, pozbawione moZliwo
Sci jednoznacznie negatywnej odpowiedzi, traci - pcx:Iobnie jak inne "kwes
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tie ostateczne" - jakikolwiek sens. W swietle fenomenologii ludzkich typow 
jest to perspektywa 0 wiele bardziej przerazaj~ca anizeli ateizm. 

Nowej postaci zla chrzescijanstwo przyszlosci winno przeciwstawie 
twardll, bezkompromisow,!, otrzeZwiaj~,! powag~. Aby uporae si~ z tym 
wyzwaniem, nie potrzebuje ono jawie si~ ani jako specjalnie "konser
watywne", ani tez jako specjalnie "liberaIne" i "progresywne"; musi bye 
jedynie (latwo powiedziee!) -przekonywaj'!ce. Inna sprawa, ze zawsze b¢,! 
istniee teologowie stosunkowo "konserwatywni" i stosunkowo "liberaIni"; 
jednaki:e na poziomie s tat u sui d e i zarowno teologiczny konserwatyzm, 
jak i nieuchronnie towarzysz~cy mu teologiczny liberaIizm skazane s~ 
w znacznej mierze na utrat~ swego znaczenia. Rzecz bowiem w tym, ze obie 
te tendencje byly w istotnynl stopniu warunkowane przez proces stop
niowego rozpadu starego "swiata chrzeScijanskiego"; konserwatyzm usilo
wal ocaIie rozsypuj~ si~ wi~zi, zas teologia liberalna odwrotnie - doma
gala si~ wyzwolenia z sieci owych powi~zan indywidualnego uczucia 
religijnego. lest rzecz'! calkiem oczywist~, i:e w "swieckim Panstwie", 
Secular City Harveya Coxa, konserwatyzmowi nie pozostalo jui: nic do 
ocalania, zas teologia liberalna nie musi juz niczego wyzwalae; pierwszemu 
grozi degradacja do poziomu beznadziejnej nostalgii, drugiej zaS - do 
poziomu gestu i frazy. 

"Przyszlose" to przychodz~ce na swiat pokolenia. ChrzeScijanstwo 
powinno bye dla nich czyms przekonywaj,!cym. Dobrze byloby w tym 
kontekscie miee na uwadze zalecenie sformulowane niegdys przez T.S. 
Eliota: mlodym ludziom, kt6rym na czymkolwiek zalezy, jest nie tylko 
uczciwiej, ale i rozs,!dniej z praktycznego punktu widzenia, ukazywae 
chrzescijanstwo jako wiar~ w najwyZszym stopniu wym agaj ~c~. To 
wszystko bowiem, co ponad miar~ wygodne i uladzone, budzi w nich 
uzasadnion,! odra~. 

Aby pozostae sob,!, chrzeScijanstwo musi zachowae jak najscislejszy 
dystans wobec wszelakich, pozostaj,!cych poza nim samym idei, w pierw
szym rz~zie idei nacjonaIistycznych. To nie tylko wymog ducha, ale 
rowniez wymog reaIizmu, jako i:e chrzescijanstwo b¢zie si~ stawae coraz 
bardziej wiar~ chrzescijan, nie zaS wiar~ "narodow chrzescijanskich". To 
prawda, i:e doswiadczamy dzisiaj w postkomunistycznej Europie Wschod
niej katastrofaInej eksplozji nacjonalizmu, posroo innych nieszc~sc roz
palaj~cej rowniez zarzewia konfliktow wyznaniowych, jak to rna miejsce 
w przypadku Serbow i Chorwatow. Pozostaje nadzieja, i:e ow wybuch 
- wywolany w oczywisty sposob przejSciowym stanem tzw. "proi:ni ideo
logicznej" i pozbawiony gl~bszych uwarunkowan - okaZe si~ zjawiskiem 
krotkotrwalym. Poiniej zas nast~i nieuchronna reakcja: wszystko, co 
kompromituje si~ flirtem z nacjonalistyczn~ histeri,!, Sci~ga na siebie odium 
tej samej pogardy, ktor~ okazujemy dzisiaj serwilistycznym sojusznikom 
wczorajszego totalitaryzmu. Tak czy inaczej, jest spraw~ bezdyskusyjn~, ze 
podporz~kowanie zewn~trznym celom wypacza istot~ chrzeScijanskiego 
kerygmatu. W Kazaniu na Gorze zostalismy wezwani do szukania Kroles
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twa Boi:ego i jego prawdy; wszystko inne - dobrobyt naszej ziemskiej 
ojczyzny, calej Europy, calej cywilizacji - winno nam, wedle obietnicy 
Chrystusa, zostae "dodane", a wi~c stanowie nastypstwo, nie zas eel 
ostateczny naszych dlli:en. 

Wolno przypuszczae, wolno miee nadziej~, ze przyszle pokolenia b¢::j, 
pytae nie 0 chrzescijanstwo "narodowe" (czy przeciwnie - "liberalne"), 
lecz 0 chrzescijanstwo chrzeScijanskie. Jest zatem bardzo prawdopo
dobne, ze b¢::j, one szukae przede wszystkim KoSciola Chrystusowego, 
Swi~tego i Jedynego, a nie "konfesyjnej tOZsamosci" jako takiej. Wspo
mnialem powyi:ej, i:e zarowno wiara chrzescijanska, jak i jej konkretne 
formy coraz rzadziej przejmowane s::j, na drodze dziedziczenia, wraz 
"z mlekiem matki". Dla chrzeScijanskiej k u It u r y w najszerszym rozumie
niu fakt ten moze bye bez w::j,tpienia zrodlem zatroskania; neofita musi 
sztucznie, bl::j,dz::j,c po manowcach "bezguscia", ksztaltowaC w sobie nawy
ki, ktore w dawniejszych pokoleniach przejawialy szlachetn::j, naturalnosc 
przyrodzonego instynktu. Jednaki:e dla swiatowego zblizenia, a dalby Bog 
- rowniez dla ponownego zjednoczenia si~ ludzi tytuluj::j,cych si~ Chrys
tusowym imieniem - sytuacja taka stwarza now::j, szans~. Razem z wiar::j, 
dziedziczon::j, po przodkach przejmowano taki:e stare, mi¢zykonfesyjne 
urazy i uprzedzenia, wraz z tradycyjn::j, kultur::j, religijn::j, - jej ekskluzyw
nose. Tymczasem dla czlowieka, ktory posrod rozrastaj::j,eej si~ pustyni 
nadchodz::j,cych dni, w promi i w stanie niewazkoSci wywolanym totalnym 
relatywizmem wybierze Chrystusa w sposob calkowicie wolny, malo waine 
b¢::j, stare, przedawnione rachunki wystawiane sobie wzajemnie przez 
poszczegolne wyznania chrzeScijanskie. 

Trzeba sobie jednak przy tym jasno uswiadomie, ze jakakolwiek 
autentyczna synteza konfesyjnie zromicowallych typow chrzescijanskiej 
kultury religijnej b¢zie dla przyszlych pokolen zadaniem ogromnie trud
nym, wymagaj::j,cyrn mozolnej pracy. Nie zamierzam, bron Boze, wy
brzydzae na powielane masowo kopie wci::j,z tych samych, dwoch czy trzech 
najbardziej populamych ikon Kosciola prawoslawnego, na ktore tak 
cz~sto moma si~ dzis natkn::j,e w obeej dla nich przestrzeni katolickich, 
a niekiedy rowniez anglikanskich swi::j,tyn. Zjawiska tego rodzaju nie 
przyblizaj::j, nas jednak w zadnej mierze do istotnego rozwi::j,zania. 

Czytelnika niniejszych uwag moze uderzye fakt, i:e zamiast pisae 
o rozbiemosciach religijnych d 0 k try n, skupiam si~ na odmiennosciach 
religijnych k u I t u r. Niech rni Bog wybaczy, jezeli bl::j,d~, ale ja naprawd~ 
dostrzegam kwestie d u c how 0 rozdzielaj::j,ee dzisiejszych prawoslawnych 
i dzisiejszych katolikow nie w "Filioque", nie w dogmacie 0 Niepokalanyrn 
Pocz~ciu, ani tez w sporze 0 precyzyjne okreslenie momentu Przeistoczenia; 
raczej juz w sferze tego, co o. Pawel Florenski nazywal "prawoslawnyrn 
smakiem". Sposrod wszystkich prawoslawnych krytykow katolicyzmu, 
jakich dane rni bylo spotkae na swojej drodze, najbardziej otwartym 
i gl~bokim byl wlasnie on - art y s t a (w sensie talentu, powolania i typu 
duchowosci), wybitny ikonograf i teolog ikony. :ro, co mowil, bylo 
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gl~boko przemyslane. Za kai:dym jego slowem stala zarliwose artysty 
zabiegajll:cego 0 czystose stylu, dla ktorego eklektyzm jest czyms od
rai:ajll,Cym; tworczoscjako taka nie moZe bye bowiem tolerancyjna. Dywer
gencja kultur dokonuje si~, rzecz jasna, rowniez poza obr~bem sfery czysto 
artystycznej; zawsze jednak idzie 0 "smak", nawyki zachowan, takt ducho
wy, gest, rytm i tempo -przede wszystkim, co zrozumiale, w rzeczywistoSci 
swill:tynno-liturgicznej, ale rowniez w :iyciu codziennym. Pami~tam dobrze, 
jak moja rosyjska, dui:o starsza ode' mnie znajoma, przez cale :iycie 
niezlornnie dochowujll:ca wiemosci prawoslawiu zarowno w swoim sercu, 
jak i na zewnll:trz, zachowujll,Ca w pamirrci obrazy prawoslawnych mnichow 
i mniszek dawnego ustawu, wypytywala mnie po moim pierwszym wyjez
dzie do Rzymu 0 katolickie zakonnice; czy tez zachowujll: one naleZytll: 
powolnosc w ruchach i spokoj w wypowiadaniu kaZdego slowa? A ja 
przebll:kiwalem cos 0 romicach pomi~zy regulami :iycia kontemplacyj
nego i aktywnego, wyobraZajll:c sobie, co by to bylo, gdyby zakonnica 
otoczona gromadll: rozbrykanych dzieci usilowala mowie glosem stosownie 
wyciszonym, inna laS, opiekujll:ca si~ chorymi, postanowila poruszaC si~ 
z naleZytll: powsciWiwoscill:... Oczywiscie, rowniez prawoslawie mialo 
swojll: matk~ Mari~ - ale nie przypadkiem tak szokowala ona swych 
wspolbraci w wierze nawet w srodowisku paryskiej diaspory, w ktorym 
prawoslawie nie odznaczalo si~ juz przeciez szczegolnie "bytowym" chara
kterem. Z drugiej strony, w Kosciele katolickim Sll: przeciez benedyktyni, 
ktorzy, jak sll:dz~, przypadliby mojej przyjaciolce do gustu; nie oni jednak 
decydujll: 0 obliczu calego katolicyZlDU. W opinii prawoslawnych Watykan 
jest zanadto panstwem; z perspektywy katolickiej natomiast nasze ducho
wienstwo zbyt latwo godzi si~ na pelnienie roli dekoracyjnego dodatku do 
panstwa. Oto co dzis wprawia nas w zaklopotanie, razi, dzieli - nie zas 
rozbiemoSci doktrynalne, skatalogowane niegdys przez bizantyJiskich po
lemistow. 

Jakies wyobrai:enie 0 przyszlej syntezie dajll: dzisiaj tylko nieliczne, 
calkiem wyjll:tkowe wspolnoty, jak na przyklad benedyktyJiskie opactwo 
Chevetogne w Belgii, w ktorym z zamilowaniem kultywuje si~ dziedzictwo 
prawoslawnej liturgii i wschodniej ascezy. Katoliccy pielgrzymi z Belgii, 
z Francji, z Niemiec dowiadujll: si~ od benedyktynow z Chevetogne 
o skarbach wschodniego chrzeSeijanstwa; jak zdll::iylem zauwa:iye, najwi~k
sze zainteresowanie przejawia w tym wzgl~zie mlodzieZ. Znamienne, Ze 
opactwo, jui; dawniej powierzajlj,ce dekoracj~ swej swill:tyni prawoslawnyrn 
artystom z Grecji czy z rosyjskiej diaspory, zlecilo niedawno ozdobienie 
swych Seian o. Zenonowi, mnichowi i malarzowi, cieszll,Cemu si~ w dzisiej
szej Rosji zasluzonym powai:aniem. Chevetogne to jednak tylko samotna 
wysepka na oceanie. 

Zadanie stworzenia syntezy jest niezwylde trudne; rozumny chrzes
cijanin musi odczuwaC l~k przed wszechogarniajll:Cll: eklektyczn~ynk.retycz
nll: magmll:, grozll:Cll: unicestwieniem i tak jui: nadwll:tlonego pocZllcia du
chowego stylu i smaku. Rozwill:zanie tego zadania przyniosloby jednak 
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nadziej~ na 0 wiele latwiejsze uporanie si~ z innymi iyciowymi problem ami 
swiatowego chrzeScijanstwa. Chrze&cijanskiemu Zachodowi pilniejest dzi
siaj potrzebne prawoslawne poczucie tajemnicy, "bojaini Boi:ej", ontologi
cznego dystansu pomi¢zy Stworc~ a stworzeniem; potrzebuje on prawo
slawnej pomocy w walce z erozj~ poczucia grzechu - inaczej bowiem te 
srodowiska synow i c6rek Zachodu, ktore nie zaprzestan~ poszukiwania 
autentycznej religii, coraz cz~ciej b¢~ si~ zwracac w stron~ Wschodu 
niechrzescijanskiego, na przyldad ku islamowi. Ale i chrzeScijanski Wschod 
nie moi:e si~ obejsc bez zachodniego doswiadczenia ponad dwustuletniego 
funkcjonowania wiary wobec wyzwania rzuconego przez Oswiecenie, bez 
tego wszystkiego, co zostalo wypracowane przez zachodni~ refleksj~ w sfe
rze teologii moralnej i zwi~anej z ni~ teologii prawa, bez zachodniego 
upodobania do niestrudzonego roinicowania niuansow, bez imperatywu 
intelektualnej uczciwoSci; w przeciwnym wypadku organiczne prawo de
mokratycznej cywilizacji b¢zie u nas wcilli: rozgrywane jako karta atuto
wa przeciw chrzescijanstwu, kt6ra na poziomie "malej wiary" jeszcze raz 
okai:c si~ kart~ nie do przebicia. Zachodnie chrzeScijanstwo slusznie tak 
cz~sto nas napomina: "Bracia, nie b~zcie dzieCmi w swoim mysleniu" 
(1 Kor 14, 20). My zas mamy niekiedy prawo przypomniec naszym 
zachodnim braciom: "Podstaw~ m~roSci jest bojam Panska" (prz 1, 7)6. 

Sergiusz Awierincew 
tlum. Roman Mazurkiewicz 

SERGIUSZ A WIERlNCEW, ur. 1937, literaturoznawca, zajmuje silt literaturll 
antyku i sredniowiecza oraz filozofill kultury XX wieku. Wydal m.in. Plutarch 
i biogra]w antyczna (1973), Poetyka literatury wczesnobizantyjskiej (Moskwa 1977); 
wsp6h'edagowal prace zbiorowe Typologia i wzajemne zwiqzki literatur Swiata 
antycznego (1971), Literatura bizantyjska (1974); w jftZYku polskim ukazal silt wyb6r 
jego studi6w i rozpraw Na skrzyzowaniu tradycji. Szkice 0 literaturze i kulturze 
wczesnobizantyjskiej (Warszawa 1988). Tlumacz z literatur antyc211ych i wsp6lczes
nej literatury niemieckiej. Poeta religijny, w "Zoaku" ukazal silt wyb6r przeklad6w 
jego wierszy. 

• Czytelnill: moZe postawic mi ~zut, Ze aDi razu Die napomlrnillem 0 tall: mamiennym 
,,rom czasu" jail: Communaute de Tai:r1. Niestety, jail: do¥ Die udalo mi si~ tam pojecbat, 
a w k:wesliacb tego rodmju moma m6wic jedynie 0 tym, co zobaczyto 1Ii~ na wmsne oczy 
j przeZylo wlasnym sercem. 
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WIARA CZASOW KONCA 

OSWIECENIA 


WOK6L TEKSTU SERGIUSZA A WIERINCEWA 


KAROL TARNOWSKI: Tekst Awierincewa jest wamy z dwoch powo
dow. Po pierwsze, autor nie jest tak uwiklany w nasze rome zachodnie 
Idopoty, dlatego spojrzal na sytuacj~ KoSciola nieeo z boku i zobaczyl 
pewne rzeezy ostrzej. Po drugie, propozycja Awierincewa jest bardzo 
wywaiona i otwarta. Sprawll klucZOWll jest tutaj problem sprzeciwu. 
Rzeezywiscie, wama jest swiadomosc to:isamoSci chrzescijanstwa; moim 
zdaniem, ~ to:isamosc okreSla nie tyle zespol doktryn, ile osoba Chrystusa. 
Jei.eli nie rna tego ogniska personalnego, to istnieje niebezpieczenstwo 
ideologizacji chrzeScijanstwa, ktora wydaje si~ nieuchronna przy opcji 
sprzeciwu. Jei.eli mamy si~ roZnie od swiata, to musimy si~ roZnie nie tylko 
treScill tego sprzeciwu, ale taki:e jego formll. Zasadniczll formll wszelkiego 
sprzeciwu powinna bye milosc, a nie rzucanie anatem. Wreszcie, istotne jest 
w tym tekscie rozromienie pomi¢zy r z e c z y w i s t 0 sci II czasu a d u 
ch em czasu. Dodalbym tu trzecill kategori~, a mianowicie "moo czasu". 
Rzeczywistose czasu - a wi~ to, w czym zyjemy. Duch czasu - wedrug 
Awierincewa - to swoista autointerpretacja czasu, czyli to, co "swiat mySli 
o sobie w danym momencie"; autointerpretacja, ktora bywa wlltpliwa. 
Natomiast chrzeScijanstwo rna obowill,zek widziee maki czasu i bye na nie 
wraZliwe. Problemem jest dla mnie stosunek chrzeScijanstwa do ducha 
czasu. Przeciez chrzeScijanstwo tkwi i w rzeezywistosci czasu, i w duchu 
czasu. Ktor¢y przebiegajll rozroZnienia? Co naleiy do ducha czasu? Czy 
pewien typ kultury poj~owej, czy nawet pewien typ wraZliwosci aks
jologicznej? My, chrzeScijanie, tkwill,C w rzeezywistoSci i w duchu czasu, 
musimy ponad nie "wystawae" i rozpatrywae maki czasu w dialogu z tym 
czasem, cz~ciowo niezaleZni, a cz~sciowo w nim zanurzeni. Tak swiadczye 
o Chrystusie. 
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ADAM ZAK. SJ: Zaczetlbyro od "maku sprzeciwu", poniewaz sfonnulo
wania Sergiusza Awierincewa prowokuj~ do pytan. Jedno z nich l~czy si~ 
ze stwierdzeniem, i:e byloby strat~, gdyby etyka sp rzeciwu , wypracowana 
w czasach totalitaryzmu, poszla na marne. Ale wyroaga dokladnego 
przemyslenia i refleksji krytycmej pytanie, czy ten sprzeciw bazowal na 
swiadomosci wlasnych wartosci , czy raczej na dialektyce narzuconej i ste
rowanej przez przeciwnika? Kiedy si~ czyta papieskie przem6wienia z pier
wszych pielgrzymek do Polski, a wi~c jeszcze z okresu komunistycmego, 
wyraZnie widae obecnosc "maku sprzeciwu" zawartego w jego teologii 
i w jego nauczaniu. Byl to jednak sprzeciw, kt6ry bazowal na ugrun
towanej swiadomoSci wlasnych wartosci. 

Tamten okres rzutuje na nasze dzisiejsze myslenie i, niestety, w Kos
ciele, wsroo chrzcicijan Zyj~cych w krajach postkomunistycmych przewaZa 
model dialektycmy i kontynuowana jest etyka sprzeciwu bez pogl~bionej 
swiadomosci wlasnych wartosci . 

KS. JOZEF TISCHNER: Chcialbyro si~ zatrzyroae przy oeenie wsp61czes
nosci, jak~ proponuje Awierincew. Jest to ocena negatywna. To ciekawe, 
i:e takie negatywne oceny wspolczesnosci pojawily si~ po upadku komuniz
mu. Tak jakby upadek komunizmu nast~pil automatycmie. Negatywna 
oeena pomija fakt, ze to ludzie obalili przemoc, ludzie wolni, niepod
legli, mysl~cy; ze oprocz zbrodniarzy byJi tatie tacy ludzie jak Kolbe, 
Korczak. 

Po drugie: m6wi si~, i:e istnieje wielka grozba relatywizmu. Oczywiscie, 
relatywizm jest niedobry, ale to nie maczy, i:e nie istniej~ wartosci 
wzgl¢ne, i:e wszystkie wartosci s~ absolutne. Wi~kszose nieszc~sc na tyro 
Boi:ym swiecie wyplyn~la nie z tego, ze ktos umawal istnienie wartosci 
relatywnych, lecz raczej z tego, i:e relatywne wartosci umawal za wartosci 
absolutne. Zjawiska, ktore Awierincew uwaza za negatywne, maj~ taki:e 
pozytywn~ stron~. St~d moj niepokoj. Moim zdaniem, po upadku komuni
zmu i faszyzmu swiat poszedl do przodu, jest przeciez idea praw czlowieka, 
jest idea demokratycma i odkrycie wolnosci, respekt dla prawdy, dla 
nauki. Co si~ dzieje - na przyklad - w filozofti? Czy s~ tam jakieS ateizmy, 
jakieS antyreligijne trendy? Obserwujemy raczej cos odwrotnego: wielki 
szacunek dla wiary i powrot do i:rooel chrzeScijanstwa; istnieje wielka 
literatura na ten temat, ludzie szukaj~ czegos, co zagubili. 

W tekscie A wierincewa kluczowe wydaje mi si~ pytanie: "Co to jest 
chrzeScijanstwo?" Autor sugeruje, i:e chrzeScijanstwo nie moze juz bye 
podzielone. To racja. Ale, z drugiej strony, podzialu chrzeScijanstwa nie 
nalezy traktowae wyl~e jako zjawiska negatywnego. W gruncie rzeczy 
dzi~ki temu podzialowi chrzeScijanstwo weszlo w rozmaite kultury, poka
zalo swoje inspiracyjne bogactwo. Jednosc budowania superchrzeScijan
stwa na gruzach prawoslawia, katolicyzmu i protestantyzmu - to jest 
oczywiscie absurd. Tekst pokazuje pewien problem, stawia pytania - a to 
dopiero pocz~tek, nie koniec. 
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KAROL TARNOWSKI: Ad vocem - jedn~ ze wspomnianyeh przez 
Awierincewa pozytywnyeh stron streScilbym tak: moze dzisiejszym neobar
barzytleom jest ezasem latwiej, jako ludziom niezakorzenionym w kulturze 
ehrzeScijanskiej, w christianitas i w podziaJaeh konfesyjnyeh, dotrzee do 
rdzenia ehrzeScijanstwa. Awierincew mowi zapewne 0 mlodyeh przyszlosci. 

WLADYSLA W STR6ZEWSKI: Chcialbym pojsc tym tropem. Rozu
miem, Ze akurat teraz pojawiaj~ si~ glosy krytyki w stosunku do tego, co 
si~ stalo po upadku totalitaryzmu. Bo mialo bye tak pi~knie, a nie jest... 

KS. J6ZEF TISCHNER: "A mysmy si~ spodziewali ... " 

WLADYSLA W SfR6zEWSKI: A mysmy si~ spodziewali, ze jak upadnie 
faszyzm, jak skonczy si~ komunizm, nigdy wi~j OSwi~mia, nigdy wi~ej 
totalitaryzmu ... Tymezasem okazuje si~, Ze nie tylko powraeaj~ rzeezy tego 
typu, Ze wybuehaj~ na nowo i to niekiedy z wielk~ si~, ale - co gorsze - my 
sami odkrywamy, jak wiele z tego w nas zostaJo. Nie tylko nasz sposob 
myslenia, ale i nasz sposob odezuwania jest uksztahowany przez to, przez 
co przeszliSmy i co w nas w taki ezy inny sposob wlozono. 

Konieezne jest dostrzeZenie dialektyki afirmaeji i sprzeciwu. Oczywis
cie, zawsze jest wiele rzeezy, ktore sprzeciwu wymagaj~, ale jezeli mielibys
my na tym poprzestae, to pr¢zej ezy poZniej wyksztaJcilibySmY jakis 
ehrzescijanski manieheizm. B¢ziemy szukali wyl~eznie rzeezy niedobryeh 
i z gory zakladali postaw~ sprzeciwu. Wtedy moZe dojsc do rzeczy 
strasznyeh - b¢ziemy nie tylko glosic ten sprzeciw, ale i w dalszym ci~gu 
go praktykowae. Smiem twierdzie, ze wi~cej jest rzeezy, kt6re wymagaj~ 
afirmaeji, a dostrzeZenie ieh i rozdmuehiwanie tyeh iskierek - kto wie, ezy 
to nie jest wlasnie najwi~kszym zadaniem ehrzescijanstwa jako program na 
przyszlose. Przecie:i wielkie ehrzescijanstwo nigdy nie zamykalo si~ na to, 
co wartosciowe, dobre i prawdziwe, zawsze to w jakiejs mierze akcep
towalo i probowalo roznieeae. RownoczeSnie istniaJy tendeneje, ktore 
opieraly si~ na sprzeciwie, na odrzucaniu, na przyklad, filozofn poganskiej. 
Wsroo pierwszyeh pism ehrzeScijanskieh znajdujemy slynny tekst Wy
szydzanie jilozo!ow pogailskich. A z drugiej strony, s~ teksty, kt6re wyrai
nie mowill, Ze wsZ¢zie jest ten sam Logos, trzeba Go tylko zauwaZyc 
i umiec powiitzaC dawne i nowe. Jestem przekonany, Ze tym, co najcenniej
sze w zaehodnim ehrzescijanstwie i co dostrzegl te:i Sergiusz Awierincew, 
jest umiej~tnose willzania gl~bokieh, mistyeznyeh tresci z ieh racjonalnll 
wykladnill. 

Jesienill ubieglego roku, tu, w Dworku Lowezego, podezas promoeji 
ksi~Zek Bog nic nom nie jest d/uiny Leszka Kolakowskiego i W~cej nii mit 
Jana Andrzeja Kloezowskiego, Kolakowski zapytal ojea Kloezowskiego: 
"Po co przez te dwa tysillClecia probowaliscie religi~ Abrahama koniecmie 
powi~e z filozofill Arystotelesa?" Nie bylo ezasu, aby na to pytanie 
odpowiedziee, ale odpowiedz jest bardzo prosta: wlaSnie 0 to chodzilo! 
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Chodzilo ~ to, Zeby niczego nie uronie, zeby wszystko, CO wartoSciowe, 
uchronie przed zagini~iem . Co wi~j, sarno chrzescijanstwo niesie w sobie 
element tajemnicy, potrzeb~ tego szczegolnego smaku na tajernnic~, na 
pogl~bion~ duchowosc, ale zarazem - potrzeb~ racjonalizacji tresci ob
jawionych. W Biblii znajdujemy przeciez takie formuly, jak "Jam Jest", 
"Jestem Ktory Jestem" i Zaden mysliciel chrzescijanski nie mog} obok nich 
przejsc oboj~tnie, istniala takZe filozoficzna potrzeba rozpatrzenia tych 
sformulowan. Tak powstala wielka filozofia. 

Wroemy do diagnozy wspolczesnosci. Wydaje mi si~, Ze od czasu 
sredniowiecza nie bylo takiego okresu, w ktorym problematyka wiary, 
Boga, autentycznego chrzeScijanskiego Zycia byla tak Zywa jak w naszych 
czasach. Ouch Oswiecenia - ktorego korzenie s~ przeciez znacznie wczes
niejsze - naprawd~ juz si~ wyczerpal: krida formacja w koncu si~ wyczer
puje. Tryumf filozofii - zdawaloby si~ - opartej wyl~cznie na osi~~ach 
nauk szczeg6lowych doszedl do kresu w momencie, kiedy si~ okazaio, Ze to 
wszystko jest prawd~ po cz~ci. Ta prawda nie daje odpowiedzi na 
najwamiejsze pytania, ktore na nowo pojawiaj~ si~ przed czlowiekiem 
w calej swojej ostroSci i w calej swojej powadze. Pewna formacja zostaje 
zakonczona, a to, co si~ rodzi, wymaga troski; trzeba juz na sarnym 
pOCZCltku rozroZnie to, co jest ziamem, a co jest plew~, co wyroSnie 
naprawd~ cennego, a co trzeba jeZeli nie odrzucie, to przynajrnniej zawiesie. 

Nie grozi nam nowa formacja scjentystyczna. Niebezpieczenstwo tkwi 
w potrzebie duchowoSci, ktora tez moZe bye prawdziwa i falszywa. I tutaj 
wid~ podstawowy dylemat naszych czasow: cos si~ skonczylo, cos si~ 
otwiera - a problem polega na tym, Zeby to, co si~ otwiera, szlo drog~ 
prawdy, a nie drog~ fikcji, omarnien, pustych obietnic. Moc chrzeScijan
stwa jest tak wielka i jego skarbiec tak niewyczerpywalny, ze to wlaSnie 
ono moZe tu zaproponowae cos bardzo wamego. 

ADAM ZAK SJ: Zgadzarn si~, iz etyka sprzeciwu trwa, a zarazem nie jest 
do konca przemyslana. Odnajduj~ w tekscie Awierincewa jeszcze jeden 
slaby punkt: autor pokazuje, iz obecnie zaciera si~ sprzecznose pomi¢zy 
teologi~ liberaln~ a teologi~ konserwatywnll, i mowi, Ze oprocz chrzeScijan
stwa, okreSlonego tu jako chrzeScijanstwo wymagaj~ce czy chrzeScijanstwo 
sprzeciwu, istnieje jeszcze chrzeScijanstwo przekonywaj~ce. Sergiusz Awie
rincew nie widzi jednak dwuznacznosci tego wolania 0 chrzeScijanstwo 
przekonywaj~ce. Istnieje bowiem niebezpieczenstwo, Ze ograniczy si~ ono 
do propozycji przezycia duchowego, do blizej nieokrdlonego doswiad
czenia wewn~trznego, a wi~ czegos, co jest malo weryfikowalne i co nie 
l~czy si~ refleksj~, teologi~ usytuowan~ poza opozycj~ mi¢zy teologi~ 
liberaln~ a konserwatywn~. Wtedy b¢ziemy mieli chrzeScijanstwo przeZy
ciowe, moZe nawet sekciarskie, chrzescijanstwo malych grupek, izoluj~cych 
si~ od reszty wierz~cych. MoZe ono bye nawet bardzo przekonywaj~ce, ale 
nie b¢ zie dawalo swiadectwa wspolczesnemu swiatu, jeSli nie zrodzi 
teologii, jdli nie zrodzi swiadectwa rowniez na pla!izczymie mysli. 
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S'!dz~, ze po propozycji wyjscia poza alternatyw~ teologii liberalnej 
i konserwatywnej musi przyjse propozycja mysli teologicznej, kt6ra wyszla
by od przemyslenia doswiadczenia wiary W totalitaryzmie. 

KS. J6ZEF TISCHNER: Rzeczywiscie, wiara epoki posttotalitarnej musi 
bye inna. Konczy si~ swiat OSwiecenia, proponujl!cy ludziom pewien sens, 
W ramach kt6rego si~ odnajdywali. Post~p, technika, panowanie nad 
swiatem ... Niekt6rzy s~dz~, Ze koniec tego swiata wystarczy, aby ludzie 
skierowali si~ w stron~ chrzcicijanstwa; wyczerpal si~ towar z jednego 
sklepu, trzeba przenicie si~ do drugiego sklepu i tam poszukae towaru. 
Moim zdaniem, wyb6r chrzcicijanstwa nie moze wynikac z samego faktu 
kryzysu. Kryzys nie usprawiedliwia wiary, aczkolwiek moZe jej pom6c 
w mysl zasady ,jak trwoga, to do Boga". Istnieje w wierze pewne 
niebezpieczenstwo zamieniania Boga w boika ludzkiej potrzeby. Kiedys, 
w poganstwie, wierzono w bog6w, jedni chronili od choroby oczu, inni od 
glodu, jeszcze inni opiekowali si~ ludZroi morza. KaZda ludzka potrzeba 
miala swojego boga, kt6ry dbal 0 jej zaspokojenie. To si~ przenioslo na 
chrzescijanstwo. Kiedy Leszek Kolakowski pytal: "Po co chcieliscie pol~
czye Arystotelesa z Ewangeli~?", to bye moze mial na uwadze takie 
przeniesienie element6w poganstwa na chrzescijanstwo. 

Natomiast chrzescijanstwo przynioslo id~ Boga wolnosci, kt6ry nie 
jest Bogiem iadnej potrzeby. B6g chrzescijanski nie gwarantuje prze
plyniycia przez morze ani uleczenia choroby gardla - choe moZe przy 
okazji si~ tyro zaj~c - tylko apeluje do czegos innego, mianowicie do tego, 
co si~ nazywa wolnosci~. Dop6ki katolicyzm XX wieku nie zrozumie, jak 
mocno tkwi w doswiadczeniu wolnosci, b~dzie mial klopot z czlowiekiem. 
Problemem jest nie tyle chrzescijanstwo, co czlowiek. Na jakim poziomie 
czlowiek odkrywa siebie: czy na poziomie troski 0 potrzeby, czy na 
poziomie wolnosci? M6wi~c dramatycmie: wielkim makiem naszego czasu 
jest to, ze swiat moZe si~ obejse bez Boga. To mak paradoksalny: na tyro 
polega boskose tego swiata, iz swiat moze si~ bez Boga obejsc. To 
niezwykle, jakby B6g m6wil czlowiekowi: "MoZesz si~ beze Mnie obejsc. 
Znakiem mojej obecnoSci jest to, Ze pozostawiam ci~ z twoj~ wolnosci~. 
Twoja wolnose jest sladem mojej obecnoSci ." 

Ale problem idzie jeszcze gl~biej. Slowa te padaj~ w swiecie, gdzie 
wczoraj jeszcze istnialy Kolyma i Oswi~cim. Nabieraj~ szczeg6lnego dra
matyzmu, Oswi~cim i Kolyma pokazuj~ swiat bez Boga, a zarazem - pelen 
kosciol6w i cerkwi. Totalitaryzm wyr6s1 w przestrzeni, gdzie co kilka 
kilometrow stala cerkiew czy kosci61. To w tyro swiecie Bog m6wi: 
"MoZesz si~ beze Mnie obejse." Mowi nawet cos wi~cej: "Zanim jeszcze 
powstaly OSwi~cim i Kolyma, Mnie jui nie bylo w waszyro swiecie, 
w waszych kosciolach i w waszych krajobrazach." Trzeba zapytae: czy 
koscioly -te i swi~tynie byly kOSciolami bozka potrzeb, czy iywego Boga, 
kt6ry wyzwala? 

Moim zdaniem, gl6wnyro rysem religijnosci w dobie totalitaryzmu bylo 
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to, iz rodzila si{: ona ze spotkania ze riem, a nie z bezsensem. Kto szedl do 
kosciola dlatego, ze mial poczucie bezsensu? Wr{:Cz przeciwnie, w totalita
ryzmie ludzie mieli poczucie tragicznego sensu. Wszystko bylo zorganizo
wane i uporz~dkowane, od rz~u poprzez przemysl, polityk~... Wszystko 
bylo pelne sensu i zarazem wszystko bylo zle. WeZmY dzisiejSZll t{:skno~ za 
komunizmem. Czy nie jest t~sknot~ za sensem z pomini~em jego zla? 

WLADYSLAW STR6ZEWSKI: Zastan6wmy si~, jak ksztaltuje si~ chrze
Scijanstwo w aspekcie reakcji na rio. 

KS. J6ZEF TISCHNER: Mam tu bardzo niedobre slowo - to chrzeScijan
stwo "buri:uazyjne". 

WLADYSLAW STR6zEWSKI: Moi:emy tu myslee 0 chrzeScijaristwie 
pi~knoduchowskim. Ale niekoniecznie. Mamy wi~c alba sprzeciw wobec 
bezsensu, alba szukanie sensu - innej drogi nie rna. W kaZdyro przypadku 
tkwi~ niebezpieczenstwa. Moma odnalezc sens autentyczny, a moma tei: 
zaakceptowac jakis pseudosens, byleby nie byl bez-sensem; szuka si~ 
jakiejs drogi, New Age'u czy czegos takiego. I to w pewnej mierze 
wystarczy. A jak jest ze sprzeciwem wobec ria? Tu tez s~ moZliwe rozmaite 
postawy i rozmaite konsekwencje. Jest sprzeciw najbardziej autentyczny 
i najbardziej dramatyczny: sprzeciw ofiary - to jest Kolbe, to jest Korczak 
- w sytuacji, kiedy zlo dochodzi do apogeum. Tego typu ofiara jest 
olsnieniem, i:e w og6le moZliwy jest sprzeciw w zupelnie nieoczekiwanej 
plaszczyZnie. Ten sprzeciw m6gi si~ wydawaC nonsensem takZe dlatego, Ze 
przeciez nawet nie bylo wiadomo, czy ktokolwiek b¢zie 0 tyro wiedzial, 
czy to ziamo wyda owoce. Ale obawiam si~, i:e sprzeciw wobec zla - takZe 
chrzeScijaIiski sprzeciw wobec ria - moze si~ tam rozmyc w pewnych 
pustych gestach, czysto powierzchownych, zewn~trznych. 

KS. J6ZEF TISCHNER: Trzeba przywolae konkretne przyklady ludzi, 
kt6rzy w Polsce w dobie minionej obracali si~ wok61 chrzeScijaIistwa alba 
rewidowali swoje chrzeScijaIistwo. Na przyldad Kossak-Szczucka, ktara 
zrewidowala sw6j antysemityzm. Dalej - Leszek Kolakowski i jego kr~ce
nie si~ wokal chrzeScijaIistwa, ktare nie wynika z konca swiata sensu, ale 
z otarcia si~ 0 rio. To si~ga gi~biej. Gdy czyta si{: teksty Kolakowskiego 
o mistykach, moma odniesc wrai:enie, jakby autor sam siebie bronil przed 
agresj~ pewnych tekst6w religijnych. A zarazem ~ agresj~ przywolywal. 
Inny przyklad to Jacek Kuron - w tej chwili jakby zamilkly u niego 
metafizyczne i religijne pragnienia. Ale cieil. religii wci~ si~ snuje. WeZmY 
Adama Michnika, kt6ry wchodzi w religi~, dziwi~c si~ historii, w tyro takZe 
historii polskiego KoSciola. WeZmY inny przyklad - literatu~. Sprzeciw 
wobec ria inspirowany chrzeScijanstwem zaowocowal u MroZka ironi~ na 
widok diabla totalitaryzmu. W moim odczuciu podobne przyklady s~ pod 
wieloma wzgl¢ami bardziej pouczaj~ce niz przykl{ldy tych, kt6rzy tkwili 
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w srodku chrzeScijanstwa. (Choe s~ wyj~tki. Takim wyj~tkiem byl ksi¥lz 
Jerzy Popieluszko, ktory cos odkryl w KoSciele i jednoczesnie zlozyl ofiar~. 
TakZe Jan Pawel II, ktory - i gestem, i slowem - "wyr~buje gl~boki 
chodnik".) Widz~ w tych wszystkich przypadkach wspolny mianownik: 
koniec jakiegos swiata i ludzi, ktorzy przeszli przez pokus~ ateizmu, ale nie 
przeszli przez pragnienie religii. Na czyro polega ftlozoficznie rozumiana 
milose nieprzyjaciol? Otoi: trzeba interesowae si~ przede wszystkim tezami, 
ktore wypowiada uczciwy nieprzyjaciel. Bo nieprzyjairl tei: moZe bye 
znakiem czasu. Nieprzyjaciel jest darem Boga. Jego myslenie poucza. 
Wzywa do przezwyci~Zenia tego, co dzieli. Trzeba popatrzee na relaty
wizm, zajrzee w gl~b pennisywizmu i wszystkich innych diablow wspol
czesnego swiata, a potem zapytae: czy przypadkiem nie ma tam jakiejs 
nauki dla nas? Czy wszystkie wartosci s~ absolutne? 

ANNA GALDOWA: Byla mowa 0 chrzeScijanstwie wobec zla i 0 chrzes
cijanstwie wobec sensu. Trzeba chyba taki:e postawie problem: chrzeScijan
stwo wobec pragnienia, tak rozumianego jak, na przyklad, u Levinasa 
- pragnienia Calkiem Innego. W bardzo romy sposob, na roi:nych drogach 
czlowiek wsp61czesny probuje to pragnienie zaspokoie. Wiele daj~ do 
myslenia kontakty z tak zwanymi zwyklymi luMmi, ktorzy chcieliby to 
swoje pragnienie zwi~ae z chrzescijanstwem i w nim wlasnie poszukuj~ 
Drogi, Prawdy i Zycia. Znamienne jest - a pisze 0 tyro taki:e A wierincew 
- i:e poszukiwaniom tyro towarzysz~ bardzo wysokie wymagania co do 
jakosci postaw religijnych, ostre kryteria prawdziwosci tych postaw: wlas
nych i cudzych. Wzorami przestaj~ bye tradycyjne, "wygladzone" formy 
ich przejawiania si~, lecz rzeczywiscie ewangeliczny radykalizm w uzgad
nianiu sposobu zycia z tyro, co stanowi przedmiot wiary. Awierincew 
wspomina 0 Wspolnocie Jerozolimskiej , pisze 0 benedyktynskim opactwie 
ekumenicznyro w Chevetogne. Ale chodzi przeciei: nie tylko 0 wspolnoty, 
lecz 0 codzienne Zycie ka:idego chrzeScijanina: swieckiego, kaplana, zakon
nika czy zakonnicy. W czasie trwania synodu poswi~onego Zyciu konsek
rowan emu "Tygodnik Powszechny" opublikowal ciekawe dane: przy ogol
nyro spadku powolan obserwuje si~ ich wzrost do zgromadzen 0 tradycyj
nej, ci~i:kiej regule oraz do nowych zgromadzen, ktore prowadz~ 
radykalnie ewangeliczne i:ycie. Gdy mowa 0 znakach czasu, ten fakt 
powinien bye taki:e brany pod uwag~. Przyszlose chrzescijanstwa to, jak 
s~z~, przede wszystkim powrot do nodel, do tych trdci i sen sow, ktore 
okreSlaj~ wiarygodnose postaw i obiektywnose ludzkiego pragnienia. 

KS. J6ZEF TISCHNER: To taki:e jest nasze doswiadczenie. Moim zda
niem, u nas wie1ki ruch powrotu do nOdel z~l si~ jeszcze przed Blachnic
kim i przed Soborem, niemal razem z wejSciem komunizmu do Polski. 

ANNA GALDOWA: Co jednak zrobie, aby autentycznosci tego prze
slania ewangelicznego doswiadczyly te wielkie rzesze ludzi , ktorzy skupieni 
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s'l, na zaspokajaniu codziennych potrzeb, kt6rzy iyj'l, w bezdusmej atmo
sferze betonowych osiedli mieszkaniowych, ella kt6rych z deklarowanej 
przynaleznosci do Kosciola najcz~sciej nic alba bardzo niewiele wynika? 
Czy Polska po upadku komunizmu nie jest wielkirn obszarem misyjnym, 
kt6ry domaga si~ nie tylko dzialan charytatywnych, lecz przede wszystkim 
autentycmego gloszenia Ewangelii - Dobrej Nowiny? Po tyro, co zostalo 
zburzone, pozostaly zranienia, nijakose, wielki trud bycia wolnym w co
dziennosci, l~k przed nowym, niemanym. Wydaje mi si~, ze dopiero teraz 
zdajemy najtrudniejszy egzamin z prawdziwosci naszych postaw - takZe 
religijnych. Az nazbyt c~sto egzamin ten ujawnia ich niedojrzalose, 
plytkose. Mysl~ takZe, Ze belka tkwi w oczach wi~kszosci z nas, przy
maj'l,cych si~ do chrzeScijanstwa - nazwalabym j'l, brakiem zarliwosci, 
brakiem zaufania do mocy tkwi'l,cej w Ewangelii. Czy nie jest makiem 
czasu, ze ludzie, kt6rzy wyrosli w tradycji chrzeScijanskiej, teraz od tej 
tradycji odchodz'l,? Jak pisze Awierincew, na placach Moskwy spotyka si~ 
dzis wyznawc6w Hare Krisma, a kaZdy z nas moze podae wiele podobnych 
przyklad6w z polskich miast. Czy to wlasnie nie powinno bye poddane 
refleksji? Wprawdzie zaproponowane przez Awierincewa rozmyslania nad 
duchowym zapleczem chrzescijanstwa S'l, nieslychanie waZne, ale nalezalo
by troch~ zejse na ziemi~ i zobaczye, jak wygl'l,da codziennose iycia 
chrzescijan. Widae w niej swoistego rodzaju schizofreni~. Z jednej strony S,! 
zachowania tradycyjnie zwi'l,Zane z przynaleznosci'l, do Kosciola; z drugiej 
zas - obszary dzialan zawodowych, publicmych czy rodzinnych, kt6rych 
wcale nie mamionuje to, co powinno wynikae z tej przynalemosci. To 
takZe mak czasu; m6wi'l,c nieco metaforycmie, w naszym chrzeScijanstwie, 
z jednej strony, brakuje bojami Bozej, a z drugiej - radosci z posiadania 
Dobrej Nowiny. Jednym slowem, nie jestesmy ani zimni, ani gor'l,CY, tylko 
po prostu letni. Ludzie, zwlaszcza mlodzi, coraz mniej S'l, w stanie iye 
takim chrzeScijanstwem, wyzwala one coraz mniej tw6rczych, wartos
ciowych postaw. 

KAROL T ARNOWSKl: Trzeba powiedziee 0 maczeniu prawdy: moze 
poj~cie sensu jest troch~ zwietrzale, ale poj~cie prawdy zwietrzale bye nie 
powinno - koniec konc6w, droga Leszka Kolakowskiego czy Jacka Kuro
nia to jest droga ku prawdzie. W obr~bie zagadnienia dobra i zla miesci si~ 
zagadnienie prawdy - i niepewnosci prawdy. Niepewnose prawdy, zagubie
nie - to takZe przejawy wsp6lczesnej biedy i jakiegos zla, w sensie tego, 
"czego nie powinno bye". 

ADAM ZAK SJ: Objawienie prawdziwego chrzescijanstwa nast~puje po
przez nawr6cenia, ale w pewnym sensie takZe poprzez odejscia, przez to, 
kto i jak odchodzi, w jakirn momencie to nast~puje. Weimy na przyklad 
odejscie Heideggera od chrzescijanstwa. Bylo to odejScie czlowieka wywo
dZ<j,cego si~ z katolickiego swiata, kt6ry utracil kontakt ze wsp6lczesnosci,!. 
A jezeli autentyczne chrzescijanstwo objawia si~. przez odejscia, przez 
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powroty i przez ofiary w tym sprzeClWle, jak Popieruszko, to trzeba 
powiedziee, ze one raczej nie objawia swojego autentycznego oblicza przez 
chrzescijanski swiat. Rzeczywiscie, swiat chrzeScijanski od dawna byl 
chyba swiatem bez chrzdcijanstwa, skoro byly moi:liwe takie wojny i takie 
okrucienstwo. 

KS. J6ZEF TISCHNER: Jest jeszcze w tym tekscie problem gl~bszy 
i nielatwo jest go sformulowae niebanalnie. Mowi~c w ogromnym uprosz
czeniu: chrzeScijanstwo europejskie, glownie Kosci6l katolicki, poszlo 
daleko w regulowaniu Zycia chrzescijanskiego poprzez prawo, to zapewne 
spadek po czasach rzymskich. Do dzis odczuwarny powiew tej regulacji: 
prawo, przykazania, wychowawcza rola prawa itd . Ale z tym wi~ze si~ 
niebezpieczenstwo, na ktore wskazala juz Ewangelia: czy prawo jest dla 
czlowieka, czy czlowiek jest dla prawa? Z kolei prawoslawie poszlo po linii 
platofiskiej, l~z~c doswiadczenie pi~kna z przeZyciem religijnym. Nato
miast protestantyzrn odkryl znaczenie slow a i dzi~ki temu odkryl Bibli~, 
a taki:e sposob przyjmowania slowa przez czlowieka i dzialanie w nim 
slowa - odkryl sfer~ ludzkiej subiektywnosci . W naszych czasach jednak 
jestdmy na tropie doswiadczenia zwi~ku chrzescijanstwa i dobra. Wielka 
metafizyka dobra, ktora ulegla zapomnieniu w Europie, nagle przychodzi 
do nas poprzez doswiadczenie zla w dobie totalitaryzrnu. Levinas mowi tu 
o etyce, ale slowo "etyka" jest wieloznaczne i nieco splyca spraw~, bo 
wygl~da na to, ze l~czy si~ tylko z jedn~ c~sci~ podr~cznika historii 
ftlozofii. Tymczasem nie 0 to chodzi. Wydaje mi si~, ze w sprawach religii 
racj~ mial Jerzy Popieruszko, sugeruj~c, ze religia zaczyna si~ i konczy tarn, 
gdzie czlowiek potrafi na zlo odpowiedziee dobrem. Tutaj widae zakorze
nienie wolnosci . Trzeba bye czlowiekiem wolnym, i:eby tak odpowiedziee. 
Wolnose odslania sw~ prawd~, gdy zlo dobrem zwyci~ia. Dzi~ki takiemu 
doswiadczeniu dobra i wolnosci przezwyci~ia si~ to, co roinilo od siebie 
wyznania chrzeScijanskie. Doswiadczenie dobra nadaje sens pi~knu obec
nemu w Kosciele Wschodu, okrcila znaczenie prawa, ktore konstruuje 
zqb Kosciola katolickiego, rzuca swiatlo na ludzk~ subiektywnose, subie
ktywnose, kt6ra wcale nie jest tak perrnisywna i relatywistyczna, jak si~ 
o niej zazwyczaj mowi. 

WLADYSLA W STR6zEWSKI: Dobro moie bye oczywiscie romie rozu
miane; jedna rzecz jest z dobrem zwi~zana istotowo - jest ni~ dar. Dobro 
naprawd~ wyraZa si~ w darze. Kiedys tak sformulowalem definicj~ dobroci: 
dobroe to jest dobro przeprowadzone przez seree czlowieka. Ale dobro 
przeprowadza si~ przez seree po to, aby komus cos dae. Kto wie, moie 
wlasnie na tym b~dzie oparta przyszlose chrzescijanstwa? Chcialbym si~ 
odwolae do osobistego wspomnienia. Mialem szcz~scie przez kilka lat bye 
blisko Jerzego Klingera, pozniejszego ksi¢za prawoslawnego, jednego 
z najwybitniejszych teologow chrzescijanskich naszego czasu. Wtedy byl on 
moim nauczycielem polskiego w gimnazjum, a jednym z fundarnentalnych 
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problemow, 0 ktorym ciwe dyskutowalismy, byl ekumenizm. Co daly 
poszczegolne formacje chrzeScijans1cie, a co jeszcze moglyby dae i co 
powinny dae: pi~k:no prawoslawia, slowo odkryte przez protestantyzm ... 
Klinger podlcreSlal, Ze jeZeli dokona si~ zjednoczenie chrzeScijanstwa, to nie 
:iadnymi dekretami, nie poszu1ciwaniami powierzchownych punktow wspol
nych, tylko poprzez zagl~bienie si~ kaZdej z tych formacji w to, co w niej 
swoiste, a wi~ w to, co pozornie jest frodlem podzialu. To jest charyzmat, 
dar, ktorym moina si~ dzielie. Zjednoczenie nie dokona si~ w gal~ach, lecz 
w korzeniach. Tu tkwi, moim zdaniem, odpowiedz na wszel1cie moZliwe zlo 
i na diabelstwo podzialu, kt6re tylko w ten sposob moina przezwyci~Zye. 

STEFAN WILKANOWICZ: Zastanowilo mnie mllrlre proroctwo Awie
rincewa: "Wolno miee nadziej~, Ze przyszle pokolenia b¢l! pytae nie 
o chrzeScijanstwo »narodowe« czy - przeciwnie - »liberalne«, lecz 0 chrzes
cijanstwo chrzescijans1cie." Ale od razu pojawia si~ pytanie: co znaczy 
w tym wypadku chrzeSci.janstwo? Obserwujemy od pewnego czasu proces 
rozro:lnienia w rozumieniu chrzescijanstwa, w samym uZyciu tego slowa. 
W sensie scislym , chrzeScijaninem jest czlowiek, ktory czuje si~ osobiscie 
zwil!zany z Chrystusem i ze wspolnotl!, ktorl! On zaloiyl. Przy czym sl! 
tutaj ro:lnice, bo jedni czujl! si~ zwil!zani z Chrystusem tylko osobiscie, 
a inni gl~biej rozurniejl! takie i wspolno~. Natomiast w sensie szerokim 
(rozmytym) chrzeScijanie to sl! tacy ludzie, ktorzy wyznajl! wartosci maj~ 
chrzeScijans1ci rodowOd i poczuwajl! si~ do ja1ciegos polcrewienstwa czy 
luinej wspolnoty z innymi, ktorzy tei uwaiajl! si~ za chrzescijan. 

IesteSmy wi~ Swiadkami procesu dyferencjacji - z jednej strony po
wstajl! nowe ruchy i nowe wspolnoty, ktore kladl! nacisk na zwil!zek 
z Chrystusem i Kosciolem. To jest zjawisko charakterystyczne dla dzisiej
szego Kosciola, glownie katolic1ciego, ale nie tylko - istnieje przeciei: Taize 
o wyramym zabarwieniu ekumenicznym. Z drugiej strony, chrzeScijanstwo 
w znaczeniu szerokim coraz bardziej si~ rozmazuje czy rozwadnia, staje si~ 
w znacznej mierze relatywistyczne, trudne do okreSlenia, rozmywa si~ 
w pluralistycznym spoleczenstwie. Zauwaimy jednak, Ze nawet jeieli 
slabnie chrzeScijanstwo gl~biej rozumiane, to oie wyoika z tego wcale 
teodencja do ateizmu. W krajach, ktore uwai:amy za gl~boko zlaicyzowane 
- oa przyklad we Francji - slabnie wprawdzie zwil!Zek religii z instytucjl! 
KoSciola, oatomiast wcale nie slabnl! potrzeby religijne i w dalszym cill,gU 
wi~kszose Francuzow uwaia si~ za wierzl!cych. Podobnie jest w USA, gdzie 
tei: post~uje proces laicyzacji, ale - jak wynika ze statystyk - Amerykanie 
nadal okreslajl! siebie jako wierzl!cych i w ten czy inny sposob prak
tykujl!cych. Obserwuje si~ tu jednoczeSriie zainteresowanie religil! i naras
tajl!ce poczucie kryzysu cywilizacyjnego, zwlaszcza w pewnych warstwach: 
wsrOd kolorowych, wsrod bezrobotnych, tam, gdzie dochodzi do zaniku 
roeziny i do wzrostu przest~czosci. 

Ciekawe Sl! statystyki dotycZl!ce Francji, gdzie raczej rosnie zaintereso
wanie religil!; przede wszyst1cim wzmacnia si~ islam, i to nie tylko wsrOd 



25 POLOWANIE NA IDEE 

niedawnych imigrantow, ale wsrOd muzubnanow od dawna mieszkaj¥!ych 
we Francji obserwuje si~ jego odrodzenie. Problemem jest, jaki to b~zie 
islam: czy fundamentalizm rodem z Iranu, czy raczej islam bardziej 
personalistyczny, francuski. Powoli rosnie liczba swiadkow Jehowy, wyrai
ny jest tei: wzrost rozmaitych sekt, ale rownolegle rozwija si~ takZe ruch 
wok61 Taize. Wiele mowi:t liczby: po upadku komunizmu na Europejskie 
Spotkanie Mlodych do Londynu przyjechalo 25 tysi~y, do Wroclawia juz 
50 tysi~y, a w ParyZu w ubieglym roku spotkalo si~ ponad 100 tysi~cy 
mlodych ... A przeciez Taize to modlitwa, kontemplacja, sluzba czlowieko
wi i wspolpraca, ale bez instytucjonalnych form. To warny sygnal potrzeb. 

Innym znakiem czasu jest teZ wzrost zainteresowania wrozbiarstwem, 
astrologi:t. Statystyki podaj:t, ze rozmaitych "widZ:j,cych", astrologow, 
numerologow, parapsychologow i wrozek jest w tej chwili we Francji 50 
tysi~y, czyli dwa razy wi~j niz ksi~zy. We Wloszech obserwuje si~ 
podobne zjawisko. W miar~ slabni~a chrzescijanstwa rodz:t si~ religie 
zast~pcze. 

WLADYSLA W STR6ZEWSKI: Wamym fenomenem wydaje mi si~ 
Taize. Taize jest warne jako i chrzeScijanskie, i a-instytucjonalne. To jest 
droga, z ktor:t trzeba si~ liczye i ktora powinna bye swiadomie piel~g
nowana i rozwijana. 

KAROL TARNOWSKI: Taize, jest nie tyle ainstytucjonalne - bo to tez 
jest juz w koncu jakas instytucja - co akonfesyjne, w sensie i;ywego 
odnajdywania tego, co wspolne modl:tcym si~ ludziom. To przestrzen 
wolnoSci, zarowno w odniesieniu do relacji mi~zyludzkich, jak i relacji do 
Boga. 

STEFAN WILKANOWICZ: Taize wskazuje na potrzeb~ transcendencji, 
kontemplacji i modlitwy, a rownoczesnie wspolnoty, a true na potrzeb~ 
sluZenia drugiemu czlowiekowi w najrozmaitszych formach. To wydaje si~ 
fundamentalnym znakiem na przyszlose. 

ADAM ZAK SJ: Mowi:tc 0 Taize, zwroemy uwag~, Ze od kilku lat 
najliczniejszymi grupami na Europejskich Spotkaniach Mlodych Sl! Polacy. 
Znaczy to, ze w naszym tak zinstytucjonalizowanym KoSciele mlodziez 
- bior:tc na siebie znaczn:t niewygod~ i koszty - szuka wlasnie tego typu 
doswi¥czenia uwolnionego od calego szeregu obci:tzen instytucjonalno
-prawnych, od rutyny. Mlodzi jad~ tam, gdzie istnieje przestrzen spon
tanicznosci i wolnoSci. Jest to waZny moment, do ktorego musz:t nawi:tzae 
duszpasterze. 

STEFAN WILKANOWICZ: Taize jest wprawdzie ainstytucjonaine, ale 
jest tez fundamentalnie ekumeniczne. Udzial w europejskich spotkaniach 
nie znaczy wcaIe, Ze uciekamy od wszelkich KoSciolow i w to miejsce 
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tworzymy jak'ls prywatn'l religiy. Jednoczesnie bowiem Taiz6 jest antysek
ciarskie, wlasnie uniwersalne. To nam wskazuje kierunek pracy. . 

Moim zdaniem, rysuj'l siy przed nami trzy kierunki: w strony Cluys
tusa, w strony czlowieka i w strony kultury. lestem glyboko przekonany, ze 
w tej chwili trzeba w naszym Zyciu religijnym dokonae zwrotu w strony 
nasladowania Chrystusa rozumianego nie jako oderwanie si y od swiata, 
lecz jego wszechstronna ewangelizacja - przez modlitwy i ofiary, przekazy
wanie Dobrej N owiny i czynienie najszerzej rozumianego dobra - tak jak 
Chrystus. Trzeba poloZye nacisk na to, ze chrzeScijanin jest to czlowiek 
zwi'lzany z Chrystusem i Ze za Nim idzie. Ludziom potrzebne jest przy
bliZenie osoby Chrystusa. Trzeba na nowo pisac 0 Nim ksi'lzki dobre 
faktograficznie i duchowo glybokie. 

Zwr66ny uwagy, jak silny rezonans wywoluj'l takie osoby jak Matka 
Teresa z Kalkuty czy - z innej parafii - organizatorzy Wielkiej Orkiestry 
Swi'ltecznej Pomocy. Ceni siy kai:dego dobrego czlowieka, nastawionego 
na sluzby innym. Na sluZenie kaZdemu czlowiekowi, takiemu, jakim jest, 
trochy dobremu, a trochy zlemu. Staraj'lc siy, aby mu bylo lepiej i aby byl 
trochy lepszy, dajemy swiadectwo, Ze chcemy mu pom6c. Takie swiadec
two chrzescijanina jest dzis bardzo potrzebne. Kosci61 w Polsce poszedl za 
bardzo w kierunku bezposredniego wplywu na polityky, a za malo w kie
runku m'ldrego sruZenia r6i:nym potrzebom spoleczenstwa. 

I wreszcie, nalezy podj'le refleksjy nad kultur'l czy - szerzej - nad nasz'l 
cywilizacj'l. Nie tyle szufladkowae i potypiae, ale najpierw starae siy 
zrozumiee. Zobaczye, jak ludzie odczuwaj'l ten kryzys, jakich szukaj'l 
rozwillzan, i starae siy pom6c im od wewn'ltrz, bardziej sokratejsk'l, 
"polomiczll" metod'l. 

Ujmuj'lc rzecz skr6towo, haslowo, powiedzialbym, ze KOSci61 powinien 
bye bardziej KATOLICKI, bardziej CHRZESCIJANSKI i bardziej KOS
CIELNY. Bardziej chrzescijanski to znaczy bardziej chrystocentryczny 
- co wymaga glybszej reorientacji duszpasterstwa. Bardziej katolicki to 
znaczy bardziej powszechny, troSZCZ'lcy siy 0 kazdego czlowieka bez 
wzglydu na to, jaki jest i do czego siy przyznaje. Bardziej koScielny to 
znaczy bardziej wsp6lnotowy, a mniej stadny i biurokratyczny, znacznie 
bardziej rodzinny. 

Zaczyna siy nam rysowae potrzeba zmiany paradygmatu cywilizacji, 
przejscia od cywilizacji iodywidualistycznej, uksztaltowanej w ostatnich 
czasach, do cywilizacji typu bardziej rodzinnego, nie biurokratycznego, nie 
etatystycznego, nie totalistycznego. Rodzinnego, a wiyc opartego 9 wiyzi 
mi¢zyJudzkie nie b¢'lce wiyziami funkcjonalnymi, lecz wiyziami nsobo
wej wsp610dpowiedzialnosci. Tego nam brakuje. lezeli Kosci61 w swym 
wewnytrznym Zyciu rozwinie ten wymiar rodzinno-wsp61notowy, to bydzie 
promieniowal na calosc spoleczenstwa. lezeli nie, bydzie szedl coraz dalej 
w kierunku urzydu, prawa oraz dychotomicznych podzial6w. 

WLADYSLAW STROZEWSKI: Ale czy nie is~ieje potrzeba pewnej 
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komplementamosci: obok wsp6lnoty - nie stada! - konieczny jest in
dywiduaIny wysilek samotnego czlowieka. Czy cos si~ nie zatraca w ci'l,g
lym podkreslaniu wsp6Inotowosci? Potrzeba tego, 0 czym mowi si~ 
w Ewangelii: jezeli chcesz si~ modlie, zamknij si~ w swojej izdebce i niech 
nikt nie widzi, co robisz. Wai:ny jest ten bezposredni wymiar pionowy, nie 
tylko poprzez wsp6Inot~. Konieczny jest wysilek budowania siebie w sobie, 
w bezposrednim kontakcie z Absolutem. 

JEDNOSC WSCHODU I ZACHODU 


Wiara chrzescijanska na Zachodzie jest w szybkim tempie spychana na 
margines przez nowe religie poganskie. Nie mowi~ tu 0 sektach, ale 
o wszystkich nowych religich maj'l,cych za punkt wyjscia fIlozofie Dalekie
go Wschodu, zmieszane z ezoteryzmem i okultyzmem, jakis zdeformowany 
buddyzm z dodatkiem masonskiej ideologii, New Age ... 

Katolicy, ktorych wiara nie jest solidnie zakorzeniona w Tradycji, 
latwo daj'l, si~ ponosie tyro pr'l,dom, wsrod nich nawet ksi~za i zakonnice. 
Ostaj'l, si~ ci, ktorzy dokonali wysilku pogl~bienia wiary, kt6rych wiara 
zostala oswiecona przez Ducha Swi~tego, na przyklad w ruchach odnowy 
duchowej ... Bye moZe b~dzie to tylko niewielka reszta. Ale wtedy jednose 
katolikow i prawoslawnych stanie si~ 0 wiele latwiejsza do osi'l,gni¢a, bo 
prawoslawni zobacz'l" ze katolicka wiara jest i:ywa, gl~boka, zakorzeniona 
w Tradycji. 

Glown'l, przeszkod'l, dla nich nie jest bowiem prymat Biskupa Rzymu 
- prawoslawni coraz cz~sciej rozurniej'l, potrzeb~ jakiejs "poslugi jednosci" 
w Kosciele. Ci, ktorzy poznaj'l, blizej Kosci61 katolicki, przekonuj'l, si~, Ze 
istnieje w nim "sobornost", widz'l, przeciez pra~ synodow biskup6w 
i najrozmaitsze formy kolegiaInej wspolpracy. S'l, natomiast przeraZeni 
anemi'l, wiary w katolickich krajach Zachodu i teologicznyroi dewiacjami 
czy herezjami, gloszonymi halaSliwie i szeroko. Ale rownoczesnie do
strzegaj'l" Ze to Biskup Rzyrou jest straZnikiern ortodoksji, czystoSci wiary. 
KaZda jego interwencja w tej dziedzinie jest krokiern ekumenicznyro wobec 
nich. 

Patrz'l,c od innej strony, zauwazamy, Ze nowym pr'l,dom - zar6wno 
wewn~trznym deformacjom teologii katolickiej, jak i zewn~trznym za
grozeniom - dobrze opieraj'l, si~ ci, ktorzy oddychaj'l, obydworna prucami, 
zachodnim i wschodnirn. Mysl~, ze wypaczenia teologiczne na Zachodzie 
bior'l, si~ gl6wnie z zerwania jednosci ze wschodnim chrzescijanstwem. 
Oddychaj'l,c jednym plucem, nie umieramy, ale jestdmy oslabieni, zwlasz
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cza oslabiony jest nasz system immunologicznej obrony wobec romego 
rodzaju duchowych mikrob6w. Wid~ wyrainie, jak ludzie znaj'lcy wscho
dni'lliturgi~, zanurzeni w jej sacrum i pi~knie (czego jui: nie rna w tak wielu 
naszych kosciolach) s'l uodpornieni na pokusy poganskich liturgii. Po
wstaj'lce ruchy odnowy na Zachodzie bardzo ~sto szukaj'l inspiracji we 
wschodniej duchowoSci. 

Ludzie zyj'lcy modiitw'l Jezusa nie potrzebuj'l medytacji transcenden
talnej ... Trzeba wi~ nie tyle zwalczaC nowe religie, ile powraca6 do naszych 
wlasnych tradycji, zwlaszcza lepiej poznawa6 od wewn'ltrz wschodnie 
chrzescijanstwo (katolickie i prawoslawne). Mysl~, Ze wschodnie koscioly 
katolickie maj'l tu do odegrania profetyczn'l rol~, one bowiem zawsze 
zachowywaly jednosc z Rzymem, a jednoczeSnie wschodni'l tradycj~. 
Rozmawiaj'lc z prawoslawnymi, cz~sto na nie wlaSnie si~ powoluj~ - na 
przyklad na maronitow w Libanie czy Albanczyk6w w poludniowych 
Wloszech. Ale za malo te KoScioly znamy - a nawet lekcewaZymy je, 
zapominamy 0 ich cierpieniach i ich prawach ... 

Daniel-Ange 

Jest to fragment rozmowy przeprowadzonej przez Stefana Wilkanowicza, ktOra 
b¢zie opublikowana w jednym z nastwnych numerow. 
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• Pierwszenst'Wo dla reewangeHzacji Europy 

Zasadniczym c:elem KoSciola jest przekazywanie wiary nowym pokole
niom, dzi~ki bezposredniemu swiadectwu ludzi, ktorzy obecnie t~ wiar~ 
Zyj~. Totez w przypadku KoSciolow chrzeScijanskich troska 0 ewangeliza
cj~ jest powinnoSci~ normaln~ i pierwszorz¢n~. Jednak:ie w Europie 
przyzwyczailismy si~ do tego, :ie ewangelizacja dotyczy dalekich i nieco 
egzotycznych kontynentow i jawi si~ nam jako misja nios~ca dobr~ nowin~ 
poczciwym dzikusoml 

Wyobra:ieniu, ze ewangelizacja dokonuje si~ gdzid daleko, towarzyszy 
ponadto piel~gnowane od dawna przez Europejczyk6w lub, mowi~c og61
niej, ludzi Zachodu przeSwiadczenie 0 ich wyZszosci intelektualnej, uspra
wiedliwione przez nasze odkrycia, ktore przyniosly nam po s t ~ P - poj~e 
rzekomo kluczowe dla zrozumienia czlowieka Zachodu. To prze8wiad
czenie uwalnia nas od obowi~ku ponownego przyswajania sobie podstaw 
wiary, utraconej wslrutek odl~czenia si~ od niej - w trakcie olsniewaj~eego 
rozwoju - naszej zdolnoSci rozumowania. 

Stwierdzenie utraty w szerokim zakresie wiary chrzeScijanskiej jest 
8wiezej daty: systematycznie wyrazane jest od czasu obj~a Stolicy Swi~te
go Piotra przez Jana Pawla II. Powoli zaczynamy w to wierzye. Wszelako 
mamy jeszcze dziwne wyobrai.cnie 0 nas samych; bez w~tpienia nie jeste8mY 
juz w Europie wiefZllCymi - z racji tolerancji, poczucia "rozumnoSci", 
przywi~a do wolnoSci indywidualnej - jednak: w gruncie rzeczy nadal 
jeste8mY chrzeScijanami; wierzymy w transcendencj~ objawion~ raczej 
przez Jezusa Chrystusa niz przez Mahometa czy Budd~, a tak:ie w wartosci, 
ktore s~ wystarczaj¥o plynne, by z ich powodu nikt nie musial bye 
wykluczony itd .... W dalszym ci~ seree chrzeScijanstwa uto:isamiane jest 
z Europ~. S~ to jednak iluzje: Europa nie jest juz chrzeScijanska - mowi 
o tym sam Papiez. 
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W oficjalnych wypowiedziach duchownych KoSciola katolickiego po
wraca dzis cz~sto termin "post--chrzescijanski", wszelako Jan Pawel II nie 
uZywa go w odniesieniu do Europy. Obecny Papiez mowi 0 Europie 
z s e k u 1 a r y z 0 wan e j, co nie oznacza takich sarnych konsekwencji dla 
sposobu, w jaki pojrnuje on re-ewangelizacj~ Europy. W odromieniu od 
Piusa XII, ktory rozurnial odl,!:czenie si~ Europejczykow od chrzescijan
stwa jako konieczny skutek upadku rnoralnego (a w przekonaniu tym 
umocnily go okrucienstwa popelnione przez nazistow w czasie II wojny 
swiatowej), Jan Pawel II akcentuje przede wszystkim to, co stanowilo 
(i nadal stanowi) 0 naszej chwale i tozsamoSci, a rnianowicie nasz,!: 
sklonnosc do tworzenia nowej mysli. Skoro Europejczycy wypracowali 
takie systemy rnyslowe, ktore umysinie odcinaly si~ od wszeikiej duchowosa, 
ich Zycie stalo si~ ostatecznie takie, jak ich rnysli; a jednak przez dlugi czas 
uprawiali takie rnyslenie Zyj,!:c stale Zyciem, ktorego warunki spoleczne, 
obyczaje i rytm wyznaczalo w duzej mierze chrzescijanstwo. 

Europejczycy osi,!:gn~li "spojnosc" swego Zycia ze sposobem rnysienia, 
poniewaZ teraz idee elit "wyzwolonych" z chrzeScijanstwa zd,!:Zyly juz 
wykrystalizowaC si~ nawet w swiadornoSci ludzi prostych, staj,!:c si~ ideami 
w s pol n y rn i, daj,!:cymi pocz'!:tek takiernu sposobowi Zycia, w ktorym nie 
rna juz miejsca dla wiary i Zadnego jej sladu. To wlasnie rna na mysli Jan 
Pawel II rnowi,!:c 0 s e k u 1 a r y z m i e, ktory jego zdaniern ogamia rnysli 
i sposob dzialania, jaki z nich wyplywa, i ktorego najwyzsz'!: wartosci,!: nie 
jest Bog. Cz~to termin s e k u 1 a r y z rn pokrywa si~ u niego z poj~ciern 
ide 0 log i i. Sekularyzm jest systernem wartoSci okrdlonych przez ide 0

log i~; Jan Pawel II defmiuje jej dwie najbardziej znacz,!:ce formy, ktore az 
do przelornu lat-dziewi¢dziesi'!:tych dzielily cal,!: Europ~ i ktorych dzisiej
szy upadek swiadczy jego zdaniern 0 ich wewn~trznej pustce. 

Pierwsza to ideologia niezawodnego panstwa-regulatora, ktore jest 
definitywnym rozwi'l:Zaniem wszelkich bol,!:czek spolecznych. Papiez nie 
zajrnuje si~ kornunizmern. Wspornina 0 nim bardzo rzadko. DZywa naj
cz~ciej wyrarenia "ustroj totalitamy", ktorernu to systemowi zarzuca 
w sposob zdecydowany po g a rd ~ dla wolnoSci i fundarnentalnych praw 
osob w kaZdym wymiarze, nie tylko religijnym. Intelektualna prawowitosc 
tego rodzaju ustroju znikn~la wraz z wielkimi wydarzeniarni na Wschodzie 
i w tym sensie Historia przyznala racj~ Janowi Pawlowi II. Nie moma 
zmusic czlowieka do tego, by byl wytworern spolecznym. Wszelako do 
roku 1989 ustroje totalitame po prostu istnialy, a ich istnienie bylo nawet 
oznak'!: urzeczywistnionego oddalenia od chrzeScijanstwa Europej
czykow ze Wschodu. 1 

1 "SpoleczeIistwo, panstwo, wladza politycma stanowill zmienne i podlegaj~ cillglemu 
doskonaleniu ramy tego Swiata. Zaden program spoleczny Die zaprowadzi Digdy Kr6lestwa 
Boi:ego, to zoaczy eschatolo~cznej doskonalo~ DR ziemi oo . Z mesjaDizmow rodz:t si~ ~sto 
najgorsz.e tyraDie. Struktury, Jakie nadajll sobie spoleczeIistwa, Die majll Digdy wartosci ostatec:rr 
nej; Die mOM one tel. same z siebie dostarczyc cz.Iowiekowi tych wszystkich d6br, kt6rych on 
pragnie. W szczeg6lnoSci Die mogll mu one zastllPic sumieDia ani poszukiwaDia prawdy 
I absolutu (00') To zresztl\ w DRszych czasach pojawily si~ najwi~ksze zagroi:eDia, kiedy ideologie 
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Drug~ form~ ideologii jest forma "nasza", to znaczy ta, w obr~bie 
ktorej rozwijala si~, jak dot~ jako tako, i sua swoj~ drogll Europa 
Zachodnia. Jest to ideologia emancypacji czlowieka. Szczegolnie plodn~ 
stron~ tego ustawicznego poszukiwania jest nadzwyczajnie rozwini~ta tech
nologia, ktora wyzwaia ludzi z wielu niegdys nieprzezwyci~zainych ograni
czen i zapewnia rnieszkancom Zachodu Zycie niezrownanej jakoSci. Ideo
logia ta podtrzymuje nienasycon~ ciekawose badaczy naukowych. Sprawila, 
Ze w naszych spoleczenstwach poszanowanie prawa przenika wszystkich 
ludzi wladzy, zas kaZda osoba jest swiadoma i dochodzi wlasnych praw. 

JednakZe z drugiej strony - i jed yn i e ten (choe wagi pierworz¢nej) 
aspekt krytykuje Papiez - prowadzi ona na oSlep do z rei a t y w i z 0 w a
n i a wszelkich form Zycia spolecznego, morainego, rodzinnego itd .. .. osi~
gaj~c taki poziom des t ru k cj i osob w irni~ wolnosci indywiduainej, ktory 
graniczy teraz z patologi~2; zycie wewn~trzne, wiara, stosunek czlowieka 
do Boga - to sformulowania, ktorych si~ juz nawet nie zna, wykraczaj~ce 
poza normainose. JeSli nawet wygl~a to na tryumf - albowiem czego 
moma sobie jeszcze Zyczye poza autonorni~ wlasnej swiadomosci? - to 
przeciez jest to k1~ka dla zwyklych smiertelnikow, ktorzy nie maj~ 
koniecznego rozeznania (bo nie kaZdy moZe bye Kantem), by odroi:nie 
osobisty wyb6r od braku znakow orientacyjnych w otaczaj~ym srodowis
ku kulturowym.3 

Przekuwanie autonomicznej swiadomoSci w ideologiczny dogrnat jest 
innym, subtelniejszym i calkiem bezbolesnym sposobem pogardy dla 
czlowieka. W sposob nieznosny relatywizuje on wszystkie formy odziedzi
czonej kultury, przesiewaj~c je przez sito podejrzliwoSci, oceniaj~ jako 
alienuj~ i odmawiaj~c im moZliwoSci rozkwitu, poniewaz zostaly skodyfi
kowane poza jego wlasn~ sfer~ wewn~trzn~... 

Powrocmy do naszego tematu wyjsciowego: rezultatem sekularyzmu na 
Wschodzie i Zachodzie jest wi~c fakt, Ze Europa nie jest juz chrzeScijanska, 
ze dryfuje niczym lOdi bez sternika pod wzgl¢em politycznym, spolecz
nym, morainym, krotko mowi~c - kulturalnym. 

~Iy nadawaC wartosc absolulrul samemu spoleczeDstwu lub dominujl\Cej grupie, nie liCZllc si~ 
z osob, ludzk, i wo lnoAci'l . Tam, gdzie czIowiek nie opiera si~ jui: na wielkoAci, kt6ra go 
pruwyisza, istnieje zagroi:enie, Ze odda si~ nie maj'lcei hamulc6w samowladzy i pseudo
-absolutom, kt6re go misZCZl\ .. . - Przemowienie Papfeia przed Pll1'iamLntem Europejskim, "La 
Croix", 12 paidliemika 1988. 

2 "Tragiczne koleje 10Bu tego wieku ( ... ) rozw6j rezim6w autorytamych i totalitamych, kt6re 
negowaly i neguj'l wolnos.: i fundamentalne prawa; WlItpliwoAci i zastrzei:enia w odniesieniu do 
poat~u ( ... ) Nies~sny epilog pr'ld6w filozoficzno-kultura1nych i ruch6w wyzwolenia za
mkni~tych na transoendencj~ ... Wszystko to w koncu rozczarowalo Europejczyka, popchn~o go 
w Iderunku sceptycymlu, relatywizmu i wtrllcilo ( .. . ) w bezznaczeniowoSC i egzystencjain'l 
trwog~". "Documentation Catholique" (dalej sh6t DC), nr 1842, s. 1153. 

J "Coraz wi~ podnosi si~ g1osOw, kt6re w obliczu calkowitej autonomii moralnej 
i reli~jnej cziowieka, w spoleczeDstwie, kt6re staje si~ coraz bardliej ze5wiecczone, protestuj'l 
przeClwko temu marszoWl ku kl~ce i rosn'lcemu cbaosowi" - Wezwanie do Europy, homilia 
przed katedf'l w Spirze, 1987, DC nr 1941, s. 589; por. takZe: ,Jest rzeczll ciekaWll, jak, 
wychodZllC od system6w i wybor6w, kt6re byly absolutyza.cjll czIowieka i jego liemsldcb 
osi,gni~c, doszlimny dlis do zakwestionowania samego czlowieka, jego godnoSci, jego istotnych 
wartoAci, przekonail i jego pragnienia absolutu". DC nr 1842, s. 1153. 
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Zadanie KoSci.ola polega wi~ na reewangelizacji Europy. Owa reewan
gelizacja jest dzis dla KoSci.ola katolickiego stawklj, najwyi:sZll" albowiem 
swiadorn jest on powszechnoSci. swych zadan. Reewangelizaqa Europy llj,CZY 
si~ nade wszystko z koniecznoscilj, nieustajlj,cego Poslannictwa: one to 
wlaSnie stanowi przedmiot encykliki Redemptoris Missw (1991). Jui; w roku 
1946 Pius XII omajmil: "duch misyjny i duch chrzeScijanski tworzlj, jed
nose". Na wszystkich kontynentach KoSci61 rna charakter misyjny. Swiad
czy 0 tym dekret Ad gentes Soboru Watykanskiego II, zaS Europa, tak jak 
inne kontynenty, jest tam terenern misji ewangelicmej. Dla misji otwierajlj, 
si~ nowe miejsca, nowe srodowiska i nowe srodki. Odtlj,d powinna ona rniee 
rowniez charakter miejski, dostosowany do wspOlczesnych srodkow kornu
nikowania si~, zwrocony ku mlodym, ku imigrantom i skoncentrowany 
wokol powracajlj,Cych wcill,Z tematow, jak pokoj, rozwoj, prawa czlowieka, 
a zwlaszcza mniejszoSci., prornocja kobiety i dziecka, ochrona stworzenia. 

Dzialalnose misyjna w Europie, jak rowniez w calym swiecie, powinna 
wi~ koncentrowaC si~ na tych problemach, poniewaz stanowilj, one 
o wspolnej przyszlosci planety i nalei;y je rozwilj,zywae w swietle Ewangelii . 

Wszelako nie powinna si~ ona skupiae wyl~e na tych zjawiskach 
o wymiarze "swiatowym"; w tym miejscu dotykamy zagadnienia ink u I
t u r a c j i - drugiego wyzwania, przed ktorym stoi dzisiejszy Koscio!. Od 
czasow Pawla VI, Kosciol, namaczony silnie wielkimi intuicjami Jacques' a 
Maritaina, ktorego dziela przetlumaczone zostaly na j~k wloski, roz
po~1 powaZnlj, pr~ nad sposobami ewangelizacji narodow, czynilj,C 
"chrzeSci.janskimi" kultury niezachodnie. Nauczanie Pawla VI w tym przed
miocie przedstawione jest glownie w dwoch encyklikach: Ecclesiam Suam 
i Populorwn progressw, zaS Jan Pawel II, w Mad za nim, chce bye "papie
ZeIn" inkulturacji. Znamy debat~ zapoczlltkowanlj, w latach dwudziestych, 
ktora trwa do dzis i owocuje w KoSci.ele afrykanskim, lecz w mniejszym 
stopniu zdajemy sobie spraw~ z tego, :i.e zaczyna ona dotyczye Europy. 

Tak jak w Afryce, Kosciol winien przeprowadzie ponownlj, ewangeliza
q~ Europy, chrystianizujlj,C na nowo kultury europejskie. Inkulturacja 
ewangelicma jest tutaj nawet zadaniern nagllj,cym, jakkolwiek wydaje si~ 
niezwykle trudna. 

Wedlug okrdlenia Jana Pawla II, podczas jego pielgrzymki do Alzacji 
w paidzierniku 1988 roku, Europejczyk jest "mlodziencem z Ewangelii, 
ktory rna »wiele posiadlosci«": "Posiada dobra rnaterialne, wprawdzie 
nierowno rozdzielone, ale wi~ksze niz wielu jego braci w swiecie; przywilj,
zuje si~ do nich i wklada wiele wysilku w ich pomnai:anie. Posiada takZe 
dobra swej uczuciowoSci. i nazbyt czysto odwraca si~ od Boga, by za
spokoie pragnienia, ktore zamykajlj, go w sobie samym. Posiada dobra 
wiedzy i slj,dzi, :i.e rnoze rozporzlj,dzaC prawdlj,; i gluchy jest na mlj,drose 
Boga, ktory mowi prawd~ 0 czlowieku. Posiada dobra wladzy, podporzlj,d
kowuje sobie lub lekcewaZy bliZnich, zamiast im slui;yc jak Chrystus."4 

• "La Croix", I I?ai.dzicrnika 1988. Europcjczyk ..zcSwiccczony" (w scnsic calkowitcgo 
bralru przestrzeni rcligljncj w spoteczcIistwic, w kt6rym Zyje) ~tQ powraca w przem6wieniach 
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Posiad/szy to, Europejczyk jest przerazaj~co oboj{:tny na to, co ducho
we. We wszystkich srodowiskach spolecznych, we wszystkich pokoleniach 
i we wszystkich regionach ludzie utracili jakiekolwiek poj{:Cie transcenden
cji, trwaj~c w upartej gluchocie na wezwania Kosciola. J ak pisze profesor 
Marcel Merle, "w pewnym sensie oboj{:tnosc groiniejsza jest od niewiary, 
albowiem nie okrdla si{: »przeciw«, lecz »poza«. Trudno jest zatem miec na 
ni~ wplyw. Jej »adepci« nie walcz~ 0 woln~ mysl ani tez 0 stworzenie 
srodowiska ateistycznego. Majll mniej lub bardziej gi{:tk~ moralnosc, choc 
nie jest bynajmniej powiedziane, ze jej nie maj~ wcale. rch »postindustrial
na«, modemistyczna kultura zmienia si{: jak w kalejdoskopie, przechodz~c 
od czystego materializmu do mocnego humanizmu. Oto nasi sllsiedzi, 
przyjaciele, koledzy, nasza rodzina ... To wlasnie tych ludzi, nas samych 
Kosci6l pragnie na nowo ewangelizowac, reinwestujllc te wartosci naszych 
kultur, kt6re mog~ jeszcze nimi byc." 

Obok zwyczajnej dzialalnosci rnisyjnej i niezb¢nej inkulturacji istnieje 
trzecie wyzwanie dla ewangelizacji Europy, kt6re wprawdzie dotyczy talcie 
calego swiata, ale na dluZszll met{: nie moze si{: obejsc bez osillgni{:Cia 
rechrystianizacji Europy. Chodzi 0 0 d pow i e d z i a In 0 s c naszego kon
tynentu za przyszlosc swiata. Wizja historyczna Papie:i:a jest nieodl~czna 
od jego wizji eschatologicznej. Zgodnie z wiar~ chrzeScijansk~ sens Historii 
polega wedlug niego na prowadzeniu ludzkosci ku ostatecznemu celowi, 
kiedy to, w zaleinosci od swego rozwoju, zostanie ona zbawiona lub nie. 
KaZde zdarzenie jest zatem walk~ dobra ze zlem i st~d pochodzi sekulary
zacja Europy zarazajllCa caly swiat. Sekularyzacja Europy nie jest wszak 
dla Papiezajedynie chronologicznym nast{:pstwem odejscia Europejczyk6w 
od pierwotnej ich kultury. Posiada ponadto znaczenie duchowe. 

Wedle Jana Pawla II Europa zostala ochrzczona w wierze chrzeScijans
kiej i to pozostaje na wieki rzeczywistoscill. Tym samym kaZda faza 
emancypacji swiadomosci europejskiej w stosunku do chrzescijanstwa jest 
pokuSll wobec jej chrzeScijanskiej tOZsamosci: "Jesli podczas kolejnych 
kryzys6w kultura europejska usilowala zdystansowac si{: w stosunku do 
wiary i Kosciola, to, co nazywano wtedy wolll emancypacji i autonornii, 
bylo w rzeczywistosci wewn{:trznym kryzysem samej swiadomosci europej
skiej, wystawianej na pr6b{: i doswiadczanej w swej najgl{:bszej tozsamosci 
i swym historycznym przeznaczeniu ( ... ) Mo:i:emy stwierdzic, ze te doswiad

lana Pawla ll: ,,lest on tak bardzo 2'Jlj~ty budowaniem »miasta ziemskiego«, i:e traci Z ocru lub 
swiadomie odrzuca obraz »miasla Boi:ego«. Bog pozostaje poza jego horyzontem iyciowym C... ) 
W rzeczywislosci Europa, klora na Zachodzie w swej filozofii i w praktyce niejednokrotnie 
glosita »Sm.ierc Boga«, a na Wschodzie ideologjcznie i politycznie jll narzucila, jest lei: EuroPll, 
gdzie ogloszono »Sinierc czlowieka« jako osoby i wartosci transcendentnej . Na Zachodzie osoba 
zostala poswi~cona na rzecz dobrobytu, na Wscbodzie stata si~ ofiaq slruktury. Lecz obie le 
pozyt;ie wylcarujll brak przelconujllCycb perspelctyw dla rozwoju cywilizacji. Ponad lo, modele 
lrulturowe, instytucje i ideologie, ktore cbarakteryzowaty Europ~ dwudziestego wielru i daty 
pocZlltek naiwnym utopiom, maiazty si~ w Icryzysie pod nacislciem instrumentalnego racjonaliz
mu oraz wszecbpot~i:nej nauki i tecbniki" - Ewangelizacja przedstawia ~ w zupelnie nowy 
sposob, przemowienie PapieZa na VI Sympozjum Rady Konferencji Bislrupow Buropy, 
" L'Osservatore Romano", 12 pai.dziernika 1985, DC 1985, or 1906, s. 1083-1087. 
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czenia, pokusy, ten wynik europejskiego dramatu Cwojny swiatowe, totali
taryzm itp.) Sll, wyzwaniem dla chrzescijanstwa i KoSciola nie tylko 
z zewnll,trz, jako zewnt:trzna trudnosc i przeszkoda do pokonania w dziele 
ewangelizacji, lecz tak naprawdt: sytuujll, sit: wewnll,trz chrzeScijanstwa 
i KoSciola."5 

W tym sensie czterdziestoletni podzial Europy na dwa obozy ide 0 

log i c zn e jest najbardziej widocznym dowodem "grzechu", jaki popelnila 
ona wobec swego pierwotnego, chrzeScijanskiego ducha. "Ateizm europej
ski jest wyzwaniem, ktore staje sit: zrozumiale w horyzoncie chrzeSci.jans
kiego sumienia. Jest raczej buntem przeciwko Bogu i niewiemoScill, wobec 
Niego nii: zwyklll, negacjll, Boga C... ) Kryzys i pokusa, jakiej ulegajll, 
Europejczycy i Europa, to kryzysy i pokusy chrzeScijanstwa i KoSciola 
w Europie." 

Dzisiaj wit:C nalei;y przywrocic Europejczykom ich pierwotnego ducha 
nie tylko dla nich samych, lecz tam z uwagi na caly swiat, albowiem 
Europa przeniosla swoje obcilj,Zenia na calll, planett:, eksportujll,C wysoce 
szkodliwe i dehumanizujll,ce struktury technolojiczne, gospodarcze i kul
turalne. PapieZ nie uprawia ideologii Trzeciego Swiata, jest daleko bardziej 
prorokiem nii: oskari;ycielem. Obecny model spoleczenstwa europejskiego 
niszczy Swiat zamiast go ulepszac, Europa przeniosla bowiem na zewnll,trz 
swoje nieporzll,dki, nie przenoszll,c swych dawnych wartoSci, wypaczonych 
w momencie ich ekspansji poza kontynent: "Swiadomi jesteSmY, Ze Euro
pa, w ktorej narodzila sit: kultura zachodnia, przyczynila sit: tam do 
niebezpiecznej sytuacji dnia dzisiejszego. To wlaSnie w Europie w krotkim 
odstwie czasu wybuchly dwie wojny swiatowe, powodujll,c nieskonczone 
cierpienia wielu narodow i pogrlj,Zajll,c calll, ludzkosc w It:ku i terrorze. To 
wlaSnie z Europy rozprzestrzenily si~ po calym swiecie ideologie, ktore 
w wielu miejscach wywierajll, dominujll,CY wplyw, niczym przywleczone 
z zewnll,trz choroby. Ta powszechna wina oznacza dla Europy szczegolnll, 
odpowiedzialnosc, chocby za to, by przyczynic sit: w decydujll,cy sposob do 
przezwyci~i:ania obecnego kryzysu swiatowego."~ 

Rechrystianizacja Europy rna wit:C w mysli Jana Pawla II podwojny 
sens: pierwszy na poziomie "pastoralnym", drugi na poziomie "historycz
nym": trzeba wprowadzic Ewangelit: na kontynent, ktory juz jej nie zna; 
jednoczcinie nalezy ocalic Europt: zagubionll, w swych pretensjach i ekspor
tujll,cll, bl¢y, oca1ic od braku rozsll,dku, aby swiat stal sit: bardziej rozum
ny, bardziej sprawiedliwy i bardziej ludzki . 

• Stawka kultury jako srodek reewaogelizacji 

Skoro powstala kwestia reewangelizacji, wylania sit: takZe problem 
srodkow jej rozwoju. Jakll, drogll, poslanie chrzeScijanskie moZe dotrzec do 

, Kryzys kultury eur~jskit!j i kryrys kuJtury chrzdcijarukit!j, wysllijlienie oa Sympo7Jum 
Bislrup6w, 5 paidzierni"a 1988, DC, Dr 1848, s. 1153. 

• przemowumie 0 kryryJ'ie Zachodu i ponannictwie duchowym Europy , 12 tistopada 1981, DC 
1981, or 1819, s. 1056. 
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serc Europejczykow? Dla Jana Pawla II odpowiedz jest oczywista: t~ sam~ 
drom, ktor~ Europejczycy od tego poslannictwa odeszli, to znaczy przez 
urnysl. Inkulturacja w Europie moze siy dokonae jedynie przy respektowaniu 
wraZliwosci Europejczykow w odniesieniu do ich wymagan intelektualnych. 
Trzeba niew~tpliwie wyznawaC wiary, lecz byd~ wiarygodnyml 

W oczach obecnego Papieza zasadnicz~ roly odgrywa formacja: ksztal
towanie urnyslow otwartych, zdolnych do rozromiania, do wycofania siy, 
do syntezy, zdatnych do antycypowania i obejmowania nowych pr~dow, 
do tego, by w proeesie adaptacji zachowywae to, co powinno bye za
chowane - oto jego zasadniczy eel: uformowae chrzdcijan wyksztalconych 
i obdarzyc ich zaufaniem. W tej dziedzinie odegraj~ decyduj~'l roly ludzie 
Swieccy: oto co mowi kardynal Martini, arcybiskup Mediolanu, a do 
niedawna prezes Rady Konferencji Biskupow Europy: "Wypada nam, tak 
jak i naszym Kosciolom, stan~ w pierwszej linii, podejmuj~c wysilek 
ksztahowania oddanych chrzdcijan i odpowiedzialnych wspolnot kosciel
nych, odznaczaj~cych siy glybok~ wiar~, zdolnych do wypowiadania siy 
i angaZowania w najbardziej delikatne sfery i popl~tane bezdroza historii. 
Dajemy w ten sposob wyraz przekonaniu, ze wiara moZe bye glyboko 
przei:ywana w swiecie tak stechnicyzowanym i zlozonym jak nasz. Oto 
znacz~ee swiadectwo dla Afryki, Azji i Ameryki Laciilskiej, ktore nie 
zawsze wiedz~, jak sca1ie w jedno techniky i hurnanizm."7 

Ten wysilek ksztahowania opiera siy na przeswiadczeniu, Ze Europej
czyk posiada w sobie samym srodki wlasnego ocalenia: koniecznosci 
zaprawiania umyslow do walki intelektualnej nie towarzyszy w mysli Jana 
Pawla II idea nowego przetopienia kultury europejskiej. Byloby ono 
niemoZliwe z trzech co najmniej wzglydow: sprzeciwialoby siy zabiegom 
inkulturacji, byloby tylko jednym z wielu rozwi~zan, podatnym na szybkie 
zniszczenie przez czas i wreszcie - pomijaloby opatrznosciowy atut (zarow
no dla KoSciolow, jak i Europy), ktorym S'l chrzdcijanskie korzenie 
europejskiej tozsamosci. Reewangelizacja Europy dokona siy w oparciu 
o wspolne chrzescijanskie podloze Europy. 

Twierdzenie, ze Europa posiada chrzeScijansk~ toi:samose, ktor~ trzeba 
reanimowae, wi~ siy z podwojnym ryzykiem: czy podloze kulturowe 
Europy, 0 ktorego istnieniu i chrzescijanskosci przekonany jest Jan Pawel II, 
nie jest aby utopi'l? Jak odpowiedziee na w~tpliwosci pojawiaj~ siy 
w obliczu niekiedy bardzo widocznej romorodnosci kultur europejskich, 
zwlaszcza na Wschodzie i Zachodzie, w obliczu romic w poziomie i:ycia 
i w postrzeganiu zjawisk politycznych, nie mowi~c juz 0 tym, Ze przez piye 
wiekow ow europejski duch, jesli w ogole istnieje, oderwal siy znacznie od 
chrzescijanstwa? 

W odpowiedzi na wszystkie te pytania Jan Pawel II rozwin~l niezwykle 
elastyczn'l koneepcjy chrzescijanskiej tozsamoSci Europy: jezeli cheemy 
okreSlie, jaka jest Europa pierwotnie, nalei:y odwolae siy do jej war to sci, 

7 Chrzescijanie w Europie, "Etudes" nr 474(4), kwiecien 1991, ss. 527-638. 
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ktorych nie wyparla si~ calkowicie albo przynajmniej rozumie ich "wymiar 
wewn~trzny" . 

s~ to wartoSci chrzescijanstwa, ktore w centrum systemu spoleczno
-politycmego umieszcza osob~ ludzk~ - poj~cie doprawdy rewolucyjne 
w stosunku do poprzednich cywilizacji. Wraz z osob~ ludzk~ do wartosci 
chrzescijanskich zaliczaj~ si~ rowniez: rodzina oparta na monogamii, 
trwaloSt zwillZku maaenskiego oddanego wychowaniu dzieci, wolnosc 
rozumiana jako wolna wola i szacunek dla tej wolnej woli, wolnosc 
polityczna zwi~zana z instytucjami demokratycznymi. "Jest to jednosc 
zakorzeniona we wspoinym dziedzictwie wartoSci, jakimi zyje kaida kul
tura narodowa: zasadnicze j~dro tego dziedzictwa stanowi~ prawdy wiary 
chrzeScijailskiej."8 

Latwo moze powstac zarzut, re, zwlaszcza w kwestii woinosci, umysly 
europejskie umocnily si~ w opozycji do chrzeScijanstwa. JednalcZe w tym 
wlaSnie miejscu moremy miec do czynienia z przykladem inkulturacji, 
ktor~ tu w pospiechu skarykaturujemy: francuskie rewolucyjne idealy 
wolnoSci, rownoSci i braterstwa, nadzwyczajny postw w dziedzinie prawa, 
ktory spowodowalo ogloszenie praw czlowieka - wszystkie te idee (prze
ciwnie niz w Stanach Zjednoczonych) nie zostaly wypracowane w Europie 
przez wierz~ych chrzeScijan; co wi~cej, wymyslono je przeciwko chrzes
cijanskiemu objawieniu, poniewai: uosabial je porz~dek jawnie n i e s p r a
wiedJiwy. Rany "ducha francuskiego" zagoily si~ dzisiaj na tyle, by 
chrzeScijanska nadzieja mogla te idee znow obdarzyc calkowitym zaufa
niem, co podkrdla kardynal Lustiger: "te trzy slowa: Woinosc, Rownosc, 
Braterstwo ( ... ) winny odzyskac sw~ pocz~tkow~ donioslosc ewangeliczn~ 
i chrzeScijarisk~. Naszym obowillZkiem jako wierz~cych, chrzescijan i kato
likow jest uczestnictwo w budowaniu Europy. I jest to, jak mi si~ zdaje, 
jedyny sposob przedstawiania tych wartoSci naszemu stuleciu - jedyny dla 
wszystkich m¢czyzn, wszystkich kobiet, wierz~cych i niewierz:tcych, chrze
scijan i nie-chrzescijan, sposob daj~cy im wiarygodn~ nadziej~ na od
nalezienie w tych wartosciach nonny dla rozumu i r~kojmi zwyci~twa nad 
rozpacz~ i niewia~."9 

JednalcZe ponowne uznanie wartosci europejskich, ktore SCI niezniszczal
ne (pomimo powainych p~kni¢) - jak godnosc osoby ludzkiej, poczucie 
sprawiedliwoSci i woinoSci, pilnosc w pracy, duch przedsi~biorczoSci, milosc 
rodzinna, szacunek dla Zycia, tolerancja, ch¢ wspOlpracy i pragnienie 
pokoju - nie koresponduje w mysli Jana Pawla II z poczuciem jednorodnoSci 
i tozsamosci europejskiej, a wr~cz przeciwnie: jednosc "duchowa" Europy 
nie niweczy jej zroinicowania. Papiez jest na to szczegolnie wyczulony, 
poniewai: jest Polakiem. Domaga si~ umania niepowtarzalnosci kai:dego 
narodu Europy, a poza tym podwojnej europejskosci, ustanowionej his
torycznie przez dwie ewangelizacje: lacinsk~ i slowiansko-bizantyilsk~. 

W rzeczy samej, obecny Papiez traktuje historyczny fakt zbiorowego 

• Mont Cbetif, paidziernik 1986. DC, or 1926, 8. 89. 
• Now a~on.r rendn-~ow ~ec I'Europe, Edit. Marne, 1991, s. 155. 
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chrztu kaidego europejskiego narodu, dokonujl!cego si~ przez nawrocenie 
krola lub ewangelizacj~ prowadzOnl! przez wielkiego swi~tego unifikatora, 
jako n i e z n i s z c z a 1 n y akt duchowy, ktory sprawil, ze Iud stal si~ 
narodem. Poza rodzinl! i osobl! europejski narod jest dla Papieza naturalnl! 
i najwai:niejszl! wspolnotl!, ktora tworzy wi~zi z Bogiem. Jest cialem 
mistycznym, nie majl!cym nic wspolnego z naszl! heglowskl! b~z doczesnl! 
koncepcjl! narodu, i w sposob oczywisty musi miee zwil!zek z przei:ytym 
przezen doswiadczeniem narodu polskiego, z ktorego Papiez czyni rodzaj 
pozytywnego modelu. Pozbawiony panstwowosci, jednosci terytorialnej 
i politycznej, narod polski ksztaltowal si~ dzi~ki swej jednosci kulturowej. 

Z licznych wypowiedzi, jakie Papiez poswi~cil tej kwestii, wylania si~ 
duchowa definicja narodu jako "zbiorowego dziedzictwa, ktore zobowil!
zuje spadkobiercow"lO przez wlasnl! kultur~ pochodzenia religijnego, jakl! 
ten narod rozwinl!l. Przekonanie to nie opuszcza Papieza w zadnym 
z lcrajow europejskich, ktore odwiedza i ktorym przypomina 0 ich sakral
nych podstawach i wiecznym chrzcie. I jesli Europa stanowi jednose, to 
dlatego, ze kraje, ktore si~ na nil! skladajl!, zostaly na wieki poswi~cone, 
wbrew historycznym przemianom, jakie przyczynily si~ do tymczasowego 
zapomnienia 0 jej duchowych korzeniach. Dla Jana Pawla II narod, 
podobnie jak Europa, jest nade wszystko rzeczywistoscil! kulturowl!. 

Co si~ zas tyczy podwojnej "europejskoSci", nie jest juz ona bez 
znaczenia w dziele rechrystianizacji Europy. Trzeba szanowae i doceniae 
ducha kai:dego narodu, pami~tajl!c tatie 0 podwojnym dziedzictwie daw
nego katolicyzmu. W artykule, ktory kardynal Wojtyla napisal w roku 
1978, zanim zostal Papiezem, przedstawiona jest jasno roi:nica - ktora i dla 
nas jest dose naturalna - rni¢zy Europl! zachodnil! a wschodnil!: "Proces 
podzialu Europy na wschodnil! i zachodnil! podczas drugiego tysil!c1ecia, 
ktory przyczynil si~ do uksztaltowania dwoch odmian »Europejczykow« 
w najszerszym tego slowa znaczeniu, znajduje wyjaSnienie we wplywach 
religijnych dwoch osrodkow usytuowanych na porudniowych krancach 
Europy C .•• ) Rzymu i Konstantynopola." Z poczl!tku osrodki te kojarzyly 
si~ z pewnym podzialem administracyjnym ewangelizacji. Aluzje do tej 
dwojakiej europejskosci Sl! u Jana Pawla II szczegolnie liczne; wedlug niego 
historyczny podzial na dwa Koscioly - katolicki i prawoslawny - pozbawil 
Europ~ wzajemnych wi~zi, owocujl!cych w poszanowaniu roznych, choe 
poll!czonych wspolnl! wiarl!, tradycji kulturowych.B 

Dostatecznie cz~sto ui:ywal Jan Pawel II wyrai:enia d w a p lu c a 
E u r op y, aby obraz ten przedostal si~ do mediow. Mogloby si~ niemalZe 
wydawae, i:e u Jana Pawla II nie sposob wyobrazie sobie rechrystianizacji 

10 "Vita e Pensiero", lipiec-gnxlzien 1978, s. 165. 
11 w tym sensie, nie przes'lrlz.a,iIlC a wynilru jego wtasnej analizy, Jan Pawet II nie powinien 

traktowac z takll sympatill europe]skiego protestantynnu, poniewaZ nie rna on takich i.r6det i nie 
jest efektem kolektywnego chrztu narodowego. Podobnie jak inne "odlegte" ad earopejskiej 
formy, bytby on zatem swego rodzaju odrzuceniem prawdy objawionej i przekazanej katoticyz
mowi, formll, kt6ra ZIodzita twierdzenia wiary heretyckiej. Sugestia ta jest tylko dornniemaniem 
autorki artykutu. 
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Europy bez ponownego zjednoczenia tych dwoch europejskoSci dziyki 
prawdziwemu ekumenizmowi, albowiem Papiez przywi<1,zany jestszczegol
nie do dziedzictwa bizantynskiego, uwaiaj<1,c je za pierwotn<1, fOOlly katoli
cyzmu, ktora sprawila, i:e Slowianie stali siy chrzescijanami. 

Okazujlj,c szacunek dla specyfiki chrzescijanstwa poddanego "inkul
turacji" w kazdym narodzie, Jan Pawel II usiluje wyjasnic, i:e szacunek dla 
tej specyfiki pochodzi st'1,d, iz jednosc jest rzeczywista. Jego orydzie byloby 
mniej wiycej takie: "Szanujcie siy wzajemnie, bogaecie siy korzystajlj,C ze 
swych roZnic kulturowych, albowiem jestescie zllj,czeni jednlj, wiarlj,." Jako 
fundament reewangelizacji Jan Pawel II wysuwa zatem na plan pierwszy 
rozpoznanie jednosci Europy w j ej i z j ej podwojnym obliczem, co jest 
rzecz<1, co najrnniej trudn<1, dla naszych zachodnich umyslowoSci. 

Na przyldad w swym liscie apostolskim Egregia Virtutis z 31 grudnia 
1980 roku (a wiyc w pocz<1,tkach swojego pontyfikatu) stwierdza: "Morna 
powiedzie6, ie Europa jako calosc jest owocem pollj,Czenia dwoch pr'1,dow 
tradycji chrzeScijanskich. Swiyty Benedykt, ktory objlj,l swym wplywem nie 
tylko Europy, glownie zachodnilj, i srodkowlj, ( ... ), znajduje siy w samym 
centrum tego pr'1,du, ktory bierze swoj poczlj,tek w Rzymie, siedzibie 
nastypc6w Piotra. Swiyci bracia z Salonik (Cyryl i Metody) to zaznaczenie 
wldadu antycznej kultury greckiej, a nastypnie zasiygu promieniowania 
Kosciola Konstantynopolitanskiego i wschodniej tradycji, tak glyboko 
wpisanej w duchowosc i kultury tylu narod6w i panstw, dla kt6rych Cyryl 
i Metody s<1, wsp6lpatronami Europy wraz ze swiytym Benedyktem."ll 
Relacja z iycia i dzialalnosci swiytych Cyryla i Metodego b¢zie wiyc 
sposobem podkreslenia, ie w pewnym okresie historii KoSciola Wsch6d 
i Zachod iyly w pelnej Ilj,cznosci. W roku 1985 Papiez oglosil jubileusz 
swiytych Cyryla i Metodego. W swojej koncowej homilii w dniu 14 
pazdziernika 1985 roku, powiedzial (DC, nr 1908, s. 1154): "W tym wieku 
XX, kiedy Europa znajduje siy na kontynencie podzielonym ( ... ) swiado
mose jej jednosci, ktorej zr6dlem jest slowo Ewangelii, nabiera dla nas 
fundamentalnego znaczenia ( ... ) W okresie ich misji Rzym i Konstan
tynopol nie byly rozdzielone. Istnialy r6znice, ale nie podzial. Pomi¢zy 
dwiema czysciami Kosciola, pomi¢zy dwiema najwiykszymi tradycjami 
chrzeScijanstwa, w ktorych jedna wiara ucielesnila siy historycznie w spo
s6b cudownie odmienny i komplementamy ( ... ) nie bylo podzialu. Apos
tolowie Slowian proldamowali Ewangeliy w imiy Kosciola niepodziel
nego." 

Zdaniem Jana Pawla II pojednanie z prawoslawnymi rna pierwszorZ¢
ne znaczenie dla prawdziwej reewangelizacji, poniewai pozwoli respek
towac we wlasciwy spos6b tradycje kulturalne i przywroci tozsamosc 
Europie zdefiniowanej przez jednosc i pluralizrn. 

I tu takZe Jan Pawel II nie stroni od argumentacji : w jego jak 
najbardziej proroczej wizji religijnej przyszlosci Europy jest pewna prze

12 DC, Dr 1801, s. 110-111. 
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strzen, ktora stanowi rzeczywiscie miejsce newralgiczne, centrum zasilane 
przez dwa Zrodla europejskiego chrzeScijanstwa, ktore w pierwszej kolejno
sci przemieni wizj~ w rzeczywistosc. Nie trzeba miec wielkiej intuicji, by 
zorientowac si~, Ze chodzi tu 0 Europ~ Srodkowfl" kt6rfl, nasze zachodnio
europejskie umysly pozostawily na lasce dw6ch wojen i ich konsekwencji.13 
Geograficznie obejmuje ona zdaniem Jana Pawla II dawne Cesarstwo 
Austro--W~gierskie i jego prowincj~ polskfl" w sumie 4 kraje: Austri~, 
Polsk~, Czechoslowacj~ i W~gry. Moina tu dolfl,czyc katolik6w slowens
kich, chorwackich, ukramskich i Litwin6w, poniewaZ stanowifl, oni zywy 
slad dawnej jednosci "dw6ch pluc Europy". Tak wi~c, gdy Jan Pawel II 
udal si~ do Austrii, przypomnial, ze przez wieki byla ona miejscem splywu 
lud6w slowianskich, romanskich i w~gierskich, stajfl,c si~ tym samym 
uprzywilejowanym miejscem spotkania i wzajemnego zrozumienia Europy 
zachodniej i wschodniej.14 Podobnie, m6wifl,c 0 Polsce, Jan Pawel II 
przypomina, iz jest ona najbardziej namacalnym przykladem tego, co 
pozostalo w katolicyzmie zachodnim jako domieszka wschodnia: Polska 
byla tez cz~to przezen nazywana sercem Europy. W tysifl,clecie chrztu 
swi~tego Wlodzimierza, Wielkiego Ksi~cia Kijowskiego, chrztu, kt6rego 
nast~pstwem bylo nawr6cenie Rusi, Papiez wyslal do chrzescijan ZSRR list 
apostolski Euntes in mundum lS traktujfl,cy 0 jednosci ich aktualnie po
dzielonej wiary: Kij6w jest kolebkfl, spotkania Wschodu i Zachodu i to 
wlaSnie stanowi 0 nagifl,cej potrzebie ekumenizmu. W roku 1991, w czasie 
swej czwartej pielgrzymki do Polski, Papiez pogl~bil jeszcze bardziej 
or~zie skierowane do chrzeScijan Europy Srodkowej w swietle ich niedaw
nego wyzwolenia si~ z komunizmu, przenoszfl,c na nich poniekf!,d poj~e 
narodu wybranego: "Kultura europejska zostala ugruntowana w cifl,gu 
ostatnich dziesi~cioleci przez m~zennik6w ze Wschodu. Nie musimy 
wchodzic do Europy, poniewaZ nigdy z niej nie wyszlismy. To my sami 
stworzylismy t~ Europ~, okupiwszy to wi~kszymi cierpieniami niz ci, 
kt6rych model Europy pretenduje dzis do wylfl,cznosci." 

Ta improwizowana wypowiedz pokazuje dosyc wyrainie, Ze w oczach 
Papieza Europa Srodkowa rna do spelnienia opatrznoSciowfl, misj~, polegajfl,
Cfl, na odnowieniu chrzeScijanskich podstaw Europy, poniewaZ przez swoje 
cierpienia pod jarzmem komunizmu zachowala SWfl, wiar~: to wlaSnie ta 
wiara spowodowala upadek komunizmu w Polsce, zachowujfl,c w polskim 
spoleczenstwie nienaruszonfl, spoistosc. W czasie swej czwartej pielgrzymki 
do Polski w czerwcu 1991 roku Papiez stale apelowal do Polak6w, aby ,jako 
pierwsi rozpocz~li ponownie moraine i chrzescijanskie zdobywanie Europy". 

13 Czemu Jan Pawel II nie zaprzecza. W cytowanym jut artylrule w "Vita e Pensiero", Z 1978 
rolru, pisze na s. 16: ,Jestem przek:onany, i:e istniejllca od 30 lat separacja dw6ch c~sci Europy 
wyeliminowala w pewnym scnsie swoisty charakter Europy Srodk:owej z utartego sposobu 
myBlenia i wyraiania sif'. 

,. PrzemOwlenle na nieszporach europejskich, Wiedeo, wrzesieo 1983, DC, nr 1960, ss. 
917-920. Por. taki:e przem6wienie w k:atedrze wiedeoskiej, 23 VI 1988: ,,Austria Swiadoma jest 
tego, it dzi~ki swemu zadaniu i przeznaczeniu stanowi most w sercu Europy." 

" Datowany z 25 stycznia 1988, lecz opublik:owany 22 marca 1988, DC, Dr 1960, ss. 383-390. 

http:wschodniej.14
http:konsekwencji.13
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Trzeba podkreSlie, Ze ta de cen t ral i s t yczn a - w porownaruu z na
sz'! - wizja Europy, jak,! proponuje PapieZ, sprawia, iz rue uwaza on 
europejskiej konstrukcji i obecnych instytucji Wspolnoty za tak znacz'!ce, 
jak mog,! bye uznane przez nas, mieszkancow krajow Europy zachodniej. 

Zreszt'! jego rozuroienie instytucji przeszlo ewolucjQ: po koncepcji 
czysto instrumentainejl6, pocz'!wszy od roku 1989 Papiez przyjrouje bar
dziej powsci,!gliwy ton, przypominaj,!c Europejczykom ze Wschodu, Ze 
ewentualne przyst,!pienie do Wsp6lnoty nie jest dla nich ani panaceum, aru 
zaszczytem, lecz niemal prawem: "I tutaj, i poza krajem podkreSla si~ 
ustawicznie, ze musicie wejse do Europy", ro6wi Papiez do Polak6w, zas 
w niedziel~ 9 czerwca 1991 roku, w obliczu p6lmilionej rzeszy wiemych, 
nazywa t~ ide~ "upokarzaj'!CC!", poniewaz Polska rugdy z Europy nie 
wyszla: ,Jako Biskup Rzymu protestujQ przeciwko nazywaruu Europy 
Europ,! zachodni,! przez tych, kt6rzy przywlaszczaj,! sobie patent na 
europejskose" . W kwietniu 1990 roku, w Pradze, Papiez rue wahal siQ 
r6wniez oznajmie, ze rozw6j gospodarczy to nie wszystko i Ze nie 0 to 
chodzi, by Zach6d "polkn'!I" Wsch6d, narzucaj,!c mu pr6cz swoich 
struktur ekonomicznych takZe swoje braki etyczne. 

Wiele cytat6w, mi¢zy innyroi slynna wypowiedz 0 Europie "od Atlan
tyku po Ural", wskazuje, ze w oczach Jana Pawla II Europa rue pokrywa 
siQ wcale z dwunastoma panstwami EWG i Ze tozsamose europejska 
moglaby bye faktem, gdyby nawet ta wsp6inota rue istniala. 

W rezultacie, nie jest bez znaczenia fakt, Ze Papiez zwolal specjainy 
synod biskup6w europejskich poswiQcony ewangelizacji Europy wlasnie 
w czasie swej blyskawicznej pielgrzymki (36 godzin w kwietniu 1990 roku) 
do Czechoslowacji, pielgrzymki, ktor,! sam nazwal cudem. W obliczu 
upadku struktur katolickich na Wschodzie, nalezalo przyst,!pie do aggior
namento - "wypracowae starannie przejrzyste projekty i opracowae dlugo
terrninowe plany pastoraine", albowiem, 0 czyro przekonany jest Papiez, 
wlasnie z tej cZQsci Europy przyjdzie ocalenie kontynentu. 

" Papiei zloiyl dwie wizyty w instytucjach europejskich, jednll w 1979, drugll, bardziej 
znacZllCll, w 1988 rolcu . Sens jego przem6wienia do PrzewodnicZllcego Parlamentu w kwietniu 
1979 rolcu (DC nr 1763, s. 432) jest bardzo jasny: "instytucje Wsp61noty Sll zawsze wamymi 
instrumentami, z pewnosci~, jednakie wykonujll plodnll prac~ tylko wowczas, gdy w oentrum 
swych zaj~c stawiajll cuoWleka w calej jego integra[no~ . Instytucje same przez si~ nigdy nie 
stworZll Europy, stworZll jll ludzie." Papiei ostrzegal EmWo Colombo, 6wczesnego Przewod
niCZljoego, przed "stworzeniem struktur teoretycmych" , lct6re nie bralyby pod uwag~ prawa 
danych narod6w do suwerennego samookreA1enia. Od 1989 rolcu ostrzeienie to zyslcuje na 
precyzji: Papiei odrzuca "nowy dualizm Buropy bogatych i biednych", nie godZllC si~ takie na 
uchwycenie Buropy w pozlacane kleszeze wymys[onych struhur jej integracji J?Onad rzeczywis
tosciami narodowymi . Suwerennosc narod6w jest gwarancjll ich tozsamOSCl. T~ samll id~ 
podejmuje synod Biskup6w Europy w 1991 rolcu. "Narody SII iywymi organizmarni k:ulturo
wymi C••• ), roznice narodowe nie powinny zatem u1ec zatarciu. Przeciwnie, powinniSmY ich strzec 
i rozwijac je jako historycmll podstaw~ europejskiej solidamosci." W kr~gach katolickicb 
wypowiedz ta stanowi nowo~c w por6wnaniu z okresem bezposrednio powojennym, kiedy to 
osoby odpowiedzia1ne glosily surowe pot~ienie nacjonali zm6w, proponujl\C takll konstrukcj~ 
Europy zacbodniej, lct6ra bylaby ograniczona do Szostki orazjej bezposrednicb SIIsiad6w. Taka 
oyla wizja Piusa XlI. 
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• Dzialania i reakcje 

Mysl Papieza 0 Europie jest zatem konieczna dla zrozumienia, dlaczego 
Kosciol jako calosc "porwal si~" na reewangelizacj~. Celem jest rozniecenie 
na nowo pod zgliszczami wiecznego ognia chrzescijanskiego ducha, danego 
kazdemu narodowi przez chrzest. Jest to projekt, ktorego wznioslosc 
w punkcie wyjscia moZe wzbudzic w nas sarkazm lub sceptycyzm, tyrn 
bardziej, ze koncentruje si~ on przede wszystkim na Wschodzie, natomiast 
Europejczycy z Zachodu, jak wszystkie spolecznosci zamoine, nie maj,,!, 
wbrew temu, co mowi,,!, zbyt wygorowanego zdania 0 spoleczenstwach 
ubogich, nie mowi,,!c juz 0 konfliktach ideologicznych, ktore owa "Papa
strojka-Rekonkwista" rozbudzi zapewne tabe wsrod intelektualistow. 

W istocie, od roku 1989 obserwujemy przyspieszenie dzialalnosci Kos
ciola katolickiego w sferze europejskiego duszpasterstwa. W pierwszym 
dziesi~cioleciu Kosciol wykonal podziemn"! prac~ na Wschodzie, ktorej 
zasi~g dostrze:lono w obliczu kl~ski reZimow totalitarnych - czego jednak 
Zachod wowczas nie podejrzewal. W tyrnze dziesi~cioleciu Kosciol realizo
wal ukryt"! - slabo przekazywan,,! przez media - pra~ maj,,!c,,! na celu 
intensyfikacj~ obiegu informacji i budzenie wrazliwosci ludzi Kosciola we 
wszystkich krajach Europy. Jako priorytet Jan Pawel II powierzyl Radzie 
Konferencji Biskupow Europy (C.C.E.E.), zwolanej po raz pierwszy przez 
Pawl a VI w dniu 25 marca 1971 roku, misj~ reewangelizacji Europy 
pocz"!wszy od 19 grudnia roku 1978: "Przywi,,!zuj~ wielk"! wag~ do obrad 
plenarnych waszej Rady ( .. .), w ktorej uczestnicz"! biskupi delegowani 
przez karo,,! z konferencji biskupow kontynentu europejskiego ( ... ) Wspol
praca ta polega na regularnej wymianie informacji ( ... ) sklania nas tabe do 
wspolnego przyj~cia obowi"!zkow, ktore uzyskuj,,! wymiar europejski." 

Rada ta, na ktorej spoczywa obowi4Zek organizowania syrnpozjow, 
obraduje co 2-3 lata nad jakims szczegolnyrn zagadnieniem ewangelizacji; 
pi"!te sympozjum w roku 1982 zatytulowane bylo: Odpowiedzialnosc kole
gialna biskupow i konferencji episkopatow Europy w dziele ewangelizacji 
kontynentu. Szoste, w roku 1985, traktowalo 0 s e k u I a r y z a c j i i e wan 
gelizacji; siodme, w pazdzierniku 1989, ocenialo wspolczesne po
stawy wobec narodzin i smierci jako wyzwanie dla ewan 
gel i z a cj i17. Dzi~ki osobistemu udzialowi biskupow, dzi~ki kontaktom 
i przyjazniom, jakie zawi,,!zali, wymianie dokumentow, pomocy materialnej 
dla b¢,,!cych w trudnej sytuacji Kosciolow, dzi~ki partnerstwu diecezji 
- sympozja te, jeszcze przed upadkiem komunizmu, zblii:yly biskupow 
Kosciola katolickiego w Europie. 

Zreszt"! Rada zbierala si~ rowniez na konferencjach co 2-3 lata, 
publikuj,,!c okazjonalne or¢zia. W roku 1980 w Subiaco, z okazji jubileu

17 W roku 1991 C.C.E.E. opublikowata w wyd. Cere kompilacj, Z owych sympoz;jow, 
zatytulowaDIl Blskupi Europy i nowa ewangelizacja, re wst~ kardyoata Martioiego, 0 obj,to
sci 521 stron. Na temat pracy dyplomatyczoej Stolicy Apostolskiej Da rzecz powrotu Europy do 
jc;j warto~ci z.ob. JeaD i BlaDdine Cbelioi, L'Eglise de lean-Pauill face Ii {'Europe, Nouvelle Cite 
1989, ss. 99-120. 
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szu 15~ecia urodzin swi~tego Benedykta, ogloszono deklaracj~ 0 od
powiedzialnosci chrzdcijan za terainiejszosc i przyszloH: Europy; w roku 
1983 w Zagrzebiu - 0 pokoju i rozbrojeniu, w roku 1986 w Warszawie 
- 0 duszpasterstwie turystycznym, wolnym czasie i rowniez 0 pokoju; 
w roku 1987 opublikowany zostal list Przewodnicz~cych Konferencji 
Episkopatow do katolikow Europy. 

Wraz z wielk~ "rewolucj~ na Wschodzie" Papiez postanowil zinten
syfikowae jeszcze bardziej pr~ Rady zwolujl!c - jak widzielismy - z Vele
hradu, sanktuarium Cyryla i Metodego na Morawach, zgromadzenie 
specjalne synodu biskupow Europy na 22 kwietnia 1990 roku; raz jeszcze 
zgromadzenie to rnialo na celu nie tyle wspomaganie Papieza w okrdleniu 
konkretnych aspektow i:ycia koscielnego, lecz mialo bye raczej okazjl! do 
wymiany mysli mi¢zy biskupami Wschodu i Zachodu. Synod ten, trwajl!
cy od 28listopada do 14 grudnia 1991 roku, stworzyl moZliwose rzeczywis
tej pracy nad przyswojeniem przez biskupow mysli J ana Pawla II. Ukazaly 
si~ dwie publikacje1S, ktore ukazujl! zbiemosc dyskusji i orientacji w kwes
tii ewangeiizacji Europy, to znaczy europejslciego kryzysu, chrzescijanskiej 
tozsamoSci Europy i przywrocenia war to sci europejskich. 

Papiez utworzyl takZe struktur~ "wspolnotowl!", Kornisjl[: Biskupow 
Wspolnoty Europejskiej (COMECE), ktora jednoczy konferencje bisku
pow krajow EWG. J ej praca polega wlasnie na przedstawieniu wizji celow 
wspolnoty poszerzonej 0 zagadnienia moraine, na wywieraniu nacisku na 
to, aby na przyklad katolicy uczestniczyli aktywnie w wyborach i stali si~ 
silnym lobby (czy termin ten nalezy do j~zyka pontyfikalnego?).19 Komisja 
angai:uje si~ w rozwil!zywanie problemow stoj~cych przed Kosciolami 
w Europie: kwestii migracji, turystyki, mediow, ubostwa, bioetyki, etyki 
spolecznej, nauczania i kultury. I tak, w Rzyrnie w roku 1982 dyskutowano 
trzy serie zagadnien, ktorymi zajmuj~ si~ instytucje europejskie: kwestie 
polityki rodzinnej, bezrobocia, demografii i kultury. W roku 1984 Komisja 
opublikowala or¢zie z okazji wyborow europejskich: Dlaczego Europa?20. 
W tym samym roku przeslala petny zestaw swoich wypowiedzi na temat 
manipulacji genetycznych. W roku 1985, z okazji przystl!pienia Hiszpanii 
i Portugalii do Wspolnoty, przeslala list do przewodniczl!cych konferencji 
episkopatow tych dwoch krajow, poswi~ony ich wspolnocie koscielnej21, 
ci zas ze swej strony opublikowali wypowiedzi pasterslcie 0 jednosci 
europejskiej. 

I wreszcie, Komisja usiluje bye irodlem informacji i opinii dla EWG 
i utrzymuje z ni~ moZliwie wiele kontaktow: w roku 1985 spotyka si~ 
z Jacques De10rsem, a w latach 1985, 1986, 1987 bierze udzial w.e 
wspolnych debatach publicznych z europejskimi pariamentarzystami ... 
Moma powiedzie6, ze pielgrzymka Jana Pawla II do Alzacji w roku 1988 

,. ChrzeScijalLrtwo i /CUllura W Europie. kolokwium presynodafne, Walykan 28-31 pa1dzierniJca 
1991, Marne, 1992, ss. 248 Ku nowej Europie, synod specjalny, Rzym 1991, Cerf, 1992, s. 307. 

1. Przeglllrl "Objectif Europe", or 3, grudzieil 1978. 

20 SIPECA, or 20, maj 1984. 

21 DC 1985, or 1896, s. 54. 
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byla momentem "konsekracji" dla Komisji, ktora pomogla przygotowac 
wizytv Papiei:a w Parlamencie europejskim, jak rowniei: w Radzie Europy. 
To wlasnie dzivki jej posrednictwu mogl on przekazac swoje or¢zie 
o jednoSci Europy dzivki chrzeScijanstwu i nagill,cej potrzebie powrotu 
Europejczykow do podstaw wlasnej toi:samosci. Jacques Delors zrozumial 
to orvdzie bardzo dobrze, chociai: nie podziela jego tresci22• Od roku 1989 
prace Komisji skoncentrowaly siv na przyjvciu do wspolnoty Buropy 
wschodniej, przez wywieranie nacisku na rome instytucje w ce1u uzyskania 
hojniejszej pomocy w imiv "etyki europejskiej". Komisja przekazuje wypo
wiedzi Papiei:a, ktory nie traci okazji, by domagac siv d1a Wschodu miejsca 
we wspolnocie23, przy czym od roku 1991, czyli od pocZlj,tku wojny w bylej 
Jugoslawii i:lI,danie to przybiera bardziej dramatyczny ton; i tak, w styczniu 
1992 roku, w obliczu nieskutecznoSci dzialan instytucji, Papiei powiedzial 
do korpusu dyplomatycznego, ktory przybyl, by zloi:yc mu i:yczenia: 
"Europejczycy uratujll, siv wspo1nie albo wspo1nie zginll,." 

Moina rzec, ii: obecnie hierarchia katolicka zna doskonale ewange1icz
ne intencje Jana Pawla II wobec Buropy. Wszelako inne KoScioly chrzeS
cijanskie Europy znajll, jc odtll,d dobrze dzivki wspolpracy Rady i Komisji 
z Konferencjll, KoSciolow Buropy, ktora grupujc 118 Kosciolow niekatoli
ckich, promujll,c rzeczywisty postvP ekumenizmu jako swiadectwo jednosci 
europejskiej. Rada i Konferencja zorganizowaly tam europejskie zgroma
dzcnie ekumeniczne w Bazylei w roku 1989, ktore poswivcone bylo tyro 
zagadnieniom. Rowniei: dzivki tej wspolpracy PapieZ, przybywajll,c do 
Francji i Skandynawii w 1989 roku, spotkal siv z lcrajowymi czlonkami 
Konferencji i nie ustaje w przekazywaniu mysli Uak na przylclad w momen
cie tysill,Clecia chrztu Rusi), ii: trzeba odtworzyc "calodzianll, sukniv Cluys
tusa". 

Jednaki:e reewangelizacjv Buropy rozpoczll,l Jan Pawel II nie ty1ko 
dzivki instytucjom kolegia1nym. Istniejll, wszak dwa inne, i to bardziej 
widoczne, kierunki dzialania, ktore przyjvto i ktore Sll, najbardziej znane 
dlatego, i:e uderzajll, w dwie bardzo czule struny na Zachodzie, a mianowi
cie w politykv i masowe ruchy. 

W rzeczy samej, PapieZ dokonal, zwlaszcza od roku 1989, wamych 
posuni¢ dyplomatycznych, wykorzystujll,c je zresztll, do wymiany nie
ktorych wai:nych osobistosci Stolicy Apostolskiej i hierarchii europejskiej; 
zwivkszyl tei: ilosc swych podroi:y europejskich szeroko komentowanych 
przez media, i to w taki sposob, i:c ogol wie odtll,d dobrze, ii: PapieZ "ma 
pewnll, idev Buropy", ktorej przeslanie zrozumiala w karoyro razie europej
ska m I 0 d z i e i: chrzescijanska. 

Z dyplomatycznego punktu widzenia okres 1989-1993 obfitowal we 
wstrzll,sy korzystne dla Stolicy Aposto1skiej, ktora dokonala gruntownej 
przemiany w stosunkach ze Wschodem. Okres ten zdominowany byl przez 

22 Jacque9 De/ors i etJ.ropejskie orftizie Jana Pawla II, "Le Mende", II X 1988. 
2J Papiez ape/uje do poczucia solldamosci Europy z krajarni Wschodu, "Le Mende", 27 XII 

1985. 
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wizyty w Rzymie Michaila Gorbaczowa, ktor~ poprzedzil i po ktorej 
nast~il prawdziwy balet dyploroatyczny, doprowadzaj~y douznania 
statusu grekokatolikow ukrainskich, przyl~czonych sil~ do prawoslawia 
w 1945 roku. Stolica Apostolska odnowila stosunki dyplomatyczne z Pol
sk~ w paZdzierniku 1989 roku, a jesieni~ zawalil siy rour berlinski; 
Czechoslowacja wybrala nowego prezydenta, Vac1ava Havla, ktory uzys
kal blogoslawienstwo kardynala Toroaska ... W kwietniu 1990 roku Papiez 
zadeklarowal "zrozumienie dla aspiracji Litwinow" i w tym saroym roku, 
w grudniu, rozstal siy ze swym wiemym sekretarzem Stanu, kardynalem 
Agostino Casaroliro, czlowiekiem od Ostpolitik, by zast~pic go przez 
monsignore Angelo Sodano: oto znak czasu. Nastwuje nowa faza Ostpoli
tik: frustracje jaltanskie i podzial kontynentu na dwie cZySci - to tematy, 
ktorych nie formuluje siy juz w terminach politycznych, lecz kulturowych, 
historycznych i moralnych: monsignore Tauran zostal obarczony polityk~ 
zagraniczn~ Stolicy Apostolskiej, ktor~ reprezentowal CZysto na konferen
cjach miydzynarodowych. W pazdziemiku 1991 roku pojawil siy nowy 
znak: Jan Pawel II mianowal kardynala Lustigera przewodnicz~cym-dele
gatem Synodu Biskupow Buropy. 

W roku 1991 Stolica Apostolska uznala kraje baltyckie, Wygry i Cze
choslowacjy, w styczniu 1992 roku - Rosjy, lecz takZe Chorwacjy i Slowe
niy. W kwietniu 1993 roku Papiez postawil na czele Rady nowego 
przewodnicz~cego, zastwuj~c nim kardynala Martiniego: i ten wybor nie 
byl bez znaczenia; chodzi bowiem 0 arcybiskupa Vlka, przez lat siedemnas
cie zmywacza okien, nowego arcybiskupa Pragi; dwoma wiceprzewod
nicz~ymi s~ Niemiec i Wygier. 

Wszystkie te przemiany dyplomatyczne i nominacje w Stolicy Apostol
skiej i gdzie indziej wskazuj~, w jak duzym stopniu Papiez przeswiadczony 
jest 0 tym, Ze ewangelizacja przyjdzie z Buropy Wschodniej wraz z ludZmi 
oddanymi sprawie. Ale jest takZe przekonany, ze zmiany te s~ zaledwie 
pocz~tkiem. W czasie nominacji arcybiskupa Vlka na przewodnicz~cego 
Rady Jan Pawel II wyjasnil, ze nalezaloby przyst,!pic do kolejnych prze
ksztalcen tego organizmu i jego statu tow, aby jaSniej przedstawic cele 
i bardziej zblizyc do siebie orientacje. Tak wiyc rola Rady zostanie 
wzmocniona24. 

Obok tej wschodniej "strategii" Papiez lansuje swoj ideal Buropy 
w czasie swoich podr6Zy. Od pocZ'!tku pontyfikatu odbyl blisko dwadzid
cia pielgrzymek apostolskich po kontynencie. Od roku 1988 podr6Zowal 
do Francji, Skandynawii, Austrii i Czechoslowacji (byla to chwila wiel
kiego tryumfu, prasa pisala 0 Swiytej Praskiej Wiosnie, Rewolucji ChrzeS
cijanskiej, Krzyzowcu w Pradze itd ... ), na Wygry, do Portugalii, Hiszpanii, 
Albanii... KaZda zmiana miejsca jest okazj,! do przypomnienia 0 ducho
wym odrodzeniu Buropy, co szeroko komentuje prasa. Takze w czasie swej 
podroiy do Hiszpanii w sierpniu 1989 roku, w Compostelli, tradycyjnym 

'" "La Croix", 17 kwietnia 1993. 
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miejscu pielgrzymek do grobu swi~tego J akuba, Papiez "zainaugurowal" 
nowe spotkanie z mlodziez~ europejsk~, poswi~cone szczegolnie reewan
gelizacji Europy. Wybor miejsca jest co najmniej symboliczny, podobnie 
jak fonna spotkania, zgodnie z fonnul~ Papie:ia: "Europa narodzila si~ 
w pielgrzymowaniu" . W sierpniu 1989 roku 300 000 mlodych ludzi 
zgromadzilo si~ w Compostelli z okazji Swiatowego Dnia Mlodzie:iy, ktory 
w roku 1993 mial miejsce w Denver, w Stanach Zjednoczonych. Od tego 
czasu Compostella jest miejscem licznych pielgrzymek z okazji Wniebo
wzi~cia odbywanych przez mlodziez z calej Europy, mlodziez nazywan~ 
przez Papieza "zaczynem". Mlodzi chrzescijanie mobilizuj~ wi~ swoje sily 
do reewangelizacji: we Francji wspomaga ich swieckie Stowarzyszenie 
Mlodych Sluzb Chrzescijanskich, ktore organizuje pielgrzymki do Com
postelli; w roku 1989 opublikowalo ono przewodnik dla pielgrzymow, 
(drugi zas w 1991, Sannent-Fayard), podejmuj~cy mysl Papieza i przypo
minaj~cy histori~ tej pielgrzymki, a zatytulowany - Poslannictwo: chrzeS
cijailska przyszlosc Europy. 

Zreszt~ w dziedzinie formacji i wspolpracy w dziele reewange1izacji 
ujawnia si~ niezwykla mobilizacja wszystkich organizacji swieckich katoli
kow, nie mowi~c juz 0 organizacjach kaplanow i zakonnikow Europy - od 
Rady Komisji Kaplanskich Europy i Unii Europejskich Konferencji wyz
szych przelozonych, aby formowac i uczestniczyc w reewangelizacji. Euro
pejskie Forum Swieckich ("krajowe komitety apostolstwa swieckich"), 
kt6re w roku 1980 powolane zostaly przez Jana Pawla II do "tworzenia 
Europy jutra"25, zbiera si~ co dwa lata i rozwa:ia ustalone tematy: w roku 
1982 w Niderlandach debatowalo nad "szczegoln~ odpowiedzialnosci~ 
katolikow swieckich w zsekularyzowanej ku1turze i spoleczenstwie", w ro
ku 1984 w Irlandii nad edukacj~ i pokojem, w roku 1986 w Pary:iu nad 
"rol~ swieckich w ewangelizacji Europy" itd ... Pracuj~ nad tym rowniez 
mlodziezowe organizacje skautow, student6w, rolnik6w. I wreszcie, na 
zakonczenie tego szybkiego przeg1~u, wspomniee wypada 0 dzialalnosci 
takich europejskich swieckich ruchow ekumenicznych, jak sobor mlodziei;y 
europejskiej, ktory zbiera si~ ka:idego roku z inicjatywy wsp6lnoty Taize, 
lub Rada Ekumeniczna Mlodziei;y w Europie. 

A zatem ewangelizacja w Europie, chociaz s~ to dopiero jej pocz~tki , 
rozpoc~la si~ juz wsrOd oddanych jej chrzeScijan. Zaczyna takze wzbudzac 
reakcje, poniewaz staje si~ bardziej widoczna niz w latach 80. Reakcje te 
mo:iemy odczytaC w wielkiej ilosci artykulow publikowanych na ten temat 
w rozmaitych czasopismach, ktore relacjonuj~ podro:ie Papiei:a. Mo:iemy si~ 
te:i z nimi zapoznac w licznych ksi~Zkach, artykulach i rozprawach, pub
likowanych na ten temat od roku 1989. Przytoczylismy kilka przyklad6w 
prac wydanych we Francji przez duchownych lub organizacje wyznaniowe. 
Ale spotykamy si~ tak:ie z badaniami niewyznaniowymi, kt6re analizuj~ 
przede wszystkim zagadnienie tozsamosci Europy i w mniejszym lub wi~k-

" Orrdzie Jana Pawla II do Zgromadzenia Forum w Madrycie, 6- 10 /ipca 1980, DC Df 1795, 
s.978. 
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szym stopniu pozostaj~ pod wplywem rozwazan Jana Pawla II, nawet gdy je 
krytykuj~, jak w pracy pod redakcj~ Rene Luneau: Marzenie z Compostelli, 
czy/i ku odhudowie Chrzeicijailskiej Europy (Centurion, 1985); jest to seria 
pobudzaj~cych artykulow na temat tego wyzwania, napisanych przez zna
nych i krytycznych autorow. Liczne rozprawy, prace i artykuly rozwai:aj~ 
takZe problemy KOScioia i Europy po roku 1989, w epoce pokomunistycz
nej, w swietle konfliktu baikanskiego, 0 ktoryro niestrudzenie przypomina 
Papiez. Badania te towarzys~ rzeczywistemu wysilkowi promocji kultury 
europejskiej przez instytucje polityczne: we Francji, na przyklad, odbywa si~ 
w roku 1989 konferencja Ministerstwa Spraw Zagranicznych; w tyro samym 
roku w Blois rna roiejsce spotkanie ministrow kultury krajow EWG z setk~ 
intelektualistow ze Wschodu, poswi~ne kulturze wielkiej Europy, zaS 
w roku 1990 spotkanie studentow z Misji Studenckiej, ktore zapo~tkowalo 
program "Tempus" Wspolnoty Gospodarczej. 

W rnaju 1990 "Forum de la Croix Evenement", traktuj~ce 0 relacjach 
"WschOd-ZachOd" w kontekScie "przyszlych wartoSci " , podsumowane 
zostalo przez Paula Ricoeura takimi slowami: "w moim przekonaniu, 
zakorzenienie polityki w etyce zdominuje przyszle dziesi~ciolecia" - co 
wspolbrzmi z mysl~ Jean-Marie Domenacha zawart~ w jego ksi~ 
Europe, Ie Deft culture I (Decouverte, 1990). Instytut prawa w Aix-en
-Provence poswi~cil swoje dwie kolejne konferencje mi¢zynarodowe 
(1991 i 1992) Roli Kosciol6w w wyzwoleniu kraj6w Wschodu, a takZe 
Kosciolom i budowaniu Europy. 

Niebawem wejdzierny wi~ w najwaZniejsz~ f~ owej refleksji, w f~ 
deb at pemych sprzecznosci i sprzeciwow, nie mowi~c juz 0 gigantycznych 
trudnosciach, jakie napotka reewangelizacja w praktyce .. . 

Podsumowuj~c: czyz zamysl Jana Pawla II w stosunku do Europy moZe 
bye urzeczywistniony, jesli b¢~c czlowiekiem wier~yro nie weimie si~ 
pod uwag~ OpatrznoSci? W zaden sposob nie moma bye tego pewnyro. 
przede wszystkim, Europie zachodniej potrzeba wiele czasu, by przekonae 
intelektualistow, iz nie jest to powrot obskurantyzmu i-co wi~j - trzeba 
miee czas na uksztahowanie pokolen rnyslicieli nie Zywi~cych a priori 
niech~ do mysli, ktora nie postuluje relatywizmujako kryterium wiarygod
nosa. 

Czy mamy caly ten czas do dyspozycji? 
I wreszcie, niezb¢na jest prawdziwie prorocza przenikliwose, by s~

dzie, ze Europa Wschodnia zdolna jest wynaleze model odrodzonego 
spoleczenstwa chrzeScijanskiego. W rzeczywistoSci Wschod wystawiony 
jest dzisiaj na pokus~ przejmowania z Zachodu wszelkich form iycia 
gospodarczego i kulturalnego.16 

Coz s~dzie 0 tym, Ze w Polsce, przedstawianej przez Papieza jako wzor 

16 Zob. artylrul Adama Zagajewskiego w "Liberation" z 27 listopada 1991 : "w krajacb tycb 
pragnie si~ lrultu bez o,!ffaniczeo w Swiecie cywilizacji zacbodoiej C •••) ObySmY tylko wraz z tymi 
wszystkimi zmianami we utracili naszej jedynej i oiepowtarzalnej toZsamoki, naszego bogactwa 
i naszej pami~ci ." . 

http:kulturalnego.16


47 EUROPA WEDLUG JANA PAWLA II 

duchowej opozycji, dokonuje si~ statystycznie tylei: aborcji, co we Francji? 
Nie jest tei: pozbawiona podstaw taka idea wspolczesnosci, zgodnie z ktor~ 
nacjonalizm Wschodu w sposob gromy wypelnia pustk~ duchow~ w wnys
lach ludzi, kannionych przez lat 40 z komunistycznego koryta. Wojna na 
Balkanach nie jest przykladem ani dla Wschodu, ani dla Zachodu; przy
kladem, ktory moglby umocnie WschOd w przekonaniu 0 jego misji 
odnowy, a Zachod w jego pragnieniu otwarcia si~ na doswiadczenia Zycia 
wewn~trznego Europy srodkowej. W ksi~ Oiany Pinto, Blues posttotali
taire, opublikowanej w 1991 roku, pewien polski pisarz porownuje w czasie 
krakowskiej konferencji 0 demokracji "dawn~ dum~ z przynalemosci do 
uduchowionej i uciskanej Europy srodkowej z powszednim doswiadcze
niem mizerii Europy op6mionej w rozwoju - tego symbolicznego Zebraka 
z dwunastogwiaZdzistego dworu ... " Jestesmy blii:si chaosu nii: odrodzenia. 

To, co zostalo powiedziane, opiera si~ na konkretnych konstatacjach 
i nie przestaje pobudzae do dyskusji. Moma jednak wysun~ argument 
odwrotny, w mysl ktorego Europa, z historycznego punktu widzenia, 
zawsze wydobywala si~ z powodzeniem z otchlani. Czyi:, patrz~ na to po 
ludzku, moma bylo miee nadziej~ na gospodarcZlj, rekonstrukcj~ Zachodu 
w roku 1945 i na kl~sk~ w 1989 roku komunizmu odziedziczonego po 
zimnej wojnie? Dzieje Europy to historia Feniksa, legendarnego ptaka 
z mitologii greckiej, ktory odradza si~ ze swych popiolow. Ta wybitnie 
kulturowa zdolnosc Europejczykow moZe si~ calk:owicie skoncentrowae na 
ich wewn~trznej odnowie. WsZ¢zie, niczym pr~ powietrza wywolany 
przez kryzys ideologii, pojawia si~ ow tak ~to poruszany temat, ktorego 
rozwini~cia zaoszc~my sobie tutaj. W obecnym stanie rzeczy mOZemy 
jedynie stwierdzie, Ze walka KoSclola 0 Europ~ dopiero si~ rozpoc~la. 

Bltuulille Clrelilli-Pollt 
tZum. Wojciech Buchner 

BLANDlNE CHELINI-PONT, historyk KoSciola, autorka puhlikacji 0 Janie 
Pawle IT i ewangelizacji Europy. Mieszka we Francji. 
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Przed przeszlo rokiem Fundacja " Polska w Europie" zorganizowala 
w Warszawie jednodniowe sympozjum pOSw~cone probie zrozumienia Europy 
- uchwycenia jej cech charakterystycznych, aktualnych zagroteri i zadan 
w obliczu rozwijajqcego s~, choe z trudem, procesu jej integracji. Dwa glosy 
z tego sympozjum - Barbary Skargi i Andrzeja Drawicza - zostaly wy
drukowane w "Znaku" w ramach zestawu tekstow dotyczqcych trudnosci 
i szans dialogu m~dzy Wschodem i Zachodem ("Znak" nr 464) . Obecnie 
publikujemy trzy kolejne glosy (SteJana Swietawskiego, Jana Amirzeja 
Kloczowskiego OP i SteJana Wilkanowicza). Trzeba jednak przypomniee 
pozostale, bynajmniej nie tracqce aktualnosci. 

Jak okreSlie Europf? Zadanie to wydaje sif karkolomne, niemniej trzeba 
probowae, co chwila napotykajqc na sprzecznosci i roi:nice, zdajqce sif 
uniewainiae jakqs jej jednose. 

Geograficzne granice Europy sq ustalone, ale nie pokrywajq s~ z kulturo
wymi. Ale i z geogra.fzq rOtnie bywalo - do XVIII wieku wschodniq granicf 
Europy stanowil Don. A rOtnice kulturowe byly znacznie w~ksze nit dzisiaj. 
W tej Europie byli Grecy i Laporiczycy, a takte Irlandczycy, ktorych Anglicy 
uwatali owczeSnie za dzikich, podobnie jak Szkotow. A mimo to istnialo 
jakies poczucie wsp61noty - dla wielu bylo to po prostu chrzeScijaristwo, choe 
rozdarte. "Europejskose" byla postrzegana jako odrOtniajqca s~ od "bar
barzyizstwa", choeby kulturowo wysublimowanego (np . Turcja) . Potem 
obowiqzki barbarzyizskiego wroga zaczf1a pelnic sowiecka Rosja, a europejs
kose ograniczono do Zachodu , do ktorego przylqczono wlainie Turcjf ... Dzis 
zaS Serbowie sq przekonani, te to tylko oni rozpaczliwie broniq Europy przed 
zalewem islamskiego barbarzynstwa. 

A Rosja? Nie jest jasna jej autodefinicja, nie mote sif oddzielie od Azji, 
jest zatem jakqi Euroazjq. Wzglfdne sq tu rowniet pojfcia Wschodu i Za
chodu, bye mote zachodnie CZfsci Rosji sq Europq Srodkowq? (Andrzej 
Drawicz). 

ROtnie probowano okreSlae europejskq specyfikf. Bylajut mowa 0 chrze
scijaristwie (a w przeszlosci ograniczano je niekiedy do chrzescijanstwa 
zwiqzanego z papiestwem). Ale przypominano takte 0 obecnosci Zydow 
w Europie i ich wkladzie w europejskq kulturf, 0 dwuznacznosci ich miejsca 
- traktowano ich bqdi: jako obywateli Europy, bqdi jako obcy element (Jan 
Garewicz, KrzysztoJ Przeclawski). 

Zwracano uwagf na stanowq strukturf europejskich spoleczenstw i samo
rzqd miast (Antoni Mqczak) , ale rownoczeSnie fl{l bezustannq walkf ze 
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stanowym systemem, b(Jdqcym jakimS wyrazem hierarchicznego uporzqd
kowania Swiata (Jacek Szymanderski). 

Najwi(Jcej uwagi pOSwi(Jcono europejskiej kulturze, skladajqcej si(J z tak 
roznyclt kultur narodowych, ktorych suma czy synteza tworzy jakqs nowq 
jakose (Antonina Kloskowska). Kultura ta jest intelektualna i antropocent
ryczna, cechuje jq jednose wiedzy i uniwersalnose idei (Barbara Skarga). 
Przenika jq racjonalizm, logiczne uporzqdkowanie roznych dziedzin wiedzy 
i zycia,jest pewnq uniwersalnqformq racjonalnego myslenia i pewnqpostacitt 
og61noludzkiej solidarnosci (Andrzej Grzegorczyk) . Cechuje jq polqczenie 
ogromnej wyobraini z samodyscyplinq - co uwidocznia si(J wyrainie w euro
pejskiej sztuce - a zatem ma ona zdolnose do samoograniczania si(J i samowy
chowania (Jacek Woiniakowski). Europejskie dziedzictwo jest bardzo zroz
nicowane, takze aksjologicznie, sq w nim wielkie wartosci i wielkie nikczem
nosci. Jest w nim takze nurt sceptyczny, ciLJgly samokrytycyzm - to cos 
rdzennie europejskiego i bardzo wartoscwwego (Jerzy Jedlicki). 

Bylo rzeczq oczywistq, ze kulturze tej grozq dzM powaine niebezpieczen
stwa. Jej racjonalizm prowadzi do zaborczosci rozumu, ktory dqiy do totalnej 
wiadzy, a rownoczemie staje si(J poniekqd niewolnikiem techniki, ktorq 
stworzyl (Barbara Skarga). Kulturowe p(Jkni(Jcie mi(Jdzy Wschodem a Za
chodem, spowodowane przez komWlizm, stwarza wielkie trudnosci we wzajem
nym rozumieniu si(J - zwlaszcza Wschod utracil zdolnose rozumienia Zachodu, 
mamy zatem kryzys Swiadomosci europejskiej (Andrzej Drawicz). A rowno
czesnie leulfurze europejskiej grozi inwazja amerykailskiej kultury masowej 
( Antonina Kloskowska). 

Ogromnie przyspieszony rytm zmian niszczy kultur(J, nasze przyzwyczaje
nia i wartosci, nasze poczucie bezpieczenstwa. Rownoczesnie zaostrza si(J 
wspolzawodnictwo, powstajq i b(Jdq powstawaly nowe konjlikty. W stanie 
zagrozenia i dezorientacji narastajq postawy fWldamentalistyczne, wzrasta 
agresywnose. Slabni(Jcie religii, ktora daje orientacj(J i sens, wzmacnia te 
procesy (Andrzej Wielowieyski). W czasie szybkich przemian i dezorientacji 
zachowania ludzkie - takze w dziedzinie polityki - stajq si(J nieprzewidywal
ne. /- co moze wainiejsze - zaczyna si(J zatracae osobowa ciLJglose zyciorysu 
czlowieka, zycie rozpada si(J na osobne fragmenty, z zewnqtrz sterowane. 
Wytwarza si(J cos w rodzaju kultury orgiastycznej, zyje si(J od przei:ycia do 
przezycia. Zachwiane zostaje rowniez przeSwiadczenie, ze przez dobre zycie 
mozna uzyskae nagrork. W sumie: dezorientacja i nieprzewidywalnose rosnq 
(Jacek Szymanderski). 

Zagrozeniem moze bye takze "wodospad informacji", ktory wprawdzie 
wywoluje wzrost poczucia bezpieczenstwa, bo "wszyscy wiedzq wszystko 
o wszystkich" (co nie znaczy, ze otrzymywane informacje rozumiejq) , ale 
rownoczemie nast(Jpuje utrata prywatnosci (Andrzej H ausbrandt). 

Europa przestala bye atrakcyjna, bo zabraklo idei porywajqcej. Prawa 
czlowieka nie wystarczq, bo staly sie one ideologiq maskujqcq niezdolnose do 
ponoszenia ofzar (wszystko pOSwi(JciC, aby uniknqe cierpienia) - sytuacja 
w bylej Jugoslawii ujawnia kryzys istoty europejskosci (Adam Strzembosz). 
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Europejska kultura gospodarcza traci zmysl strategiczny i spoistose dziala
nia. przegra w konfrontacji z Dalekim Wschodem. z "konfucjanizacjq" 
globalnej gospodarki (Antoni Kukliilski). RownoczeSnie z tegoz Dalekiego 
Wschodu plynq idee prowadzqce do nowej utopii zdobywania zbawienia 
wlasnymi silami. idee 0 zabarwieniu gnostycko-magicznym. zast~pujqce mit 
nauki (Halina Bortnowska). zaS chrzescijailstwo nie zaspokaja szeregu 
duchowych i religijnych potrzeb ludzi. zast~puje je New Age. Rownoczesnie 

"narasta konflikt pomi~dzy wolnosciq a autorytetem - najwainiejszy problem 
europejskiej leultury (Krzysztof Dorosz). 

Chrzekijanstwo przestalo bye apostolskie. chociaZ ochrzcilo znacznq 
cz~se Swiata - ale dokonalo tego przy pomocy kleru. a nie calego Ludu 
Bozego. to zaS jui nie wystarcza (Andrzej Wielowieyski). 

Mamy w~c imponujqcy kata/og zagroien. z konieczrwsci bardzo skrotowo 
przedstawwny (za wynikajqce stqd uproszczenia i wyostrzenia przepraszam). 
Jego zaletq jest wielose punktow widzenia, ktora jednak nie prowadzi do 
obezwladniajqcego chaosu (dla niektorych wydaje s~ on istotq kryzysu) , lecz 
raczej do dostrzegania zwiqzkow pomi~dzy roinymi zjawiskami i prob 
calosciowych uj~e bardzo zlozonej rzeczywistosci. w ktorej czynniki gos
podarcze. polityczne. kulturowe i religijne nawzajem na siebie oddzialujq. Nie 
jest to bynajmniej latwe. ale przynajmniej zabezpiecza przed jednowymiaro
wym postrzeganiem czlowieka i spoleczenstwa. a takze przed wszelkiego 
rodzaju utopiami. 

Jakie postulaty wysuwali uczestnicy opisywanej tu dyskusji,jakie kierunki 
dzialania? Najpierw uznali. ze europejskich (a takze i polskich) problemow 
nie mozna rozwiqzy wae w oderwaniu od zagadnien Swiatowych. A dalej, ze 
Europa rna bye ojczyznq narodowych kultur i ze nie nalezy dqzye do 
kulturowej mieszanki. natomiast uznae realnose i pozytek kulturowej bi- czy 
poliwalencji. to znaczy jednoczesnej przynaleinosci do roinych kultur (An
tonina K/oskowska). zwlaszcza. ze wynarodowianie ludzi doroslych nie 
wydaje si~ ani pozyteczne. ani nawet mozliwe (Krzysztof Dorosz). Mozliwe 
natomiast i potrzebne jest wzbogacanie kulturowego dziedzictwa poprzez 
budowanie duchowej ojczyzny. szerszej i bogatszej niz geograflCzna (Stefan 
Wilkanowicz). 

W dziedzinie gospodarczej postulowano tworzenie chrzescijailskiej kul
tury rozwoju gospodarczego. czyli polozenie akcentu na rozwoj. a nie tylko na 
wlaSciwy podzial wytworzonych dobr (Antoni Kukliilski). przed chrzescijail
stwem stoi wielkie zadanie swoistego ucywilizowania "dzikiego" sacrum. 
Swiadomose religijna czlowieka Zachodu bowiem nie zanikla, lecz zmienila 
s~. Ale trzeba tu znaleiC nowy modus vivendi pom~dzy wolnosciq i auto
rytetem. ktory jui nie moze bye taki jak dawniej. ChrzeScijailstwo powinno 
bye bardziej optymistyczne. rewaloryzowae stworzenie i cielesnose. Ma przed 
sobq zadania i mozliwosci. ale zapewne b~dzie musial(J przejsc metamorfoz~ 
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(Krzysztof Dorosz). W chrzescijaflstwie istnieje tworcze napifcie pomi{fdzy 
dyskursem, intuicjq i milosciq, zdrowym i koniecznym racjonalizmem oraz 
kontemplacjq. To daje mu koniecznq rownowag{f (Jan Andrzej Kloczowski). 
Ale musi sif ono stae powszechnie apostolskie, to caly Lud Hozy musi miec 
poczucie swojej misji, nie tylko niektorzy oddelegowani do ewangelizacyjnych 
zadafr (Andrzej Wielowieyski). Przed Kosciolem nadal stoi wielkie zadanie 
realizacji dorobku Vaticanum II i powrotu do ewangelicznych wartosci 
(Stefan Swieiawski). 

To telegrajiczne zestawienie moze budzie silny niedosyt, niemal katde 
zdanie domaga sif rozwinifcia W osobny artykul. Jest jednak pozyteczne jako 
okreslenie pewnego etapu refleksji. A cZ{fsciowym dope/nieniem tego skrOtu 
b{fdq zamieszczone dalej peine teksty trzech wystqpieti. 

Stefan Wilkanowicz 

EUROPEJCZYK XXI WIEKU 


Wszelka kultura degeneruje si~, karJeje i defonnuje, gdy zostaje wpr~g
ni~ta w jakikolwiek -laicki czy konfesyjny - totalizm polityczny. Wielkie 
kryzysy kultury europejskiej polegaly na tyrn, Ze ludzka tworczosc nie 
miala dostatecznej swobody i dostatecznego kontaktu ze swoimi korzenia
mi. W moich studiach nad wiekiem pi~tnastyrn badalem tez narodziny 
'absolutyzmu, ktory pojawil si~ wtedy w KoSciele jako instytucji oraz 
w ro:i:nych panstwach; z jednej strony, absolutyzm ulatwial wprawdzie 
mecenat tworczosci artystycznej, a nawet naukowej, ale z drugiej powodo
wal odplyw sokow oiywczych i w konsekwencji zamieranie pr¥iow kul
turalnych. 

Wypada przypomniee slowa sw. Pawla: "Gdzie Duch Bozy, tam 
wolnos6" (2 Kor 3, 17). Wolnosc jest znamieniem Ducha Bozego - natural
nie wolnose, a nie swawola, wolnose nie tylko w dziedzinie moralnej, ale 
i wolnose m¥irosci, rozwoj wszystkich cnot. Konflikt mi¢zy tendencjami 
totalistyczno-absolutystycznyrni a tendencjami ku wolnosciowej demo
kracji jest :irodlem napi~a i gl~bokl! przyczynl! kryzysow. Naturalnie, po 
obu stronach mogl! bye przerosty, zarowno w kierunku swawo1i, jak 
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i w kierunku hamowania. Jest kilka cech mamiennych dla wielkich nurtow 
reformatorskich. Na przyklad nurty odnowy, OW ruch ku korzeniom, czyli 
ku najgl~bszym iroolom swoistosci lrulturalnej, bywajl! poll!czone z na
wrotem do ubostwa. Przywolajmy chociai:by przyklady cystersow cry 
swi~tych Franciszka i Dominika w sre<iniowiecmej Europie. 

W swoich studiach najbardziej interesowalem si~ tym konfliktem we
wnl!trz KoSciola jako instytucji b~l!cej dominujl!cym czynnikiem kulturo
tworczym w calej historii Europy. W wieku pi~tnastym zamacryl si~ 
w KoSciele wyrainy konflikt mi¢zy tendencjami absolutystycznymi i teo
kratycmymi a tendecjami demokratycmymi, koncyliaryzmem. Koncylia
ryzm wys~l w6wczas w postaci skrajnej i byl dla KoSciola nie do 
przyj~cia, zwyci~Zyly tendencje absolutystyczno-teokratycme. To spowo
dowalo rozlamy, odejscie Czech, Anglii i niemieckich krajow protestanc
kich. Bastionem tendencji demokratycmych, bastionem koncyliaryzmu byl 
tane Uniwersytet Krakowski; ten wolnoSciowy duch koncyliaryzmu, duch 
demokracji, federacji, pluralizmu, tolerancji zostal wszczepiony elitom 
umyslowym Polski epoki lagiellonow i realizowany w polsko--litewsko-ru
skim patistwie. Podobnl! probl! kulturalno-politycznl! byla poZniej monar
chia austro-w~gierska. To jest wzor Europy, wlaSclwa formula, kt6ra tkwi 
w duchu europejskim: nie zespol oddzielonych od siebie i skostnialych 
w sobie panstewek, ale wielki program federacji. Europa przyszloSci 
moglaby bye takl! wielkl! federacjl!. Ta linia powinna bye utrzymywana 
i rozwijana. Nawrot do dawnych czasow omacza nie tyle powr6t do 
christianitas sredniowiecmej, do Respuh/ica christiana, ktora byla typowo 
konfesyjna, ile wlasrue do federacji, tolerancyjnej, w duchu humanisme 
integral Maritaina. 

Drugl! bardzo walnl! sprawll jest m aczenie j~zyka. KaZda prawdziwa 
kultura winna bye zakorzeniona w lrulturze j~zyka i j~zyk musi bye 
zwil!Zany ze swoimi korzeniami, jak to podkreslal o. Jacek Woroniecki. 
K.ai:dy czlowiek powinien lrultywowae swoj j~zyk rodzinny, jego j~zykowe 
korzenie i j~zyki ksztaitujl!ce kultur~, jakl! ow czlowiek dziedziczy. Tak jak 
zadaniem Hindusa jest mae sanskryt i Zye sanskrytem, bo wtedy utrzyma 
on swojl! toi:samosc, tak i my powinnismy i:yc lacinll i grekll. Lacina 
i greka muszll bye na nowo wprowadzone w krwiobieg kultury Europy 
XXI wieku, bo tylko wtedy b¢zie ona naprawd~ kulturll nowego wieku, 
kiedy b¢zie czerpala soki z sedna, ktorym jest staroZytna Grecja i staro
i:ytny Rzym. R6wnie wai:ne jest dotarcie do korzeni biblijnych, do calej, 
naroslej przez wieki, lcultury Zydowskiej. 

Uczestniczylem w spotkaniu, jakie w Laskach poswi~no postaci 
ksi¢za Wladyslawa Komilowicza; przy tej okazji zebralo si~ sporo mlo
dzieZy i wychowawc6w. W trakcie dyskusji padlo pytanie 0 to, co dzisiaj 
jest najwai:niejsze dla mlodzieZy. Odpowiedzialem, i:e najwainiejsze jest, 
aby mlodziei: studiujl!ca nie byla przecilliona obowil!Zkowymi godzinami 
studiow, i:eby miala czas dla siebie, na lektury i ·ich przetrawianie. To 



53 PYTANIA DO EUROPY 

jednak wymaga gI~bokiej refonny calej pedagogiki. Oziecko od pierwszych 
lat naleZy fonnowae bardziej w duchu intelektualizmu ni:l radykalnego 
racjonalizmu. Stl!d nabiera wielkiego znaczenia znajomose kultury klasycz
nej i biblijnej. 

Wielka jest tei: potrzeba nowej ewangelizacji. Historycy maj:j, duzo racji 
twierdz:j,c, i:e ewangelizacja sredniowieczna, kt6ra niew:j,tpliwie dokonala 
wielkich dziel, wlaSciwie nie wyszla poza klasztory i srodowiska elitame, 
nie si~gn~la do spoleczenstwa. Chodzi 0 to, by XXI wiek stal si~ terenem, 
na kt6rym dokona si~ nowa ewangelizacja czyli realizacja Vaticanum II, bo 
to wychodzi na to sarno. Jest to konieczne, poniewai: spoleczeD.stwa 
europejskie S:j, zasadniczo poganskie i trzeba im podac zesp61 wartosci, 
wytycznych intelektulnych i moralnych, i walczye 0 ich przyj~cie niezalez
nie od wybor6w religijnych. Naturalnie, chrzeScijaninowi b¢zie latwiej 
o to si~ starae, poniewai: jedn:j, z najwi~kszych zaslug KoSciola bylo to, i:e 
walczyl 0 uznanie fundarnentalnego i niewzruszonego znaczenia prawa 
naturalnego i calego porZ:j,dku m:j,drosci i moralnosci przyrodzonej. 

Kiedy dzis popatrzymy na nurty odrodzenia w KoSciele - wsp6lnoty 
takie jak Male Siostry i Mali Bracia Karola de Foucauld, Mnisi Jerozolim
scy czy Wsp6lnota Blogoslawienstw - to wszystkie je l:j,czy ub6stwo, kt6re 
ulatwia bezposredni kontakt z czyst:j, przyrod:j, (sprawa ekologii jest tutaj 
traktowana bardzo powainie) i z przygotowaniem n owego , ewangelicz
nego charakteru Zycia chrzescijanskiego. To s:j,jui: nurty XXI wieku, nurty 
maj:j,ce bye realizacj:j, II Soboru Watykanskiego. W moim przekonaniu 
wlaSnie Sobor jest wydarzeniem epoki, i to nie tylko dla Kosciola, ale i dla 
calego swiata, a w szczeg6lnosci dla Europy. 

Ouch ub6stwa wskazuje na dwie rzeczy. Z jednej strony, prowadzi on 
do najwyZszych wartosci, b¢:j,cych wartosciami religijnymi wyplywaj:j,cy
mi z Ewangelii. RownoczeSnie jednak S:j, wsroo nich taki:e wartosci 
podstawowe, moZliwe do przyj~cia przez wszystkich. Tu musimy powr6cie 
do m:j,drosci naturainej, jeszcze nienadprzyrodzonej, do sfery poznania, 
ktora jest akonfesyjna i wyprzedza sfer~ religijn:j,. Trzeba koniecznie 
powr6cie do powszechnego uznania prawa naturalnego, ktore moi:e si~ 
rozmaicie realizowae w roi:nych socjologiczno-psychologicznych sytua
cjach, ale zasadniczo wyrai:aj:j,cy je Oekalog obowi~je w zakresie moral
nosci nie tylko tych, ktorzy przyjmuj:j, poslanie ewangeliczne. Konieczne 
jest uznanie powszechnej m:j,drosciowej i moralnej bazy, obejmuj:j,cej 
obowi~ i prawa przysluguj~ kai:demu czlowiekowi, niezaleinie od jego 
przekonan religijnych. Ola mnie, na przyklad, problem istnienia Boga 
i Jego ingerencji w swiat nalezy do porZ:j,dku przedkonfesyjnego. Tak sarno 
w dziedzinie moralnej, na przyklad, kwestia nierozerwalnosci mali:enstwa 
czy delikatny problem aborcji nie S:j, zagadnieniami zarezerwowanymi 
tylko dla chrzescijan lub innych wierz:j,cych, ale spraw:j, ogolnoludzk:j,. 
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Wymieniane przeze mnie nurty odnowy podkreSlajll rol~ ub6stwa - i, CO 

znamienne, IllCZll je z wysokll klasij, zmyslu artystycznego. Klasa smaku 
bynajmniej nie musi ise w parze z bogactwem, a cz~sto bywa zwillzana 
z duchem ub6stwa. Tak bylo z wielkll sztukll ludoWll. Konieczne jest 
stworzenie takiego klimatu, w kt6rym kult dla integralnoSei przyrody 
i dllzenie do tworzenia rodzinnych ram ludzkiego bytowania IllCzylyby si~ 
z tworzeniem bogactwa narodowego i osobistego, i to - paradoksalnie 
- w duchu ub6stwa. WaZne jest w zwillZku z tym pogl~bianie i udos
konalanie smaku artystycmego w calym i:yciu. Tak dzieje si~, na przyklad, 
w kulturze japOllskiej, gdzie od pokolen dzieci Sll wychowywane w pi~knie. 
To sll idealy, ku kt6rym powinno zmierzae wszystko co europejskie. Nie 
znaczy to, i:e mamy wychowae czlowieka niezdolnego do dzialania i efek
tywnej tw6rczosci, ale istotne jest, by prymat miala mlldrose i kontempla
cja. 

W tej, na razie chaotycznie nam si~ rysujllcej, przyszlej Europie chrzes
cijanstwo rna do odegrania waZnll rol~. Kosci61 musi wystllPie jako 
Kosci61 posoborowy, nowa ewangelizacja winna isc Seisle wedle wskazan 
ostatniego Soboru. Co to znaczy? To oznacza Kosci61, kt6ry zrywa 
z epokll konstantynskll, nie chce bye Kosciolem wladczym, nie chce bye 
Kosciolem sukcesu doczesnego, niewazne jest, czy b~zie milion wiycej 
wyznawc6w czy mniej, warne jest, i:eby byli swi~. Kosci61 jest znakiem 
swi~tosci w swiecie i to jest jego poslanie na tie innych nurt6w przyszlos
ciowych, kt6re okreslajll inny styl, inny model dzialania Kosciola. Kosci61 
jako droroi:e, jako zakwas, a nie jako czynnik wladczy obejmujllcy kierow
nicze stanowiska. W nowej Europie chrzescijanie b~ll obowillzani do 
swi~tosci, a do katalogu swi~tych trzeba b~zie wpisywae nie tylko zakon
nik6w i ksi~zy, kr6l6w i kr6lowe - to byl obraz sredniowiecznego Kosciola 
- teraz ideal swi~tosci musi przejsc do wszystkich. Jestem bardzo surowy, 
jei:eli chodzi 0 wymogi stawiane chrzescijaninowi XXI wieku. Ale Sll to 
wymogi, jakie stawial swi~ty Pawel: posiadajcie, jakbySeie nie posiadali, 
miejcie zony, jakbYScie ich nie mieli . Karoy chrzescijanin winien i:ye 
w duchu ewangelicznych Blogoslawienstw. Nie rna chrzeSeijanstwa z dys
pensami. Takie jest to wielkie poslanie Vatican urn II, kt6re jest prze
znaczone dla chrzescijanina XXI wieku, a przez to sarno i dla Europej
czyka XXI wieku. Chrzescijanin ma bye swiadkiem. 

Nasz wiek przekaze tez wiekowi nast~pnemu wielkll kwesti~ ekumeniz
mu i to we wszystkich dziedzinach, nie tylko w sferze religijnej. Chodzi 
o generalne przerzucanie most6w, ale trzeba mie6 co przerzucae. Ten maly 
przyllldek, jakim stala si~ Europa, jest bardzo warnym miejscem na 
swiecie, ale warnose t~ zachowa pod warunkiem cillglego powracania do 
korzeni. Stale musi trwae naplyw sok6w z Biblii, z Aten, z Jerozolimy, 
z Rzymu. Stlld takll wag~ rna wspominana jut sprawa wychowania 
klasycznego; jest cos szatanskiego w likwidowaniu , tego typu ksztalcenia. 
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Jestem wielkim zwolennikiem powrotu j~zykow Zywych do liturgii, ale nie 
moZe to hamowaC kultury j~yka lacinskiego i greckiego. W epoce hellenis
tycznej do Aleksandrii przybywali m¢rcy hinduscy i odnajdywali wspolny 
j~zyk obu kultur. Aleksander Wielki szedl na dalekie podboje i zakladal 
"ekumeniczne" panstwa na pograniczu kultur. Takie przerzucanie mostow 
jest wci~z konieczne. A Europa rna wiele do dania swiatu. 

Nie zdajemy sobie sprawy z miejsca i roli programu ekumenizmu, kt6ry 
realizuje Jan Pawel II swoj~ uniwersalizacj~ chrzescijanstwa i KoSciola. 
Obserwowalem, jak instytucja Kosciola z rzymsko-wloskiej przeobrazala 
si~ w naprawd~ uniwersaln~ i g1obaln~. Dzisiejsze mlode pokolenie nie 
zdaje sobie sprawy z tego, ze kiedys prawie wszyscy kardynalowie i nunc
jusze byli Wlochami, potern nadeszli inni Europejczycy, a na Soborze 
rnialo si~ juz wrai:enie, ze Europa jest niewielkim przycz61kiem. Przyszlose 
chrzescijanstwa w Europie w duzej rnierze zalei:y od wlasciwego roz
wini~cia wielkich linii ekurnenicznych. Chociai: odbywa si~ to zasadniczo 
w sferze religijnej, ale rna wplyw na cal~ cywilizacj~, na i:ycie duchowe 
i kultur~ rnateria1n~. 

Trzeba docenie prawoslawie, ktore przynosi wie1kie wartoSci, cale 
dziedzictwo teologii Wschodu, wspanial~ liturgi~ i i:yw~ id~ wspolnoty. 
Musimy wiele wzi~e z prawoslawia, aby na nowo zacz~1 i:ye Kosciol 
wspolnotowy. Z drugiej strony, s~ kraje protestanckie i ich tradycja. Tu 
wysuwa si~ na pierwszy plan Pismo Swi~te i potrzeb~ ustawicznego z nim 
obcowania, wydZwigni~cie i dowartosciowanie laikatu, a taki:e uprosz
czenie stylu, na przyklad w stroju duchownych. Wyrniana dobr mi¢zy 
tyrni trzema czlonami chrzescijanstwa jest absolutnie niezb¢na, co zostalo 
zapocz~tkowane podczas Vaticanum II. Moim osobistym marzeniem jest 
beatyfikacja Jana Husa. Powinno si~ dokonae tego kroku, podobnie jak to 
si~ stalo w wypadkU Joanny d'Arc. Problem Husa jest punktem newral
gicznym w wielkim dziele ekumenizmu, od ktorego w duzej mierze zalezy 
oblicze przyszlej Europy. 

Stefan Swiei;awski 

STEFAN SWIEZAWSKJ, ur. 1907, w Holubiu w Ziemi Hrubieszowskiej, historyk 
fIlozofIi . Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 1946-76 wykladow
ca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Zakladu Historii Filozofti, od 
1956 profesor. 1957-63 pracownik OSrodka Badan nad Filozofi!l, Sredniowieczn!l, 
w Polsce w IFiS PAN, w latach 6O-tych przebywal w Paryiu jako mailre de 
recherche w Centre National de la Recherche Scientifique, audytor na Soborze 
Watykanskim II, dzialacz Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax", czlonek zespolu 
redakcyjnego "Znak", laureat m.in. nagrody fundacji im. Jurzykowskiego. Opub
likowal m.in.: Byl. Zagadnienia melajizyki lomislycznej (1948), Rozum i lajemnica 
(1960) , LA philosophie a f"heure de Concile (1965, z Jerzym Kalinowskim), Zagad
nienie hislorii jilozojii (1966), Dzieje jilozojii europejskiej XV wieku, t. I Poznanie 
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(1974), t. II Wiedza (1966), t. m Byl (1978), t. IV Bog (1979), t. V WszechSwiat 
(1980), t. VI Czlowiek (1983), t. VII U tradel nowoczesnej elyki. FilozO}Ul moralna 
w Europie w XV w. (1987), Czlowiek i lajemnica (1987), Swi{!IY Tomasz no nowo 
odczylany (1983), Eklezjologia pOinoireciniowieczna na rozdroiu, Wielki przelom. 
Wspomnienia 1907-1944 (1989). PrzeloZyI i opatrzyl komentarzami fragment Summy 
sw. Tomasza (Traklal 0 czlowieku, 1956). Mieszka w Warszawie. 

CHRZESCIJANIN XXI WIEKU 


Temat "Chrzescijanin XXI wieku" sil~ rzeczy naklada na autora 
obowi~k bycia prorolciem. Takie proroctwo na temat chrzeScijanstwa czy 
religii w XXI wieku zostato juz wygloszone, a jego autorem jest Andre 
Malraux. Francuski pisarz powiedziat, iz "wiek XXI b¢zie albo religijny, 
albo nie b¢zie go wca1e". Wszyscy znamy to proroctwo, aczkolwiek bliZsze 
badania zrOdlowe wykazaly, Ze nie wiadomo, ani gdzie i kiedy Malraux to 
powiedziat, ani... czy w ogole. Istnieje jeszcze inna wersja tego zdania: "wie.k 
XXI b¢zie alba rnistyczny, alba go nie b¢zie wca1e". RozroZnienie tego, co 
rnistyczne, od tego, co religijne, jest bardzo istotne i w zalemosci od przyj~tej 
wersji inaczej moZe si~ potoczye cata historia. Trudnose kai:dej Profee3i 
polega jednak na tyro, iz wszelka prognoza jest dzieckiem pewnej diagnozy. 
Tak bylo, na przyklad, z katastroficzn~ wizj~ ParyZa, ktory - jak przewidy
wanD w ubieglym stuleciu - w polowie XX wieku rniat bye calkowicie 
unieruchomiony ilosci~ koni i konslciego nawozu ... 

Co moma powiedzie6 0 chrzeScijanstwie wieku XX, co rzutuje na 
kwesti~ chrzescijanstwa XXI wieku? Chrzescijanstwo, religia z pochodze
nia azjatycka, zagoscilo w Europie i tutaj si~ zakorzenilo, wspoltworz~c 
z innymi osrodkami tozsamose dziedzictwa kulturalnego, 0 ktorej wspomi
na profesor Stefan Swiezawslci. Swiezawslci jako audytor swiecki na 
Soborze Watykanskim II zauwa:iyl pewn~ marginalizacj~ problematylci 
europejskiej w perspektywie Kosciola. KoSciol - i mam tu na mysli nie 
tylko katolicyzm - staje si~ coraz bardziej spolecznosci~ globaln~ i pod
nosz~c~ globaln~ problematyk~. W odniesieniu do Afrylci i do Amerylci 
Poludniowej b¢zie to wielkie zagadnienie glodu i przeludnienia; natomiast 
w odniesieniu do Azji b~zie to niew~tpliwie wielkie wyzwanie duchowych 
tradycji azjatyckich i koniecznose dialogu, nowego przemyslenia, bye moZe 
nawi~zuj~go do przypominanej przez profesora Swiezawskiego kultury 
aleksandryjskiej. 
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Wrocmy jeszcze do zdania Malraux. Wiek XXI - religijny czy 
mistyczny? "Religijny" - ta znaczy, Ze glowny nurt religijnego iycia 
ludzkoSci rozgrywa si~ w lonie wielkich tradycji ortodoksyjnych. Przy czym 
przez tradycj~ ortodoksyjn~ rozumiem tu nie tylko trzy wielkie nurty 
chrzeScijanstwa: katolickiego, prawosiawnego i protestanckiego w jego 
zasadniczych odmianach, ale rowniez ortodoksj~ judaistyczn~ i ortodoksj~ 
islamu. Bior~ ten termin w szerokim sensie, moma go rowniez przeniesc 
na tradycje wschodnie. 

Czy natomiast "mistyczny"? Termin "mistyka" wymaga bliZszego 
sprecyzowania. Wedle jednych badaczy - jak Gershom Scholem - mistyka 
jest po prostu pogl~bieniem kaZdej tradycji religijnej, jej interioryzacj~. 
Jednak mOZemy spotykae rozumienie "misty1ci" jako pewnego rodzaju 
altematywy dla istniej~cych tradycji duchowych; w Europie tak~ tradycj~ 
reprezentowala, na przyklad, gnoza i rozmaitego rodzaju formy duchowej 
ezoteryki, ktore narodzily si~ wspolnie z chrzeScijanstwem i pojawialy si~ 
na jego marginesie. 

Wspominaj~c wielki spor 0 Oswiecenie, mowi si~, iZ jedn~ z przyczyn 
kryzysu jest fakt, iz Oswiecenie zniszczylo sacrum. Ta diagnoza szla cz~sto 
w parze z pewn~ prognoz~: wieszczono powrot sacrum. W Polsce duz~ 
populamosc zdobyi przed laty zespol artykulow opublikowanych w "Ane
ksie", potem przedrukowywany podczas stanu wojennego, a zatytuiowany 
wlasnie Powrot sacrum. Czytalismy Koiakowskiego, Bella i innych, i pros
todusznie wydawalo si~ nam, Ze powrot sacrum b¢zie polegal na tym, ze 
wi~j ludzi zacznie chodzic do KoSciola. Tymczasem sacrum powr6ciio 
i powraca wielk~, pot~i:n~ fal~, ale - jak powiadaj~ niektorzy historycy 
religii czy socjologowie - jest to dzikie sacrum. Sacre sauvage - takie, ktore 
nie chce si~ zagnieidzic w zadnej z istniej~ych tradycji, a w kaidym razie 
nie chce si~ do tego przyznac. I mamy tu do czynienia z bardzo in
teresuj~cym momentem duchowym, ktory nazwaibym tak: sacrum po
wraca jako odnowienie tradycji duchowoSci ezoterycznej, lecz tym razem 
w formie egzoterycznej, to znaczy ezoteryzmu, ktory jest przedmiotem 
masowych publikacji w srodkach masowego przekazu. J awi si~ tutaj 
paradoksalna sprzecznosc - to, co byio sekretem wielkich wtajemniczo
nych, jest teraz przedmiotem wiedzy sprzedawanej w tanich broszurkach 
i popularyzowanej w niektorych kr~gach terapeutycznych. 

Czy rzeczywiscie chrzescijanstwo XXI wieku b~zie w obronie swej 
tozsamoSci musiaio potykac si~ wiarnie z odnowion~ tradycj~ gnostycko-
-ezoteryczn~? A moZe chrzescijanie b~~ z rozrzewnieniem wspominali 
czasy sporow z poczciwymi materialistami i z czcigodnymi racjonalistami? 
Czy tak to b¢zie wygl~daio? Nie wiem. W kaZdym razie, stoj~ przed 
chrzeScijanstwem dwa wielkie wyzwania: po pierwsze, uniwersalizacja 
problematyki chrzeScijanstwa wszystkich jego nurtow oraz, po drugie, 
zupeinieinny klimat duchowy, post-modernizm, czas rozkwitu eklektyzmu 
we wszystkich tego slowa znaczeniach. Ze wzgl¢u na te dwa czynniki, 
moma by - wyglaszaj~c niniejsz~ profecj~ - zarysowae trzy moZliwe 
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scenariusze. Wersjy A - "roiow~", wersjy B - "czam~" i wersjy C - "sza
r~"~ 

Jaka jest wersja A - "roiowa", optymistyczna? To proroctwo glosi, ii 
chrzescijanstwo przetrwa. Wszystkie Koscioly glownego nurtu chrzescijan
skiego - katolicyzm, Kosci61 wschodni i KoScioly wywodz~ce siy z Refor
my protestanckiej - b¢~ siy wyrainie do siebie zblizaly. Znajdujemy jakis 
jeden, wielki impuls do fundamentalnego dziela ekumenicznego. Ale wi~ 
siy to z fundamentainyrn wyzwaniem: sprawa wiary stanie siy raczej spraw~ 
indywidualnego wyboru niz urodzenia, to znaczy coraz mniej b¢zie 
kwesti~ pewnego konformizmu spolecznego, nie b¢zie wynikala z przyna
lemosci do danej spolecznosci czy narodu. Taka b¢zie konsekwencja 
zapocz~tkowanego na nowo dziela ewangelizacji. 

Wlasnie ewangelizacja stanowi konieczne przygotowanie sakramen
talizacji. Kultura europejska byla chrzescijanska na takiej zasadzie, ii: od 
dziecinstwa mlodzi ludzie byli zaprawiani w i:yciu sakramentalnyrn - byli 
chrzczeni, bierzmowani, i:enieni b~dz swiyceni, a wreszcie grzebani - nie 
zawsze zdajl!c sobie sprawy, w imiy czego maj~ to robie. Ewangelizacja 
wcil!i post~owala z tyro za sakramentalizacj~. Innyrni slowy, jei:eli kaida 
religia rna w sobie element slowa i rytu, to niew~tpliwie owo rytualne 
chrzescijanstwo wiykszy akcent kladlo na praktyky swego duszpasterstwa. 
Jei:eli mowiy 0 ewangelizacji, to muszy z wie1kim szacunkiem odnicic siy do 
postulatu Reformacji 0 przewadze ewangelizacji nad sakramentalizacj~. 
Inaczej dzieje siy w prawoslawiu, gdzie - przy wspanialej kulturze liturgicznej 
w najmocniejszym tego slowa znaczeniu - ewangelizacja byla podtrzymywa
na jeszcze mniej nii w katolicyzmie. Wlasnie w rownowadze pomi¢zy tyrni 
dwoma form ami inicjacji chrzeScijanskiej upatrujy tworczego podejScia do 
problemu elcumenizmu. Prawdopodobnie - jak chce tego profesor Swiei:aw
ski -Jan Hus b¢zie kiedys beatyfikowany (choc nie wiem, czy kanonizowa
ny), ale problem tkwi raczej w przyszlosci nii przeszlosci . 

Dalej: chrzeScijanie stan~ wobec wielkiego problemu, kt6ry juz teraz siy 
pojawia, to znaczy wobec napiycia pomi¢zy ortodoksj~ a modemizmem 
(aczkolwiek mowi siy 0 postmodemizmie, to jest on chyba tylko mutacj~ 
modemizmu - wywodz~ siy z tego samego ducha, po prostu wszystkie 
powidci s~ juz napisane, wszystkie filmy nakrycone i moma juz tylko pisac 
recenzje). To b¢zie wymagalo od wszystkich Kosciolow wzmocnienia 
elementu wspolnotowego. Jest paradoksem, i:e autentyczna wsp6lnota jest 
moZliwa wtedy, kiedy tworz~ j~ mocne indywidualnosci ludzi, ktorzy 
dokladnie wiedz~, dlaczego w niej s~. W innyrn wypadku mamy do 
czynienia z tromem, a nie wspolnot~. 

Dorzu~ tu jeszcze jedn~, prywatn~ profecjy: oto tradycja chrzescijan
ska stanie siy mocn~ ostoj~ dla zjawisk, ktore - wydawac by siy moglo 
- dzisiaj zamieraj~. B¢zie ostoj~ dla pewnych tradycji oswieceniowych, to 
znaczy dIa tolerancji, racjonalizmu, wolnosci. Wydaje siy, ze pewne wartos
ci, ktore stworzyla kultura Europy oswieceniowej, s~ konieczne do tego, 
aby ludzkosc przetrwala. MoZe jest wlasnie funkcj~ ,chrzeScijansMa prze
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chowywanie pewnych wartosci. Kiedy w 1953 roku Pius XII wprowadzil 
swi~to J ozefa robotnika, moj ojciec wypowiedzial nast~puj~ce proroctwo: 
"komunizm si~ skonczy, a swi~to pozostanie, i tylko w mszale b~dzie 
odnotowane na czerwono, ze wprowadzono je przy okazji herezji komunis
tycznej". Tak jak dzis czytamy, kim byl swi~ty Ireneusz z Lyonu i jakie 
byly jego zaslugi ... Nie wiem, czy b~dziemy kiedys obchodzili swi~to swi~tej 
Tolerancji czy swi~tego Racjonalisty, natomiast niew~tpliwie pewne fun
damentaIne elementy tradycji racjonalistycznej zostan~ przez chrzescijan
stwo przyj~te, bo s~ one - prawym czy nieprawym - dzieckiem Ewangelii. 
Nie przypadkiem zrodzily si~ w tym kr~gu kulturowym, za ktory wlaSnie 
chrzeScijanstwo ponosi wielk~ odpowiedziaInosc. 

I jeszcze jeden istotny moment: powamy dialog z wielk~ tradycj~ 
duchow~ Azji, ktory postawi przed Europejczykami problem odnalezienia 
wlasnych korzeni. Wier~ w dyskusj~ z tradycj~ Azji, ale reprezentowan~ 
przez azjatyckich wielkich mistrzow, natomiast nie wier~ w tego rozdzaju 
tradycje azjatyckie, ktore przychodz~ do nas z Ameryki na zasadzie 
MacDonalda i maj~ dose zabawn~ postae postmodernistyczn~. 

Wariant B - "czarny" - to wersja pesymistyczna. Rosnie fala wszelakie
go rodzaju fundamentalizmow, wzmacniaj~cych si~ nawzajem. I tak, na 
przyklad, fundamentalizm muzulmanski b~zie wywolywal ostr~ konfron
tacj~ pomi~zy roznymi innymi tradycjami. W wielu tradycjach religijnych 
nie rozwi~any jest bowiem dot~ problem napi~a pomi~zy ortodoksj~ 
a modernizmem, b~z w wersji plytszej jako napi~e pomi¢zy fundamen
taIizmem a modernizmem. To wielki problem islamu, ale stoi on taue 
przed KOSciolem ortodoksyjnym w Rosji. Jest to rowniez problem katoli
cyzmu w roi:nych postaciach; to napi~cie moZe spowodowae wzmacnianie 
si~ tradycji fundamentalistycznych - czyli w wypadku katolicyzmu: integ
rystycznych. 

Pami~tajmy, ze integryzm w Kosciele katolickim ujawnil si~ po Soborze 
Watykanskim II, ale wynikl nie tyle ze sporu 0 liturgi~ i 0 j~zyk Iiturgii, co 
ze sporu 0 dokument mowi~cy 0 wolnosci religijnej. Pierwszy raz Kosciol 
rzymsk ok atolicki , w oficjaInym dokumencie potwierdzonym przez bis
kupow i papieza, stan~l na stanowisku, iz wolnose religijna jest istotnym 
elementem kai:dego i:ycia spolecznego i ze katolicy maj~ go bronie nie 
tylko wtedy, gdy sprzyja ich interesom, a oni s~ w mniejszoSci, ale wtedy, 
gdy s~ w wi~kszosci. Do czego moZe prowadzie wszelakiego rodzaju 
fundamentalizm? Na przyklad do mieszania nacjonaIizmow z Credo 
- i wtedy utoi:samia si~ Matusz~-Rossijff z prawoslawn~ cerkwi~, Litwina 
z poganinem (bo poszukuje on teraz wlasnych korzeni duchowych), a Pola
ka z katolikiem. Religia staje si~ cZYJ}1likiem bardziej roinicuj~ym niz 
ekumenicznym. W sensie socjologicznym, religia bardzo latwo moze si~ 
stae sztandarem, wznoszonym nie tylko dla podkreSlenia tozsamosci, ale 
i roi:nicy. 

Istnieje jednak druga forma fundamentalizmu - zalew "dzikiego sac
rum". Jest ono pomieszaniem wszystkiego ze wszystkim, to jakis Kasz
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pirowski, kt6ry uprawia zen i wegetarianizm, a talcie ehoruje na AIDS ... Za 
tyro pomieszaniem idzie fala ciemnego irracjonalizmu. Pewne elementy z tak 
zwanej dysydenekiej metodologii nauk wyrainie wskazuj~ na to, Ze rowniez 
i szlaehetni przyrodniey zdaj~ sobie sprawy z kryzysu racjonalnosci. 

Pamiytajmy jednak, cOz idzie za kryzysem raejonalnoSci. To przeciez 
ratio umozliwia dialog - logos jest warunkiem dw-Iogu. Mimo globalizaeji 
dialogu, zaczynamy siy dzielic w w~skim nurtaeh i w w~skieh sektach, 
ktore siy wzajemnie zwalezaj~. Czy w takim razie nie stanie siy tak, Ze 
pewne szlaehetne tradyeje oswieceniowe przetrwaj~ wlasnie w koScielnyeh 
przybytkaeh, w cerkwiaeh ezy w synagogaeh? Wydaje mi sly ezasem - nie 
wiem, czy w dobrym ezy zlym Snie - Ze kiedys byd~ w szkolaeh powstawac, 
na przyklad, "kola mlodyeh racjonalistow imienia swiytego Stanislawa 
Kostki", b¢i; tez "kolo materialistow katoliekich imienia swiytego Toma
sza z Akwinu". Byd~ oni z Voltaire'm w ryku przekonywali ludzi do tego, 
Ze s~ przeciez BOZymi stworzeniami, obdarzonymi rozumem, i Ze naleZy 
kierowac siy zasad~ plus ratio quam vis, jak glosi piytnastowieczna mak
syma Uniwersytetu Iagiellonskiego, a wiyc poehodz~ea z ezasow przypom
nianego przez profesora Swiezawskiego ulegania zgubnyro herezjom kon
eyliaryzmu. 

Wersja A - "rozowa" - i wersja B - "czarna" zakladaj~, Ze niedlugo 
nast~i koniee swiata, albowiem, jak wiadomo, koniec swiata moZe wyni
kac albo z nadmiaru szezyScia, albo z nadmiaru nieszczyscia. Iezeli zostanie 
zrea1izowany scenariusz pierwszy, to bydziemy tak szczysliwi, iz nie pozos
tanie nam nie innego, jak tylko stwierdzic, Ze znajdujemy sly w niebie. Iesli 
natomiast zrealizowany bydzie scenariusz B, to nadmiar nieszezyScia bydzie 
rowny spelnieniu wszystkieh przepowiedni Apokalipsy. Pamiytamy jednak, 
iz jesieni~ 1993 roku, w zwi~ku z dzialalnosci~ tak zwanego "Bialego 
Braetwa" w Kijowie, general KGB powiedzial, Ze koniee swiata zostal 
uniewai:niony. Iako ezlowiek posluszny wladzy przyjmujy wersjy owego 
"uniewainienia konea swiata" i twierdzy, ze w przyszlosci bydzie jednak 
jak dotyehezas - to znaczy szaro. Pomieszanie - i troehy rozowego, i troehy 
czarnego - i tak dalej toezyc siy bydzie swiat. Nie jest natomiast rzec~ 
obojytn~, ktory z tyeh nurtow bydzie siy wzmacnial, ktory z nieh okaze sly 
bardziej tworezy dla ksztahowania przyszlego obrazu Europy i Swiata. 

Jan Andrzej KloczolfIski OP 

JAN ANDRZEJ KLOCZOWSKI OP, ur. 1937, absolwent historii sztuki DAM, 
filozof i teolog. Kierownik Katedry Filozofii Religii na Papieskiej Akademii Teolo
gicznej, rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego 00. Dominikanow w Krako
wie, regens polskiej prowincji dominikan6w. Wsp6lzaloiyciel wydawnictwa i miesi~cz
nika "W drodze". Czlonek redakcji "Znaku". WydaI Czlowiek bogiem czlowieka 
(1978), A mysmy sill spodziewali ... (1990), Mi{!dzy samolnosciq a wsp6inolq. Wprowa
dzenie do jilozojii religii (1994), Wi{!cej nii mit. Leszka Kolakowskiego spory 0 religi{! 
(1994). 
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KIERUNKI WYCHOWANIA 

EUROPEJCZYKOW 


Od zastanowienia si~ nad charakterem i przyczynami kryzysu europej
skiej kultury trzeba koniecznie przejsc do chocby wst~nej proby zaryso
wania kierunkow wychowania Europejczykow. 010 moje propozycje uj~te 
w pi~u punktach . 

• Rozwijanie zmyslu transcendencji 

- to maczy dllZenie do tego, co przekracza utylitamy horyzont czlowieka, 
do najwyZszych wartoSci.. Dla jednych b¢zie to dll,zenie do Boga, dla 
innych do prawdy, dobra i pi~kna, do wartoSci. nie dajll,cych si~ sprowadzic 
do dorainej ui;ytecznosci. W postmodernistycmej kulturze wspolczesnej 
widzimy tendencje odwrotne, z jednej strony wywolywane przez prll,dy 
ftlozoficme odrzucaj~ wszelq transcendencj~, z drugiej - przez praktyk~ 
i;ycia w spoleczet1stwie, ktore - swiadomie czy nieswiadomie - na pierw
szym miejscu stawia wartosci konsumpcyjne. 

Nie mo:i:na generalnie kwestionowac dobrej woli i troski 0 czlowieka 
u tych, ktorzy potrzeby jakiejs transcendencji nie widZlj, (czy nie widzll, jej 
moZliwoSci.), ale nie mo:i:na nie zastanawiae si~ nad spolecmo-kulturowymi 
skutkami takich postaw. OsobiSci.e jestem przekonany, i:e czlowiek bez 
transcendencji pr¢zej czy p6Zniej degraduje czy nawet niszczy samego 
siebie, a spoleczenstwo tego wymiaru pozbawione nie jest zdoIne do i;ycia. 

Mo:i:na si~ rowniez zastanawiac, czy czlowiek jest w stanie Zyc bez 
jakiejs transcendencji, jakiegos sacrum. S~~, i:e chyba nie, Ze to jest 
sprzecme z jego naturll, - jeSli wi~c odrzuca Transcendencj~, to zaczyna 
czcic ludzi w quasi-religijny sposob: charyzmatycznych wodz6w, artystow, 
mistrzow sportu. A czeSc ta cz~sto przybiera formy zdegenerowanej religii. 

Nie prze~zajll,c sposobu rozumienia i uzasadniania godnoSci. czlowie
ka na gruncie ro:i:nych Swiatopogl~ow, trzeba jednak przyjll,c, Ze to 
poczucie jego godnoSci. powinno bye upowszechniane, inaczej bowiem 
grozi to - pr¢zej czy pofniej - praktycmym uniewaZnieniem jego praw. 
Wynika st~ postuiat popierania wszystkich religii, ktore wil!4 czlowieka 
z Bytem ogniskujlj,Cym prawd~, dobro i pi~kno oraz potrzeba zwalczania 
ich dewiacji, to znaczy postaw wartoSci.om tym zaprzeczajllcych. Doswiad
czenie uczy, Ze religie podlegajll, roinym pokusom - znamy zeS1izgiwanie si~ 
chrzeSci.janstwa w nacjonalizm czy inne formy pomieszania go z politycz

http:wartoSci.om
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nymi ideologiami, znamy fundamentalistyczne sekty albo chrzeScijanstwo 
"horyzontalne" 0 bardzo zredukowanym wymiarze transcendencji. 

Postulat popierania wszystkich nie zdefonnowanych religii jest przeciw
ny wspolczesnym tendencjom, d~Zeniom do spoleczenstwa neutrainego, to 
znaczy pozbawionego - przynajmniej w Zyciu pUblicznym - wymiaru 
transcendencji. Moim zdaniem jest to ci~i:ki blijd - nie naieZy eliminowae 
tego wymiaru z i:ycia, lecz popierae jego wyrai:anie si~ w romych fonnach, 
ktore nie b¢~ sobie przeczyly, a wspieraly d~i:enie czlowieka do wyi:szych 
wartosci. Prowadzi to niezwlocznie do zadania nast~nego . 

• Rozwijanie pluralizmu ekumenicznego 

- to znaczy uznania prawa do innosci, uznania godnoSci. czlowieka, a rowno
czesnie d~nia do budowania wspolnej bazy wartosci. Tolerancja, zwlaszcza 
oboj~tna, nie wystarczy, potrzebny jest swiadomy wysilek lepszego rozumie
nia si~ i zbliZania stanowisk. Dotyczy to zarowno religii jak i innych 
swiatopogl~dow czy postaw ideowych. Kridemu spoleczenstwu potrzebne 
jest jakieS minimum etycme, uznawane moi:liwie przez wszystkich. Bez niego 
nie b¢~ skuteczne najlepsze prawa ani najsprawniejsze urz¢y. Rzecz 
w tym, aby to minimum si~galo moi:liwie wysokiego poziomu, a do tego 
potrzebne s~ religie i swiatopoglijdy wymagaj~ce dui:o od czlowieka. Oczy
wiScie nie chodzi 0 etyk~ jedynie zadekretowan~, lecz moZliwie powszechnie 
przyj~t~ w drodze dialogu i swiadectwa, promieniowania postaw ludzkich. 

Pojawia si~ tu oczywiscie pytanie 0 laickie systemy etyczne - 0 ich 
wartose, 0 moZliwosc dialogu z systemami religijnymi. Cz~to s~ one 
traktowane przez ludzi wierz~cych jako konkurencyjne lub wrogie - i vice 
versa. Ale to nie takie proste, roine bowiem mog~ bye uj~a etyczne nie 
odwoluj~ce si~ do religii. Jedne z nich zblii:ac si~ b~d~ do swoiscie 
pojmowanej transcendencji, inne niebezpiecznie bliskie b¢~ splaszczone
mu utylitaryzmowi lub nawet nihilizmowi, najwi~kszemu wspolnemu wro
gowi wszystkich ludzi, ktorzy si~ czuj~ za innych odpowiedzialni. 

Chrzescijanie cz~sto potrzebuj~ naturalnego uzasadnienia najdroi:szych 
dla nich wartosci, aby rozszerzye czy wzmocnie sil~ ich odd zialywani a, 
zatem pewne laickie uj~cia etyki mog~ bye traktowane jako zbiei:ne z ich 
wlasnymi czy tei: jako pewna forma preewangelizacji. Wtedy oczywiScie 
o dialog najlatwiej - i 0 praktyczne wspoldzialanie. 

Dialog i ekumeniczne wspoldzialanie s~ potrzebne samym religiom, 
zwlaszcza chrzeScijanskim, ich podzialy bowiem oddalaj~ je od Chrystusa. 
Ale maj~ rowniei: znaczenie kulturowe. Dla zdezorientowanych, zagubio
nych ludzi waine jest, i:e istniej~ jakies wspolne d~i:enia do czegos czy 
Kogos najwainiejszego, one wskazuj~ na jakis gl~bszy sens Zycia czlowie
ka, wainiejszy od takich czy innych roi:nic, daj~cy jak~s nadziej~. Posred
nio mog~ bye wi~ jakims oparciem dla poszukuj~cych . 

Nie bez znaczenia jest tei: polityczny aspekt ekumenizmu - jest on 
odtrutk~ na polityczno--religijne dewiacje, na plemi.enne fobie ui:ywaj~ce 
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religii dla celow nie maj~cych z ni~ nic wspolnego. Na defonnacje polityki 
i religii - zaprzeczenie dobru wspolnemu oraz degradacj~ Boga, Stworcy 
wszechSwiata, do poziomu plemiennego bostwa opiekunczego . 

• Rozwijanie ducba solidarnosci 

- zarowno wewn~trz poszczegolnych spoleczetlstw, jak tez mi¢zy naroda
mi i panstwami. We wspolczesnym swiecie narasta niebezpieczenstwo 
gl~bokiego spoleczno-ekonomicznego dualizmu, rozdzialu na tych, ktorzy 
maj~ moZliwosc rozwoju, i tych, ktorzy stoj~ w miejscu lub (coraz c~ciej) 
cofaj~ si~. W krajach rozwini~tych glownym jego :irodlem jest rosn~ 
bezrobocie, poci~gaj~ za sob~ wielostronn~ degradacj~ ludzi przez dlugi 
czas pozostaj~cych bez pracy. Poza Europ~ i Ameryk~ Polnocn~ degrada
cja ta coraz cz~ciej dotyczy calych krajow, rownoczesnie jaskrawo zroz
nicowanych wewn~trmie. Przeciwko duchowi solidarnosci dzialaj~ takZe 
przekonania 0 koniecznosci nieograniczonej konkurencji jako motoru 
rozwoju gospodarczego oraz koniecznosci egoizmu narodowego. Pojmo
wanie gospodarczej czy politycznej walki jako gry 0 sumie zerowej niszczy 
sarno poj~cie dobra wspolnego lub radykalnie je ogranicza. We wsp61czes
nym swiecie wzrasta ilosc ludzi slabych - opuszczonych dzieci, niepelno
sprawnych, pozostaj~cych bez pracy, chorych, starych i osarnotnionych. 
RownoczeSnie narasta pokusa ich odrzucenia, takiej cr.y innej eliminacji. 
Ma to wplyw na tak silne tendencje do przerywania ci~ i nawet do 
eutanazji, zazwyczaj inaczej motywowanej. 

Skutki praktycznej zgody na dUalistyczny Swiat mog~ si~ okazac 
katastrofalne dla calej naszej cywilizacji. Dzialania maj~ na celu prze
zwyci~zenie tego dualizmu, d~enie do hannonijnego rozwoju, przybieraj~ 
mi¢zynarodowe formy instytucjonalne, zarowno panstwowe jak i spolecz
ne, pozarz~owe. Mechanizmy tego rodzaju istniej~ we wspolnotach euro
pejskich. Ale moZe jeszcze wainiejsze s~ liczne fonny wspolpracy mi¢zy 
najromiejszymi srodowiskami, organizacjami, ruchami i grupami niefor
malnymi. One moze najskuteczniej rozwijaj~ ducha solidarnoSci i wspol
pracy, niezalemie od polityczno-taktycznych fluktuacji na poziomie rz~
dow oraz ekonomicznej gry wielkich kompleksow gospodarcr.ych . 

• Budowanie kultury demokratycznej 

- to znaczy tworzenie nie tylko instytucji i procedur, ale w pierwszym 
rz¢zie ksztahowanie postaw, szerzenie wiedzy i uczenie si~ sprawnoSci 
demokratycznego dzialania. Postawy - to szacunek dla drugiego czlowieka 
i zasadnicza wola wspolpracy dla dobra wspolnego. Wiedza - 0 :i;yCiu 
spolecznym i jego instytucjach, 0 spolecznej komunikacji, 0 prawie i etyce 
publicznego dzialania. Sprawnosc - to umiej~tnosc stosowania demo
kratycznych procedur, organizacja pracy i empatia, cr.yli zdolnosc wczuwa
nia si~ w sposob mySlenia i odczuwania drugiego czlowieka, w jego 
pragnienia i l~ki. Oczywiscie sprawnosci tych nie moma nauczyc si~ 
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z ksi~Zek; aby je zdobyc, konieczne jest praktykowanie demokracji. Ale 
zdobywa si~ je duZo szybciej, gdy rna si~ wlaSciw~ postaw~ i wie, Ze trzeba 
je zdobywac. 

W krajach postkomunistycznych trzeba bylo budowac demokracj~ 
prawie bez zadnej demokratycznej kultury i okazalo si~ to bardzo trudne, 
latwo prowadzilo do kompromitacji Zle rozurnianej demokracji i ch~ 
powrotu do quasi-opiekunczego autorytaryzmu. Ale i w krajach 0 dlugiej 
demokratycznej tradycji obserwujemy pewien jej kryzys, skostnienie lub 
korupcj~ elit wladzy, apati~ szerokich kr~gow spolecznych (a zwlaszcza 
mlodziezy), niedowlad prawdziwego spolecznego dialogu. Okazuje si~, Ze 
nie wystarczy umiej~tne korzystanie ze srodkow przekazu, sprawne or
ganizowanie kampanii wyborczych. Mirno ogromnego rozwoju wszelkich 
form spolecznego organizowania si~ dialog spoleczny prze:i;ywa kryzys. 
Wydaje si~, Ze wszyscy dotkni~ci jestdmy krotkowidztwem i przeraZeni 
nieoczekiwanymi zadaniami, ktorym nie urniemy sprostac. Wycofuj~c si~ 
w sfer~ prywatnosci jeszcze bardziej kryzys ten pogl~biamy. 

• Rozw6j ducha inicjatywy i upowszechnianie zasady pomocniczoSci 

- to znaczy budzenie oddolnych inicjatyw, budowanie spoleczenstwa 
obywatelskiego od najmniejszych jego komorek, a Europy - od wspolpracy 
ro:i;nych srodowisk i organizacji, od tworzenia ukladow regionalnych 
i dbania 0 to, aby rZ<!rly wspieraly te dzialania, a nie zast~owaly je malo 
skutecznym centralizmem. Kraje Europy Wschodniej s~ jeszcze w tym 
centralizmie gl~boko pogr~one. W Polsce zaczyna on powracac zanim si~ 
jeszcze radykalnie cofn~l. Jednocz~ca si~ Europa Zachodnia z trudem 
buduje swoje wspolne struktury, niemal od poc~tku obci~zone kosztown~ 
i powolnie dzialaj~c~ biurokracj~. W niektorych agendach ONZ koszty 
utrzymania aparatu przewyzszaj~ podobno sumy u:i;ytkowane na ich statu
towe dzialania, zaS szczytem byl chyba pewien bank, ktory wi~cej wydal na 
swoj budynek niz na konkretn~ pomoc. 

Tego ducha biurokratycznego dostrzec takZe moma w romych spolecz
nych organizacjach, ktore z zaloZenia powinny si~ go wystrzegae. Nic wi~c 
dziwnego, ze wi~kszym powodzeniem ciesz~ si~ ruchy d~zll:ce do mak
simum dzialania przy minimum stalej organizacji oraz akcje prawie si~ bez 
niej obywaj~ce. 

Wychowanie Europejczykow zaczyna si~ od rodziny, szkoly i parafii, 
czy tez innej wspolnoty religijnej. Od tego zaczyna si~ takZe budowanie 
spoleczenstwa obywatelskiego. rch wspoldzialanie w duchu wyrnienionych 
tu zasad b¢zie mialo fundamentalne znaczenie dla przyszlej Europy. 

Stefan Wilkanowicz 



LISTY HANNY MALEWSKIEJ 

DO S. TERESY LANDY 


(WYB6R Z LAT 1951-1956) 

Na moj apel w sprawie korespondencji Hanny Malewskiej, ogloszony 
w "Tygodniku Powszechnym" (1985) , odpowiedzialo kilka osob, m~dzy 
innymi siostra Vianneya (Jadwiga) Szachno, nadzorujqca archiwum 
SS. Franciszkanek Sluiebnic Krzyza w Laskach pod Warszawq, gdzie 
znajduje s~ - jak wiemy po kwerendach s. Teresy Wo/skiej OSB - 59 kart 
pocztowych i widokowek oraz 33 listy pisarki. Teksty odr~czne Malewskiej, 
pisane przewaZnie atramentem i przy pomocy stalowki w obsadce, nie zawsze 
dokladnie datowane, pochodzq z lat 1948-1964 i znacznie przekraczajq swq 
zawartosciq miar~ zwyklej, zdawkowej korespondencji, ktorq dziS uprawiamy 
i do jakiej przywykamy w naszych pospiesznych latach. Pisarka uiywa tu 
doskonalej metafory: "przerywany czas" (por. list bez datowania. z Boiego 
Narodzenia 1952 roku). 

Malewska znalazla w siostrze Teresie Landy (1894-1972) szczeg6lnie 
b1iskq osob~; podziwiala przenikliwosc moralnq zakonnicy i szerokie hory
zonty intelektualne , otwierajqce si~ przede wszystkim ku Francji. z ktorq 
obie. wybitne Polki. byly zwiqzane jeszcze w latach mlodosci. a takie 
i w wieku dOjrzalym. Malewska czerpala ch~tnie z mysli neotomistycznej. 
nadawala "Znakowi" zaharwienie takie i ,Jrankocentryczne". zaS s. Teresa 
- jak czytamy w monografii - studiowala fdozof~ na Sorbonie. wykorzys
tywala nast~pnie w zakonie swq wiedz~ filozoficznq. prowadzqc Iiczne 
wyklady i konferencje dla siastr i Swieckich. 1 

Dotychczas nie wiedziano, ie Han~ Malewskq lqczyla z s. Teresq Landy 
przyjaifJ wieloletnia, pOSwiadczona tyloma listami i wzbogacajqca obraz 
pisarki nowymt barwami. ktore mogliSmy zaledwie przeczuwac na podstawie 
drukowanych dotqd rzeczy. Nie wiedzieliSmy rawniez. jak istotnq ro/~ 
odgrywaly Laski w zyciu wewn~trznym pisarki. Malewska - w trudniejszych 
chwilach - uciekala myslq wlaSnie do tego miejsca uszcz~sliwiajqcego, gdzie 
szczegOinie mocno, jak tylu innych gosci. odczuwala obecnosc Chrystusa. 

W~cej wiadomo oczywiScie 0 srodowisku krakowskiego "Tygodnika 
Powszechnego" i "Znaku". Czym tamci ludzie byli dla Malewskiej. co 

1 Por. basic biografiCZlle w laillZce zbiorowej Verbwn (1934-1939). Pismo i irodowulco. 
MateriaJy do monografii. oprarowaly M. BtOllska. M. Kunowska-Por~bna, S. Sawicki, t. 1, 
Lublin 1976, s. 374-380. 
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odkrywala dla siebie w Pewli Malej - to dopiero jasno i oryginalnie 
wypowiedziano w drukowanych poniiej tekstach czy na przyklad w listach do 
Jadwigi ZyliilskieP 

Przedstawiamy blok listow pisany w tych latach, gdy rodzila sif jedna 
z najwatniejszych powiesci Malewskiej, epopeja 0 zmierzchu Imperium 
Romanum, Przemija postac swiata, monumentalna summa epicka, za
jmujqca w dorobku pisarki miejsce w~zlowe, a rownie chyba znaczqce na 
mapie dwudziestowiecznej powiesci historycznej, nie tylko zresztq po/skiej. 
Zachowal sif zaledwie jeden list s. Teresy Landy do pisarki, datowany 11 I 
1955, a zawierajqcy uwagi nt. Przemija postaC swiata. 

Jednoczemie widzimy w tych listach fascynacj~ wczesnq tworczosciq 
pisarskq Tomasza Mertona, kt6rego pierwsze ksiqiki Malewska czytala 
z entuzjazmem, z wew~trznym, gl~bokUn rezonansem. Jako redaktor 
miesifcznika "Znak" dQ.iyla od razu do uprzyst~pnienia tekstow czytelnikowi 
po/skiemu. Poza tym w listach tych uwidacznia sif orygina/na, pelna humoru 
i bOlu zarazem, duchowosc wybitnej intelektualistki polskiej, osoby nad
zwyczaj pracowitej, podejmujqcej wieloletni, niewdzifczny trud redaktorski, 
idQ.cej przez iycie raczej samo tnie , szukajqcej przyjaini "ewange/icznej", 
zbudowanej nafundamencie trwalym, bo na samym Chrystusie. 

Siostrom Franciszkankom Sluiebnicom Krzyia dzifkuj~ za udost~pnienie 
epistolograjii Malewskiej, zaS siostrze Teresie Wo/skiej OSB - ktora listy 
Malewskiej odczytala i do druku podaje - za niezwykle cierpliwq i rzetelnq 
prac~ nod odcyfrowaniem r~kopisow. 

Miejsca niejasne krotko objamiamy, zachowujqc przewainie oryginalnq, 
niepeln4 i chwiejnq interpunkcj~ Malewskiej, a takie osob/iwy podzial na 
akapity. Wszystkie podkreslenia slow pochodzq od Malewskiej. Natomiast 
wszelkie 'uzupe/nienia i uwagi wydawcy podajemy w nawiasie graniastym. 
Ortograflff dostosowano w zasadzie do norm dzisiejszych, wyjqwszy pisownif 
liczebnikow, charakterystycznq dla tamtych czasow. 

Andrzej Sulikowski 

'" 
Krakow 24. II. [19]51 

Droga Siostro, 
mow skandaliczne dlugi korespondencyjne z mojej stronyl Ale tak juz 

jest, Ze jakos z niczym nie doci'lgam, nawet z odzywaniem si~ do przyjaciol. 
Wieczne "ogony" z dnia na dzien - jesli nie z tygodnia na tydzien - przed 
ktorymi tak nas ostrzegal ks. [Jan] Zieja w ostatnich rekolekcjach. Licz~, Ze 
i to b¢zie tematem "konsultacji" z ks. T.[adeuszem] Fed.[orowiczem]3 

2 I . Zylioska, Zamlasl epilaf'wm dla Hanny Malews1cfLj, "Tw6rczo!C" 1983, m 8, 8. 88--95. 
1 Sylwetk~ duchoWil tego dUSlpasterza, zmarlego w roku 1965, przez wiele \at staJego 

spowiednika Malewskiej, przyblii:a artykuls. KJary IaroszyDskiej i 8. Rut Wosiek &. AleJc.,aMer 
Fedorowicr w La.rlcach w ksi~Zce zbiorowej Ludzie La.Jek, Biblioteka "Wi~zi", t. 56, opracowal 
i ws~em opatrzyl T. Mazowiecki , Warszawa 1987, s. 292-300. Wynueniony w tytule byl 
starszym bralem D. Tadeusza.. Por. tez indeks ksillili . 
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- jutro, bo napisal rni poczciwie, i:e b~dzie w Krakowie. Gdyby tylko nie 
byla tak zniech~caj~ca mysl, ze mimo wszystko sporo tu zaleZy od 
pacjenta. Lubi~ zawsze ksi~ akcentuj~ce, i:e wszystko zalezy od Pana 
Boga, ale podloze tego upodobania jest mi podejrzane. 

Co do numerow 4, to 26-ty kolportuje "Tygodnik Powszechny" - jesli 
jeszcze nie przyszedl (bo jeszcze jest zam~t ze zrnian~ i z egzemplarzami 
okazowymi i autorskimi), to mam nadziej~, i:e to zalatwi~, od 27 kolportuje 
"Ruch". 25-ty szcz~sliwie wyplyn~ (calosc jui: wyczerpana) i przesylamy 
go Siostrze. Z dawnych numerow przydadz~ si~ bardzo trzy: 2-i, 3-i 
i 15-ty, reszt~ mamy. 

Mam mocn~ nadziej~, i:e Siostra zdola napisac t~ rzecz 0 Maritainie 
i dostaniemy j~ wkrotce. Bardzo na to czekamy i pros~ nas nie zawieSc! 
Nie b¢zie juz tak opomiona u nas - 0 ile cokolwiek moma przyrzekac 
- jak recenzja 0 Bycie, ktor~ odsun~la szam tomistyczna - podwojna 
dawka - O. Bochenskiego~. 

o artykule adwentowym z pewnosci~ juz pisal Turowicz, ale na wszelki 
wypadek powtarzam jego infonnacj~, i:e byl opomiony - ku wielkiemu ich 
Zalowi. 

Broszury Winowskiej, 0 ktorej Siostra pisze, nie czytalam. 
Musz~ tu przy okazji - choc nie apropos pochwalic Siostr~ Weronik~ 

- b. dobrze si~ uczy, zdolna i sympatyczna. 
Mysl~, i:e jakis grafolog spojrzawszy na ten list pokiwalby powamie 

glow~ nade mn~ - bo wydaje rni si~, i:e same nawet bazgroly mowi~ 
o 	upadku ducha. 

Musz~ stanowczo wybrac si~ do Lasek na kuracj~ - jakos na wiosn~, 
i nie wtedy oczywiScie, kiedy b¢zie tlok i b¢~ przeszkod~. 

Jest tu Zawieyski6, w dobrej formie, w milym - zwaZywszy rome 
okolicznosci - humorze; wiem tez od niego, i:e widzial Siostr~ niedawno. 

Jak Siostrze podoba si~ Anka SZ.?7 To istny wulkan romych moZliwo
sci. 

Najserdeczniejsze ucalowania przesylam Siostrze Drogiej, pozdrowienia 
najlepsze dla M. Marii Franciszki8 i calych Lasek 

Rania M . 

• 

• Dotyczy to miesi~cznika "ZIlak", redat\0wanego przez Malewskll od 1946 rolru. 
, 1. Bochenski OP, ABC tomlzmu. zwirzly zary.r caloksztaltu jilozojii iw. Toma.rza, "Znak" 

1950, m 23 i 25. 
• Jerzy Zawieyslri (1902-1969), wybitny prozaik, dramatopisarz, eseista, zbtiZyI si~ do Lasek 

po II wojnie i utrwalil dzi~ki !emu szereg epizod6w z Zycia tego oSrodka, p~r. tegoz, W wkach 
(kartJd z dziennika), "Wi~" 1979, m 5, przedruk w Ludzie wek, dz.cyt., s. 302-315. 

1 Anna Szymanska, lruzynka pisarki ze strony ojca. 
• Sylwetk~ tej niezwyklej kobiety, najpierw matki rodziny, potem zaloZycielki Biblioteki 

Wiedzy Religijnej, wreszcie zakonnicy, przyblim s. Rut Wosiek, Irena Tyszklewiczowa - .rlostra 
Maria Franci.Jzka (1887-1964) w ksil\i:Ce zbiorowej W nurcie zagadnielJ po.roborowych, t. 4, 
Warszawa 1970, przedruk w Ludzie wek, dz.cyt., s. 250-265. 
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Krakow, 6. VII. [1951] 
Droga Siostro, 

Dzie;:kuje;: bardzo, bardzo za dobry, kochany list i za wszystko. Sposroo 
wszystkich ludzi nikt nie dal mi tyle, i rue daje, jak Siostra. A Siostra wie 
dobrze, i:e jestem ostrygl!" ktorej tak trudno cos dac. W tej chwili mam 
urwanie glowy, bo i caly "Znak" na mojej opiece z powodu urlopow, 
i dui:o musze;: zalatwic przed swoim wyjazd em, i Anula Szym.[anska] 
w domu - co prawda podziwiam jak z miesil!,ca na miesil!,c coraz bardziej 
utemperowana, mila i ucywilizowana. Z zachwytem wspomina wyklady 
Siostry. Niemniej studiuje;: dui:o w zwil!,Zku z wielkimi literackimi planami. 
I czuje;:, i:e postaram sie;: pogodzic wszystko, zgodrue z radami Siostry. Ana 
urlopie b¢e;: miala swobodnl!, mysl i b¢e;: mogla przetrawic materialy 
i pomysly. Mam sklonnosc do pospiechu i jakiejs gorl!,czki, ale to trzeba 
powscil!,gnl!,c (pamie;:tam taki ml!:dry rozdzial z M odlitwy na kaidq godzillf, 
z mottem "dixit febri..."). Czy Siostra mySii 0 zamowieruu spolecznym, 
wolajl!,cym wielkim glosem - m.in. przez moje usta - 0 napisanie wlasnych 
,,grandes amities"?9 Jak zdrowie Siostry teraz? I Matki l l17 Kardynal w jakis 
cudowny sposob lepiej. Mysle;:, i:e we wrzeliniu dotre;: na jakis tydzien do 
Lasek i i:e Siostra b¢zie tam wtedy. Musze;: to sobie jakos w czasie 
wykroic. C.[ciocia] H.[elena] Hinczowa" dostala wczoraj przyrntdy do 
Braille'a, bardzo jest wdzie;:czna i ucieszona. Jui: jej Anula udzielila 
pierwszej lekcji. Moi:e to jakos pojdzie. Bylam bardzo wzruszona, i:e Matce 
podobal sie;: moj artykul. 12 Chcialabym, i:eby ktos go uzupelnil danymi 
o Irlandczykach w Polsce, bo podobno te rzeczy Sl!, dobrze opracowane. Ze 
"Znakiem" ruszylo sie;: 0 tyle, i:e 29-ty zlamany (z art. Swiei:a.wskiego 
i Rozmowq Golubiewa13, ktOfl!: nie wiem, czy da sie;: przepchnl!:c, bo jest 
mocno aktualna - choc sub specie aetemitatis). A 3O-ty sklada sie;: (tu 
pr6bujemy dac m.in. mego More'a14). W dalszym planie mamy calosc lub 
prawie Mertona Seeds of Contemplation B - to wspaniala rzecz i trzeba jl!, 
jak najpr¢zej dac ludziom. 

Wspominam pobyt Siostry jako cos bardzo jasnego, cennego - jak 
Siostra moi:e nawet myslec, i:e to byl choc cien klopotu. Tak mi bylo 
dobrze z Siostrl!,. Ciocia Il!:czy wiele serdecznosci. Krystynka 16 jeszcze nie 

• Aluz,ia do ksilliki Raissy Maritain Les Grandes Amllih [1941-1944]. . 
'0 Chadzi 0 m1oZycielk:~ Lasek. Por. s. Rut Wosiek, MaIka Eltblela Czacka (1876-1961) 

w ksillZce zbiorowej W nurcie zagadnle/r posoborowych, red. bp B. Bejzc, t. 2, Warsuwa 1968, 
oraz licme artykuly i wzmianki w cytowanym opracowaniu Ludzie Lasek, JXmIm. 

11 Ciotka pisarki zc strony matki. Od 1950 roku we wspalnym mieszkaniu z pisarkll, po 
owdowieniu. Od 1959 roku w zakladzie monnym w Otwocku . 

.. Chadzi 0 tekst Malewskiej SWitci z Zlelonej Wy.rpy, "Tygadnik Powsuchny" 1951, nr 
4 przedrukowany w ksillZce teji.c, 0 odpowiedzlalnoJcl. WyMr publicysryld (1945-1976), 
Krak6w 1982; 2 wyd. zmienione i poazcrzone, Krak6w 1987. Redakcja A. Sulikowskiego. 

13 Opowiadanie A. Golubiewa Rozmowa, "Znu" 1952, nr I (31), s. 41-59. 
'4 Opowiadanie Hanny Malewskiej, Sir Tonuuz More odnuzwla, ..Znu" 1951, nr 4, 

przedrukowane zostalo nut~nie w zbiorzc prozy pod tyro samym tytulcm (1956). Z uwagi na 
tematyk~ by to zagroZone konliskatJl c:enzury . 

.. Posiew Iconronplac:Ji, slynna ksillika ameryiolliskiego trapisty. wydana po angielsku w roku 
1949, byta publikowana w adcinhcb na lamach "Znaku". 

,. Krystyna z Horadyskich Poborska, kuzynka pisarki. 

http:artykul.12
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wrocila, odpoczywa sobie dobrze. Najserdeczniej sciskam Siostr~ i po
zdrawiarn wszystkich znajomych w Laskach 

Rania M . 
• 

Krakow 18. VIII . [1951] 
Droga Siostro, 

Dzi~kuj~ bardzo serdecznie za kochany list, taki dobry, i Zyczenia. 
Wrocilam z Pewli17 15-ego wieczorem do roboty - jestem teraz sarna 
w "Znaku". Bylo mi ogromnie dobrze przez ten miesil!c, caly byl wielkl! 
laskl! - Pewel to tez, jedno wi~cej, ognisko z Rostii, taka pi~kna przy tym 
i taki spokoj. Odpoczywalarn w domu aZ wykrzykn~li, Ze wygilj,dam 
kwitnl!co - i pracowalam duzo, majl!c zupelnl! swobod~, zrobilam "nad 
norm~", to co sobie zamierzylam - co do ilosci przynajrnruej. A takie 
poll!czenie jest dla mnie zawsze idealnym "remontem". Gl!gie siedzialam 
w lesie, troch~ si~ sarna wloczylam, a ludzi tak milych, serdecznych, 
zachwycajl!co dobrych, mialam w tej wlasnie dozie, Ze i ja moglam byc ella 
nich spontanicznie serdeczna. Jednym slowem bylo mi bardzo dobrze, 
a powieSc posuwa si~. 

Bardzo si~ ciesz~ z projektu Siostry wznowienia rozszerzonego pami~t
nika s. Katarzyny18, mam nadziej~, Ze Siostra, zgodnie z obietnicl!, mysli 
nad tym. We wrzdniu bardzo bym chciala dotrzec do Lasek, a wtedy 
pomowimy i 0 tym. Nie widzialam tez tak dawno ks. Tadeusza [Fedorowi
cza] i mam uczucie niebezpiecznego "sobiepanstwa" duchowego. Ten 
w~zel, ktory widzialam w Pewli osobiscie nie odpowiada mi. 19 Ale Siostra 
i ks. Tadeusz maj~ chyba misj~ niewdzi~znl! - uporzl!dkowania mnie 
i zaprowadzenia we mnie labor oboedientiae2o, bez ktorego wszystko malo 
warte. Czy Siostra zna dobrze Reni~ Rylskl!? ZbliZylam si~ z ni~ bardzo 
i najwi~cej mi si~ tam podobala ze wszystkich. 

Boj~ si~, czy tak wielka praca jak Humanisme integraf21 nie zakorkuje 
zupelrue czasu Siostry i nie uniemozliwi tych innych rzeczy, ktore mi si~ 
wydaj~ jeszcze warniejsze i pilniejsze. Czy Siostra pr¢ko trumaczy? Ale to 
jest niestety niemozliwe bodaj do pr¢kiego przetrumaczenia. Czy "Pallot

17 W Pewli Matej k. Zywca majduje si~ dam wypoczynkowy Znaku. Micjsce to pisarka 
odwiedl.ala wielokrotDie po II wojnie, zazwyczaj poza sezonem, tu wWDie pracuj~c Dad swymi 
powieAciami. Literackim "odwzorowaDiem" przyrody Beskidu Zywieckiego jest mi\)dzy innymi 
szereg obraz6w z Przemija poS/ac swiala (np. Vivarium Kasjodora) czy Labirynlu. 

I. Wyjqlki z Pami~l1Iika drukowane byty w "Verbum" 1934, Dr 1, s. 67-78, calo!c natomiast 
- 0 ile llam wiadomo - Die zostaJa dOlJld ogloszona drukiem, mimo plan6w Malewskiej . 

,. Alu~a Diejasna, choc odczytaDie jednomacme. 
20 Lac. "praca posluszenstwa". Zapewne aluzja do Regu/y Irw. Benedykta z Nursji (Pr%g, 

razdz. LXXI), gdzie posluszenstwo jest jednym z ascetycznych sI6w-kluczy, znamiennych dla 
duchowoSci zakollnej. 

11 PlanY'przekladu slynnej ksillZki Jacquesa Maritaina, opublikowanej w 1936, Die zostaly 
chyba zrealizowane. Publilau:j~ utrudDiaia cenzura komumstyczna z powodu polemicmego 
stosunku filozofa do marksimlU; Humanizm inlegra/ny ukazal si~ dopiero w roku 1960 
w Londynie, nakladem Kalolickiego O!rodka Wydawniczego "Veritas". Przedruk krajowy 
w powielanym maszynopisie, wydawnictwo "Krll&", Warszawa 1981. Nazwiska llumacza Die 
podano. 
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tinum" dalo przynajmniej dlugi termin? Zdaje si~, Ze znowu b¢~ 
"podburzae" Siostr~. 

Poniewai Siostra pyta ronie 0 rnoj'l powiese (in spe, nie wiem w ogole, 
czy cos z tego wyjdzie, choc 0 dziwo nie tylko juz obmyslam i czytam, ale 
i pis~) wi~ moze opowiem wi~ej; melduj~, Ze jest z VI wieku: dzieje 
Ostrogotow w Halii, narodziny benedyktynow, Kasjodor ratuj'lcy szcz'ltki 
kultury, ambicje niewczesne Justyniana, ruina dziel czysto ludzkich _. dwie 
szachownice, ludzka i Boza, i bardzo rome na nich sukcesy i porazki. 
Temat, dla mnie przynajmniej, wdzi~czny choe taki daleki. 22 

Ma to bye zreszt'l mniej erudycyjne, a wi~j ludzkie niz n.p. Zelazna 
korona1J• A czy b¢zie, i czy w ogole b¢zie, to zostawiam Panu Bogu. 

W dornu u mnie wszystko nienajgorzej. MoZe w sprawach Cioci zajdzie 
cos pomyslniejszego w zwi'lzku z jej synem. I to w r~ku Bozym. 

Najserdeczniej caluj~ Siostr~ drog'l i pozdrawiam cale Laski 
Hania

• 
+ [b.m.] 17.1. [19]52 
Droga Siostro, 

dzis dopiero dowiedzialam si~ od Swiezawskiego 0 sroierci p. H. Mo
rawskiej14 - wyobraiam sobie jak Siostra to odczula i jak wspolczuje z Jej 
Matk'l. Co do samych odchodz<tcych - cz~sto mam poczucie, Ze moma im 
tylko zazdroScic - chociai na pewno to przejscie (wlasne -) ogl<tdane 
z bliska inaczej nam si~ przedstawi niz oglCldane z daleka. 

Odczytuj~ raz jeszcze list Siostry - ktory tak rni Drog<t Siostr~ 
przybliza, jakbym j<t miala przed sob<t. Niejedn'l tez lask~ na pewno 
zawdzi~zam modlitwie Siostry. I ja czuj~, Ze przyjazrl Siostry to specjalny 
dar Bozy - bo przeciez Siostra zn a mnie chyba, a jednak t~ przyjazrl rna 
dla mnie. A przyjazn to pod pewnym wzgl¢em cos wi~j niz milosc (czy 
to nie sw. Tomasz wywodzil cos takiego i nie Siostra mowila rni 0 tym?). 
Swi~ta mialam ci~zkie - i myslalam sobie, jak<t racj~ mial Thibon2S 

twierdz'lc, ze nowoczeSni ludzie nie potrzebuj<t wlosiennicy czy czegos 
w tym rodzaju, bo dostatecznie "umartwiaj<t" ich nerwy. Ale to wszystko 
zawsze jest w rniar~, do czasu i "podlug welny". Nie zdaje mi si~, Zebym 
robila wewn~trzne post~y - ale przynajrnniej wid~ tak jasno kierunek! 
Nie moglabym go zreszt<t nie widzie6, tyle mam pomocy z zewn<ttrz 
i z wewn<ttrz (tak bardzo m. in. odpowiada mi Merton! - wkrotce 
szc~liwie ujrzy swiatlo dzienne jego pierwsza cz~se w 31 nr "Znaku" 

1.2 Autorskie streszczenie epopei Przemlja postac Swlara (J 954), moic najwybitniejszcj ksilliki 
Malewskiej. 

13 Mlodziencza powi~c biogmficzna Malewskiej ° cesarzu Karolu Pilltym Habsburgu, 
napisana w latach 1932-34, wydana we Lwowie w 1937, nagrodzona w 1936, gl6wnie dzi~ki 
poparciu Karola Irzykowskiego, na konkursie literackim "Ksillinicy-Atlas", lrt6remu pa
tronowala Polska Akademia Literatury. 

U Helena Morawska (1902-1952), ksi~garz, czlonek redakcji "Verbum". 
l! Refieksje religijne Gustawa Thibon przybliZaia Malewska czytelnikom "Znaku" we 

wlasnych przekladach: Miecz i krzyz (1949, or 3), Nil!chaj czlowiek,nie rozlqcza (1950, or 5). 

http:daleki.22
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- liczymy teZ tu nawet na Rozmowy Golubiewa, ale to jeszcze nie 
rozstrzygni~te. A Ankieta idzie malo uszkodzona). Pami~tnik s. Katarzy
nyU moim zdaniem (St.[omma?] jeszcze nie przeczytal) nadzwyczajnie do 
nas wlasnie - w harmonii z Mertonem np. - si~ nadaje. Ale musimy z nim 
poczekae na koniec Posiewu kontempiacji, bo razem bylaby zbyt silna 
dawka "maksymalizmu moralnego". 

Co do tych "zespolowych" naszych spraw, 0 ktorych Siostra pisala, to 
pros~ nie przeceniac moich mozliwoSci, ani osobistych, ani od strony 
wplywu na innych. Ale i ja zawsze mysl~, ze "szczerosc" chrzeScijanska 
musi miec w waszych sprawach przede wszystkim pierwszeilstwo. Ale tyle 
rzeczy jest tu trudnych! A mnie w dodatku zawsze chyba mniej lub wi~j 
demoralizuje "wsadzanie" glowy w powiesc. Powiesc idzie stosunkowo 
Zwawo, ale nierowno. Chyba juz polowa napisana - ll!cznie z rozdzialem 
o sw. Benedykcie, za ktory mnie pewno zadziobie Tyniec (oczywiscie 
w granicach milo sci chrzescijanskiej). 

Droga Siostro, zawsze cieszy mnie, kiedy Siostra pisze czy mowi 
o "powolaniu do radoSci". Czuj~ ten pocil!g, ale nie smiem bardzo mu ufac, 
bo cOz naturalniejszego - no i latwiejszegol Uderza mnie, kiedy po trochu 
p02l1aj~ liturgi~, jak kame swi~to jest swi~tem radosci - nie rna przeciez 
innych - a nawet w liturgii pokutnej jest wi~ej radoSci niZ gdziekolwiek 
(w gl~bszej warstwie czlowieka) poza religil!. Nie zastuguj~ na t~ radosc, ale 
przecici Kosa61 spiewa dla wszystkich i w imieniu wszystkich. Droga 
Siostro, kiedy mi Pan Bog kaZe ,,nosic" - przy calym moim braku milosci 
bliZniego - "ci~ry innych", zawsze przypominam sobie (oby w por~!), jak 
ja swoje skladam na Siostrzel Caluj~ siostr~ bardzo, bardzo serdecznie 

H.Mal. 

Krakow, 12. III. [19]52 
+ 
Droga Siostro, 

Mysl~, Ze juz lerzy Zaw.[ieyski] zobaczyl si~ z Siostrl!, powiedzial, co 
tu porabiamy i - ze tak powiem - ucalowal Siostr~ ode mnie. Uwazam, Ze 
dobrze wygl~a i jest w dobrym usposobieniu. Mielismy par~ bardzo 
milych pogadanek w przyjacielskim gronie. Nigdy wlasciwie nie spodziewa
lam si~, ze b~\? miala kiedys tak dobrane do siebie kolo przyjaciol jak 
obecnie. Ale nikt z nich nie rna tego specjalnego miejsca w moim sercu, co 
Siostra - czysty egoizm zresztl!: bo nikomu tak nie ufam w najwriniejszych 
dla mnie sprawach. Droga Siostro, bardzo juz szykuj~ si~ na Laski 
- w maju, jeSli to b¢zie moZiiwe, i na dturej troch~; mam nadziej~, re nic 
more tym razem nie stanie na przeszkodzie. W ogoJe nam tu sprawy idl! 

" Sylwetk~ ducbowli s. Katarzyny ad Ran Pana Jezusa, Zofii Sokotowskiei, Z monu Si6str 
Franciszkanek Srui.ebnic Krzyia, przedstawiono w artykule M. Bobdacskiei, s. Katarzyny 
Steinberg Siostra Katarzyna Sokolowska 1896-1924 w cyt. ksillzce zbiorowej Ludzie Lasek, 
s.202- 216. 
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dose gladko, tylko bardzo powoli. MoZe nam si~ uda wznowie D1aczego 
jestem katolikiem? Golubiewa - to bylo rozrywane.27 A teraz wielki sukces 
rna jego Rozmowa, a nie mniejszy Merton. Nast~pny nasz numer b~zie 
niestety gorszy - ale damy dalszy ci~g Mertona, jak i w dwoch nastwnych. 
A kiedy doczekamy si~ czegos od Siostry? Wiem, Ze ostatnie doswiadczenie 
z "Tygodnikiem [powszechnym]" nie bylo zach~caj~ce, ale moZe to jeszcze 
"odwojuj~". No a przede wszystkim "Znak", jako "elitarny" rna daleko 
wi~kszy luz - przekonalismy si~ nieraz - w tych sprawach.28 W ogole, jak: 
b¢~ musz~ zrobie mal~ inspekcj~ Siostry warsztatu literackiego (bezczel
nose, przyznaj~!) i podusie Siostr~ 0 to, to Siostra wie -

Cies~ si~, Ze "Znak" nigdy nie przyprawil czytelnikow 0 te niepokoje, 
ktore budzily pewne pozycje "Tyg.[odnika Powszechnego]". Ale i co do 
tamtych , to mam przekonanie, Ze niepokoj 0 "dalej w ~ stron~" nie jest 
uzasadniony. Zawsze jednak: lubi~, jak: autorow dochodz~ te glosy, zwlaszcza 
rolodzieiy i jak: si~ dowiaduj~, czego ta najzdrowsza mlodziei: chce i nie chce. 

Mielismy tu rekolekcje o. Jana Z.[iei?], niektore zwlaszcza nauki bardzo 
pi~kne, wspaniale, choe slys~, Ze on sam byl przygn~biony i wypowiadal 
si~, Ze si~ nadaje na "woZn.ego nie na »rekolekcjonist~«". 

OdczytujllC list Siostry stwierdzilam ze wstydem, Ze nie odeslalam przez 
Jerzego wspomnien, 0 ktorych Siostra pisze. Zrobi~ to przy najblii:szej 
sposobnoSci, ale dopoki Merton nie skoriczony - nie mOZerny zabrae si~ do 
s. Katarzyny. 0 korepetycjach z flZyki pami~talam, ale nie trafilam dot~ 
na nikogo moi:liwego. 

Powiese pcham ciwe, ale He mi teraz idzie - mysl~, i:e potrzebny 
znowu dui:y luz i swoboda mysli. Przywioz~, co przepisane b¢zie, do 
Lasek. Wtedy tei:, lic~, pomowimy - 0 wai:niejszych sprawach (ktore 
niestety ci~gle ust~puj~ w konkurencji - z bardziej absorbujllCymi. Pisar
stwo ma wszelkie cechy manii). 
[dopisek na lewym marginesie:] 

Prosz~ napisae 0 swoim zdrowiu, 0 projektach - a moi:e Krakow si~ 
z nich wykluje? Caluj~ Siostr~ bardzo, bardzo mocno. 

H. Mal . 

• 
+ b.m. 15. IV. [1952] 
Droga Siostro, 

wlasnie otrzymalam list Siostry, a poniewaZ go si~ spodziewalam 
czekalam troch~ ze swoirn. St~ i iyczenia sp0Zn.ione troch~ ale Siostra wie 
jak gor~ce - myslalam w Wielkim Tygodniu wi~j jeszcze nii: zwykle 
o Siostrze i 0 Laskach. Nie wiem , czy kiedy b¢zie mi dane sp¢zie ten czas 

17 A. Golubiew, Dlaczego jestem katolilciem?, ..Znak" 1951, nr I, s. 28--66, przedruk: tego2:, 
Poszukiwania, Krak6w 1960, s. 308-351. 

28 Alu~a do polityki kulturainej, prowadzonej przez kOlDUnist6w wzgl¢an Arodowiska 
.. Tygodnika Powszechnego" i " Znaku"; takie do dziabul oenzury prewencyjnej, utrudniajlloej 
redagowanie obu cz.asopism. 

http:sprawach.28
http:rozrywane.27
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z Wami. W moich warunkach to niemoZliwe, a w tym roku jeszcze mialam 
od W.[ielkiego] Poniedzialku goscia: matk~ Krystynki, a na same swi~ta 
i jej siostr~,29 ktora zawsze do nas wnosi duzo zycia, bo jest wcieleniem 
wesoloSci i rownego humoru. Stasia w dodatku wyjechala na swi~ta, wi~c 
bylo sporo domowej roboty (choc zrobila naprzoo wszelkie przewidziane 
pieczenie no i "ponad norm~", jak zwykle - sprzll,tanie). Swi~ta od strony 
domowej zawsze Sll, dla mnie ci~kie. Za to wielkll, radoscill, bylo tegoroczne 
nabozenstwo wielkosobotnie, bo Iiturgia daje mi coraz wi~j. 

Siostro droga, list Siostry bardzo mnie przejll,l i wzruszyl - bardziej 
jeszcze przez to, czego w nim nie rna, ale co wyczuwam, niz przez to, co 
jest. A mysl 0 Krzyzu tak wlasnie rni potrzebnaf Na pewno trzeba na 
modlitwie szukac nie tylko "odejscia" w chwaIebne tajemnice Boze choc to 
bardziej n~Clj,ce i latwiejsze, ale tez i przetrawiania, przeswietiania codzien
nego krzyia. Moj jest bardzo przyziemny i niepi~kny: wlasne nerwy. 
(przyporninam sobie cz~sto powiedzenia Thibona, Ze ludzie wspolczesni nie 
potrzebujll, wielkich umartwien, bo dostatecznie zn~ajll, si~ nad nimi 
nerwy). Ale i z tym trzeba cos zrobic - choc graniczy to ze zwykll! 
patologill, - ieby nie zatruwac si~ paskudnll" malutkl!, z wlasnych nooel 
zloscill,. To, ie ona na ogol nurtuje tylko wewnll,trz, nie znaczy przeciez, 
ieby nie robila spustoszen - no i nie odbijala si~ w koncu w post~owaniu. 

Widzi z tego Siostra, ze niedobrze jest ze mnl! i trzeba pewnego rodzaju 
cudu, ieby to odmienic. Musz~ 0 to bardzo prosic Or¢ownikow. A jeSJi 
Bog cudownie oczysci "apex mentis" ["ostrze mysli"], no to wtedy ten 
rodzaj Krzyia moie miec wszelkie zalety - tyro przynajmniej trudno si~ 
chlubic osobiscie! Wi~, jak to zwykle z nami bywa, wiem dobrze, co trzeba 
- ale to nie zmienia wartoSci zwyklych godzin - . 

Mus z ~ konieczne dotrzec w maju do Lasek. Wiem doskonale, :i:e takZe 
jako... zaklad dla nerwowo chorych g6rujll, one bardzo nad wszelkirni 
moi:liwymif Przepraszam Siostr~, ie 0 takich niewesolych i nieciekawych 
rzeczach pis~, ale Siostra jest moim jedynym tego rodzaju przyjacielem. 
A przyjaciol si~ obarcza. 

Artykul Siostry 0 Liebercie byl wspanialy - dopiero teraz go [tzn. 
poet~] naprawd~ zobaczylam. A poza tyro - wid~ przez niego i Autork~, 
w calej Jej prawdzie wewn~trznej, rzetelnosci i dyskrecji - nie mowill,c juz 
o talencie i wyczuciu poezji -. 

Ciekawam, czy Siostra zaprzyjainila si~ juz z Mertonem poprzez jego 
pami~tnik? - jest w tym czlowieku cos tak do gl~bi osobiScie ujmujll,cegof 
W naszym 32-im "Znaku", ktory juz jest gotow dajemy kolejnll, dalszll, 
cz~c Seeds of Contemplation nieco uszkodzonll, (tak!), nie z naszej winy.30 
- A reszta juz - do naszego spotkania. Prosz~ mi tylko slowko napisac, czy 
b~dzie moma przyjechac w pierwszych dniach maja na jakis tydzien - 10 
dni? I 0 ktorej odchodzi teraz ostatni autobus, dobrze? Sciskam Siostr~ 

2. Beata Horodyska, mieszkajl\ca w Lublinie. 
3Q Aluzja do konfiskat cenzury komunistycznej. Ai: do roku 1981 nie maczono ubytk6w 

telcstu, w ktory ingerowala cenzura. 
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bardzo, bardzo mocno. Ciocia i Krystynka dzi~kuj~ serdecznie za pami~c 
i l~cz~ Zyczenia 

Hania
• 

b.d. [Bo:ie Narodzenie 1952] 
Droga Siostro, 

Nareszcie jest wyj~tkowo spokojne - choc swi~tecme - popoludnie 
i zasiad am , i:eby si~ do Siostry nie paru slowkami, ale "gruntownie" 
odezwac. Strasmie dawno nie pisalam, ale winna byla glownie zawsze ta 
ch¢, i:eby napisae dluzej i przerywany czas; no a poza tym moj antytalent, 
many Siostrze, do latwego wypowiadania si~ w listach. I - :ieby jui: 
skonczyc z winowajcami - Ostrogoci. 31 

Mialam tymczasem troch~ wiesci 0 Siostrze, choc Zawieyskiego ostat
nim razem nie zobaczylam. Mam wi~ nadziejy, i:e Siostra w zdrowiu 
i w specjalnej Laskowskiej radosci sp¢Za Swi~ta - a ja siy z Laskami 
troch~ l~czy z daleka. "Troch~", a nie tak jakbym chciala przeZywam Swi~ta, 
bo mnie obsiadla mowu ,fascinatio nugacitatis" [urzeczenie blahostkami], 
glownie w postaci uprzykrzonych klopotow, a raczej nie tyle klopotow (nous 
en avons vu d'autres) [mamy gorsze], co glupich irytacji, ktorych wartosc 
mora1no-intelektualn~ widzy, ale wci~ im ulegam (te maj~ glownie fr6dlo 
domowe). Czy Ostrogot6w podci~gn~c tci: pod "nugacitas" nie jestem 
pewna, ale pod ,fascinatio" niew~tpliwie. Siostra na pewno doskonale 
rozumie, jakie figle plata taki fikcyjny swiat. Ciwe - i zawsze poniewczasie 
- trzeba siy nastawiae, :ieby Pan Bog nie byl rozdzialem z wlasnej ksi~ki, ale 
odwrotnie wlasna ksi~zkajakims odcinkiem Boi:ego pisania - tegO "krzywe
go" oczywiscie w tym wypadku, bo nas~ ryk~. W kai:dym razie, zeby 
calkiem "odwolalnym" punktem Bo:iego programu co do mnie. 

To wszystko jasne, prawda? Jednym slowem wszystkie stare wady 
bujaj~, a poza tym zaczynaj~ kwitn~c jeszcze nowe, a raczej przytajone. 
Liczy na modlitwy Siostry. Teraz w ogole czas na wielki szturm modlitwy 
- a ja mam ci~gle w glowie, i:eby dokonczyc w pory slawetnych Gotow. 

Zyczy Siostrze wielkich, wielkich zwyciystw, ktore bQd~ mane na S~dzie 
Ostatecmym. Laski Bozej takiej, zeby kai:d~ chwily robila takim zwyciys
twem. A ze w dzisiejszych czasach najpotrzebniejsze s~ zwyciystwa miloSci, 
i to "mieszkaj~cej miydzy nami", proszy Boga, :ieby Siostrze dal zdrowie, 
sily, spokoj, tak :iebysmy mieli zawsze w Siostrze - (a ja wpycham siy tutaj 
do pierwszego szeregu) takie wlasnie ognisko milosci i do ludzkiego 
rozgrzania si~ i do Bo:iego zapalania siy, byldmy tylko nie byli zanadto 
opomi, jak ja -

Droga Siostro, nie mam pojycia, kiedy siy zobaczymy i bQdzie moma 
pogadac. Na razie z konkret6w, 0 kt6rych moma pi sac: mali:enstwo Krysi 
juz bardzo bliskie - w lutym32. Przyszly to wyj~tkowo porz~dny, prawy, 

11 Aluzja do plemienia germaoskiego, przedstawianego w Przemlja postat !wiata. 
n Faktycmie Alub Krystyny Horodyski~ z 16zefem Poborskim odbyt si~ 12 IV 1953 roku . 

Informacja od p. Beaty Horodyskiej z Lublina. ' 

http:Ostrogoci.31
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kochajllCY j<l, i znajllCY czlowiek (obecnie profesor Akad.[emii] Gorniczej, 0 l3 
lat ad niej starszy). ( ... ) Dla mnie oczywiSci.e - to smutna zmiana Zyciowa, 
choe b¢<l, mieszkae w Krakowie. Ale bardziej si~ c:ie~ niZ martwi~. 

Prosz~, Siostro Droga, zlozyc ode mnie gor<l,ce Zyczenia X.[i¢zu] 
Tadeuszowi [Fedorowiczowi] - wiem, Ze jest tak bardzo zaj~ty, Ze nie ch~ 
Go obarczac adpisywaniem - a mysl~, Ze Siostra nie rna mi za zle prosby. 
Wszystkim takze znajomym w Laskach przesylam najlepsze wyrazy 
pami~ci i zyczenia a Siostr~ sciskam bardzo, bardzo mocno i polecam 
w modlitwie Matce Bozej 

H. Mal. 
[Dopisek:] 

Ciocia przesyla bardzo serdeczne Zyczenia; Krystynka swi~ta sp¢za 
w Lublinie. 

• 
[1O.III.l953 - datowanie cudz<l, r~k<!l 

Droga Siostro, 
mysl~ 0 Siostrze w modlitwie i poza tym tak cz~sto, a nie odzywalam 

si~ tak dawno. Tak si~ dzieje, Ze po trochu coraz lepiej rozumiem rnilosc 
Boz<l" ktora ozywia ludzi i l<l,czy ludzi. Dla mnie Siostra jest wielkim darem 
BoZym i czuj~ si~ zawsze bliska Siostrze, chociai jestdmy daleko. Widz~ 
tez Siostry dobry, sliczny usmiech i wiem, ze Siostra b¢zie go zawsze dla 
mnie miala. Sied~ w tej chwili w "Znaku", nie mam pod r~k<l, nawet 
Zadnego z listow Siostry, ale Siostr~ wid~. 

Co do mnie, nie sprawuj~ si~ dobrze pod zadnym prawie wzgl¢em. 
Glowa nie darmo uchodzi za wainy organ, a tomizm na pewno rna racj~ 
podkrdlajllc uzalemienie ducha od materii. Mam tu dzisiaj u siebie Lilk~ 
R.33 - wraca z Zakopanego - i zazdroszc~ jej "schwungu", wygl~u, 
humoru - bardzo mila, dobrajak zawsze (kiedy jll Siostra nawroci?). Tyle 
rnoich rowidnic, nawet starszych, rna nadal mlodziencze sily! A ja tak 
cz~to jestem kompletnie do niczego. Czytam teraz cudown<l, ksillZk~ 
zdoln<l, pochlaniac i porywac nawet wtedy, kiedy si~ "zdycha", a swiat 
t~sie si~ w posadach : ostatni<l, rzecz Mertona, ,just out", The Sign of 
Jonas - Znak Zmartwychwstania.34- Jest to jego dziennik od czasow The 
Seven Storey Mountain. 35 Boj~ si~, Ze on niedlugo umrze - tak wysoko go 
jui: Pan Bog zaprowadzil. Nawet jui: Seeds of Contemplation zostawil za 
sob<l, - oczywiScie pewne sformulowania - i oSlldza nawet t~ rzecz zanadto 
(na pewno!) surowo. Azarazem jest nadal sobll z calym swoim osobistym 

3l Lilka RUhle, nauczycielka, kolcZanka pisarlri z czas6w pracy nauczycielslciej przcd wojnll 
w Warszawie . 

.. KsiliZka 14, wydana po angielsku w 1952, ukazala si~ pod tyrolem Znak JOMSza 
w przekladzie Krystyny Poborslcicj, ituzynlci Malewslcicj, nakladem Znaitu, Krak6w 1962, 
ss. 336. 

]J Wydany po angielsku w 1948, najslynniejszy, autobiograficmy utw6r Mertona, pub
Iikowany w odcinkacb na lamach "Znaku", nas~nie zaS w osobncj itsilli:ce jako Sietimiopi(!t
rowa gora, w przekladzie Marii Morslin G6rslcicj, Krak6w 1972, 88. 511 . 
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urokiem i naturalnoscil!, humorem, prostotl!. Jak dyskretna i pebla miloSci 
jest jego konsternacja wobec [aktu, Ze jego Gethsemani ~ka po prostu, 
sztunnowane przez swiat spragniony "tego samego". 

Droga Siostro, to bardzo podnosi na duchu. Pan Bog mi daje, 
pokazuje, przybli:ia wszystko najpiykniejsze, co wyhodowal w dzisiejszych 
czasach. Schyla siy jakos bardzo blisko ku nam, ogrzewa nas, "chucha" na 
nas. Wiemy, Ze jeszcze trochy, mOZemy siy spalie, byldmy mieli w sobie 
paliwo dla Niego, a nie dla czyS6ca czy piekla. Dlatego wspomina siy 
okresy w Zyciu, kiedy siy duzo cierpialo jako najlepsze, jedynie dobre. 

Proszy siy modlie dla mnie 0 wielkl! ufnose, bo tylko tego potrzeba, ale 
mnie brakuje do tego calej jeszcze studni pokory. 

Wspaniale Sl! karty Mertona 0 kaplanstwie - wlaSnie 0 cale kaplanstwo 
poszedl w gory przez ostatnie lata Guz po Seeds of Contemplation) - i nie 
wzdychajuz teraz, Zeby bye kartuzem, a ludzie, kiedy byl w mieScie po raz 
pierwszy po siedmiu latach, wydali mu siy 0 wiele "realniejsi" i lepsi niz 
kiedy swiat opuszczal. Mysly, Ze s. Maria-Franciszka zdobydzie prydko, 
a moZe juz zdobyla ty ksil!zky. Pocieszajl!ce jest, co napisal, ze nawet chyba 
do czyscca zabierze "azbestowy papier" i b¢zie pisal, bo taka jest wola 
Boza co do niego. 

Droga Siostro, jestem coraz glupsza pod niejednym wzglydem, uWaZam 
swoje pisanie za dziwne zajycle, ale piszy rownie wytrwale, a to trochy 
"wina" Siostry. No i natury, istny "homo-scriba", wl!tpliwej jakosci 
gatunek. 

Skonczylam juz zasadniczo powide, ale mam z nil! jeszcze roboty na 
pol roku blisko - jesli Pan Bog pozwoli. 

Co do "Znaku" to moZe jeszcze pozyje. Tolo Gol.[ubiew] napisal 
bardzo piyknl! rzecz 0 Ojcze nasz - tudziez wszystkich rzeczach boskich 
i ludzkich na 200 str. maszynopisu! - chcemy choe czyse jej wydrukowae 
- znowu z powy:iszym zastrzeZeniem.36 

Modly siy i za swojl! ksil!Zky - x. Tadeusz [Fedorowicz] to pochwala 
i na pewno tak trzeba. A Siostry proszy tez bardzo 0 modlitwy na intencjy 
mega mlodego brata ciotecznego, ktory tu w Krakowie umiera na choroby 
krwi (lymphogranulosa) - zdolny, mily, dobry, z kochajl!~ rodzinl!. 
(Osieccy, jego matka to siostra mega ojca). Bylam u niego wczoraj imam 
w oczach jego biednl! twarz. Ma 28 lat.37 

W "Tygodniku [powszechnym]" Herbert powtorzyl mi pozdrowienie 
Siostry.38 Chcialabym bardzo wiedziee, jak siy Siostra czuje i nad czym 
pracuje (a propos Herb.[erta] jaki piykny jego ostatni wiersz)39. 

,. Na slcutek coraz dotkliwszych represji "ZI! strony komunist6w egzystencja miesil;cznika 
"Znak" stawata sil; z tygodnia na tydzieti bardziej niepewna, ai wreszcie pismo zawieszono. 

17 Henryk Osiecki, syn Jadwigi z d. Malewskiej, wil;zien lagr6w soWlcckich, niebawem po 
powrocie z ZSRR zmart na ziarnic~, nowotworowli choro~ krwi . 

'8 Chodzi 0 Zbigniewa Herberta, w6wczas jeszc"Zl! przed debiutem ksillikowym, op6Znianym 
przcz cenzur~. Wiadomo z Dziennika Zawieyskiego, ie Herbert bywat w Laskach. 

]9 Wiersz pt. Arijon, "Tygodnik Powszechny" 1953, nr 8, s. 4, p6iniej w tomie Struna swiatla 
(1956). 

http:Siostry.38
http:zastrzeZeniem.36
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Krystynka coraz bardziej s~liwa w swoim narzeczenstwie. Pobiorlj, si~ 
pewno w Niedziel~ Przewodni~. On jest tak zapracowany, Ze nawet swego 
slubu nie bardzo rna czas UfZlldzie. Bardzo prawy i bardzo wierz~y czlowiek. 

Napisalam tak duzo, a nie napisalam w czym si~ najgorzej sprawuk 
Ci~gle nie mam ani troch~ miloSci "cierpliwej, laskawej, nie szukaj~j 
swego" - unwn necessariUf1l"'<l. Ci~gle mam w sobie ten "lancuch" Izajasza, 
kt6ry nie pozwala swiatlu wzejse i ogrodowi zakwitn~e. Wi~c znowu pros~ 
o modlitw~. Mamy teraz wsp6ine msze "tygodnikowe" co wtorek, 

mobilizujemy si~ od najwlasciwszej strony, pros~ si~ I~czye z nami 

- wiemy zreszt~, Ze nie jestesmy 

[c.d. na lewym marginesie:] 

osamotnieni w swiecie. Ciocia i Krystynka I~czl! bardzo wiele serdecznosci, 

a caly m6j dom bardzo pragn~by Siostr~ zobaczye - wszyscy kochaj~ 


Milose Boz~ w ludziach. 

Caluj~ Siost~ z calego serca i modl~ si~ za Siostr~ 

H.M. 
[na prawym marginesie:] 

Bardzo wiele serdecznosci dla calych Lasek, a specjalnie X. Tadeusza 
[Fedorowicza] i s. Marii-Franciszki . 

• 
Rabka 10. IX. [1954] 

Droga Siostro, 
Piszy z Rabki, gdzie siedz~ u Zofii Szcz.[uki] rozkoszujlj,C si~ pi~kn~ 
pogodl!, wygod~, goScinnosci~ - mam teraz prawdziwe, male wakacje. 
Wyskoczylam tu zaraz prawie po swiycie rodzinnyro: Krysia Poborska rna 
c6rk~ - jak bylo zam6wione, wszystko poszlo pr¢ko i zdrowo, przyszla 
moja chrzesniaczka rna bye Teresa Anna i jest jui: troch~ podobna do 
czlowieka. Posiedz~ tu jeszcze pewno kilka dni, a chrzciny b¢~ pewno 
w kOllCU wrzeSnia. Pis~ do Siostry jeszcze nad morze, bo mam nadziej~ Ze 
i tam pogoda dopisuje i zechce j~ Siostra wykorzystae do 15~go co 
najmniej. DostaJam list Siostry i ucieszyl mnie bardzo - tyro zwlaszcza, Ze 
Siostra rna pocieszaj~ raczej wiadomosci i ze niezgorzej si~ czuje. Dziwnie 
tez przypadlo mi do serca to co Siostra pomyslala i napisala 0 Bogu - jedna 
ze seen mojej powidci, to radosc, kt6r~ Totila otrzymaJ za posrednictwem 
Benedykta, ze B6g j est - i Ze to wystarcza. 

Dziwna rzecz zdarzyla si~ - kt6ra w pierwszej chwili byla rni przylcra, 
ale potem nie - mala "Teresa" urodzila si~ w pi~t~ roczni~ Smierci mojej 
Matki.41 Pierwotni ludzie powiedzieliby sobie moZe, ze b¢zie do Niej 

.. "Jedno najpotnebniejsze" - parafraza sl6w Chrystusa w Betanii slderowanych do Marty: 
,,0 bardzo wiele rzec:zy troszczysz si~ i Idopoczesz, a przeciez tneba tylko jcdnego" (porro unum 
e!t necu.rarium; til: 10, 41-42). Cytat ten ch~tnie przywolywat Merton, omawiajllc postaw~ 
Marty (pralrtycym) i Marii (mistycyllll). 

4' Jadwiga z Ci~icldch Malewslra, matlra I?isarld. marla w 1949 rolru i zostala pochowana 
u hoku m~ generala WP i dra mcd. Bromslawa Malewsldego (llll. tragicznie w 1920) na 
cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie . 

http:Matki.41
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podobna. A po chrzeScijansku moma przeczuc w tyro opiek~, a moi:e 
i nauk~ 0 splataniu si~ tych spraw. Krystynka wygi¥la teraz prawie jak 
maturzystka i jui si~ tr~sie biedaczka ze strachu 0 malutkll, chociai 
przedtem wyznawala b.[ardzo] trzeiwe i zdrowe pogi¥lY pedagogiczne. 
Oddawala si~ lekturze de GreefTa42, kt6rym si~ zachwycila. Ja tez, jak 
Siostra widzi, b.[ardzo] jestem przej~ta i tez zdaje si~ b¢~ si~ bez powodu 
bala -. 

Zofia Szcz.[uka] prosila mnie, zeby Siostr~ bardzo mocno usciskae. 
Cillgie jest zaorana, wi~ tez w jej imieniu zapytuj~ (z odpowiednill 
nieSmialoscill): czy przypadkiem nie jest juz na swiecie studium 0 Ob
jawieniach? Jerzy T.[urowicz] bardzo potrzebuje juz miec w r~ku calosc 
kolo 1. X., bo czeka go b.[ardzo] duio roboty red akcyjnej, a musi 
dotrzymac terminu z wydawnictwem. Specjalnie si~ cies~ - pis~ jako 
Swiadek owej rozmowy - na t~ pra~ Siostry i licz~ na nill do caloSci... no 
a ja mam za niewdzi~zne zadanie prosic, i:eby oblekla si~ w cialo 
w najbliZszym czasiel "Si parva magnis componere licet"43 sama tez tutaj 
w Rabce lapi~ za pi6ro i:eby spr6bowae napisac 1 albo 2 "kawalki". Mysli 
mam duzo, ale w "proszku". A co najgorsze latwiej takie rzeczy odczuc czy 
pomyslee niz napisac. 

Przed wyjazdem z Krakowa skonczylam 2-gll korek~ powieSci# 
- mysl~, i:e si~ pojawi w cillgu miesillca, prawdopodobnie z tuzinem 
morderczych nowych bl¢6w, dwoma tuzinami starych - i dobrze jeszcze 
jesli z wszystkimi arkuszami na wlasciwym miejscu (Paxowskll Ulicz~ 
Notre-Dame dostalam bez drugiego arkusza, a z podw6jnyro trzecim ... ). 

Pax chce tez wydae w tyro roku jeszcze Zelaznq korol!{ (i majll juz 
zgod~ C.U.W.45), umowy jeszcze nie podpisalam. Chyba wlllCZ~ do niej 
punkt, i:eby zmienili sztab redakcyjno-korektorski! 

Widzi wi~ z tego Siostra, i:e forsa sarna mnie gwaitownie szuka i nie 
ma 0 to najmniejszego zmartwienia. Objawienia moma kierowac wprost do 
Jerzego [furowicza] - Lenartowicza 3. Caluj~ bardzo mocno 

Hania 

• 
List s. Teresy Landy do Hanny Malewskiej 

[b. m.] 11.1. [19]55 

Haniu moja droga -
Przedwczoraj skoriczylam ksillZk~ (mialam moe pracy i czytYWalam 

" Chodzi mpcwne 0 ksilli.k:i Etienne de Gruffa, Culture et education physique, Tournai 1944, 
ss. 131 lub Nos enjanl3 et nOlLf, BruxeUes 1939, as. 209. 

.. Lac. ,jc8Ii wolno por6wnywat =zy male z wielkimi" (Wergiliusz, Georgica W, 176) . 

.. Chodzi zapewne 0 wydanie Przemija postac iwiala . 

... Centralny UrlJId Wydawnictw, organ utworzony w roku 1951 w ramacb polityki 
wydawnic:zcj lll\ierzajilcei do caikowitej kontroli druku ksillZek w PRL. Sprawowal nadror nad 
poligrafill, rozdzialem papieru, planc:m wydawniczym. Celem byla ~sla reg\amentacja tr~ 
publikowanych w ksillZkacb. Zlikwidowany w 1956, jego zadania przej~lo ~owo 6wczesne 
Ministerstwo Kultury i Sztuki. 

http:C.U.W.45
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przewamie do snu, ktory z powodu lekarstw chwytal mi~ nagle i rychlo) 
i w pierwszej chwili wolnej pisz~. Musialam doczytac do ostatniej stronicy, 
bo wtedy dopiero wyjaSnic si~ mogly i rozwi~ wszystkie wlltki.4G 
Rzadko czytalam powiesc, ktorej struktura opieralaby si~ na tylu przeslan
kach ideowych i artystycmych tak SciSle z sobll powillZanych. I choc rna 
wiele wspanialych fragment ow, i choc nawet w czytaniu wydaje si~ nieraz, 
:ie na te fragmenty si~ rozpada, po przeczytaniu calosci widzi si~, :ie 
wszystko stanowi calooc organicmll. I to jest wielkie Twoje osillgni~e 
artystycme. Mimo jakichs chropowatoSci wlltku i suplow, ktore nieraz 
m~Zll i bolll, wszystko si~ rozwillZUje w harmonii. I choc wydaje si~ nieraz, 
:ie wlltki si~ rwll i rna si~ przez chwil~ wra:ienie, :ie nie trzymasz ich w r~ku, 
okazuje si~, i.e sll Ci poslusme i lllCZll si~ w jeden podziemny nurt 
skladajllcy si~ z Zycia historii, z Zycia duszy ludzkiej i Zycia Twojego. 

Dlatego ksillZka jest pi~kna jako calosc. 
Mnie jednak obchodzilo przede wszystkim to, co wypowiada 0 czlowie

ku. Nie lubi~ latwego optymimlU, a jednak mialam chwile, kiedy mi si~ 
wydawalo, Ze Twoje spojrzenie na czlowieka i na prawd~ historii jest ostre 
i zbyt pesymistycme, ai; do granic ostatecznych moZliwych jeszcze dla 
wierzllcego. Przy koncu jednak wszystko si~ rozwillZUje w wizji nie tylko 
artystycmej, ale gl~boko chrzdcijanskiej. KsillZkajest prawdziwa i w rozu
mieniu czlowieka indywidualnego i w spojrzeniu na histori~ i w intuicji 
najgl~bszych tajnikow Zycia Bozego w duszy, obcowania duszy z Bogiem ... 

15. I. [1955] 
Musialam przerwac list, moze dzis zdolam go skonczyc. 
Nie wymieniam postaci i seen wspanialych, bo jest ich za wiele. 

Niektore Sll wstfZllSaj~, inne wzruszajllce, wszystkie tak bardzo ludzkie. 
Historiozofia tej powidci moZe dac wiele ludziom mySlllcym, moZe teZ 

byc Zle interpretowana, ale Ty za to nie ponosisz odpowiedzialnoSci, bo 
dzielo Twoje jest prawdziwe. Wzruszaj~ jest tei: transpozycja historycz
na, groza i sm~tek przeZyc wojennych naszych czasow. 

To tyle, co mi si~ nasuwa pod pioro w krotkim liSci.e, bo juz ch~ go 
skonczyc i wyslac. Jeszcze: kocham Boecjusza, Kasjodora, Agapeta 
i Symmacha, Totil~, a przei:ywam dol~ czlowieka grzesmego i szukaj~go 
w osobie Wizanda. Jego postac jest bardzo Zywa wbrew p.[ani] Zofii 
S.[tarowieyskiejJ M.[orstinowej].47 

Czytalam ksillZk~, jak Ci mowilam, tatie pod klltem widzenia, czy jej 
message jest wart jej ceny. OczywiSci.e nie pod klltem Twojej osobistej 
moralnosci, ale spolecznie. Nieza1ei:nie od tego, jak b¢zie zrozumiana, 

... u~ s. Teresy Landy dotyCZll powieAci H. Ma1cwskiej Przmriia pfMlaC iwlata (1954) . 
•, Opiru~ takll wyrazila ~bitna krytyczka zarowno w przedmoWle do pierwszego wydania 

Przmrija postaf Jwiala (1954), jak - w jeszcze ostrzejszej postaci - w artykule polcmizujllCYUl 
z pogllldami Janusza Slawinskiego. Z. Sw-owieyska-Morstinowa, Z lezq czy be lezy?, 
"Tygndnik Powszecbny" 1951, nr I, przedruk w ksillZce teji.e, Szukam czlowielca, wybOr A. 
Biernackiego, Krakow 1913 . 

http:M.[orstinowej].47
http:wlltki.4G
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mysly, Ze W swojej prawdzie ludzkiej, BOZej i artystycznej jest wydarzeniem. 
Bardzo chcialabyro z Tob,! 0 tych rzeczach pom6wie, bo pisaC tak mi 
trudno. 

Jerzy tez zachwycony ksi<!Zk'!. 
Haniu droga, czemu mialas smutne Swiyta? Czy jakies smutki zewnytrz

ne, czy wewnytrzne? Napisz albo pokai: siy we wlasnej osobie. Ja ze 
zdrowiem jestem trochy lepiej. Zawsze w trochy za szczuplych granicach 
pracujy. 

Sciskam Ciy bardzo serdecznie Haniu moja droga i przepraszam za list 
tak rwany i chaotyczny 

s. Teresa 
• 

Krak6w, 21. I. [1955] 
Droga i bardzo kochana Siostro, 
cieszy siy jui: trzy dni listem Siostry. Ale mam zamiar cieszye siy nim - bez 
zadnej przesady - do konca Zycia. Chyba ze w tyro czasie Siostra zmieni 
zdanie 0 mojej ksi,!zcel Wie Siostra doskonale, jak dalece ktos nawet 
pisz'!cy do szuflady, jak ja przez 2,5 roku to pisalam, wrai:liwy jest 
ostatecznie na recepcjy ksi,!zki; i odczuwa j,! jako wielk,! niewiadom'!, 
nieraz na innej linii le4c,! niz wlasny zamiar i wysilki. Ale nie wie Siostra 
chyba, w jakiej mierze Siostry wlasnie wraZenie i s<!d decyduj,!ce S,! dla 
mnie. Juz zd~ly wejse w opiniy moj,! wlasn,! 0 ksi<!Zce, ci,!gle chwiejn,!; 
chcialam teraz napisae, Ze rna mnie Siostra na sumieniu przez taki zastrzyk 
dOZylny komplement6w; ale wlaSnie to, co najwamiejsze, najcenniejsze nie 
moZe bye ze strony Siostry tylko zyczliwym "parti pris"48 przyjaini. Bo 
z p raw d '! Siostra nigdy nie zartuje ani nie uznaje kompromis6w, 
a napisala mi Siostra, ze to ksi,!zka prawdziwa. A w tyro wyrazal siy caly 
m6j zamiar i d,!zenie - wiycej niz przy kt6rejkolwiek z ksi'!i:ek poprzednich. 
Poniewaz mam zwyczaj pisae w notatkach apostrofy i przestrogi pod 
wlasnym adresem49, to wlasnie sobie wci,!z powtarzalam - i balam siy na 
kaZdym kroku "literatury". Oczywiscie nie uniknylam jej, a z drugiej zn6w 
strony przeholowalam i "przepoprawialam" zwalczaj'!C j,!. Niemniej jestem 
szczysliwa, Ze s<!d Siostry, i ten, i inne, leZy tak bardzo wlaSnie na linii mega 
zamiaru. Bardzo, bardzo pragny zobaczye Siostry, uSciskae z calej sily 
i duzo jeszcze, duzo m6wie 0 tyro, co jest przeciez "summq" takiego szmatu 
Zycia, Ze musi mi bye bliskie i drogie, nie wstydzy siy tego. Chcy tez uslyszec 
te wszystkie zarzuty, kt6re nie pomidcily siy w liscie. To przeciez 

.. Fr. "uprzcdzenie, Z g6ry 'powzi~te roanie" . Tu: grzecznosciowe og6lniki . 
• 9 Teksty takie w ~ oglaszata Malewska bezposrednio po napisaniu jako Uwagi Cnp. 

w "Tygodniku Powszechnym" 1949, nr 17,21,31; 1950, nr40; 1952, nr 51-52 -przcdrukowane 
w 2 wydaniu 0 odpowiedzialno.tcj j /nne szkice. Wybtlr pub/icyslyki (1945-1976), Krak6w 1987). 
Wi~kszoAC owych "apostrof i przestr6g" - odkryta w archiwwn po Smierci pi sarki - mwarta jest 
w wyborze: H. Malewska, Z nOlalek, "Znak" 1986, nr 6, 8. 9-18. Por. tei: A. Sulikowski, 
SolUoquia {uine Hoo. M ... NOlatki z archiwum, " Zeszyty Naukowe KUL" 1986, nr 3-4, s. 3-26. 
Rzecz czeka ciu1e na wydaw~, 0 czym przypominal na lamach "Tygodnika Powszechnego" 
Bronislaw Mamon. 
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konieczne, Zeby moc rzetelnie ise dalej. Nie widzy co prawda teraz 
- niestety - tej drogi dalej. I z wdzi~cznosci~ przeczytalam w liscie od kogos 
z przyjaciol, Ze "choebym nie zrobila juz nic wi~j w zyciu, i tak cos po 
mnie zostanie". Bardzo bye moZe, ze tak wlaSnie b¢zie. Jak w tej chwili, 
moje saldo zblizone jest do zera. Ale co prawda i czuj~ si~ bardzo zdechle 
(do czego mam zamiar solidnie si~ zabrae, bo to na nic). Prawie puste, jeSli 
chodzi 0 warsztat, miesi~ce zawsze mnie tei: rozstrajaj~ - czuj~ si~ 0 15 lat 
starsza w porownaniu z Komikiem. 50 Ale to wszystko taki:e cz~tka 
przemijania, ktore faluje i proszy nie brae sobie tego do serca. Troch~ 
spogaJ,lialam ostatnio, niestety, ale czytam i odczytuj~ Ruysbroeka, ktory 
jest naprawd~ "admirahilisH (jest to wybor i przeklad Hello). Podobnego 
wzlotu jeszcze nigdy i nigdzie chyba nie spotkalam. Proszy mi napisae, 
Siostro, slowko 0 swoim zdrowiu - bo martwi mnie bardzo, ze ten atak 
mial takie dlugotrwale skutki i chcialabym wiedziee, czy Siostra naprawd~ 
robi wszystko to, co powinna, Zeby nie grzeszye przeciw samej sobie, a tym 
sam[ym] przeciw nam wszystkim. Wpadn~ moZe kiedy nagle na inspekcj~. 
Tymczasem Sciskam Siostr~ bardzo, bardzo mocno i Panu Bogu oddaj~ 
cal~ moj~ wdzi~cznose dla Siostry 

Hanna M . 

• 
Krakow 31. V. [1956] 

Droga Siostro, cienki jak zwykle j~zyczek listu Siostry: podejrzewam, Ze 
wymySlila to kiedys Siostra, i:eby moc z czystym sumieniem mowie "dlugi 
list"! Ale \epsze slowko od Siostry nii: cala epistola od kogo innego. 
Zwlaszcza, ze dobra wiadomose na koncu: slysz~ wokolo 0 powrotach 
osob nie zapowiedzianych nawet. 52 Nie przyjad~ teraz chyba, choe bardzo 
si~ wybieralam. Szymanow (zaproszenie) przeloi:ylam na jesien, a 15.VI. 
mam nadziej~ jui: pojechae do Sobieszewa i tam wlasnie si~ z Siostr~ 
zobaczye. 53 B¢~, jesli mi si~ uda, do konca lipca. W sierpniu muszy bye 
z Cioci~ w Krakowie - nigdzie w tym roku nie chce wyjechae i nie jest 
jeszcze calkiem dobrze z nog~, ale na szcz~cie uloZylam sobie na czas 
mojej nieobecnosci zas~pstwo mojej idealnej s~siadki, p. [Janiny] Dul~bi
ny.54 

Prosz~ koniecznie urZ<!rlzie sobie porz~ne wakacje: to naprawd~ 
obowi~zekl Wiem, ze Siostra nie sprawuje si~ swietnie ze zdrowiem. J a 

'0 Aluzja do Bibtioteki K6rnickiej w Wiclkopolsce, gdzic pisarka pracowala w latach 
195}-1956, po rcpresyjnym zamkni~ciu miesi~cznika "Znak", Dad inwentaryzacjll misccllanc6w 
historycznych z XVII wicku. 

51 Przydomck bt Jana van Ruysbrocka, Ilamandzlricgo mistyka (129}-1381), autora 
traktat6w religijnych, pisanych z duZym talcntem literackim w j~zyku niderlandzlrim. Malewska 
korzystala z przekladu francuskicgo Oeuvres chames, Emesta Hello, Paris 1869, LXII, 288 . 

,. ZapCWDC ahuja do rcpatriacji z Rosji Sowicckiej do Polski. 
J3 W lej matej miejsCQwo8ci nadmorskiej, nB wsch6d ad Gdaliska, przy szosic do Krynicy 

Morskicj, bywala c~to Malcwska w Iatach 50. zapewnc w o&rodku wypoczynkowym Lasek . 
... Lokatorka w mieszkaniu pisarki, emerytowBna ksi~gowa "Znaku". 

http:Komikiem.50
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jakos mog~ szcz~liwie dui:o pracowac - choc to ci~gle teraz poprawki 
i korekty, ale i tak jestem zaorana i zatkana. Szc~Sliwie mam "fUch 
w interesie" autorskim. Zelazna korona wyszla pi~ty raz - i to jest nawet 
maly jubileusz przekroczenia 100.000 l~cznego nakladu. Bylam kiedys 
nalei:ycie ambitnym i zarozumialym pisarskim i:6ltodziobem, ale nie 
spodziewalam si~ tego, bo kt6i: wtedy myslal dzisiejszymi cyframi na
ldad6w? Przemija.. i OpowiadaniaH (robi~ korekt~) wyjd~ tei: w tym roku. 
Mam tei: propozycje przeklad6w - Przemija... na niemiecki jui: si~ robi. 56 
Poza tym cieszy mnie wiele rzeczy og6lnych, a zmartwienia s~ przeciwnie 
- zwylde czysto osobiste. Gtupota i t~ota moralna prosperuj~ we mnie 
niestety. Ale nad morzem mam nadziej~ odrestaurowac si~ porZlldnie, 
przynajmniej nerwowo przy spokojnej robocie (bo ch~ SkOllCZYC moich 
Grek6w, kt6rzy dotlld s~ niestety psa warci).57 Tyle 0 sobie! 

W dzieD. Boi:ego Ciala gor~o l~ si~ z Siostr~ w Tym, kt6ry chce, 
i:ebySmy byli jedno. Catuj~ Siostr~ i pozdrawiam wszystkich bliskich, 
a zwlaszcza s. Mari~ Franciszk~. Ciocia l~czy serdecznosci. 

H.M. 
Ucieszylam si~ bardzo z zobaczenia ks. Tadeusza i Alego [Fedorowi. 

cz6w]. SerdecznoSci wiele przesylam, ~ to dwaj najrnilsi ksi~a w Polsce. 

Do dnlku podala I. Tert!sa Wolska OSB 
Opr. przypisow i kolUultacja Andrzej SuliJcowski 

55 Chodzi a tom Sir Tomtl.f% More odmawla (1956) . 
S. Trwato to jednalt dtugo, bowiem powieS~ ukazala si~ dopiero w 1973 rolru, w Berlinie 

(Wschadnim) w tlumaczeniu H . Bereslti. z Itomentarum G. Desczylta. 
57 Chadzi 0 p~ Dad Opowie.fc/q 0 Siedmiu M~cach (1960). , 

http:warci).57
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Bez obawy moma powiedziee, ze nikt nigdy nie widzial podobnej 
ksiliZki, napisanej przez!eliciter regnantem biskupa Rzymu. Moma wyba
czyc czytelnikowi uczucie zaskoczenia na widok tytulow niektorych z 35 
krotkich rozdzialow - Czy Bog naprawd{} istnieje?, alba - Zycie wieczne: 
czy jeszcze istnieje? Czy nie jest niem¥1re stawianie Papiezowi takich 
pytan? Ale czytelnika nie mniej zaskakuje sposob odpowiadania na te 
pozomie naiwne (czy zuchwale) pytania. Nie dlatego, zeby czyms dziwnym 
bylo slyszec, jak Papiez wyznaje swoj~ wiar~ w Boga i :lycie wieczne, lecz 
dlatego, iz ta refleksja wyplywa raczej z jego osobistego doswiadczenia niz 
z autorytetu urz¢u czy uczonosci filozofa. Oczywiscie jest on zarowno 
biskupem, jak i uczonym, maj~cym za sob~ dtug~ karier~ nauczyciela 
akademickiego. Ale tekst ksi~Zki nie jest ani pontyfikalnym dokumentem, 
ani traktatem filozoficznym; s~ to nade wszystko slowa czlowieka nie
wzruszonej wiary. 

KsillZkajest seri~ odpowiedzi udzielonych Vittorio Messoriemu, a trak
tuj~cych 0 glownych problemach wiary chrzeSci.janskiej oraz glownych 
osobliwosciach sytuacji, w jakiej znajduje si~ nasza cywilizacja i Koscio!. 
Nie bardzo da si~ j~ streSci.c, nie banalizuj~c jej (czy Bog istnieje? z pewnos
ci ~ tak; czy czeka nas Zycie wieczne? na pewno tak etc.). Ale odpowiedzi 
nie sl! banalne. Niezalemie od tematu - czy jest to modlitwa, Bog, 
zbawienie, ewangelizacja swiata, religie niechrzescijanskie, rozlamy 
w chrzeSci.janstwie czy tez nagromadzenie zla i cierpienia w swiecie rZl!dzo
nym przez Boga - Papiez przemawia nie jak zwierzchnik, ale jak czlowiek 
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wiary i intelektualista; i zwraca si~ do wszystkich: zarowno wierz~cych, jak 
i niewierZllcych, ludzi wyznaj~cych inne religie, ludzi malej wiary, jak 
i w~tpi~cych. Zadnych potwien, gniewu, oburzenia, grozb; Sll to slowa 
milosci, przebaczenia, szacunku dla rornych form ludzkiego Zycia i dla 
Zycia samego. 

Kluczowe przeslanie, ktore pojawia si~ na pocz~tku i na koncu tekstu, 
streszcza si~ w slowach aniola wypowiedzianych do Marii: "Nie l~kaj sit:". 
Wydaje si~ to proste, ale proste nie jest. JeSli ktos rzeczywiScie wierzy 
w Boga, ufa Mu; a ktokolwiek Mu ufa, jest wolny od l~ku. MoZe bye 
- i w istocie z pewnoSci~ jest - niezdolny do rozszyfrowywania BoZych 
planow i dostrzegania Jego r~ki poza ci~ilim mozolem ludzkich dziejow, 
lecz z gory i bez zastrzeZen zdaje si~ na Boga wsroo wszelkich okropnosci 
i przeciwnoSci 10su, jakie niesie nasze Zycie; wie, ze ostatecznie dobro 
zwyci~zy i "raduje si~ w Bogu" wszechmocnym, cokolwiek by si~ dzialo. 

Odpowiadaj~c na pytanie "Czy Bog istnieje?", Papiez przytacza rozroi;
nienie PascaJa mi¢zy Bogiem fllozofow a Bogiem Jezusa Chrystusa. Nie 
lekcewaZy tradycyjnych intelektualnych wysilkow pragn~cych dotrzee do 
tego, co boskie, poprzez zaslon~ empirycmej rzeczywistosci, ale przyznaje, 
Ze "dla chrzeScijan Absolut fllozoficzny, czy to jako Pierwszy Byt, czy 
Najwyzsze Dobro, jest czyms drugorz¢nym" (s. 41, 42). Przyznaje row
niez, Ze "staj~c na stanowisku pozytywistycznym, takie poj~a, jak na 
przyldad Bog czy d u s z a, nie maj~ po prostu sensu" (s. 44), jako Ze 
w zmyslowym doswiadczeniu nic im nie odpowiada. Odwoluje si~ do 
tradycji Ojc6w KoSciola, do doswiadczenia moralnego i religijnego, do 
uporczywego poszukiwania przez czlowieka sensu egzystencji, do "serca" 
(mow zgodnie ze znaczeniem pascalowskim). Powiada nawet: "Nasza 
wiara jest gl~boko antropologiczna, gl~boko osadzona we wspolbytowa
niu, we wspolnocie ludu Bozego oraz we wspolnocie z tym Przed
wi e c z n y m »T y«" (s. 46). Autor krotko wspomina wielu wspolczesnych 
fllozofow: Ricoeura, Uvinasa, Bubera; i wskazuje na schylek doktryn 
pozytywistycmych w dzisiejszym mysleniu filozoficznyrn. Pytanie "dlacze
go Bog si~ ukrywa?" wydaje si~ Zle postawione, aczkolwiek PapieZ nie 
mowi tego tymi slowami. Nie potrafimy sobie wyobrazie, w jaki sposob 
Stworca, byt konieczny, moglby odslonic si~ w swojej nieskonczonoSci 
i koniecznosci takim przygodnym stworzeniom jak my. Objawil siebie 
sarnego w Chrystusie. W rzeczywistoSci "wydaje si~, Ze po s zed I n aj 
dalej, jak tylko mogl,dalej juz ise nie mogl.Poszedlwpew
nyrn sensie za daleko...!" (s. 49). Wiara chrzeScijanska jest oczywiScie 
"chrystocentryczna", a objawienie Boga w Jezusie stanowi jej filar. 

Nie sarno istnienie Boga bylo w historii KoSciola najbardziej klopot
liwym problemem, jako :i:e wiar~ chrzeScijaD.sk~, w mierze, w jakiej morna 
j~ wyrazie w- jasno sprecyzowanych twierdzeniach, okrcila oczywiScie 
wiara w Boga i Chrystusa Posrednika - niezalernie od wszystkich chrys
tologicznych sporow. Dr~~ym pytaniem bylo nagromadzenie zla, cier
pienia i niesprawiedliwoSci w Swiecie, ktory - jak nas nauczajll - jest 

http:chrzeScijaD.sk
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kierowany i prowadzony przez kochaj~cego Ojca. Od samych pocz~tkow 
Kosciola zagadka teodycei, Bozej sprawiedliwosci, nieustannie zajmowala 
chrzdcijariskich nauczycieli i teolog6w i Papiez nie mogl jej unikn~c. Jego 
odpowiedzi umieszczaj~ ludzkie cierpienie w perspektywie odkupienia 
i zbawierua. "Czy Bog mogl niejako usprawiedliwic siebie same
go wobec dziejow czlowieka, tak gl~boko naladowanych cier
pieniem - inaczej, aniZeli stawiaj~c w centrum tych dziejow wlasnie krzyz 
Chrystusa?" (s. 63). ,,Jego m~drosc i wszechmoc zostaj~ 
w p r z ~ g n i ~ t e z w 0 Ineg 0 w y b 0 r u w s I u z b ~ s two r zen i u. J ezeli 
w dziejach ludzkich obecne jest cierpienie, to Jego wszechmoc musi okazae 
si~ wszechmoc~ unizenia przez krzyz" (s. 63). Ale "Bog jest 
»bezradny« wobec ludzkiej wolnosci" (s. 65). Jest On zawsze 
po stronie cierpi~cych, ale "kiedy s~zimy Boga, powinnismy pomyslec, 
czy to rue jest s~ nad nami samymi" (por. s. 67). 

Tak, w perspektywie chrzescijanskiej zlo pochodzi od nas, a Bog nie 
mogl udzielic nam daru wolnosci, nie daj~c nam rownoczeSnie zdolnosci 
czynienia zla. To rodzaj ludzki jest odpowiedzialny za rio, jakie ludzie 
wyrz~zaj~ sobie nawzajem. Ale cierpi~ jednostki, a nie ludzkosc w ogole, 
a rozklad cierpienia - czy to spowodowanego przez innych ludzi, czy przez 
natur~ - oczywiscie rue rna nic wspolnego z grzechami poszczegolnych 
ludzi. Na to pytanie nigdy nie da si~ udzielic wlasciwej odpowiedzi, nawet 
wskazuj~c na keno~, 0 ktorej mowi cytowany przez Papie:ia list swi~tego 
Pawla: "On ogolocil samego siebie, przyj~wszy postac slugi ... " (Flp 2, 7). 
ChrzeScijaristwo nie potrafi wyjasnic zadnego poszczegolnego cierpienia, 
moZe nam jedynie zalecac przyj~e tej cz~sci naszego losu, ktora pozostaje 
poza nasz~ kontrol~. 

Rozwazaj~c iycie wieczne, w ktorym mamy miec udzial - zarowno ci 
dobrzy, jak i Zli - PapieZ przyznaje, ze ostatnio ten kluczowy punkt 
nauczania chrzescijanskiego pozostaje w praktyce duszpasterskiej jesli nie 
calkiem zapomniany, to w znacznej mierze na uboczu, i ubolewa nad tym. 
Katecheci i kaznodzieje nie s~ sklonni mowic 0 tym, zwlaszcza 0 piekle. 
Papiez, potwierdzajllC tradycyjn~ wiar~ w kar~ wieczn~, podkresla, ze 
KoSciol nigdy 0 nikim, nawet 0 Judaszu, nie orzekl, iz zostal pot~piony. 
Podtrzymuj~c doktryn~ 0 czysCcu, Papiez wspomina mistyczne dziela 
swi~tego Jana od Krzyza (0 ktorym napisal byl niegdys rozpraw~ doktors
k~): ogien oczyszczaj~cy jest "iywym plomieniem milosci". 

Zastanawiaj~c si~ nad stanem Kosciola, Jan Pawel II ufnie patrzy 
w przysriosc, opieraj~c si~ na obietnicach Jezusa. Statystyka wykazuj~ca 
- zwlaszcza w Europie - spadek uczestnictwa w iyciu religijnym nie jest 
wedlug niego wiarygodnym narz¢ziem przewidywan. "Nie l~kajcie si~.. . " 
Istniej~ rowniez pr~y przeciwne, jak mOZemy to zaobserwowac na przy
klad w Rosji. "Ewangelia nie jest obietnic~ latwych sukcesow" (s. 90). 
Papiez ubolewa naturalnie nad unikaniem przez dzisiejsze media trudnych 
iyciowych pytan, i to nie bez wspoldzialania ze strony teologow, wierzy 
jednakowoz w odwieczn~ w czlowieku "p 0 t r z e b ~ P r z era s tan i a 
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sam ego s i e b i e" (s. 90). Religia nigdy nie b¢zie czyms przebrzmialym, 
odpowiada ona na trw ale pragnienie serca czlowieczego. Kosciol jest 
zdolny podj,!e wyzwanie nowej cywilizacji i przystosowae odpowiednio do 
niego swoje metody ewangelizacyjne, nie gubi,!c niczego ze swojej istoty. 
"Chrystus jest wci,!z mlody" (s. 96), a dzielo ewangelizacji po
st@uje naprzod, pomimo wszellcich przeszkod i szerzenia siy moralnego 
relatywizmu. Bardzo zachycaj,!ce rezultaty tego "swiytego uporu" widzimy 
w Afryce. "More bye, ze lciedys okaZ,! siy prawdziwe slowa kardynala 
Hyacintne Thiandum, ktory widzial mozliwose ewangelizacji starego swia
ta przez czamych i kolorowych misjonarzy" (s. 96). ZaS ludowa poboz
nose, daleka od obumierania, przejawia odnowion,! Zywotnose. "Mlodzi 
szukaj,! Boga, s z uk aj '! sen s u z yc i a, szukaj,! ostatecznych odpowiedzi: 
»co mam czynie, aby osi,!gn,!e zycie wieczne?« (l.,k 10, 25)" (s. 104). Drugi 
Sobor Watykanski - ktorego dokumenty Papiez obficie cytuje - przyniosl 
ogromn,! odnowy i nie rna powodu do rozpaczania. 

Jan Pawel II wlaSnie w duchu Soboru zastanawia siy nad romorodnos
ci,! religii i nad rozlamami w lonie chrzescijanstwa. Powiada, ze we 
wszy~tkich religiach tkwi,! semina verbi, wszystkie wyrazaj'! ty sam,! swia
domose boskiej tajemnicy, a "Chrystus jest Odkupicielem calego rodzaju 
ludzkiego" (por. s. 76). Ta antyaugustynska doktryna niew'!tpliwie nie 
chce powiedziee, Ze roZnice nie maj,! znaczenia. ChrzeScijaristwo nie moze 
zaakceptowae buddyjskiej koncepcji zbawienia opartej na przeswiadczeniu, 
ze swiat w calosci jest "radykalnie zly". Muzuhnanie czcz'! tego samego 
Boga co chrzeScijanie, ale dla tych pierwszych "ostatecznie jest to Bog 
poza....swiatowy, Bog, ktory pozostaje t y I k 0 M aj est ate m, a nie jest 
nigdy Emmanuelem, Bogiem-z-nami" (s. 82). Trzeba podziwiae u muzul
manow wiemose w modlitwie; jakkolwiek religijny przymus i nietolerancja, 
praktykowane przez "fundamentalistow", czyni,! wzajemne kontakty trud
nymi, to ,jednak, pomimo to, ze strony Kosciola otwarcie na wspolpracy 
i dialog pozostaje niezmienne" (s. 84). Bez w'!tpienia judaizm zajmuje 
uprzywilejowane miejsce na mapie religii; Papiez powtarza swoje okreslenie 
Zydow jako "starszych braci w wierze", podkreSla ciwose miydzy Starym 
a Nowym Przymierzem i na nowo potypia zlo antysemityzmu. Jesli chodzi 
o niekatolickie wyznania chrzescijariskie, wiykszy nacisk kladzie na zasad
nicz,! jednose wiary niz na roZnice teologiczne; 0 tych ostatnich ledwie 
napomyka. "MoZe wiyc podzialy byly takZe drog,! prowadz'!c'! 
Kosciol do wielorakich bogactw, zawartych w Chrystu
sowej Ewangelii i w Chrystusowym odkupieniu?" (s. 12D. 
"Trzeba, azeby rodzaj ludzki dochodzil do jednosci poprzez wielose, areby 
uczyl siy bye jednym Kosciolem w pluralizmie form myslenia i dzialania, 
kultur i cywilizacji" (s. 121). I zostaje nam powiedziane - znowu w duchu 
antyaugustynskirn - re, chociaz ludzie zostaj,! zbawieni za posrednictwem 
Kosciola, to S,! oni zbawieni przez lasky Chrystusa, a "obszarem 
z b a w i e n i a moze bye nie tylko formalna przynaleznose, ale tez i inne 
formy przyporz'!dkowania" do Kosciola mor. s. 114). 
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Jan Pawel II przywotuje szereg wielkich umyslow filozoficmych minio
nych czasow, zarowno staroZytnych, jak i wspolczesnych, tak chrzeScijan, 
jak i pogan czy niewierzl!cych. Podobnie jak inni mysliciele chrzeScijanscy, 
Il!cmie z wielkimi tomistami naszego stulecia, Gilsonem i Maritainem, 
Papiez wini Kartezjusza jako autora wielkiego skrzywienia racjonalistycz
nego nowoi:ytnoSci, skrzywienia, ktore zaowocowalo usuni~ciem Boga ze 
swiata przez Oswiecenie. "Kartezjusz ze sWl! absolutyzacjl! podmiotowej 
swiadomosci prowadzi raczej w kierunku »czystej swiadomosci«, 
Absolutu, ktory jest czystym mysleniem" raczej niz samym 
Bytem (s. 55). 

Obawiam si~, ze oto wlasnie potwierdzilem to, co powiedzialem na 
poczl!tku: usitujl!c streScic ten nieslychanie bogaty tekst, narazilem si~ na 
zbanalizowanie go. Znajdujemy w nim sporo wspomnien z zycia Papieza 
Wojtyly, doswiadczen i spotkan z ludZmi, ktorzy wywarli na niego wplyw. 
Wiele punktow pominl!lem (kult Marii, prawa czlowieka, kobiety, bez
warunkowl! obron~ i:ycia, Jezusa jako Syna Boi:ego); niektore z nich 
podejmujll problemy, ktore mamy juz z uprzednio pUblikowanych doku
mentow. 

Papiez, choc zaniepokojony - czemu trudno si~ dziwic - rozmaitymi 
plagami naszej cywilizacji, jest pelen ufnoSci. Mysl jego porusza si~ 
VI obr~bie wiary, a jego celem nie jest przekonywanie niewierzl!cych do 
chrzescijanstwa za pomocl! argumentow, ktore racjonaliSci mogliby uznac 
za prawomocne. Chodzi raczej 0 to, by natchnl!c i zach~cic chrzeScijan do 
odzyskania pewnosci posr6d wielu przeciwnosci, przekonac ich, i:e rad~ 
"nie l~kajcie si~" winni potraktowac powai:nie. Sl!dz~ jednakze, i:e tekst ten 
jest zarowno zrozumialy, jak i pomocny takze dla niewierzllcych i scep
tyk6w i moi:e im dac dobry wgl¥l w duchowy swiat chrzeScijanstwa, pod 
warunkiem wszaue, i:e zechCll go przeczytac z dobrl! wolll i bez za
kladania, i:e z gory wszystko wiedzl!. Ale, niestety, nie wszyscy majl! dobrl! 
wol~. 

W "Timesie" (z 20. paidziernika 1994) informacja 0 ksil!Zce ukazala si~ 
pod nagl6wkiem: Pierwsza ksiqika papieia potwierdza odrzucenie ahorcji. 
Dziwne, dziwne. Faktycmie w jednym rozdziale (na trzydziesci pi~) 
majdujemy rozwaZania na temat swi~tosci i:ycia, z nieuniknionym potwier
dzeniem tradycyjnego nauczania 0 aborcji. Jednakowoz rna si~ wraZenie, i:e 
dziennikarze we wszystkich tekstach papieskich nic poza tym nie do
strzegajl! (podobnie bylo z encyklikl! Veritatis splendor) . Czyjaz to wi~c 
obsesja? 

Zanim ksil!zka Przekroczyc prog nadziei zostala wydana, moglismy 
w sierpniu ogl¥lac na kanale 4. telewizji zdumiewajl!co nieml!dry program 
(hanba kanalowi 4.) 0 Papiei:u i Kosciele katolickim. Przypominal on Zywo 
przedwyborczl! propagand~ partyjnl! (wyjl!wszy jego dtugosc i stopien 
wulgarnosci), kiedy to propagandzisci udajl!, ze przemawiajl! do "zwyklych 
ludzi", ktorzy powtarzajl! dokladnie to, co propagandziSci chcl! powie
dziec. Autorka, pani Armstrong, pokazywala nam umierajl!ce dzieci af
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rykanskie, sugeruj~c, ie to Papie:ia naleiy winie za ich cierpienia, a oczywis
cie nie "swiat wspolczesny", przeciwstawianie siy ktoremu jest niewybaczal
nym grzechem Papiei:a (oskarienie, ktore wci.p: na nowo siy powtarza). 
Niektorzy zjej rozmowcOw skariyli siy, ie KoSclol mowi iro, co maj,! robie, 
zamiast pozostawiae im swobOOy decyzji; trzeba zatem przyj~e, ii: powie
dzenie, ie to lub tam to jest dobre czy zle, oznacza pogwalcenie praw 
czlowieka. Kosciol zostal przyrownany do renmu totalitarnego i dowie
dzielismy siy, ie bycie przesluchiwanym przez Swiyte Oficjum (nieistniej,!ce 
juz od trzydziestu lat, ale kto by siy tym przejmowal) jest gorsze, niz 
znalezienie siy przed s~dem nazistowskirn. To, ie Kosciol nie rna wit;:zien, 
armii, policji i obozow, wydaje siy nie miee znaczenia; w istocie, nic nie jest 
rownie przyjemne, jak zostae myczennikiern za tak nisk'! ceny. 

Oczywiscie Kosciol nie jest, i nigdy nie udawal, ie jest, cialern derno
kratycznym; jego struktura jest rnonarchiczna. Kosci61 jest "anty-nowoczes
ny", bo jest organizmern religijnym, bo "nowoczesnosc" okrdlila sarna 
siebie przede wszystkim przez antyreligijnosc. I sugerowanie, ze prawa 
moraine lub formuly wiary powinny bye przyjmowane raczej "derno
kratycznie" (np. w referendum) nii przez sobory i ie wowczas bylyby one 
Gak nalezy wnosie) prawdziwe, nie jest niczym innym jak dernonstrowa
niem wlasnej ignorancji w kwestii tego, czym jest religia. We wspominanym 
mrnie telewizyjnym jakieS nastolatki powiadaj,!, ie koscielne przykazania 
dotycz~ seksu czyni~ ich glyboko nieszczt;:sliwyrni. Mt;:Czennicy, mt;:Czen
nicy! Okazuje sit;:, Ze rnlodym ludziom nie wystarczy, ie robi,! to, co zawsze 
robili w dziedzinie seksualnej, ale ze dodatkowo obowi~zkiem Kosciolajest 
rnowienie im, ie jest to gOOne pochwaly, w przeciwnym razie Kosciol jest 
totalitarny, fundamentalistyczny i - powiedzmy to OOwainie - nieornal 
nazistowski . 

Kiedy czytamy niektorych krytykow Kosciola, OOnosimy wraienie, ie 
poczuliby siy usatysfakcjonowani dopiero wtedy, gdyby Papiez jasno 
powiedzial: Boga nie rna, nie rna zbawienia, aborcja jest w porz'!dku, 
podobnie jak hornoseksuaIne malienstwa, a KOSciol katolicki jest lewicow,! 
pacti'! polityczn'!. Ten Papiez, ktory jako pierwszy papiez w historii rnOOlil 
sit;: w synagodze i w swi'!tyni luteranskiej, jest potwiany za brak ducha 
ekumenicznego. Pierwszy Papiez, ktory zacht;:cal tlumy biednych ludzi do 
organizowania siy i walki 0 swoje prawa i ktory karcil bogate kraje za ich 
obojt;:tnose wobec losu trzeciego swiata, jest atakowany jako obronca 
uprzywilejowanych. 

Nie jest to, trzeba przyznae, cala prawda. Przystosowywanie nauczania 
chrzescijanskiego do naszej chorej cywilizacji peine jest zasadzek. Rzecz nie 
w tym, ie Kosciol jest zanadto skoncentrowany na sprawach "tamtego 
swiata" i zaniedbuje pal,!ce problemy spoleczne. Wrt;:Cz przeciwnie, skon
centrowanie siy na sprawach spolecznych i politycznych sprawiloby tylko, 
ze chrzescijanstwo mogloby siy okazae zbyteczne; cOz, nie potrzeba narn 
wit;:Cej partii politycznych. Ale jt;:zyk nauczania i przepowiadania KoSclola 
czt;:sto nie potrafi poruszye serc sluchaczy. Jak uczyni,e ten jyzyk przekony
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waj~cym (a nie "nowoczesnym" c:zy "postmodemistyc:znym")? Ba, chcial
bym to wiedziee. Wiar~ nios~ przede wszystkim ksi~za, a ksi~za slabej 
wiary albo malej wiary nie s~ w stanie przekazae jej innym; w sprawach 
wiary nie da si~ ukrye nieszczeroSci, niepewnosci i braku przekonania, 
sluchac:ze to wyczuj~. Ksi~za nie s~ przekonuj~cy, jei:eJi unikaj~ klopot
Jiwych pytan, kt6re niepokoj~ tylu wiemych ("Jak to, nauka nic nie wie 
o Bogu i i:yciu wiecznym, jak upewnie si~, ze B6g istnieje?", "Dlaczego B6g 
nie ochrania niewinnych ludzi przed straszliwym cierpieniern?", "Jak 
wsp6lczesny czlowiek moze uwierzye w to, ze istniej~ diably i anioly?", 
"Czy cuda rzeczywiScie si~ zdarzaj~?", "Modlilem si~ w Lourdes i to mi nic 
nie pomoglo, dlaczego?", "Czy Jezus rzeczywiScie pocz~1 si~ z Ducha 
Swi~tego?"). S~z~, ze ksi~za 0 mocnej wierze gotowi s~ stawie czolo takim 
pytaniom, natomiast ksi~za slabej wiary uciekaj~ przed nimi. 

Nie moma obwiniae Papieza 0 to, i:e nie odpowiedzial na wszystkie 
pytania, jakie nam przychodz~ do glowy; nie obiecywal, ze napisze encyk
lopedi~. Moina mu bye wdzi~cznym za to, ze pokazal narn, co to znaczy 
i:ye w wierze. 

UZywanie przymiotnika "konserwatywny" jako obelgi pod adresem 
Kosciola jest absurdalne, zwaZywszy, ze sarno jego i:ycie i zasada ustano
wienia oparte s~ na ci~glosci tradycji; podobnie absurdalne jest domaganie 
si~, aby chrzescijanstwo slepo przyjmowalo wszystko, co wlaSnie jest 
w modzie w danym momencie, poniewaZ to, co modne (czy "nowoczes
ne"), jest z defmicji "postwowe", a zatem dobre (czemuz by nie i nar
kotyki?). Nie oznacza to, i:e Kosci6l czy jego sternik nie podlegaj~ krytyce. 
Istnieje w swiecie katolickim na poly teokratyczny pr~d - tendencja, by 
prawo panstwowe narzucalo wszystkie przez KoSci61 gloszone wymogi 
oraz d~zenie do ustanowienia systemu cenzury jako srodka obrony "war
tosci chrzeScijanskich" (pod tym wzgi¢em historyczne doswiadczenia nie 
s~ bardzo zach~caj~ce, wyrazaj~c si~ ogi¢nie). Taki nietolerancyjny nurt 
daje si~ zauwaZye w Polsce i innych krajach, ale zadn~ miar~ nie jest on 
powszechny i jest nieprawdopodobne, by m6gl wzi~e g6r~. 

I z pewnosci~ nie taki jest duch omawianej ksi~zki. L~c:z~c w jednym 
wsp6Jnym przeslaniu mocne wyznanie wiary, nadziei i miloSci, swoje 
osobiste wspomnienia i m~drose ftIozoficzn~, Jan Pawel II zostawil nam 
niezwykly dokument, kt6ry b¢zie sluZyl wielu pokoleniom. 

Leszek Kolakowski 
tlum. Maria Tarnowska 

Nieoo skr6cona wersja tego tekstu ukazala si~ w "The Tablet". 

LESZEK KOLAKOWSKI, ur. 1927, mozor, ostatnio wydal Bog nam nic nie jest 
dluiny (1994). 
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KAMIENIE WENECJI 


Ten czlowiek stal posrodku Piazzetty w jesienny ranek, chlodny, ale 
sloneczny i, trzymaj'lc w r~ku ksi'lZk:~, patrzyl kolejno na okladk~ i na to, 
co mial przed sob'l, podnosil i opuszczal glow~ w regularnym rytmie, wiele 
razy. Z daleka - i w innym miejscu swiata - moma go bylo wzi'lc za 
nieszkodliwego pomylenca, kt6rych peine S'l szlaki turystycznych piel
grzymek, albo adepta sekty odprawiaj'lcego niezrozumialy ryt. Wiatr 
podnosil mu na glowie puszysty wieniec wlos6w okalaj'lcych lysin~, a wy
raz twarzy mial zarazem zdumiony i zachwycony, ale zdumiony i za
chwycony w takim stopniu blogosci, :le nie moglam si~ powstrzymac przed 
gestem niedyskrecji. Zblizylam si~ i spojrzalam mu przez rami~. No tak, 
oczywiScie ... To byla okladka taniego albumu Guardiego reprodukuj'lca 
doldadnie to, co znajdowalo si~ przed nami. Plyty Piazzetty prowadZ'lce 
nad wod~, basen sw. Marka, kosci61 na wyspie San Giorgio Maggiore po 
drugiej stronie wody, niebo rozjasnione i naznaczone paroma szybkimi 
chmurami. Wiernosc obrazu ocierala si~ 0 niesamowitosc, czulo si~ w nim 
ten sam chl6d powietrza, to samo nasycenie swiatlem, polyskliwosc ciem
nych barw (jakby z dodatkiem butelkowej zieleni) i mocny, wibruj'lcy.ton 
bieli w fasadzie kosciola, powierzchni~ kanaru, kt6rej gladkosc zrobiona 
byla z drobnych zjezonych przez wiatr fal. Mialo si~ wrazenie odwzorowa
nia, kt6re w jakis spos6b trafniej oddawalo widok niz nasze oczy. T~ biel, 
ten chl6d cienia, zielonkawy bl~kit w r6mych proporcjach rozldadaj'lcy si~ 
na niebie i na wodzie dostrzeglam w pelni dopiero, gdy spojrzalam na 
reprodukcj~, gdy wzrok otrzymal blyskawiczn'l wsk~z6wk~, jak wiasciwie 
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powinien post~powac. Ta natychmiastowa nauka w jednym mgnieniu 
ustawiala rzeczy na ich rniejscu, nadawala kolororn gI~bi~, wprowadzala 
lad w niepewny swiat spojrzenia, kt6ry od razu stawal si~ architektur,! 
z karnienia, wody i powietrza. 

Dopiero po chwili dotarlo do mnie, i:e przeciez obraz Guardiego nie 
odpowiada rzeczywistosci: nie tylko na Piazzetcie i na kanale dziej,! si~ 
rzeczy, kt6rych nasze oko juz nigdy nie zobaczy, rzeczy z czasu rninionego, 
ale i perspektywa obrazu nie odpowiada ternu, co wid~ z miejsca, ktore 
wydaje si~ r6wniei pozycj,! patrz,!cego malarza. W rzeczywistosci szero
kose basenu sw. Marka jest znacznie wi~ksza, obszar wody zajrnuje 
niepor6wnywalnie wi~ej powierzchni i wyspa San Giorgio Maggiore 
znajduje si~ dalej; fasada, kopula i kampanila kosciola projektowanego 
przez Palladia S,! z Piazzetty rnalutkie i nie tak wyraine. Obraz "prawdziw
szy niz iycie" obchodzi si~ dose bezceremonialnie z podstawowymi danymi 
percepcji, skraca, skr~a przestrzen, bierze w nawias perspektyw~, ktora nie 
pozwala, by z tego miejsca kopula ujawnila si~ spoza fasady, przybliza 
szczeg61y, widziane jak przez lornetk~. Wobec takiego zaklocenia w wido
ku, kt6ry mam przed sob'!, drugorz¢na wydaje si~ obecnosc na obrazie 
tego, co nie jest dla mnie widzialne. Barka pod zagiami na kanale, postaci 
przechadzaj,!ce si~ po Piazzetcie w kolorowych frakach i dlugich jedwab
nych sukniach (mi¢zy ciemnymi piytami placu dwie konwersuj,!ce osoby, 
kobieta i m~zczyzna, st,!paj,! po pasie z bialego marmuru, w pozach 
pociesznych wykwintnisiow), obw,!chuj,!ce si~ psy, ktore odnajd~ na wielu 
plotnach rnalarza. Ale moma uj,!c to inaczej . Poniewai: rzut oka na obraz 
ujawnil mi z cal,! przenikiiwosci,!, jaki jest swiat - ten wycinek swiata, na 
kt6ry patrz~, tak jak nie mam trudnosci z niewiernoSciarni jego perspek
tywy, tak nie dotyczy mnie, w pewnym sensie, nieobecnose rzeczy i istot 
przedstawionych. Dzi~ki obrazowi S,! ci,!gie dla mnie, staj,! si~ wspolczesne 
rnojemu przebywaniu na zierni. 

Francesco Guardi, ostatni wielki malarz Wenecji (zrnarl i zostal po
chowany na cmentarnej wyspie San Michele w roku 1793), jest znakomi
tym przewodnikiem po tym rnieScie. Jego obrazy S,! rozproszone po swiecie 
i najpi~kniejsze bodaj znajduj,! si~ poza Wenecj,!. Miasto Guardiego 
odtwarzam sobie z reprodukcji, juz po podr6iy, gdy ukladam w dornu 
map~ Wenecji z kartek wielu alburn6w, najbardziej realn,! z map. Ma ona 
wlaSciwosc (znan'! z bajek, ale i ze starych r~kopis6w), ze wpatruj,!c si~ 
w jej znaki widzirny nie linie na papierze, ale domy, mosty, okr~ty, i nawet 
miniaturow,! kobiet~ wychylon,! z balkonu, pokazuj,!c,! cos palcem w gI~bi 
ulicy. Obok sztywnych wedut Canaletta, Guardi jest portrecist'! rniasta 
czulym, kaprysnym, lubi jego dzien powszedni, zachwyca si~ nadzwyczaj
nymi zdarzeniami, jak pozary, lubi tez (i przekazuje t~ milose widzowi) jego 
miejsca nieefektowne, opuszczone, jak obdrapan'! wiez~ przegi¥laj'!c'! si~ 
w laguoie, na wybrzeru, gdzie nie rna zywego ducha. Nawet manieryzmy 
jego sposobu rnalowania (ostre punkty bieli dla zaznaczenia nierownego 
pulsowania swiatJa) S,! cwiczeniem w wydobywaniu z otoczenia ksztah6w, 
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sylwetek, ktore pozwalaj~ odczue gl~bi~ przestrzeni, por~ dnia, nat~Zenie 
b~dz przyCrnienie slOl1ca. 

Wenecja jest chyba najbardziej malarskim miejscem swiata, dzi~ki 
pol~czeniu Zywiolow, barw i form nie maj~cych rownych sobie w cywiliza
cji Zachodu. Dzi~ki trafieniu do wraZliwosci zmyslowej, w ktorej Zyje 
spontaniczny mit harmonii, dopelnienia do brakuj~cej calosci. CM zara
zem bardziej spelnionego i szalonego jak wyobraienie miasta unosz~cego 
si~ na wodach, gdzie kanaly zast~uj~ ulice i stopnie schodow pogrlli:aj~ si~ 
w wodzie, obrzezone fr~dzl~ wodorostow; gdzie kopuly i karnpanile 
odkrywa si~ najpierw przez odbicie w kanale, precyzyjne chociaz lekko 
rozfalowane, a potem na niebie, rownie rozwibrowane, ale mniej uchwytne, 
bo zawsze nieco rozmyte przez spowijaj~cy je blask. 

Lecz mimo mnostwa obrazow 0 tematyce weneckiej w galeriach swiata, 
trudno oprzee si~ wraieniu, ze wenecjanie nie dose si~ ni~ interesowali, 
malowali j~ stanowczo za malo. Cala wspaniala epoka malarstwa wenec
kiego - wiek szesnasty - odwraca si~ jakby od miasta, to znaczy ui;ywa go 
jako oboj~tnego Ha, i to poprzez elementy neutralne, wymieszane w syn
tetycznej wizji palacu ze schodami i kolumnadarni albo w jednej wizji 
nieba, jego blaskow i pochmurnoSci. Przed Guardim tylko u jednego 
wielkiego malarza odkrywarny spojrzenie na miasto przenikliwe i urzeczo
ne, chociaz przynioslo ono znacznie mniejs~ ilose obrazow: spojrzenie 
Vittorio Carpaccia. W obrazach upami~tniaj~cych miejskie uroczystosci, 
w niektorych scenach z cyklu 0 sw. Urszuli pojawia si~ Wenecja w calej 
krasie, jak w i;yciu, jak we Snie. Rz~d palac6w nad kanalem, lodzie i barki 
na wodzie, a na niebie wskazuj~cym na moment tuz po zachodzie slonca 
las kominow, ktore moma widziee do dzisiaj (w zmniejszonej liczbie), 
wysokich, zakonczonych dostojn~ czaN, jak~ nosili tutejsi wielmoze. 
Ksztalt tych kominow na niebie z rudego zlota jest jakby emblematem 
Wenecji, jej najbardziej znarnienn~ sylwetk~, i Carpaccio daje dowod 
specjalnej uwagi, jak~ darzyl miasto rodzinne, kiedy odchodzi od renesan
sowego schematu miasta idealnego i maluje rzecz tak nieklasyczn~ i utylitar
n~ jak jego kominy. Podobny pomysl nie pojawi si~ ani u Belliniego, ani 
u Tycjana, ani u Tintoretta. Zaprz~taly ich poszukiwania plastyczne, gdzie 
nie bylo miejsca na hold dla szczegolnej postaci, jak~ znalazlo dla siebie 
miasto. Zapewne Wenecja ze swym odmiennym swiatlem, bior~cym si~ 
z obecnosci wody i rozproszenia blasku na lagunie, byla dla nich bardziej 
lekcj~ swiaHa uniwersalnego, kwintesencj~ swiatla malarskiego, ktore 
mistrz moze osi~gn~e przez zrozumienie praw malarstwa i wirtuozeri~ 
techniczn~. To my, dzisiaj, podziwiaj~c na ich plotnach niezrownane 
czerwienie, bl~kity i zolcie, myslimy 0 przywileju, ktory ich spotkal, ie 
pracowali w midcie, gdzie wszystko, co podpada pod zmysl wzroku, 
osi,!ga niespotykan,! intensywnose. By si~ 0 tym przekonae, wystarczy 
z muzeum, z kosciola przechowuj~cego te plotna wyjse na swiatlo dnia. 

Poin,! jesieni,!, poza sezonem turystycznym, latwiej jest podpatrzee 
dzien powszedni Wenecji, przejse od obrazow do pr~ezye, ktore byly ich 
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pierwotn~ materi~, matryCl! dla niezliczonych przeobrazen. Jest to 0 tyle 
latwiejsze, Ze Wenecja nie zmienia si~ w ci~gu stuieci, oczyszczona z nanie
sionego pylu powraca do prawdziwego ksztaltu, jak uspokojone lustro 
wody. Lodzie z wioslami zostaly zast~pione przez motorowki, chociaz 
gondole ciesZll, si~ powodzeniem u Japonczykow lub wieloosobowych 
wycieczek rodzinnych; na wielkim kanale trwa ruch przypominaj~cy do
kladnie widoki miasta na dawnych obrazach. Przewoz ludzi, towarow, 
wszystkie fonny uslug odbywaj~ si~ wod~, w bryzach rozcinanej fali 
i przyjaznym terkocie motorow, w ktorym ucho odpoczywa od zawieszone
go tu terroryzmu sam och od ow. Na Canale Grande, na jego glownym 
odgal~eniu zwanym Cannaregio, na niezliczonych kanalach przenikaj~
cych w intymne sfery miasta, pomi¢zy domy, podworka, warsztaty, 
urz¢y miejskie, moma zobaczyc wszystko, co stanowi i:ycie duzej zbioro
woSci.. Plywaj~ce sklepy warzywne lub rybne, dobijaj~ce do brzegow, by 
przycumowaC na czas trwania dnia handlowego, plywaj~ce karetki pogoto
wia, plywaj~ce Smieciarki i kasy pancerne wioz~ pieni~dze z bank6w, 
plywaj¥a policja z niebiesk~ lamp~ na dachu. (A raz zobaczylam rzecz 
w pierwszej chwili niezrozumial~: m~czyma 0 dziwnie sztywnej pozycji 
wsiadal do prywatnej lodzi w towarzystwie dwoch policjantow, mial 
kajdanki na r~kach - dopiero wtedy poj~am napis na lodzi servizio 
traduzioni - chodzilo 0 uslugi polegaj~ce na przewoZeniu wi~Zniow - to byl 
sens owej traduzione!) 

Zjawisko sarno w sobie, najwspanialej weneckie - plebejsko-weneckie 
- stanowi vaporetto: wodny autobus obracaj~cy tysi~cami mieszkancOw 
miasta i turyst6w. Ten wynalazek, niezb~y z praktycznego punktu 
widzenia, jest prawdziw~ instytucj~ i:ycia codziennego, mal~ plywaj¥~ 
agor~, na kt6rej uwidoczniaj~ si~ postawy jednostek wzg1~em spolecmoSci. 
i wzg1¢em miasta. Gdy min~ godziny szczytu, kiedy to vaporetto wchlania 
i wypluwa g~sty Hum wenecjan spiesz¥ych gdzies za swymi interesami 
i wycieczkowicz6w goni~cych na San Marco b~z na stacj~ kolejow~ Santa 
Lucia, podczas dlui:szego b~z krotszego przejazdu na pokladzie panuje 
atmosfera niekr~uj~co towarzyska. Kolysanie motorowki przy wi~kszej 
fali powoduje, ze pasaZerowie wpadaj~ na siebie, potf¥aj~ si~, zmieniaj~ 
miejsca przerzucani mocnym pchni~em stern. Wybuchaj~ smiechy 
i okrzyki: scusi!. permesso!. niente!. grazie! Ludzie manifestuj~ wesol~ 
groteskowosc sytuacji b~z staraj~ si~ j~ bagatelizowac, podkresJaj~c 
nienaganne maniery. Nawi~j~ si~ krotkie rozmowy, padaj~ pytania 
topograficzne, kilh osob naraz zaczyna trumaczyc, jak dojsc do koSci.ola 
dei Gesuiti (niezwykly swiatlocien M(!Czenslwa iw. Wawrzyrica Tycjana), 
kaZda rna inn~ wersj~, zapominaj~ na chwil~ 0 pytaj~cym, pogr~aj~ si~ 
w kontrowersji na temat najJepszej drogi, ktora niekoniecznie jest najkrot
sz~... Kwestia jest zgola filozoficzna i godzi zwolennikow romych tras, 
pytaj¥y wysiada na przystanku przy pustym nabrzeru nie maj¥ poj~cia, 
dok~ si~ skierowac, lecz obdarzony pouczeniem, i:eby nie szukal roz
wi~an najprostszych. Moma tei: w vaporetto polowac na bardzo po
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szukiwane miejsce na dziobie i przez czas jazdy nie odrywac si~ od widoku 
roztaczaj~cego si~ przed podromymi, def1luj~cego za grzebieniem piany 
wyrzucanej przez motorowk~. Jest to rniejsce spokojnego transu, ktorego 
nikt nie przerwie, miejsce samotnej kontemplacji - zaslubin z Wenecj~. 

Dla zwiedzaj~cych zrOdlem radosci jest rozmaitosc linii obsluguj~ych 
miasto. Poza magiczn~ linea una, prowadz~c~ w obie strony Wielkim 
Kanalem, a dalej l~cz~c~ miasto z Lido, przebieg innych pozostaje do 
konca zagadkowy. Bo niektore z nich, oznaczone tym samym numerem, 
zatrzymuj~ si~ b~dz nie na pewnych przystankach, przedlui:aj~ albo nie 
tras~ poza zwykle punkty graniczne. Miejscowi zdaj~ si~ to rozpoznawac 
z gory, nie wiadomo po jakich znakach, nietutejszy musi pytac za kazdym 
razem, zaj~kuj~c si~ przy nazwach, akcentuj~ zawsze nie tak jak trzeba. 
M~zy go zagadka, dlaczego tym razem linia 8 nie zatrzymala si~ przy 
wyspie San Giorgio Maggiore (a wlasnie rna ochot~ zobaczyc tamtejszego 
Tintoretta), ale przybila do Santa Eufemia na wyspie Giudecca; jak 
z Giudekki wrocic na wybrzei:e Zattere, po przeciwnej stronie kanalu, gdzie 
w koSciele Jezuitow mozna podziwiac freski Tiepola. PoniewaZ vaporetto 
nie moze pol~czyc wszystkich punktow obu brzegow, w wielu miejscach 
dziala prom, ktory jest wysluzon~ gondol~. Widzi si~ od czasu do czasu, 
jak posroo szybkiego ruchu motorowek, biegn~cych wzdluz kanalu, prze
suwa si~ w poprzek powoiny czarny ksztalt, obci~ony ciemnymi sylwet
kami, popychany jednym wioslem - za chwil~ b¢zie po drugiej stronie 
i zabierze nowy ladunek cieni. Ale nie rna promu mi¢zy Giudekk~ 
a wlaSciw~ Wenecj~, kanal jest tu szeroki i niespokojny jak rami~ morza. 
Trzeba zdac si~ na nieodgadnion~ logik~ miejskich linii. 

Jdli dobrze tratic, jedna z nich okr~a cale miasto, jakby je brala 
w ~tl~. Zaczynamy, powiedzmy, od kanalu Giudecca i zgodnie ze wskazOw
kami zegara kierujemy si~ ku dworcowi morskiemu, potem oplywamy 
torowisko, gdzie przetacza si~ wagony koncz~ce bieg w Wenecji, dalej 
trafiamy na najbardziej zaniedban~ cz~sc wyspy, warsztaty bez robot
nikow, porzucone staroswieckie hale, luszcz~ce si~ mury, cos w rodzaju 
opuszczonych budynkow zakonnych, remizy starych gondoli - cmentarzys
ka lodzi, poruszaj~ce jak kryjowka, gdzie zwierz~ta chroni~ si~ przed 
smierci~. A dalej wyplywamy na blask laguny, chwyta nas przestwor, 
swiado i wiatr, horyzont cofa si~ gwaltownie, w gl~bi migoc~ wyspy 
o imionach jak zakl~a. Powierzchnia wody staje si~ inna, nie ciemno
-oleista, a niebiesko-zielona z rozow~ pozlot~ na skrajach. Najblizej, za 
murem z czerwonej cegly obrzezonym szlakiem z bialego kamienia, stercz~ 
czubki cyprysow: to San Michele, wenecki Salwator (ktos powie: weneckie 
Pow~i), z obcych przybyszy jeszcze nie tak dawno kazal si~ tu pochowac 
Strawinski. 

Przybijamy do wainego przystanku Fondamenta Nuove - to st~d 
odplywa si~ na San Michele i na wyspy szcz~liwe w gl~bi laguny: Murano, 
Burano, Torcello. Lecz dla nas jest to krotka chwila, gdy vaporetto uderza 
o przystan, mlodzian w nieokreslonym wieku zarzuca lin~, ludzie wy
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chodZ<l, i wchodz~, i ruszamy. Przesuwaj~ si~ i gin~ nam z oCZU kopuly sw. 
Apostolow, profil fasady Jezuitow zjezony rzeibami 0 wycil!&11i~tych 
ramionach. Znowu pokazuje si~ malo atrakcyjny fragment miasta, gigan
tyczny i ponury Ospedale Civile, a zaraz potem przez w~skie przejScie 
wplywamy do Arsenalu. Tutaj opuszczenie rna pi~tno dostojenstwa ma
mienne dla starych budowli, ktore w przeciwienstwie do nowych i z racji 
innego stosunku do nich tych, co byli ich tworcami, starzej~ si~ i koncz~ 
w aurze pami~taj~j wdzi~osci. Arsenal byl narz¢ziem pot~gi i chwaly 
Wenecji, jej obron~ i zdolnoSci~ do ujarzmiania. Czy dlatego byl budowa
ny z miloSci,!, 0 ktorej swiadczy majestat jego resztek? Suniemy w~skim 
szlakiem wodnym pomi¢zy dwoma rz¢ami dawnych stoczni czy zbrojow
ni; siedz:j,Ca za mn,! wenecjanka tlumaczy przyjaciolce, wyrainie przybylej 
z innego miasta, ze mieszkancy s~ oburzeni na wladze miejskie za pozos
tawienie tych resztek samym sobie. De marnuje si~ przestrzeni (mowi), jakie 
moglyby tu powstac pracownie plastycme, sale wystawowe. Zapada 
zmierzch, cegla jest coraz bardziej brunatna, puste, otwarte z jednego boku 
hale ogromne jak nadmorskie pieczary. Nie zaluj~, i:e nie osiedJila si~ tu 
jeszcze przedsi~biorcza kolonia artystow, chociai: przy nastwnej wizycie 
w Wenecji prawdopodobnie na ni~ trafi~. 

Vaporetto domyka swoj~ ~tl~, oplywamy teraz Riva degli Schiavoni. 
Hum spacerowiczow na nabrzei:u, swiatla hoteli, kioski z tandetnymi 
suwenirami. ZakreSlamy luk, plyniemy basenem sw. Marka, dziobem ku 
iluminowanej fasadzie San Giorgio Maggiore (fintoretta nie zobacz~ 
jednak dzisiaj z powodu fanaberii rozkladu jazdy). Wyspa wytryskuje 
z ciemnosci kredow~ biel~ - tak moina przedstawic sobie wizj~ podroi:nego 
l~uj~cego po dlugiej podroi:y na brzegach krainy, do ktorej przez lata 
d~l. Teraz rna j~ na wycil!&11i~cie r~ki, widzi, ze jest inna, niz sobie 
wyobrazil, i w glowie mu si~ kr~ci od tego niespodziewanego wtajem
niczenia. To sen Palladia, ale rowniez sen Oaude Lorraina i Poussina, 
i tylu innych. Sen 0 przeszloSci, z ktor~ tak trudno zachowaC kontakt. 

Nocna podroz vaporettem zupelnie nie przypomina podrozy dziennej. 
Miasto jest slabo oswietlone, kanaly bioq swiatlo tylko z okien nadbrzez
nych palac6w, z ilurninowanych podjazdow,jesli tak nazwac schody, gdzie 
przybijaj,!iodzie, na ktore czekaj~ juz slupy malowane w zlote i niebieskie 
pasy. Uwag~ przykuwaj~ okna, za ktorymi czuje si~ domowe i:ycie, teraz 
szczegolnie uwydatnione przez· kontrast z ciemnosci~ wiekszosci fasad. 
Lampa z abaZurem, blyszcz:j,Cy rog starej biblioteki, fragment ramy niewi
docmego obrazu, szklane kulki i:yrandola, i:ycie niernal jak nasze, ale 
niepodobna go sobie wyobrazic, bo rna stron~ ukryt~, wymykaj'lC~ si~ 
nam. Jakby bylo zszyte z dwoch nieprzystaj'lCych cz~sci, rozpisane na dwa 
rejestry, ktore tylko z daleka daj~ sobie maki i probuj~ si~ dogonic 
w szalonym poScigu poprzez czas. Dopiero potem, po wyjeidzie z Wenecji, 
przyjdzie nam na mysi, i:e to nie tajemnicze i:ycie wenecjan, dawnych czy 
dzisiejszych, jest tym spleceniem rzeczy niepodobnych, razern niemoz
liwych, bo odsylaj~cych do roinych swiatow, roinych zasad bytu. To nasze 
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wlasne Zycie stanylo przed nami w swill:tecznej szacie, w postaci poblogos
lawionej jaklj,S hojnll: rykll: - i dlatego nie rozpoznalismy siy w nim, wydalo 
siy zbyt bogate, aby bylo nasze. 

To miasto, ktore w zaleinosci od potrzeby jest hedonistyczne, sen
tymentalne, zimne albo nieme, jest tez zwyklym miastem ze swymi piekar
niami, warsztatami szewskimi, kawiarniami i ksiygarniami. Jest miastem 
uniwersyteckim, co od razu czuje siy w atmosferze po ilosci mlodzieZy 
obnoszll:cej siy z ksilj,:i:kami, nie pracujll:cej, a zajytej od rana do wieczora, 
w grupkach, przy stolikach na malych weneckich placach zwanych campi. 
Campi z reguly znajdujll: siy pod ochronll: kosciola, ktorego cien przesuwa 
siy w miary uplywu godzin, tak Ze na przemian stoliki Sll: w sloncu i cieniu, 
upale i chlodzie. Na Campo San Barnaba, naprzeciwko kosciola z kolum
nami i trojkll:tnll: attykll:, ktorej cien chodzi po placu jak wskazowka zegara, 
ludzie instalujll: siy na dlugo, mruZlI: oczy w sloncu, przeglll:dajll: gazety albo 
przewodniki, jdli Sll: turystami, rzadkimi w tej dzielnicy. Bowiem Wenecja 
(podobnie jak Florencja i Paryz) dzieli siy na prawe i lewe wybrzeze. Osill: 
jest oczywiscie Wielki Kanal, ale lewe i prawe zalezll: tu od uzn ani a. 
Powiedzmy, plynll,C z San Marco w kierunku stacji kolejowej: lewy brzeg to 
kosciol La Salute, okrll:gla biala budowla, wybudowana po ustaniu zarazy, 
ze spiralnymi wolutami otaczajll:cymi kopuly; to Accademia, jedno z naj
wiykszych muzeow malarstwa we Wloszech; to Santa Maria Gloriosa dei 
Frari chronill,Ca we wnytrzu Wniebowz~cie Tycjana, wedlug niektorych 
najpiykniejszy i najzuchwalszy obraz Wenecji; to Scuola San Rocco, cos 
w rodzaju swill:tyni kultu Tintoretta, gdzie ten malarz, wyj'l,tkowo plodny, 
umieszczajll:cy swoje obrazy w niemal wszystkich kosciolach Wenecji (nie 
mowill:c 0 Palacu Dorow), zostawil piyooziesill:t pary plocien. Lewy brzeg to 
uniwersytet, warsztaty rzemieslnicze, puste uliczki i zapomniane kanaly. 
Prawy brzeg to krolestwo turystyki masowej, nie konczll:cy siy ogon ludzi 
sunll,Cych od stacji Santa Lucia stale tll: samll: trasll: do San Marco, Zeby 
zapelnic katedry, wylec na Piazzetty , popatrzec na wody i wrocic do 
autokarow zatrzymanych u wrot Weneqi. To sklepy jubilerow i wystawy 
szkla z Murano, ktore sklania do refieksji, jak to siy stalo, Ze piykne 
przedmioty, kruche i lSnilj,ce, wytwarzane przez dawnych majstrow, zmienily 
siy w wulgarnll: brzydoty dzisiejszych produktow. Prawy brzeg rna rowniez 
wspaniale koScioly, palace, obrazy, ale kto chce zaznae Wenecji prawdziwej, 
intymnej, powinien jak najczysciej odswiezac serce i zmysly w miejscach 
zawartych, powiedzmy, miydzy Campo Santa Margherita (targ owocowy 
pod starymi platanami) a Rio di San Trovaso, kanalem, przy kt6rym parter 
jednego z palac6w zostal przeksztalcony w piwnicy z trunkami, na miejscu 
i na wynos, i gdzie morna wychylic kieliszek przy ladzie w rozgadanym 
towarzystwie robotnikow, studentow, bliZej nie okrdlonej bohemy. Jdli los 
zaprowadzi nas do Wenecji w paidzierniku, dostaniemy po kieliszku tor
bolino, rolodego wina, wlaSciwie jeszcze moszczu, slodkawego i mytnego. 

Nawet gdy siy jest zanurzonym w terainiejszosci, w biezll:cej chwili, 
podroz do Wenecji jest podrozll: w przeszlosc. Bardziej niz wyprawy do 



97 co M6WL\ KAMIENIE WENECJI 

innych bardzo starych i nie zniszczonych miast? Bye moZe, bo z powodu 
szczegolnych warunkow i jakby na zasadzie zbiorowej decyzji Wenecja si~ 
nie zmienia - nie moZe si~ zmieniae. Przeszlose zachowala si~ tu "nieomal" 
nietkni~ta (duzo by si~ dalo powiedziee na ternat tego slowka nieomal, 
zawiera ono odleglose mi¢zy zachowanym ksztaltem a treSci~, ktora moze 
nie ulatnia si~ do konca, ale zmienia sposob istnienia, staje si~ calkowicie 
zalema od jednostkowej pami~ci i wyobraini). Nie rna podzialu mi¢zy 
stref~ zabytkow~, wydzielon~ i strzezon~, a cal~ reszt~, gdzie pod preteks
tern miejsca przyznanego nowoczesnosci dokonuje si~ barbarzyilstwa na 
ciele miasta. Wenecja rna dar mimetyzmu i mimikry - wchlania nowe 
i upodabnia do dawnego, lecz pod warunkiem, ze nowe pojawia si~ jako 
rezuitat bezposredniej potrzeby, pojedynczych gestow odpowiadaj~cych na 
wymagania Zycia. Mieszkaj~c przez par~ dni w Wenecji, rna si~ wrazenie 
miasta nowoczesnego, to znaczy zdoJnego sprostae potrzebom wspolczes
nego czlowieka - czego nam moZe brakowae w tym Zyciu na nieduzej 
przestrzeni, zarazem otwartym na wszystkie wiatry ziemskie i duchowe? 
Ale przeszlose jest tu tak up art a, Ze cz~sto trzeba walczye z ni~ 0 zmysl 
realnosci. Wystarczy chwila nieuwagi - i jestesmy po drugiej stronie 
niewidzialnej linii, oddzielaj~j nasze wcielenia. 

Rzadko gdzie swi~teczna strona miasta do tego stopnia pochlania 
i opromienia stron~ powszedni~. Na kaZdym kroku spotykamy budowle, 
instytucje pomyslane dla czystego splendoru, dla zachwytu i slusznej dumy, 
rzeczy l8oi~ blaskiem zdoJnym przyemie wszelki rozurnny eel. Zostawmy 
Palac Dorow, nie dorzuca on wiele nowego do uniwersalnego poematu 
wladzy. Wenecja usiana jest fundacjami zwanymi Scuole czyli Szkoly. 
Najslynniejsze to Scuola San Rocco i Scuola San Giorgio degli Schiavoni, 
ale wi~j jest nieznanych: Scuola dei Carmini, Scuola Grande di San 
Giovanni, di San Marco, San Teodoro, della Misericordia ... To domy 
konfraterni jednocz~eej rome stany wokol kultu jakiegos swi~tego i ktorej 
jednym z glownych zadail bylo godne, czyJi w miar~ mozliwosci przewyz
szaj~ce inne bractwa, ozdobienie siedziby. Przypadek Scuola San Rocco 
jest szczegolnie wymowny. OI8oie, przytloczye konkurencj~ - pragnienie 
zrozumiale. Ale do czego sluZylo zacnemu bractwu sw. Rocha wystawienie 
(za ci~ilie pieni~dze) galerii kilkudziesi~ciu obrazow modnego wowczas 
malarza, nie tylko w sali zgromadzen, ale i w pomieszczeniu noc1egowym 
dla pielgrzymow, namnozenie malowidel na kaZdym wolnym skrawku 
powierzchni, na suficie, mi¢zy oknami, ponad drzwiami, wzdluz schodow. 
Zamkn~ w nieduZym i nie stoj~cym w eentrum Zycia budynku histori~ 
swiata opowiedzian~ przez malarza, od Grzechu Pierworodnego do Gol
goty, w ogromnych rozmiarach, z przepychem srodkow, teatralnosci~ 
gestu, z wykorzystaniem oswietlenia przy oknach i mroku w gl~bi dla 
rozpisania dramatu swiatla i ciemnosci w dziejach rodzaju ludzkiego. Sk~ 
taki gloo malowanego u tych mieszczan, kupc6w czy rzemieslnikow, 
dlaczego tak zabrn~li w zwodnicze pulapki "reprezentacji", po co musieli 
powtorzye u siebie, w zamkni~u konfrateryjnych sal to, co mogli widziee 
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w miejscach publicznych, kosciolach i palacach miasta, dlaczego chcieli 
cal~ Scian~ sali obrad pokrye gigantycznym wyobrai:eniem Ukrzyrowania, 
mrocznym jak najbardziej sugestywny wizerunek konca swiata? Obrado
wali tak wsrOd cieni, bardziej obdarzonych Zyciem nii: ich wlasne egzysten
cje, bardziej nieprzemijalnym nii: wszystko, co potrafili stworzye, i niz 
rody, ktore chcieli zalozyc, by miee komu przekazac bogactwo i chwal~... 
W mieScie tak zwariowanym na punkcie malarstwa, reaguj~cym "od
ruchem malarskim" na wszystkie wydarzenia Zycia zbiorowego, bylo to nie 
tylko zacieranie granic mi¢zy sztuk~ a codziennosci~, ale postawienie si~ 
pod patronatem malarskiego pozoru, ktory wciskal si~ wsZ¢zie. Nie 
zawsze w fonnie tak patetycznej i zagarniaj~j jak w San Rocco. W Scuola 
San Giorgio degli Schiavoni (na prawym brzegu) znajduje si~ dziewi~ 
obrazow Carpaccia, wykonanych szeSCdziesi~t lat wczeSniej i pogrllZonych 
w zupelnie innej aurze. S~ to dziela pogodne, w ktorych tragedi~ zast~uje 
z lekka melancholijna medytacja, mroki wygnane ~ z wizji rzeczy, gdzie 
panuje przejrzystosc dojrzalego popoludnia. Rozprawa sw. Jerzego ze smo
kiem, Smiere Sw. Hieronima maj~ lagodnosc milosiemego uczynku, w kto
rym gorliwie uczestniczy swiat natury. Scen~ emblematyczn~ jest pracownia 
pisarska sw. Augustyna, gdzie mistrz, z zawieszon~ ~h, czeka na na
tchnienie pod czulym spojrzeniem k¢zierzawego pieska, zanurzony wraz 
z nim w czystym lumen intellectuale, dziwnie podobnym do blasku slonca. 
Zmyslowe swiatlo Wenecji przypominalo 0 sobie, ale przetworzone w swiat
10 ducha. Zapisane w maiowidle, ktore wedJe dawnych teorii nie mialo bye 
niczym wi~cej nii: odbiciem odbicia (idee w Boi:ym umySie - rzeczy - ob
razy). Nad Wenecj~ panuje poz6r prawdziwszy nii: dotykainy swiat. 

Spaceruj~y po Wenecji zgodzi si~ na to ch~tnie, lecz niekoniecznie 
w tym samym znaczeniu. Szybko utraci to, co moma nazwae i:artobliwie 
zmyslem ontycznej orientacji. To, co roztacza si~ wokOl niego, na pewno 
istnieje - ale jak, na jakich prawach? MoZe jest snem, z ktorego si~ obudzi, 
kiedy przekroczy ow~ niewidzialn~ lini~? Czym si~ romi od wedut Guar
diego, od miejskiego pejzaZu Carpaccia, od zolci i bl~kitow Tintoretta 
i Tycjana? Weneccy komendytariusze z XVI, XVII, XVIII wieku odkryli 
pewn~ prawd~ 0 dwukierunkowym zwi~zku mi¢zy rzeczami i ich przed
stawieniami i eksploatowali j~ na wszelkie sposoby, dopoki miasto mialo 
dostateczn~ sil~, by j~ podtrzymywac i uswietniac. Potem po~ga opuscila 
miasto, obrazy nie slu~juZ temu, do czego zostaiy powolane. Wenecjajest 
jak zdumiewaj~ca muszia wylowiona z morza. Ta muszla, przyloi:ona do 
ucha, daje slyszee gl~boki szum oceanu, chocby nam wmawiano, i:e jest to 
zupclnie niemoZliwe. 

EHla BieriJcOHlSIuJ 

EWA BIENKOWSKA, Uf. 1943, dr hab., uprawia eseistyk~ nIowflcmll i literack~. 
Wydala: Dwie twarze losu. Nletzsc~-Norwid (1975), W poszu!riwaniu 1cr6lestwa 
czlowiekn. Utopia sztuki od Kanta do Tomasza Manna (1981) i tryptyk nowelistycmy 
Dane odebrane (1985). Mieszka w WersaJu pod Paryzem. 
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JACEK FILEK 


NIE UMR~ NIESPODZIANIE 


STARCIE LOGIKl Z zYCIEM 

Jei:eli zgodzisz si~, i:e nie b¢ziesz zyl dlui:ej niz sto lat, i jei:eli zgodzisz 
si~, ze umrzesz niespodzianie, a "niespodzianie" niech znaczy, ze w przed
dzien nie b¢ziesz 0 tym wiedzial, to kiedy mozesz umrzeC?1 Bo jeSIi nie 
umarles wczeSniej, zanim nadszedl przedostatni dzien setnego roku Twego 
i:ycia, to kiedy dzien ten si~ konczy, wiesz juz, i:e nazajutrz musisz umrzee. 
Zatem nie b¢zie to juz Smierc niespodziewana. Jei:eli wi~ niemomwe jest, 
bys umarl w ostatnim dniu, to moi:e w przedostatnim? Ale niel Bo jezeli 
zrozumialeS juz, i:e nie moi:esz umrzee w dniu ostatnim, to tak sarno 
i w wigili~ dnia przedostatniego stanie si~ dla Ciebie jasne, i:e umrzec 
musisz nazajutrz. A jeSIi tak, to nie b¢zie to juz Smierc niespodziewana. 
Wi~c niemoZliwe jest teZ, bys umarl w dzien przedostatni. Cofnijmy si~ 
przeto 0 nastwny dzien. Ale i tu znowu powtarza si~ ta sarna sytuacja, 
i znowu niemoZliwe jest, bys umarl i w tym dniu. Cofnijmy si~ wi~c 
o kolejny dzien. Czy widzisz jui:, i:e i wtedy to niemoZliwe? Czy widzisz, i:e 
moi:emy w ten sposob cofac si~, wykluczajq,c jako niemoZliwy dzien po 
dniu, aZ pozostanie narn jedynie dzien jutrzejszy? A zatem juz wiesz, i:e 
musiszjutro umrzee. Ale jei:eli tak, to nie b¢zie to Smierc niespodziewana. 
Wi~ jutro tez nie. Pozostaje tylko dzisiaj. Czy wiedziales 0 tym wczoraj? 
- Nie? Wi~c to jednak dzisiaj. 

1 Eksploatowana w niniejszynt scherzo logiczno-filozoficznym paradoksalna struktura my~ 
lowa odpowiada strukturze paradoksu przedstawionego przez D.l. O'Connom w jego artykulc 
Pragmatic Paradoxes ("Mind" 1948, s. 358-359). Polskiemu czytelnikowi paradoks O'Connora 
zaprezentowal A. Pluta w artylrule Dwa paradok.ry ("Studia Filozoficzne" 1981, Dr 1, s. 73-77). 
W popularnej Iiteraturz.e poSwi~nej problematyoe paradoks6w analogiczna struktura paradok
salna przedstawiana jest pod postacill tzw. "paradoksu kata". 

http:paradok.ry
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Powtorzmy: jezeli zgodzisz si~, Ze nie b¢ziesz Zyl druzej niz sto lat 
i jeZeIi zgodzisz si~, Ze umrzesz ruespodzianie, to niechybnie umrzesz 
dzisiaj. I nawet gdybys graniq: stu lat przesun~1 do tysiClCCl, rue zmieni to 
Twego losu. 

Wydaje Ci si~, Ze to jalcas pomyllca? Alez nie, zapewniarn Ci~, Ze nie 
popeloilismy bl¢u w rozumowaniu. Pozostaje Ci jedynie wyrzec si~ 
smierci niespodziewanej . Decydujesz si~? - Dobrze, zatem b¢ziesz "wie
dziee", Ty i wszyscy inni, "wiedziee" w wigili~ tego dnia, Ze nazajutrz 
umrzesz. 

Ale przeciez nie wiedzialeS! UmarleS nagle pewnego dnia w 63. rolcu 
Zycia. Byla wiosna i naprawd~ dzien wczesniej 0 tym nie myslaleS. A wi~ 
jednak umarleS niespodziewarue. Ale przeciez logika zmusila Ci~ do 
wyrzeczenia si~ Smierci ruespodziewanej. JeZeli tak, to moZe jednalc "wie
dziales", dzien wczesniej "wiedziales", tylko milczales? I Wy wszyscy 
"wiedzieliScie"? I nilct z Was rue powiedzial? Wi~c lcaZda smierc jest 
spodziewana, to maczy wszyscy b¢ziemy "wiedziee" w przeddzieri? 

A jeZeli rue, jeZeli mog~ jednalc umrzee ruespodzianie, to tyllco dlatego, 
Ze zye moglem nieograniczenie drugo. Jedynie dopuszczenie nieSmiertelno
Sci moZe nas obdarzye niespodziewan~ Smierci~. Ba, rowniei: ono jedynie 
moZe pozwolie narn w ogole dalej Zye. Bo jesli, obstaj~c przy niespodziewa
nej Smierci, przyjmiemy zalozenie 0 ograniczeniu naszego zycia, to - jalc 
widzielismy - umrzee musimy natychmiast. 

Gdyby jednalc oboj~tne nam bylo, jalc i kiedy umrzemy, to i talc 
pozostaje ten jeszcze problem: jalc moZliwe jest, ze oczywiste zalozenie 
o rueprzelcraczalnej czasowej granicy Zycia ludzkiego i zaloZenie 0 Smierci 
niespodziewanej prowadz~ do sprzecznoSci? Falct taki zdumiewa nas i nie
polcoi. Czujemy, Ze to cos niedobrego, Ze talc bye nie powinno. To jakis 
bl~ - myslimy - naleZy go wytropie i usun~. 

Dlaczego jednak jest tak, iZ w obliczu starcia logiki z zyciem slclonru 
jestesmy domagae si~ eliminacji tego starcia, co niejednolcrotnie oznacza 
eliminacj~ logiki alba elirninacj~ Zycia? Nalei:aloby wyjaSnie, dlaczego 
starcie takie "nie daje nam Zye". Bo przeciei: moZe bye ono czyms calkiem 
naturalnym, a dziwne jest to, Ze nas dziwi . Problemu, dlaczego tego 
rodzaju sprzecznosc nas m~zy i dlaczego staj~c wobec niej od razu chcemy 
j~ w y j as n i e, nie wyjaSruajmy, przynajmniej tu nie wyjasniajmy. PojdZmY 
natomiast t~ utart~ drog~ i sprobujmy przedstawionej sprzecznoSci si~ 
pozbye. 

To, co na tej drodze narzuca si~ narn jako pierwsze, to eliminacja 
zalozenia 0 ostatecznej granicy osobruczego Zycia. Bo jeZeli rue zaloi:ymy 
takiej granicy, to cale rozumowanie prowadZClce do sprzecznoSci traci swoj 
punkt zaczepienia i nie daje si~ przeprowadzie. Wi~c moZe bl~dzimy 
przyjmuj~c dla naszego Zycia takie ograniczenie? 

A moZe to jednak sarna idea Smierci niespodziewanej jest tym czyms, co 
prowadzi do sprzecznosci? Ale przeciez cz~to umieramy niespodziewanie. 
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Wi~c dlaczego logika wp~za nas przy tym zaloZeniu w sprzecznose? 
Dlaczego wymusza na naszym mysleniu rezygnacj~ z tego zalozenia? Wi~c 
moZe rzeczywiscie zawsze "wiedzieliscie", Wy wszyscy, a niespodziewanie 
bylo tylko naszym niespodziewaniem si~? To my tylko, zaskoczeni swiad
kowie Waszego naglego odejScia, "nie wiedzielismy". Ale i nasze nie
spodziewanie jest niemoZliwe, bo przeciez b~ziemy wiedzie6, Ze nie umrze
cie owego ostatniego dnia, bo wowczas nie bylaby to smiere niespodziewa
na. B~ziemy wiedziee tez, Ze nie umrzecie przedostatniego dnia, bo 
wowczas w przeddzien bysmy si~ tego juz spodziewali. I tak dalej, cale 
przedstawione wczeSniej rozumowanie daje si~ tu powtorzye. 

JeZeli wi~, z jednej strony, niezbicie napotykamy fenomen smierci 
niespodziewanej, ale, z drugiej strony, jej zalozenie prowadzi nas do 
sprzecznoSci, to moZe bl~d polega na samym jej zakladaniu wlasnie? Moze 
nie wolno bylo jej zakladae? Moze, rzeczywi§Cie, kazae nam spodziewae si~ 
czegos, co rna bye niespodziewane, jest juz str~ceniem nas w sprzecznose? 

JednakZe nadal trudno przychodzi nam zrezygnowac z ktoregos 
z owych dwu zalozen. Totd rozwi~aniem, ku ktoremu 19niemy najch~t
niej, jest pos~dzenie 0 zwykly bl~d w rozumowaniu. Znaleze go i pokazae! 
To nas uspokaja. Szukajmy wi~c. 

Poszukiwanie takie mogloby bye najbardziej przekonuj~ce, gdyby po
wiodlo si~ nam zgrabne sformalizowanie przeprowadzonego wyzej rozu
mowania. Poniewaz jednak tego rodzaju formalizacja nie wydaje si~ tu na 
miejscu, sprobujemy winny sposob moZliwie najprzejrzysciej wgl~dn~e 
w natur~ owego problematycznego toku rozumowego. Sprobujemy, mia
nowicie, przedstawie moZliwie najprostszy model, w kt6rym rozumowanie 
to b~zie moglo bardziej naocznie si~ spelnie. 

Przedstawmy wi~c sobie, iz swiat naszego zycia jest tak ulotny, iz nie 
sto lat wydaje si~ rozs~dnie oznaczon~ jego ostatecznil granic~, lecz 
zaledwie cztery dni. I przedstawmy sobie, iZ oto w drugirn dniu stajemy 
przed problemem zbadania, kiedy umrzemy. Zaidadajilc, iz umrzemy 
niespodziewanie, usitujemy rozwaZye, kiedy mogloby to nast~pie. Czy 
moglibysmy umrze6 w ostatnim, to jest w czwartym dniu? Nie, bowiem 
wowczas w przeddzien, u schylku dnia trzeciego juz wiedzielibysmy, ze to 
nazajutrz. Nie bylaby to wi~c smiere niespodziewana. JeZeli jednak niemoz
liwe jest umrzee niespodziewanie ostatniego, czwartego dnia, to wobec tego 
u schylku dnia drugiego, czyli dzisiaj, b~ziemy wiedziee juz, ze umrzee 
musimy dnia przedostatniego, tj. trzeciego, czyli jutro. Ale jezeli tak, to nie 
b~zie to przeciez smiere niespodziewana, a wr~z przeciwnie. J ezeli 
naprawd~ mamy umrze6 niespodziewanie, to musimy umrzee jeszcze dzisiaj 
(przy zalozeniu, Ze dnia pierwszego, czyli wczoraj, 0 tym nie wiedzielismy). 
JeZeli wi~c obstajemy przy naszych zalozeniach (granica i niespodziewa
nose), to nie pozostaje nam nic innego jak umrzee jeszcze dzis. Rozumowa
nie wydaje si~ bezbl~ne2, ale to rozumowanie nas usmierca. 

2 Jeieli jednak pozostal jeszcze ktos Die przekonany, to proponujemy przyklad bardzi~ 
oboj,tny. Oto jesteSiny studentami i na pierwszych zaj,ciach w miesi'lcu dowiadujemy si" ii: 
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Powroemy z tego uproszczonego modelu do pelni naszego Zycia. J ezeli 
teraz jui: rozurniem, iz wedle przyj~tych racjonainie zalozen i logicznie 
przeprowadzonego rozumowania mus~ umrzee jeszcze dzisiaj, ale jednak 
nie umieram, to nazajutrz przestaj~ "wierzye" w calll t~ logik~. Jcieli 
jednak pewnego dnia w koncu umieram, to rzeczywiscie moZe to bye 
smierc zupclnie niespodziewana, lecz b¢zie ona takll tylko diatego, Ze 
przestalem juz oWll logik~ traktowac powaZnie. Zatem spelnia si~ ona za 
cen~ miesienia jej obowillzywania. 

Jacek Filek 

Dopisek 
Autor przymaje, iz bezposrednio po napisaniu powyzszego tekstu nie 

byl wolny od niepokoju i w pewnym napi~u oczekiwal nadejscia nast~
nego dnia. 

JACEK FILEK, filozof, adiunkt Instytutu Filozofii UJ. Zajmuje si~ gl6wnie etykq, 
(prawda, wolnotc, odpowiedziaInosc) oraz mozofiq, wartosci. Publikowal m.in. 
w "Studiach Filozoficmych", "Etosie", ,,Archiwum Historii Filozofli i Mysli 
Spolecmej", "Logosie i Ethosie", "Znaku". Mieszka w Krakowie. 

w miesillcu tym czeka nas kolokwimn, ale kolokwium to rna bye niespadziewane, to zuaczy id4C 
na 7Jlj~cia nie moZemy wiodziee, Ze to wlaSnie dzisiaj . Zaczynamy myA1eC i ad razu spostrzegamy, 
it kolokwium takie nie maZe bye przeprowadzone lIB ostatnich zaj~ciach w miesillCU, wtedy 
bewiem idliC lIB uniwersytet z g6ry wiodzielibymny, Ze czeka nas kolokwimn. leBU tak, to maZe 
b¢7ie ana w trzecim tygadniu miesillCB, na przedostatnich 7Jlj~ciach? Nie. Bowiem lricdy wiemy 
jui., Ze nie maZe bye ana na ostatnich, idllC na przedostatnie, b¢7iemy wiedziee, it musi bye 
d7isiaj . Wi~c pozostajll jcdynie zaj~cia w przysztym tygadniu, ale jeBli tak, to jut wiemy. Zatem 
i w przyszlym tygodniu to niemoZliwe. A wi~ kolokwimn musi bye natychmiast. I gwoD naszej 
wiary w logik~ i w prawdom6wno~ naszych nauczycieli winniany si~ sami owego kolokwium 
domagae. 
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WACLAW HRYNIEWICZ OMI 


"POCIESZYC POCIESZYCIELA" 


Dzielo powszechnego pojednania wymaga, aby wszyscy skrzywdzeni 
potrafili i zP-chcieli wybaczyc swoim winowajcom. Wybacza nie tylko Bog. 
Trzeba, aby wybaczyla tak:ie pokrzywdzona ofiara zlej woli drugiego 
czlowieka. Czy pojednanie to dokonuje si~ kosztem sprawiedliwoSci? Czy 
nie jest tak, ze "milosierdzie odnosi triumf nad sl!dem" (Jk 2, 13)? Czy nie 
sprawdzajl! si~ wowczas slowa Jezusa: "Blogoslawieni milosiemi, albowiem 
oni milosierdzia dost:tpil!" (Mt 5, 7)? Co oznacza to dla samego Boga? 

W mrocznej sferze cierpienia niewinnych ludzi modlitwa nabiera szcze
golnego znaczenia. Bolesne wydarzenia XX wieku, czasy pogardy i prze
mocy, ucisku i przdladowania spowodowaly, Ze rowniez modlitwa chrzes
cijan znalazla nowl! tonacj~ i nowe wymiary. Cierpil!cy ludzie pytajl! rue 
tylko 0 sens wlasnego cierpienia. W ich modlitwie rozbrzmiewa gorl!ca 
i ufna prosba 0 zbawierue dla wszystkich, 0 ocalerue zaslepionych prze
sladowcow, ktorzy nie wiedzl!, co czynil!. 

Panie Boie, zmiluj sic: nad nami! 

Prosimy Cic:, Panie, za przesladowcOw. 

Odpusc im wszystko, Panie, bo s~ zaslepieni! 

Pol6i jedynie kres ich przesladowaniu 

I daj odpocznienie wycienczonym istotom.1 


W innej anonimowej modlitwie pochodZl!cej z Rosji lat 60. naszego 
wieku rozbrzmiewa zach~ta, aby posroo bolesnych doswiadczeri, ogoloce
nia, i upokorzenia dawaC nieustraszone swiadectwo chrzeScijariskiej wierze 

1 Teksty modlitw pocbodZl\ ze zbioru, Ictory wydal Micbel Evdokimov (syn Paula Ev
dokimova): La priere des ehret/em de Russie, Cbambray 1988, s. 121, 124, 126, 128. 
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i ufn osci , a w ten sposob "pocieszyc Pocieszyciela" swoim zdaniem si~ na 
Niego, swojil milosciil i swojil modlitwil 0 zbawienie wszystkich. 

Przebacz nam i blogoslaw nas wszystkich, lotrow i samarytan, dzieci, 
upadaj1!cych przy drodze, kaplan ow mijaj1!cych bez zatrzymania sit( - wszyst
kich naszych blizruch: oprawcow i ofiary, przeklinaj1!cych i tych, ktorzy S1! 
przeklinani, buntuj1!cych sit( przeciw Tobie oraz tych, ktorzy oddaj1! poklon 
Twojej rnilosci. Przyjrnij nas wszystldch do siebie, Ojcze swit(ty i sprawiedliwy. 

Nieoczekiwana fonnula modlitewna: "pocieszyc Pocieszyciela" (ute.sit' 
Utesitelja) rna sens znacznie gl~bszy, niz si~ moZe wydawac na pierwszy 
rzut oka. Kryje si~ w niej ta sarna gI~boka intuicja teologiczna, z ktoril 
spotkalismy si~ juz wczesniej: czlowiek moze wyzwolic radosc Boga, 
polozyc kres Jego cierpieniu, spelnic Jego oczekiwanie. 

Til samil tonacj~ odznacza si~ rowniez inna modlitwa wyrosla posrodku 
nieludzkiego cierpienia, pelna jednak wielkodusznosci i nadziei . ModlilCY 
si~ czlowiek wstawia si~ do Boga za przesladowcarni i przyzywa Jego 
milosierdzia, pomny na przyklad samego Chrystusa. 

Ty, ktory na krzy:hJ modliles sit( za tych, ktorzy Cit( ukrzyzowali, i ktory 
w ostatniej godzinie przyj~eS skrucht( lotra - nie pozwol, 0 Panie, zatracie sit( 
odstt(pcom, blumiercom i przeSladowcom Swit(tej wiary. Ale, jesli to mo:i:liwe, 
daj im takze radose poznania Ciebie, Boskiej Milosci i M~rosci i zakon
czenia dni w prawdziwej skrusze. W Tobie, 0 Paoie, pokladamy nasZ1! 
nadziejt(, nie zawstydz nas na wield. Bowiem Ty jestes naszym Obrolic1!, 
naSZ1! Pomoc~ i Zwycif(Stwem, ktore zwycit(zylo Swiat - Swiatiosci1! mocniej
sz1! nii: wszelkie swiatio, Radosci1! ponad wszelk1! radose, Nadziej~ ponad 
wszeJk~ nadziejt(, prawdziwyrn Zyciem i Zbawieniem wiecznym. Tobie wszys
cy oddajemy chwalt(, Bogu w Trojcy uwielbionemu ... 

Modlitwa ta przenikni~ta jest na wskros duchem Ewangelii. Z.e szcze
golnil silil dochodzil w niej do glosu wielkie idee Ewangelii Janowej 
o Chrystusie, jiwiatlosci swiata" (J 8, 12; 9, 5), 0 Jego ostatecznym 
zwyci~stwie (J 16, 33) i radosci poznania prawdziwego Boga (J 17, 3). 

Prawoslawny teolog Olivier Clement zwraca uwag~ na niezwyklosc tej 
postawy wspolczesnych chrzescijan wobec nieprzyjaciol i uwaza jil za sarno 
"serce prawoslawia". Przypomina, iz liczne przyklady konkretnych postaci 
znaleic moma w pismach Aleksandra Solzenicyna (zwlaszcza w Archipela
gu GULag) oraz Eugenii Ginzburg (Szal). Ta ostatnia opisuje zachowanie 
prostych kobiet, deportowanych z powodu wyznawania wiary do jednego 
z syberyjskich lagrow. Kiedy nadeszla Wielkanoc, wzbranialy si~ isc do 
pracy w Niedziel~ Zmartwychwstania. Byly gotowe odrobic t~ zaleglosc 
w nast~pnych dniach. Nie przyj~to ich propozycji. Za kar~ musialy stac 
boso w marznilcym blocie. Zacz~y spiewac piesni wielkanocne. Jedna 
z nich powiedziala do sprawcy ich cierpienia: "Cierpi~ i umieram z twojej 
r~ki, ale czyni~ to, abys byl zbawiony."2 Czyz nie jest to duch Chrys

2 O. Clement, La revo/te di! ['Esprit. Reperes pour /a situation spiriJUI!lIe d'aujourd'hui, Paris 
1979, s. 121. 
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tusowego Kazania na Gorze? "Milujcie waszyeh nieprzyjaciol i modlcie si~ 
za tyeb, ktorzy was przeSladuj~" (Mt 5, 44). Nauka ta si~ga samyeh 
poe~tkow ehrzeScijanstwa, a pozostaje wei~ nowa i niezwykia. 

Z przytoczonyeh wyzej swiadectw przebija zdumiewaj~ea intuieja wia
ry: dzi~k:i swej gotowoSci do pojednania skrzywdzeni i poni:ieni przy
czyniaj~ si~ w szezegolny sposob do wyzwolenia i spelnienia radosci Boga. 
Innymi slowy, to nie tylko Bog ocala i zbawia ludzi. TakZe ludzie mog~ 
miee swoj udzial w "wyzwoleniu" Boga od cierpienia, poehod~eego 
z wolnej woh stworzen. Bog cierpi z milosci, zatroskanej losem swoieh 
stworzen. Nadzieja na ocalenie wszystkieb jest nadziej~ samego Boga. Od 
ludzi zalei:y, w jakiej mierze zostanie ona spelniona. Nadzieja Boga 
powierzona zostala wolnosci czlowieka. Myli si~ ten, kto s~zi, iZ s~ to 
mysli blumiereze i niezgodne z wiar~ ehrzescijansk~. Nie s~ one wyrazem 
plytkiego sentymentaiizmu, leez znamieniem najbardziej odwai:nej, rzee 
moma granieznej, intuieji ludzkiego dueha - umystu i serea. 

Waclaw Hryniewicz OMl 

WACLAW HRYNIEWICZ OMI, Dr. 1936, profesor dr hab., kierownik katedry 
teoiogii prawoslav.nej w Instytucie Ekumenicznym KUL, zajmuje siC; teoiogill 
starorusk!l, chrzcicijar\.skll teologill paschalnll, soterioiogi!l i eschatoiogill prawo
slawn!l. Kierownik: dzialu Teologia inlerkonfesyjna w Encyklopedii KalOlickiej. Autor 
licznych ksi!lzek i artykul6w. 
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PROPOZYCJA PRAWDY 


• Jacek Salij OP, 	Dylematy naszych czasow, W drodze, Poznan 
1994, SS. 254 

1. KoSci61 zalozony przez Chrystusa istnieje dzi~ki Tradycji. Slowo 
"tradycja" pochodzi od lacinskiego tradere, lct6re znaczy "pozostawic 
w spusciinie", "przekazywac". W Kosciele przekazywana jest wiara. 
Wi~ze si~ to Seisle z - nalei~~ do podstawowych w pierwszych gminach 
chrzeScijariskich - zasadll czynienia uczniow. "Co uslyszald ode mnie za 
posrednictwem wielu swiadk6w, przekai zasluguj~cym na wiar~ ludziom, 
kt6rzy tei b~ll zdolni nauczac innych" (2 Tm 2, 2) - zach~cal sw. Pawel 
swego ukochanego ucznia Tymoteusza. Z podobnll troskll 0 wiemy prze
kaz prawd wiary pi sal do przyjaciela sw. Lukasz: "Wielu juz staralo si~ 
uloZyc opowiadanie 0 zdarzeniach, ktore si~ dokonaly posrod nas, tak jak 
nam je przekazali ci, lct6rzy od poczlltku byli naocznymi swiadkami 
i slugami slowa. Postanowilem wi~ i ja zbadac dokladnie wszystko cd 
pierwszych chwil i opisac ci po kolei, dostojny Teofilu, abys si~ mogl 
przekonac 0 calkowitej pewnosci nauk, ktorych ci udzielono" (Lk I, 1--4). 

Oba pOwyZsze cytaty dobrze ilustrujll formul~ mowill~, ze Kosciol 
katolicki za irodlo Objawienia przyjmuje - obok Pisma Swi~tego - Trady
cj~. Si~ga ona nauczania i czynow Jezusa z Nazaretu, lct6ry w dniu 
Wniebowstllpienia po raz ostatni zebral swych uczni6w, z1ecajllc im z kolei 
misj~ "czynienia uczniow ze wszystkich narodow" (por. Mt 28, 19). Stlld 
pochodzi tak iywy w Kosciele kuIt swi~tych Apostolow i M~czennik6w, 
Ojc6w i Doktor6w, czyli tych, kt6rzy przez swoje iycie, nauk~ i przekaz 
wiary "czynili uczniow", tworzllc zarazem Zywll Tradycj~ Kosciola. 

Jesli z tej perspelctywy spojrzec na tworczosc dominikanina ojca Jacka 
Salija - tlumacza i wydawcy sw. Tomasza z Akwinu Ewangelii Ojc6w 
Koscwla - to trzeba przyznac, Ze jest on katolickim teologiem tradycyjnym. 
Tam w ostatniej jego ksi~ce zatytulowanej Dylematy naszych czasow owa 
"tradycyjnosc" jest latwo dostrzegalna. Liczne cytaty z Pisma Swi~tego 
korespondujll tu z odniesieniami do pism Ojcow i Doktor6w KOSciola oraz 
wspolczesnego Magisterium, eksponujllc Zywy i dialogiczny charakter 
przekazu wiary w Kosciele. (Jeden z tekstow tej ksillili, na temat Eucharys
tii, zostal wr~z skomponowany jako "rozmowa" ~ sw. Tomaszem ....Ak
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winu.) Ojciec Salij patrzy na wsp6lczesnosc przez pryzmat wiary biblijnej, 
a zarazem wiary sw. Ignacego Antiochenskiego, sw. Augustyna, sw. 
Ireneusza, sw. Tomasza z Akwinu, sw. Teresy i wielu jeszcze innych jej 
swiadk6w. Jest to wiara Kosciota. 

2. Ksil!Zka, 0 ktorej tu pisz~, podobna jest pod pewnym wzg1~em do 
wielu innych, jakie powstaty po Vaticanum II. Ich wspolny mianownik 
wyraza tytut manej takze w Polsce ksi~iki Jean-Marie Auberta Jak zyc po 
chrzescijansku w XX wieku? Celem Soboru by to wyraienie wiary Kosciota 
w jvzyku zrozurnialym dla ludzi wsp6lczesnych (aggiornamento). St~d 
w dokumentach soborowych i towarzysz~cej Soborowi dyskusji dialog ze 
wspotczesnosci~ zast~pit nie tak jeszcze dawne jej odrzucenie. 

Dialog ow - oczywiScie, w pewnym uproszczeniu - moina podzielic na 
dwa nurty. Pierwszy charakteryzuje si~ bardzo daleko id~c~ akceptacj~ 
wspolczesnosci i zach~ca katolikow do moiliwie pelnego przystosowania 
si~ do niej, t~cznie z powain~ rewizj~ nauczania Kosciota i wydawanych na 
tej podstawie przez katolikow s~dow i ocen. W samej wspolczesnosci 
bowiem, kierunku jej rozwoju, moina odkryc kryterium (prawo) po
zwalaj~ce ocenic roine pog1~dy, opinie i przekonania - w tym rowniei tresc 
wiary Kosciota. 

Drugi nurt, nie odrzucaj~c wspotczesnosci i nie neguj~c jej osi~gni~, 
swiadomy jest jednak jej zasadniczej "nieusprawiedliwialnosci" w oparciu 
jedynie 0 jej wtasn~ logik~. Czasy wsp6tczesne s~ tak sarno dobre (lub zte) 
jak kaide inne. Stara si~ wi~ patrzec na ni~ przez pryzmat wiary KoSciota, 
w ktorej widzi kryterium oceny wsp6tczesnosci: "Czy nie wiecie, Ze swi¢ 
b¢~ s~ziami tego swiata?" (1 Kor 6, 2). Postawa ta wyrasta z przekona
nia, Ze tresc wiary chrzescijanskiej jest w swej istocie transcendentna wobec 
dziejow cztowieka i w kaidej epoce zdolna do ich oceny.1 

W dialogu kaida z jego stron formutuje i przedstawia wtasn~ propozy
cj~. Coi jednak mialoby chrzeScijanstwo do zaproponowania wspotczesnos
ci, gdyby sprowadzalo si~ do jej akceptacji, co najwYZej dodaj'lC do niej nieco 
"duchowej kosmetyki"? Pewien rodzaj napi¢a powinien nieustannie to
warzyszyc chrzeScijanom; ich zadaniem w swiecie nie jest ani jego "od
rzucenie", ani tei "akceptacja". Na pewno zas miesci si~ w nim dialog, 
kt6ry zanika wowczas, kiedy w swietle wtasnej wiary nie potrafi~ oni 
wysun~c dobrze uzasadnionej i adekwatnej propozycji. 

3. Ojciec Jacek Salij tak~ propozycj~ stara si~ przedstawic. Pragn~ 
zwrocic uwag~ Czytelnika na kilkajej punkt6w, poczynaj~c od propozycji 
pod adresem samych chrzescijan - czlonkow KoSciota. "Powiedzcie mi wy, 
kt6rzy tylko w dni swi~tecme przychodzicie do kosciota: Czy pozostate dni 
nie s~ swi~tami? Czyz nie s~ dniami Pana?" Nie jest to pytanie do 

1 Szerzej i1a temat tych dw6ch wizji stosunlru chrze.!cijanstwa do wsp6lczesnoSci (i w og61e 
driej6w) por. cp. R. Buttiglione, Sqd nad wsp61czesnq historiq, "Ethos", 3 (1990), or 1/2 (9/10), 
s. 190-204. 
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wspolczesnych "niedzielnych katolikow"; o. Salij - zgodnie ze swym 
"tradycyjnym" nastawieniem - jedynie je przypomina w slad za staroiyt
nym Orygenesem (s. 39). Ta odwieczna bol,!czka (niezgodnose wiary 
odswiytnej z wiar,! dnia codziennego) dzis wyrai:a siy mi¢zy innymi 
w konsumenckim stosunku do KOSciola, w traktowaniu go jako jeszcze 
jednego punktu uslugowego. "Rozpowszechnia siy wiyc stosunek do Kos
ciola na sposob klienta korzystaj,!cego z uslug. Klient jest zawsze wobec 
instytucji, z uslug ktorej korzysta, kims z zewn'!trz, nawet jeSli uslugi go 
calkowicie zadowalaj,! i korzysta z nich stale. Klient jednak praktycznie 
nigdy nie czuje siy naprawdy odpowiedzialny za instytucjy, w lctorej jest 
obslugiwany. Postaw'! wlasciw,! klienta jest raczej stala gotowose do 
os,!dzania, chwalenia lub krytykowania, poziomu uslug.leSli poziom uslug 
go nie zadowala, klient po prostu przestaje z nich korzystac" (s. 154-155). 
Konsumizm nie musi oznaczac prymitywnego materializmu. Moma tei: 
"konsumowae" - i to gorliwiel - dobra duchowe oferowane przez przed
stawicieli Kosciola. 0 ile - przed czym przestrzega o. Salij - "zwykli" 
wierni powinni siy wystrzegae postawy klienta wobec swego KoSciola, to 
- dodajmy zaraz - zarowno ksiyia, jak i aktywnie zaangazowani swieccy 
musz'! (more jeszcze bardziej) wystrzegae siy postawy ekspedienta stoj,!ce
go po drugiej stronie lady. Oynamiky Kosciola-wspolnoty, Kosciola
-Mistycznego Ciala Chrystusa tworzy siy nie poprzez "zaliczanie" nabo
i:enstw, rekolekcji i imprez (w roli "klienta" lub "ekspedienta"), ale przez 
osobist'! modlitwy, nawrocenie i odnowy wiary; jedna jedyna modlitwa 
posrod nocy wystarczyla, aby Pawel z Tarsu, calkowicie zmieniaj,!c swe 
dotychczasowe plany, opuscil Azjy Mniejsz,! i przeprawiwszy siy przez 
morze zacz'!l- poczynaj,!c od Macedonii - glosie Ewangeliy Europie (por. 
Oz 16, 6--1O)! Bye more zacisze wlasnej izby jest dla wierz,!cego najwai:niej
szym pomieszczeniem Kosciola. Zapewne tei: dlatego o. Salij pierwsz,! 
z trzech cZySci swej ksi'!zki, zatytulowan,! Nasza wiara, poswiycil przypom
nieniu spraw podstawowych: wiara, modlitwa, grzech, sakramenty ... 00
piero z tej perspelctywy moma zastanawiae siy nad skutecznosci,! misji 
ewangelizacyjnej Kosciola i jego dialogu ze wspolczesnym swiatem. 

4. lakkolwiek o. Salij chytnie czerpie z Tradycji, to interesuj,! go przede 
wszystkim "nasze czasy"l. Obfituj,! one w "dylematy moralne", ktore ... 
wcale dylematami moralnymi nie s'!. 

W naszych czasach szeroko uwierzono w istnienie takich dylematow, w Icto
rych czlowiek (Iub ludzka zbiorowosc) przymuszony jest jakoby do jakiegos 
moralnie zlego wyboru. Niegdys taki falszywy dylemat stanlll przed Kaj
faszem, ktory doszedl do wniosku, :i:e nale:i:y zamordowac Jezusa z Nazaretu, 
aby w ten spos6b ochronic naroo przed rzymskll inwazjl! (s. 102). 

Kajfasz nie dokonal wyboru miydzy jednym dobrem a drugim, z nim 
konkuruj,!cym. Wybral tak zwane mniejsze zlo. lego wybor nalei:al wyl'!cz

1 Tak tei: lAtytutowana jest druga c~ ksi"i.ki. 

http:ksi"i.ki
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nie do polityki, a w kaZdym razie byl "uwarunkowany politycznie". Ten 
rodzaj myslenia jest dzis bardzo rozpowszechniony. Dla wspolczesnego 
czlowieka, dla ktorego ludzkie dzieje to przede wszystkim dzieje polityczne, 
jest cz¥sto tragiczn~ oczywistosci~, ze "lepiej, gdy jeden czlowiek urnrze za 
narod, niz ieby zgin~ caly naroo" (por. J 11, 50). I wci~ jeszcze nie jest 
wystarczaj~cym argumentern dla jego blimich to, ie ten jeden jest czlowie
kiem, czego wyrnown~ ilustracj¥ stanowi stosunek wspolczesnych spole
czenstw i ich politycznych reprezentacji do czlowieka nie narodzonego. 
Zdumiewaj~, jak bardzo nasze liberaine, indywiduaiistyczne spoleczen
stwa s~ w gruncie rzeczy przesi~kni¥te mentalnosci~ kolektywistyczn~1 

To jednak jeszcze nie wszystko: "Typowy dla ludzi wspolczesnych 
dylemat morainy to koniecznosc wyboru mi¢zy czynieniem zla a do
znaniem zla, mi¢zy czynieniem zla moralnego a doznaniem zla fizycznego, 
a w kaZdym razie przedmorainego" (s. 103). S~Z¥, ie tym zdaniem o. Salij 
oddal istot¥ wsp6lczesnego kryzysu moralnoSci: "roztrwoniliSmY tradycyj
n~ europejsk~ wiedZ¥ 0 tyro, ze zlo doznawane - takie lub inne klopoty lub 
cierpienia, a nawet Smiere - nie jest zlern bezwzgl¢nym i chociai: powinnis
my ze wszystkich sil mu si¥ przeciwstawiae, nie wolno nam placie kaZdej 
ceny za to, ieby go unikn~e" (s. 103). Nie wiemy czegos, co wiedziala 
dobrze Antygona: "niespebtienie powinnoSci wobec zmarlego brata bylo 
dla niej niegodziwosci~ nieporownywain~ z jakimkolwiek zlem, ktorego 
mogla doznae" (tame). 

5. "Zacisze wlasnej izby" jest dla chrzescijanina najwainiejszym pomiesz
czeniem w KoSciele. Nie znaczy to jednak, by mial on unikae miejsc 
publicznych. Przeciwnie, przywolany wczeSniej przyklad z Dziejow Apos
tolskich pokazuje nam dobitnie, ie samotna modlitwa sw. Pawla i jego 
obecnosc na placach wielu miast (przypomnijmy sobie mow¥ na Areopagu 
w Atenach; por. Dz 17, 16-33) s~ sciSle ze sob~ zwi~zane. Zycie chrzeS
cijanina nie jest jego "spraw~ prywatn~", zyje on - w najgl¥bszym tego 
slowa znaczeniu - pro publico bono. Czy jednak chrzeScijanie publicznie 
wyznaj~cy i glo~y sw~ wiaf¥ oraz domagaj~cy si¥, by prawo stanowione, 
instytucje i uczestnicy iycia publicznego respektowali pewne normy, ktore 
- jak wierz~ - dalludziom sam Bog, nie ~aj~ czegos, czego demokratycz
ne pans two prawa spemie nie moie? Wszak Parlstwo jest dla wszystkich, 
taue dla ateistow. 

Ojci.ec Salij porusza tu kilka wamych spraw dotyc~cych stosunku 
chrzeScijanstwa do wspolczesnych demokracji. Pierwsza jego teza brzmi: 
chrzeScijanstwo jest wewn¥trznie niezdolne do teokracji. Jei:eli w dziejach 
mieliSmY przypadki zap¢ow chrzeScijan do budowania panstwa teokratycz
nego, bylo to raczej przeciwne temu, co glosi chrzescijaristwo, nie stanowilo 
zas wyci~gni¥ci.a zen spoleczno-politycznych konkluzji.l Owszem, chrzeS
cijanie wied~, ze "wszelka wladza pochodzi od Boga" (Rz 13, 1) i st~ 

1 Por. esej Teokratycme r09zczenla wspOlczesnej demokracjiJ (s. 105-122). 
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"Boga nalei:y sruchae wi~cej niz ludzi" (Dz 4, 19). Jednaki:e oba pOwyZsze 
wskazania nalezy czytaC w swietle dwoch nast~pnych, rozroi:niajOlcych 
sfery Zycia spolecznego: "Oddajcie co cesarskiego cesarzowi, a co Bozego 
Bogu" (Mt 22, 21) oraz "Krolestwo moje nie jest z tego swiata" (J 18, 36). 
Tu rna swoje zrOdlo "charakterystyczne dla cywi1izacji zachodniej roz
dzie1enie wladzy patistwowej i wladzy religijnej" (s. 108). 0 ile "wiara 
chrzeScijatiska nie glosi zadnych specyficznych programow na temat ustro
ju patistwa, ograniczajOlC si~ do przypominania ogolnych zasad dotyczOl
cych sprawiedliwosci spolecznej, poszanowania godnosci osoby ludzkiej 
oraz respektowania prawa moralnego" (tami:e), to jednak wnosi ona do 
Zycia pUblicznego przekonanie, Ze czlowiek, choe nie bez trudu, zdolny jest 
do poznania prawdy i oddawania jej sprawiedliwosci. Jest to przekonanie 
fundamentalne dla dialogu w Zyciu publicznym i politycznym. Jezeli 
bowiem prawdy nie rna bOldz nie jest ona rozpoznawalna, to jakiz sens 
moZe posiadae jakakolwiek publiczna dyskusja na doniosle tematy, na 
przyklad debata w Zgromadzeniu Narodowym 0 aksjologicznych pod
stawach konstytucji panstwa? W takim przypadku mogOl bye jedynie 
formuJowane interesy poszczegolnych grup w spoleczeitstwie, a 0 tym, 
ktory z nich weimie gor~, zadecyduje uklad sil, wyrai:aj'lCY si~ w rezultacie 
glosowania. Na dobrOl spraw~ w takiej sytuacji nalezaloby w parlamencie 
zaniechae dyskusji poprzedzajOlcej procedu~ glosowania, a ograniczye si~ 
jedynie do tej ostatniej. 

Czlowiek jednak, jak na przyklad twierdzil w swej slynnej Ucieczce od 
wolnosci Erich Fromm, potrzebuje prawdy. Potrzebuje jej kridy osobiscie 
dla podstawowej orientacji Zyciowej (widae to najlepiej na przyk!adzie 
dzieci), ale potrzebuje jej talcie w i:yciu spolecznym. Trudnosc w tym 
miejscu polega na tym, Ze zyjemy w czasach, ktore bOldz to pod wplywem 
kultury pozytywistycznej, bOldz w obawie przed zagroZeniem totalitamym 
niech~tne SOl pogiOldom eksponujOlcym rol~ prawdy w Zyciu spolecznym 
i politycznym: "Dzis zwyklo si~ twierdzie, ze filozofiOl i postawOl od
powiadaj'lCl! demokratycznym fonnom polityki SOl agnostycyzm i sceptycz
ny relatywizm, ci zas, ktorzy Zywiol przekonanie, Ze znajOl prawd~, i zdecy
dowanie za niOl idOl, nie SOl, z demokratycznego punktu widzenia, godni 
zaufania" (Centesimus annus, fir 46). Zdaniem o. Salija waZnol rol~ w tej 
ambiwalentnej postawie czlowieka wspolczesnego wobec prawdy odgrywa 
poj~e mitu. Mit to pewien umowny, symboliczny sposob opisania i-co 
wamiejsze - wyjaSnienia swiata i rniejsca czlowieka w nim. Mit, mitologia 
mowi nam 0 istotnych prawdach dotYCZllcych kondycji czlowieka, jego 
losu i przeznaczenia. Mit to - uZywaj'lC sformulowania Tomasza Manna 
- "pi~kna rozmowa", odworujOlca si~ do symbolicznych dziejow czlowieka 
czy jakiejs wspolnoty ludzkiej, wskazuj'lCa na to, co niewidzialne. Jednalcie 
nie jest on tym samym co prawda, nie obowiOlZuje tak jak prawda. StOld tez 
"immanentnOl cechOl mentalnoSci mitologicznej jest pluralizm. Zadna z roz
nych wersji mitu ani z jego przeciwstawnych interpretacji nie moZe bye 
umana za lepszOl od pozosta!ych" (s. 49). 
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Na tej podstawie o. Salij rozroinia dwa rodzaje pluralinnu. "Pluralizm 
charakterystyczny dla mentalnoSci. posluguj<lCCj si~ mitami zbudowany jest 
na przeswiadczeniu, Ze prawdy ostatecznej Moina szukac jedynie po 
omacku i nigdy nie mOZemy mice pewnoSci, Ze to, co wydaje si~ nam 
prawd~ jest ni~ rzeczywiScie" (s. 49). ChrzeScijanstwo zas glosi, i:e Prawd~ 
Moina spotkac, i dlatego "rozpoznanie jakieS prawdy jako pochod74cej od 
Boga budzi w nas radosn~ aprobat~ dla tej prawdy oraz potrzeb~ bez
warunkowego do niej przylgni~cia" (s. 49). Prawd~ t~ chrzeSci.janie publicz
nie glosz~, proponuj~ - lecz nie mog~ jej narzucae. Moi:emy tu dodae: 
wewn~trzn~ cech~ prawdy jest to, ii; glosi si~ j~ "w por~ i nie w por~", 
nigdy jednak nie wolno jej narzucac. Sam Bog bowiem pozostaje "bezrad
ny" wobec wolnosci czlowieka. ChrzeSci.janstwo glosi: "Czlowieku, jesteS 
tylko wowczas wolny, gdy Zyjesz w prawdzie, prawd~ :laS, ktor~ poznajesz, 
moZesz autentycznie przyj~ jedynie aktem wolnej woli. Wybierz prawd~." 

6. W krajobraz wspolczesn 0 Sci, tam w naszym kraju, wpisany jest spor 
pomi¢zy tymi dwoma rodzajami pluralinnu. Z pewnoSci~ nie zakonczy 
si~ on rychlo (jeSli w ogole), lecz chrzeSci.janie s~ obowi~i do pod
trzymywania propozycji "w po~ i nie w po~". Jestem przekonany, i:e 
ksi~a Dylematy naszych czasow pomaga nam tu, w Polsce, propozycj~ t~ 
formulowac i podtrzymywac. 

Pewien prosty i powainie mysl~y czlowiek, wyrai:aj~ sw~ zdecydowa
nie pozytywn~ opini~ 0 wartosci przeczytanej przez niego ksilliki, chcial to 
uczynic w demokratyczny sposob. Stwierdzil wi~: ,,Jestem za tym, aby 
takie ksilliki czytac!" Oto:i, maj~c na uwadze ksillik~ ojca Jacka Salija i ja 
jestem za tym, aby takie ksilliki czyta6. 

Cezary Ritter 

CEZARY RITTER, ur. 1961, socjolog, sekretarz redakcji "Ethosu" i wsp6Jpracow
nik Instytutu Jana Pawla II w KUL. Publikowal w "Ethosie" i pismach specjalis
tycznych. 
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MYSLENIE WZYWIOLE METAFIZYKI 


• Wladyslaw Strozewski, 	 Istnienie i sens, Wydawnictwo Znak, 
seria Akademia, Krakow 1994 

Co si~ dzieje z metafizykll? Pytanie to postawila mi¢zy innymi sesja 
poswi~cona metafizyce, zorganizowana przez krakowskll PAT w 1992 
roku; jej materialy opublikowano w ostatnim zeszycie "Znaku-Idei" (nr 1). 
PoszukujllC odpowiedzi, moma znalezc wiele pokarmu w najnowszej 
ksilli:ce Wladyslawa Stroi:ewskiego Istnienie i sens, z ktorej jeden rozdzial: 
Metafizyka jako scientia divina byl wygloszony jako referat na wspo
mnianej sesji. Pytanie 0 metafizyk~ nie jest przez filozofow stawiane cz~to, 
zarowno w Polsce, jak i na Zachodzie: tu i tam, z roznych powodow, 
uwaza si~ je wielokrotnie za przeslldzone lub przebrzmiale, niewarte uwagi. 
Po lekturze ksillZlci Stroi:ewskiego tcudno w kaZdym razie miee jeszcze 
WlltpliwoSci co do wagi metafizycznych pytan i bogactwa problematyki, 
jakll te pytania za sobll poci~jll. 

Ksilli:ka Istnienie i sens jest nasycona bogactwem analiz i przemySlen, 
a przede wszystkim tym, co by moma nazwac ZywotnoScill myslenia "w i:y
wiole metafizyki", myslenia czerpillcego z samego jej wn~trza. Jest tak 
mi¢zy innymi dlatego, ze Wladyslaw Stroi:ewski jest myslicielem wspol
czesnym, samodzielnym i uwainym, choc gl~boko zakorzenionym w trady
cji, to znaczy w klasycznej metafizyce bytu. Konfrontacja tego zakorzenie· 
nia i pytan, jakie narzuca autorowi problematyka dialektyki, a takZe 
racjonalnoSci i filozofti jako takiej, daje interesujllce rezultaty. 

Dokonajmy najpierw przegllldu zawartoSci ksillZki. Skladajll si~ na nill 
trzy warstwy, odpowiadajllce trzem c~sciom ksillzki, choc warstwy te 
przeplatajll si~ na calej jej przestrzeni. Warstwa pierwsza - to analizy 
historyczno-filozoficzne; autor wykazuje tu wspanialy warsztat 
historyka fJ.J.ozofii, szczegolnie staroZytnej i sredniowiecznej. Rozpoczyna 
si~ ona Pytaniem 0 arcM, tekstem, moim zdaniem, niezwykle wainym, 
poniewaZ chwytajllCYffi jakby u &oola rodzenie si~ problematyki metafizycz
nej i jej zasadniczy projekt. Nastwujll Trzy koncepcje istnienia, ktore 
wprowadzajll wlaSciWll tonacj~, leitmotiv ksillili: spor koncepcji istnienia 
dialektycznej, heraklitejsko-heglowskiej, i koncepcji tomistycznej, SciSle 
metafizycznej (okazuje si~, i:e trzecia z nich, tozsamoSciowa koncepcja 
Parmenidesa, zostala w gcuncie rzeczy przej~ta przez dwie pozostale). 
W dalszym cill&U pojawia si~ wielka rozprawa 0 relacji Boga i swiata 
w mySli sw. Tomasza - chodzi tu 0 koncepcj~ i analiZ{: filozoficznll 
creationis ex nihilo a zarazem stwarzania w oparciu 0 idee w umysle 
BoZym, ktore otwierajll wielkll problematyk~ pactycypacji zarowno w po
rzlldku egzystencjalnym, jak esencjalnym. Stroi:ewski odkrywa tu przed 
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nami Zywe oblicze metafizyki sw. Tomasza i jej aspelcty malo znane czy 
niedocenione, uczy ~ filozofiy rozumiee. Nastwuj~ rozprawy doty~e 
dialektyki, szczeg6lnie dialektyki Kanta i Hegla, ale taki:e romych madeli 
historii dialektyki; ku1minuj~ one w "systematycznym" w gruncie rzeczy 
tekscie Byt i nic sq tym samym. CzySC historyczn~, zatytulowan~ Proby 
interpretacji, kOllCZY wnikliwa analiza metafizyki zawartej w poezji Les
miana. 

Warstwa drug a to analizy metafiIozoficzne, dotycz~ce reIacji 
mi¢zy fenomenoIogi~, ontoIogi~, metafizyk~ a dialektyk~. Stro:iewski 
adslania tu w gruncie rzeczy sam~ isto~ fiIozofowania, ktore rozpoczyna 
siy zawsze w oparciu 0 to, co dane, 0 szeroko pojyte fenomeny (w ktore 
wpisane jest wszak:ie ad razu jakieS doswiadczenie istnienia), by nastypnie 
to, co dane (a taki:e "danose jako tak~"), analizowae. Analiza ta na
kierowana na prawdy rzeczy domaga siy wolnosci padmiotu pytaj~go, 
jego zdolnosci zawieszenia naporu bezposrednioSci danych oraz wlasnych 
zalozen filozoficznych, ich prawomocnoSci - domaga siy filozoficznego 
krytycyzmu. Badaj~c zalo:ienia, wkraczamy ad razu w ich wielose i wzajem
ne zwi~, ktore konstytuuj~ ontologiy w rozumieniu Platona z SO]lSty, 
a tam w rozumieniu Romana Ingardena. Ale ruch filozofowania, jak 
pokazuje autor, nie mo:ie siy na ontologii zatrzymae: nie moma bowiem 
w poszukiwaniu prawdy utrzymae wszystkich altematywnych rozwi~ 
jednakowo o twartych , nie moma taki:e pozostawie poza obrybem roz
waZan faktu indywidualnego istnienia. Filozofia musi siy na cos zdecy
dowae, musi true budowae jakis system, ktory jednak powinien bye 
otwarty na inne wybory i inne zalozenia. Ale co dla Stro:iewskiego 
kluczowe to otwieranie siy filozofii na wymiar istnienia, ktory wszaki:e 
powinno siy wl~zye w obryb rozwaZan filozoficznych dopiero po przejsciu 
jakby przez proby ontologii, a wiyc badania spojnosci moZliwych struktur, 
juZ na glybszym, wlaSnie metafizycznym etapie henneneutyki rzeczywistosci. 
W ten sposob sam ruch filozofowania jawi siy Stro:iewskiemu jako dialek
tyczny: ad danych faktycznyc:h i faktycznego istnienia do badania idei, ktore 
faktycznosc zawiesza, st~ wreszcie do decyzji metafizycznej, ktora na 
powrot zanurza siy w Zywiol istnienia (poczynaj~c ad istnienia wlasnej 
swiadomosci, najbliZszego i epistemologicznie najpewniejszego), pytaj~ 
zarazem 0 jego ostateczne racje. 

Analizy samej metafizyki s~ w ksi~Zce badaj najistotniejsze i najbogat
sze. Nie sposob ic:h tu streszczae, stanowi~ natomiast swoiste "wyznanie 
wiary filozofa", 0 ktorym wspomny jeszcze za moment. 

Wreszcie trzecia wars twa, z pewnosci~ najbardziej waZka - to s y s 
tematyczne rozwazania nad zasadniczym pyt a niem me
tafizyki: dlaczegojest raczej cos niz nic?- pytaniem,ktoreza 
jednym zamachem wprowadza pojycia bycia 0 r a z nicoSci, a zarazem 
- w domysle - "racji dostatecznej", bez ktorej nie byloby metafizyki i jej 
specyficznej racjonalnoSci. W tej cz~ci ksi~ki zostaly zamieszczone dru
kowane juz dawno fundamentalne analizy pojycia negacji i nicoSci oraz 
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rownie zasadnicze rozwaZania 0 racjonalnosci. Tekst 0 racjonalnosci 
wydaje mi si~ Iduczowy, ukazuje bowiem moZliwosc dialektyki - znow 
dialektyki - rozumu innej nii: heglowska: tym, co StroZewski nazywa 
metaracjonalizmem, jest wzniesienie si~ rozumu ponad ograniczenia rac
jonalizmu poprzez dostrzeZenie sfery tajemnicy i innych nii: Scisle racjonal
ne sposobow poznawania. W ten sposob otwiera si~ droga ku zamykajll,
cym ksill:i:k~ analizom poj~a sensu, a tatie symbolu, bowiem, jak pisze 
autor: "sens to cos wi~j nii: przedmiot racjonalnego poznania zwill,Zanego 
z ratio. intel/eetus. nous. Racjonalnosc jest tylko jednym z jej przejawow." 
Ponadracjonalny symbol niesie w sobie tatie gl~boki sens. 

Ten pobiemy przeglll,d problematyki ksill,Zki Wladyslawa StroZew
skiego pokazuje nie tylko jej bogactwo, ale przede wszystkim wag~ poru
szanych w niej zagadnien. Chcialbym wskazae na dwa obszary, ktorych 
analizy wydajll, mi si~ szczegolnie cenne. Filtr recenzenta jest z koniecznoSci 
subiektywny - kto inny wylowilby zapewne inny zestaw zagadnien. 

I) Zasadnicze wydaje mi si~ zagadnienie racjonalnosci. Tekst Raejona
lizm i metaracjonalizm konstruuje swoistll, dialektyk~ rozumu: zarysowuje 
najpierw model racjonalizmu (ale model tyIko w sensie wydobycia cech 
istotnych racjonalizmu w jego romych postaciach i przypisania go pew
nemu "przedmiotowi intencjonalnemu" nazwanemu wlasnie racjonaliz
mem - jednak nie w sensie kreowania sztucznego tworu teoretycznego!), 
nast~pnie odslania jego ograniczenia i niebezpieczenstwa, by wreszcie 
pokazae, Ze i w jaki spos6b istnieje moZliwosc przyswojenie przez rozum 
swoich wlasnych ograniczen i jego wzniesienia si~ poniekll,d ponad samego 
siebie bez niweczenia tych ograniczen jako takich i bez dokonywania ich 
sztucznej racjonalizacji. Wyliczajll,c te ograniczenia racjonalizmu, StroZew
ski wskazuje rni¢zy innymi na to, co w rzeczywistosci do konca zra
cjonalizowae si~ nie da: sarno istnienie i jednostkowosc czegos, pozara
cjonalne czynniki w czlowieku (np. podswiadomose), natchnienie w sztuce, 
wreszcie i przede wszystkim - otaczajll,Cll: rzeczy tajemni~. Otoi: "metara
cjonalizm" zdolny jest do zgody na te ograniczenia i niezaprzestania mimo 
to pracy r 0 z u m i e n i a: rozumienie to tei: dzialalnose rozumna, choe nie 
w Scislym sensie racjonalna. Jest to moZliwe, mowi StroZewski, poniewaZ 
u podstaw zarowno rozumienia jak racjonalnego mySlenia jest logos, ktorego 
kore1atem jest cos od rozumu (w wlj,Skim znaczeniu) gl~bszego: sens. 

Ta dialektyka rozumnosci wydaje mi si~ bardzo istotna, zarysowuje 
bowiem projekt zlotego srodka mi¢zy ciasnym neopozytywistycznym, 
niezwykle czasem agresywnym i nietolerancyjnym racjonalizmem a nie 
poddajll,Cll: si~ kontroli, bliZszll, poetyzowaniu nii: racjonalnemu dyskursowi 
ftlozofill,. Chodzi 0 to, Ze naprawd~ rozumna ftlozofia musi bye otwarta na 
roi:ne logosy, rome wartosci, a takZe na to, co - przynajmniej jako 
moZliwosc - racjonalny dyskurs calkowicie przekracza, a mimo to nie tylko 
nie jest sensu pozbawiona, ale moZe bye "bardziej sensowna" nii: wszystko 
inne. StroZewski wspomina przy tej oka~i 0 szczegolnym logosie dobra 
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- i nasuwa si~ mysl , Ze 0 ile "metaracjonalizm" uczynimy od razu nie tyle 
punktem dojScia, co punktem wyjscia koncepcji filozofli, to moma od razu 
pomyslee wielose metafizyk, w ktorych pierwszoplanowlt rol~ b~dlt od
grywaly rome "idee kierownicze", nie tylko, na przyldad, byt (choe 
w porZl!dku fIlozofowania prawda musi bye, jak si~ wydaje, zawsze 
wartoscilt naczelnlt). Kluczowe wydaje mi si~ tutaj jeszcze jedno pytanie: 
o fJlozofi~ otwartlt nie tylko na tajemni~ religijnlt, ale taue na logos 
religijny w sensie scislym, to znaczy na teologi~. Jdli bowiem filozofia rna 
prawo w pewnym zakresie korzystae z dorobku romych "nauk szczegolo
wych", nie widae powodu, dla ktorego nie mialaby korzystae tam 
z osiltgni~ teologii. Radykalna romica uwidoczni si~ dopiero wtedy, gdy 
dogmatycznie przyjmiemy koncepcj~ nie tyle absolutnie autonomicznego 
rozumu (jak w racjonalizmie), co absolutnie autonornicznego czlo
wieka (jak w mysli nowozytnej, ale z silnymi korzeniarni w calym 
europejskim racjonalizmie). W zalemosci jednak od odpowiedzi na to 
pytanie, do fIlozofii zaliczy si~ bltdz nie takich myslicieli, jak sw. Augustyn, 
Pascal, Leibniz, Kierkegaard, Szestow, Blondel, Jean-Luc Marion i wielu 
innych. 

Granice racjonalizmu uwidaczniajlt si~ u Strozewskiego takze w sarnej 
koncepcji metafizyki, mianowicie w rozroinieniu na metafizyk~ A i metafi
zyk~ B. "Metafizyka A jest uwarunkowana czasowo, zmienia si~ wraz ze 
zmianlt podstawowych przeswiadczen epoki, moZe stracie swoj obowil!ZU
jltcy charakter .. . " itd . Metafizyka B "buduje si~ jako pewnego rodzaju 
nauka idealna, dociekajltca i ukazujltca, dlaczego takie a nie inne koncepcje 
metafizyki A zostajlt odrzucone .. . " itd. A jednak "Idelt przewodnilt metafi
zyki jest zawsze badanie metafizyk A pod klttem ich »bycia projektem«, 
a wi~ jako w szczegolny sposob pie r w s z y c h wobec wsze1kich moz
liwych wynikajltcych z niej i podbudowanych przez nilt konsekwencji ." 
Metafizyka B "zachowuje w pami~ci" roine projekty metafizyki, a takze je 
wartosciuje, ale zawsze odnosi si~ do tego, czego nie da si~ do konca 
zracjonalizowae. Jest to waina konstatacja, ktora wszaue nasuwa nieu
chronnie pytanie 0 granice racjonalnosci jui: nie tylko metafizyki A, ale 
taue metafizyki B. Inaczej mowil!C, chociaz "szczegolna ahistorycznosc 
metafizyki wlltczona jest w jej natur~, jako nauki poszukujltcej absolutu", 
to jednak takZe owa "metametafizyka" wzgl¢em roinych projektow 
metafizycznych jest sarna nieuchronnie uwarunkowana historycznie. W ow
czas kluczowa wydaje si~ przede wszystkim krytyczna trzeZwose wzgl¢em 
wlasnych, taue naukowych, zalozen - wzorowym przyldadem takiej 
trzeZwosci jest poZna filozofia zarowno Husseria, jak Wittgensteina. Tylko 
czy wlaSnie metafizyka jest do takiej trzeZwosci zdolna, czy nie obciltza jej 
za bardzo to, co Heidegger okrdlil jako "ontoteologiczny" projekt metafi
zyki: poszukiwanie ostatecznej i absolutnej arche rzeczy? Jedna tylko 
postaC metafizyki wydaje mi si~ naprawd~ zdolna do takiego sarnokrytycyz
mu: teologia negatywna. Problem polega na sensie tej negatywnosci : czy 
przeksztalca si~ ona w nasyconlt sceptycyzmem "czystlt pytajnose" (jak 
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u Weischedel a) , cry tez przesladuje jet, by tak rzee, jakid doswiadczenie 
Absolutu, bez ktorego metafizyka jest ehyba niemoiliwa? 

2) Drugim zagadnieniem, ktore wydaje rni si~ wcietz niezwykle wai;ne, 
jest zwietzek fenomenologii, metafizyki i dialektyki. Strozewski rozwaZa go 
przede wszystkim na dwoeh planaeh. Jeden z nieh to cos, co moma by 
nazwac meta-planem, a co uwidocznia si~ szczegolnie w rozwaZaniach 
metafilozofieznyeh. Zarowno w rozdziale 0 metaracjonalizrnie, jak w roz
waZaniaeh poswi~nyeh relaejom mi¢zy fenomenologiet, ontologiet a dia
lektyket, ta ostatnia rysuje si~ jako w gruncie rzeczy tozsarna z sarnym 
ruehem filozofowania. W rozdziale 0 fenomenologii i dialektyce dialektycz
nose to, opisane jui: przeze mnie wczesniej , przechodzenie od tego, co dane, 
do fenomenologicznie analizowanej "danoSci", poprzez ruch ftlozofujetcej 
wolnoSci do wyboru ktorejs z "idei kierownicryeh" jako hermeneutyeznyeh 
klucry do rzeczywistoSci. Z kolei analiza w y b 0 r u ktoregos z kluczy 
prowadzi do wniosku, i:e krajobraz filozofiezny jest bogatszy niz ten, ktory 
pod moim kluczem zamykarn - jest on dialektycznie otoezony przez klucze 
inne i inne krajobrazy i domaga si~ od systemu ftlozofieznego 0 twa r t 0 s 
ei. Dialektyka jest tu nazwet na "doswiadezenie integralne", w ktore 
wpi san a jest wolnose i bynajmniej nie sceptyezny, a raezej dialogiczny ethos 
zapytywania i wlaSnie otwartoSci. Taka wizja filozofowania wydaje rni si~ 
bardzo waina a dialektyeznose czytelna, pod warunkiem naturalnie, i:e nie 
poszukuje si~, na co Stroi:ewski zwraca uwag~, "przedwezesnych totaliza
eji", jak to okreSlil Paul Ricoeur. Rozdzial Ontologia. metafrzyka . dia1ek
tyka rysuje proces dialektyczny inaczej: od analizy ontologii w rozumieniu 
Husserla i Ingardena, ktora pomija fakt jako taki, poprzez ukazanie jej 
ograniezen dotyeZ'teych niezdolnoSci do analizy istnienia i faktycznosci 
-do metafizyki, ktora ~ faktyeznosc wlctCzajllc dotyka na powrot pomini~
tego w ontologii konkretu, by doswiadcryc tu dziwnoSci i kruchosci 
indywidualnego istnienia. W tej perspektywie metafizyka sarna jawi si~ 
jako swoista dialektyka, alba raczej jako etap inaczej uj~tego dialektycz
nego procesu filozofowania, ktory wszaki:e rownie:i musi pozostac otwarty 
na dalsze pytania. Czy zarysowana tu perspektywa nie jest sarna zbyt 
"teoretyczna" i w pewnym sensie "historyczna", czy ma przed sobll 
perspektywy badawcze? - oto pytania, jakie moma tu sobie postawie. 

Warunkiem wszaki:e moZliwoSci tak rozumianej dialektyki jest, wedlug 
Stro:iewskiego, relacja bytu i nicosci . To fundarnentalne zagadnienie ni
gdzie moi:e w ftlozofii wsp61ezesnej nie znajduje tak inteosywnego przypo
mnienia, jak u Stroi:ewskiego: analizy "trzech koncepcji istnienia", negacji, 
"tozsarnoSci bytu i nicoSci", wprowadzajet nas na powrot w problematyk~, 
ktora po Heideggerze mogla wydawae si\? na zawsze nieaktualna. I tu 
spotykarny opozyej~, ktorej nie da si~ przezwyci~Zye. Z jednej strony, 
"roZnica rni¢zy bytem a nie-bytem na gruncie metafizyki jest bez porow
nania bardziej radykalna niz roZnica rni¢zy moZliwoScill a niemoZliwoScill 
na terenie ontologii." Z drugiej strony - dla mysli dialektycznej "byt i nie 
Sll tym sarnym", a w kaZdym razie Set one wzgl¢etp. siebie komplementar
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ne: to, co u Pannenidesa zostalo z bytu wykluczone, u RegIa powraca jako 
tozsame ("dialektycznie") z tym, z czego bylo wykluczone, po to, by 
naruszyc statycmosc tamtej opozycji. Wydaje mi si~, iZ istota sprawy leZy 
nie w przyj~u komplementamosci bytu i nicosci w naszym zrniennym 
i skOllczonyrn swiecie - jej stwierdzenie jest w gruncie rzeczy banalem. 
Pol ega raczej oa wprowadzeniu jej w serce tego, co absolutne: Boga, 
najwyzszych wartoSci. Zacytowawszy dlugi wywoo Paula Tillicha pisze 
StroZewski: "oawet Bog oie jest wolny od swoistej dialektyki bytu i nieby
tu; wymaga tego zarowno jego »Zycie«, jak - w szczegolnoSci - jego Zycie 
w Trojcy". Moja w~tpliwosc polega na tym: 10 czy d i a log i c z n e relacje 
w Bogu i mi¢zy ludZmi dadz~ si~ przeloZyc na dialektyczne relacje 
bytu i nicoSci, mimo to, Ze "spekulatywny Wielki Pi~tek" rna swoj~ 
aoalogi~ w historycznym Wielkim Pi~tku? 20 czy plodnosc dialektyki oie 
polega raczej, jak u Platona, na zrozumieoiu komplementamosci "tego 
samego" i "ionego", ani e komplementamosci bytu i nicosci? Z jednej 
bowiem strony, jest cos w opozycji bytu i nicosci, co powoduje, Ze jest ona 
- tak jak chce metafizyka - nieredukowalna, tak jak opozycja dobra i zla. 
Z drugiej strony, relacje mi¢zyosobowej milosci wprowadzaj~ inn y 
wymi ar, ktory alba w ogole nie da si~ przeloZyc oa kategorie ootologicz
ne, alba "rozbija", jak w filozofri Levinasa, tOZsamosc i jednosc bytow~ na 
calkiem pierwotn~ relacj~ ku innemu; lecz tutaj metafizyka dobra wydaje 
mi si~ bardziej adekwatnym narz¢ziem niz metafizyka bytu. Nasuwa si~ 
tei; oieodparcie mysl, Ze dialektyka rozumiaoa jako "integraIne doswiad
czenie" zawiera jako sw6j mom e n t opozycj~ bytu i nicosci, w lonie 
metafizyki, ale Ze w calosci jest odniesieniem tego samego i innego i Ze to 
wlaSnie staoowi 0 jej otwartosci. 

Wymienilem dwa sposroo zagadnien, ktore porusza ksi~a Wlady
slawa StroZewskiego; jest ich oczywiscie znacznie wi~ej, jak chociai:by 
kluczowe zagadnienie sensu, pojawiaj~ce si~ w ostatniej cz~sci. Na czym 
polega wielka wartosc lstnienia i sensu? Wymieoilbym - mow subiektywnie 
- trzy momenty. 

1) Przywraca wiar~ w moZliwosc i aktualnosc rzetelnych ftlozoficznych 
aoaliz nie zwazaj~cych na filozoficme mody, na pewien rodzaj szantai:u 
historii, ktory od dluZszego czasu przesladuje Europ~. Przywraca wiar~ 
w wartosc rozumu, zachwian~ przez mistrz6w podejrzen a miweczon~ 
wlaSciwie w postmodemizrnie. Szczegoloie pod tym wzgI¢em istotne s~ 
rozwaZania 0 racjonalizmie i metaracjonalizmie. W ten sposob StroZewski 
oa swoim - a dodajmy: najbardziej zasadniczyrn - odcinku przyczynia si~ 
do utrwalenia podstawowych wartosci kultury europejskiej. 

2) Stro:iewski - jak nikt w Polsce, a i malo kto poza jej granicami 
- pokazuje istot~ i problematyk~ klasycznej filozofri bytu oraz ozywia mysl 
sw. Tomasza z Akwinu: pokazuje, jak wyrasta ona z doswiadczeoia i jak 
odpowiada na rzeczywiste pytaoia, wylaniaj~ce si~ z niektorych aspektow 
tego doswiadczenia. lednoczdnie poprzez zderzenie metafizyki z dialek
tyk~ - poprzez ow~ niepokoj~C4 komplementamosc bytu i nicoSci, a jesz
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cze bardziej "tego samego" i "roinego" - autor konstruuje metafizyktr 
otwart~ i w dialogu, a zarazem nierelatywistyczn~. Ukazuje tez, jak metafi
zyka organizuje nasze poszukiwanie prawdy w tyro, co pierwsze i najbardziej 
w rzeczywistosci fundamentalne. Wiara Stro:i:ewskiego, :i:e to, co fundamen
taine, j es t i :i:e wiedza 0 nim moze narastac, a nie tylko sitr zmieniac - oto 
co mo:i:e napawac optymizmem i stymulowac do dalszych poszukiwan. 
Moze tez prowadzic do r 0 zn ych metafizyk - nie tylko bytu i nicosci. 

3) Wreszcie autor lstnienia i sensu pokazuje niezbywainy w metafizyce 
udzial dwoch biegunow, nie anaiizuj~c zreszt~ ich wzajemnej relacji : Boga, 
co najrnniej jako absolutu rozumnosci, oraz wolnosci czlowieka. Filozofo
wanie w ogole, wybor idei porz~dkuj~ych rzeczywistosc, postawienie na 
racjonalnosc jako tak~, a witrc i racjonalnosc metafizyczn~, jest spraw~ 
wolnosci. Zas d~zenie do ostatecznego poznania rzeczywistosci w jej 
pierwszych zasadach i przyczynach z a k I a d a w istocie wiedzy Boz~, 
scientia divina. Dlatego dowody na istnienie Boga przychodz~ z koniecznosci 
w metafizyce zawsze za pozno - Bog jest zalozeniem tej ftIozofii , a nie 
dopiero jej rezuitatem. I 

Ta waina ksi~zka powinna stac si~ metafizycznym i diaiektycznym 
vademecum i rezerwuarem problematyki filozoficznej, do ktorego siy wci~z 
na nowo powraca. ... 

Karol Tarnowski 

KAROL TARNOWSKI, ur. 1937, dr hab. mozofii. J(jerownik Katedry Filozofri 
Boga na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, pianista, absolwent Akademii 
Muzycznej w Krakowie, redaktor serii ,,Biblioteka Filozofri Religii" oraz "Teologia 
Zywa" w wydawnictwie Znak, czlonek redakcji miesi~znika "Znak". Opublikowal Ku 
Absolutnej Ucieczce. Bog i wiara w filozofii Gabriela Marcela (1993) oraz szereg esej6w 
z filozofri Boga i religii w "Znaku" i "W drodze", kt6re ukai:!j. si~ w formie ksi!j.Zki. 

SWIADOMOSC WYJASNIONA? 


• Daniel 	C. Dennett, Consciousness Explained, Penguin Books, 
London 1993 
Jedna ze sprawdzonych metod wywolywania zachwytu humanistow 

polega na tym, by opisywac znane im dobrze zjawiska w jtrzyku rnniej 
zrozumialych anaiogii z dziedziny komputerow. Inn~, mniej skuteczn~ 
metodtr moze stanowic korzystanie z odniesien do hasel i sloganow 
propagowanych przez osrodki akademickie, ktore aktuainie zajmuj~ wyso
kie rniejsce w rankingach populamosci. Obie te metc;><ly skutecznie pol'lczyl 
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Daniel C. Dennett, publikuj~c w 1991 roku ksi~ZkC( Consciousness Ex
plained, wznowion~ niedawno w fonnie pocket book. Praca ta szybko stala 
siC( filozoficznym bestsellerem, mimo iz podjC(te s~ w niej trudne sprawy 
natury ludzkiego psychizmu. Autor pracy, ongis uczen Gilberta Ryle'a, zas 
obecnie dyrektor Center for Cognitive Studies w Tufts University w Mas
sachusetts, podejmowal juz problematykC( psychizmu ludzkiego mi¢zy 
innymi na kartach wydanych w 1978 roku Brainstorms. 

Istota merytorycznych propozycji Dennetta przejawia siC( w tym, iz 
krytykuje on kartezjanski dualizm w teorii ludzkiego psychizmu, od
woluj~c siC( do najbardziej spektakulamych osi~gniC(C wspolczesnej nauki: 
fizyki chaosu (s. 183) i teorii sztucznej inteligencji. Pod wzgl¢em fonnal
nym nawiltzuje on do populamych obecnie nurtow: dekonstrukcjonizmu 
lacques'a Derridy i postmodernizmu bliskiego my~i lean-Francois Lyotar
da. NawiltZania te przyniosly skutecznlt recep1C( na bestseller. przejawem 
sukcesu wydawniczego bylo miC(dzy innymi to, iz w 1991 roku "New York 
Times" zaliczyl Consciousness Exp/ained do dziesiC(Ciu najlepszych ksiltzek 
roku, a w wieiu prestizowych periodykach pojawily siC( peine zachwytow 
recenzje ksi~zki. Wsrod zachwyconych recenzentow dominowal glos Doug
lasa Hofstadtera, autora opublikowanego w 1979 roku bestselleru: Goede/, 
Escher, Bach. An Eterna/ Go/den Brain. W swej recenzji cytowanej na 
okladce Penguinowskiego wydania Dennetta orzekl on, iz "l~cz~c zrC(Cznie 
w~tki wziC(te z psychologii, neurologii, infonnatyki oraz filozofIi, Dennett 
napisal glC(bok~ i waZn~ ksi~zkC(, ktora jest rownoczdnie jasna, ekscytuj~ca 
i blyskotliwa". Bogactwo zapo:iyczen i w~tkow jest w pracy Dennetta 
znacznie wiC(ksze, niz sugeruje to Hofstadter. Znajdujemy tam jeszcze 
nawi~zania do socjobiologicznej teorii memu (s. 202) i do Wittgensteinow
skich rozwazan 0 lwie, ktorego nie rozumielibysmy nawet, gdyby mowil 
(s. 447). S~ odsylacze do bohaterow Gwiezdnych wojen (s. 432) i s~ 
"interdyscypliname" rozwaZania 0 niesmiertelnosci, wienczone sugesti~, 
aby zapytae fizykow, ile wynosi okres polowicznego rozpadu iudzkiego ja 
(s. 430). Rownoczesnie jako znarnienna cecha przyjC(tej metodoiogii uderza 
brak elementamej troski 0 jakiekolwiek uzasadnienie tez 0 centralnej 
donioslosci. Ich miejsce zajmuj~ atrakcyjne metafory i blyskotliwe porow
nania. S~ one niew~tpliwie sugestywne dla pewnego typu mentalnosci, nie 
moma jednak nimi zast~pic zwi~zkow wynikania logicznego. 

Analizuj~c od strony merytorycznej wartosc Dennettowskich odwolan 
do 1) fizyki chaosu, 2) teorii sztucznej inteligencji, 3) socjobiologii, trzeba 
zauwa:iyc: 

1. Nawet w krC(gu wplywow mys!i postmodernistycznej wie1u autorow 
przyznaje samokrytycznie, ze wzmianki 0 badaniach nad chaosem stano
wi~ obecnie bardzo czC(sto typOWlt oznakC( dyletantyzmu w dziedzinie nauk 
przyrodniczych.l przejawem dobrego ton u staly siC( odwolania do fizyki 

1 Por. np . N. Katherine Hayles, Introduction: Complex Dynamics in Literature and Science, 
w: ChQ()s and Order: Complex Dynamics in Literature and Science, red . N.K. Hayles, University 
of Chicago Press, Chicago 1991, s. 2. 
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chaosu w dziedzinach, ktore nie maj'l, z ni'l, nic wspolnego poza chaosem 
terminologicznym. Jdli sit; nie potrafi wyjasnic jakiegos zjawiska, moma 
zawsze deklarowac, iZ wbrew pozorom posiada ono proste wytiumaczenia, 
dzit;ki funkcjonowaniu tych samych mechanizmow, ktore sprawiaj'l" Ze 
skomplikowane procesy badane w fizyce chaosu moma opisywac przy 
pomocy prostych fonnul matematycznych. PodejScie takie stanowi meto
dologiczny artykul wiary i nie widac iadnego powodu, by wiart; it; uznae za 
lepsz'l, od alternatywnych wierzen. 

2. Przedstawiciele tak zwanego mocnego stanowiska w teorii sztucznej 
inteligencji usiluj'l, juz od dawna przypisywa6 mys1enie komputerom. 
Szeroko znane S'l, ich prowokuj<j,ce deklaracje 0 braku roZoic mi¢zy 
procesarni myslowymi czlowieka a programowanym przetwarzaniem infor
macji. Praktykuj'l,c podobne podejscie Marvin Minsky, autor slynnej wypo
wiedzi 0 tyro, iZ mozg jest jedynie komputerem z mit;sa, sfonnulowal w 1970 
roku testowaln'l, prognozt;. Glosila ona: "W okresie od trzech do osmiu lat 
otrzymamy maszynt; 0 ogolnej inteligencji przecit;tnej istoty ludzkiej. Myslt; 
o maszynie, ktora b¢zie mogla czytac Szekspira, nasmarowac samochOd, 
dyskutowac w biurze 0 polityce, opowiedzie6 dowcip, wl<!,CZyc sit; w bijatykt; 
( ... ) Po kilku miesi<j,Cach maszyna ta osi~ie poziom geniusza, a kilka 
miesi~y poZo.iej jej moc stanie sit; niemoZliwa do oszacowania."l 

Rownie radykalne stanowisko zaj'l,l w tej kwestii w 1979 roku John 
McCarthy fonnuluj'l,c tezt;: "Maszynom tak prostyro jak termostaty moma 
przypisywa6 przekonania (beliefs). Posiadanie przekonan zdaje sit; stano
wic cecht; charakterystyczn'l, wit;kszoSci maszyn zdolnych do rozwi'l,zywa
nia problemow."2 Przyjt;cie tej radykalnej tezy prowadzi do starej fllozofii 
panpsychizmu, gdyz zdolnosc r 0 z u m i en i a instruh:ji trzeba wtedy kon
sekwentnie przypisac nie tylko komputerom, lecz rowniez fotokomorkom, 
kopiarkom, kalkulatorom czy maszynom do pisani a, ktore sygnalem 
dZwit;kowym infonnuj'l, 0 zblizaniu sit; do granicy marginesu. Ujt;cie takie 
nie tylko wikla sit; w bezpodstawne antropomorfizmy, lecz rowniez prowa
dzi do wizji swiata bliskiej starogreckim mitom, w ktorych wybuchy 
wulkanow, uderzenia piorunow czy wylewy rzek uwai:ano za przejaw 
uczuc, gniewu lub agresji okazywanych przez sHy przyrody. 

Podobny radykalizm interpretacyjny napotyka na zdecydowany sprze
ciw badaczy sztucznej inteligencji nawi'l,zujl!:cych do dorobku Karla 
R. Poppera, H. Reyfusa czy Johna Searle'a i jego slynnego przykladu 
o chinskiej wersji maszyny Turinga. Nie wchodzl!:c w szczegoly tych 
sporow, moma stwierdzic, iz proba tlumaczenia natury ludzkiego psychiz
mu przez odwolanie do przetwarzania infonnacji w komputerach stanowi 
przejaw podejscia, w ktorym nieznane probuje sit; tlumaczyc przez od
wolanie do bardziej nieznanego . 

3. W wielu miejscach pracy Dennetta wystt;puje bardziej merytoryczne 

1 CyL za T. Roszak, 1M Cult of Information, Pantheon Books, New York 1986. s. 122. 
2 J. McCarthy. Attributing Mental Qualifies 10 Machines. w: Philosophical Perspectives on 

ArtifICial [ntelligence. red. M . Ringle, Hmnanities Press: Atlantic ~ighland6 1979.8. 161-195. 



121 ZDARZENIA - KSL\ZKI - LUDZlE 

niz formalne nawi~anie do tez radykalnej socjobiologii - dyscypliny, ktora 
bulwersowala amerykanskich odbiorcow od 1978 roku, kiedy to ukazala 
si~ praca Edwarda O. Wtlsona On Human Nature. Od tego czasu Wtlson 
wielokrotnie modyfikowal swe radykalne tezy 0 zaleinosci naszej kultury 
od kodu genetycznego; ostatnio zmienil on zainteresowania i rezygnuj~c 
z mocnej ontologii zajlll si~ problematyk~ ekologii. Jego mocno krytyko
wanym tezom usiluje nadac now~ postae Dennett. Ma to miejsce na 
przyklad wowczas, gdy, tluma.czl!C istot~ psychiki, amerykanski filozof 
twierdzi, iz roZnica mi¢zy zlotem a srebrem sprowadza si~ do roZnicy 
miejsca w ukladzie pierwiastkow Mendelejewa i moma j~ wyjaSnic przez 
uwzgl¢nienie struktury fizycznej odnosnych atornow. Wprowadzona ana
logia stanowi powtorzenie wczesniejszych deklaracji Wtlsona, ktory w tym 
samym stylu wykazywal, iZ w swiecie istot Zywych moina wyromic swoisty 
uldad gatunkow stanowi~cy odpowiednik tablicy Mendelejewa. Miejsce 
zajrnowane w tym ukiadzie mialo determinowac zarowno cechy biologicz
ne poszczegolnych gatunkow, jak i specyficzn~ dla nich kultur~. Mirno 
radykalnego charakteru podobnych sformulowan, wartosc eksplanatywna 
socjobiologii przy tlumaczeniu zjawisk z dziedziny ludzkiej kultury okazala 
si~ bliska zera. 

Innym nawi~aniern Dennetta do socjobiologii pozostaje koncepcja 
uZytecznych mitow stanowi~cych przejaw swoistej epiki ewolucyjnej. Den
nett zalicza do takich mitow, na przyklad koncepcj~ niesmiertelnosci 
duszy, ktor~ krytykuje i odrzuca w swej rozprawie. Autor Consciousness 
Explained usiluje poszukiwac innych mitow, ktore moglyby zast~pic teorie 
poddane krytyce. Tlurnaczy on, iz totalne odrzucenie wiary w istnienie 
duszy po smierci cia!a, podobnie jak zmiana postaw kulturowych wobec 
cia! zmarlych, prowadziloby do negatywnych konsekwencji na poziomie 
ludzkich zachowan (s. 453) . Poczucie frustracji, beznadziejnoSci, smutku 
byloby zbyt wielk~ cen,! placon~ w teatrze ludzkiego :i:ycia. Dlatego tez 
w trosce 0 jakosc teatralnych prezentacji nale:i:y podtrzymywae u:i:yteczne 
rnity. Jednym z nich jest na przyklad mit 0 swi~tosci :i:ycia. Jego przyj~cie 
rna pewne nast~pstwa pozytywne, ale teZ prowadzi do powainych negaty
wow. Pozytywy wyrazaj~ si~ w argumentach przeciw eutanazji, przeciw 
karze smierci czy przeciw kanibalizmowi. Negatywem 0 wysokiej cenie jest 
,,hipokryzja oswieconych", ktorzy podtrzymuj~ pewne mity ze wzgl¢u na 
ich rol~ spoleczn~ tam wtedy, gdy doskonale wiedz~, iZ funkcjonowanie 
mitow stanowi form~ wzajemnego oklamywania si~ czlonkow danej spolecz
noScl. 

Przy konsekwentnym zastosowaniu uzasadnianej przez Derrid~ tech
niki dekonstrukcji moma "wykazac " , iz wi~kszosc centralnych poj~ 
okreslaj~ych nasz stosunek do Boga, swiata i blimich stanowi~ "uZytecz
ne mity", z kt6rych wyzwala si~ dopiero postmodernista traktuj~cy :i:ycie 
jako form~ happeningu, w ktorym przeprowadza si~ dekonstrukcj~ poj~ 
podstawowych zarowno dla filozofri klasycznej, jak i dla oswieceniowej 
tradycji intelektualnej. 
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GI\?bokie przemiany niesione w metanaukowych propozycjach dekon
strukcjonizmu maj~ sw~ podstaw\? w zakwestionowaniu przez Derrid\? tezy 
o referencjalnosci j\?zyka. Skoro nie istnieje nie poza tekstem, trzeba 
poddac gl\?bokiej rewizji kJasyczne pojl?cie prawdy oraz rol\? nauki i filozofu. 
W nowej perspektywie epistemologicznej dzialalnosc intelektualna, czy more 
raezej paraintelektuaina, sprowadza si\? do poszukiwania nowych inter
pretacji tekstow. Interpretacyjne gry na systemach znakow moina kon
tynuowaC w nieskOllczonosc, gdyz zadna z nich nie b¢zie bardziej adekwat
na czy bliZsza prawdy, skoro obiektywna prawda nie istnieje. Tym samym 
znika obielctywna roZnica mi¢zy filozofi~ a literatur~, zaS sarno poj\?cie 
obielctywizmu okazuje si\? reJiktem epoki, ktora dobiegla swego kresu. 1 

W kategoriach poj\?Ciowych Derridy nie istnieje juz obecnie ftlozofia, 
lecz tylko sfera filozofemow. Wobec tekstow filozoficznych nalei;y stoso
wac strategi\? dekonstrukcji wymierzonej w tak zwan~ obecnosc, uznan~ za 
"fundatorskie poj\?cie metafizyki". Jej podstawowymi postaciami s~ istota, 
substancja, Bog, sens, osoba ludzka, swiadomosc, transcendencja, pod
miot. 2 W przyj\?tej perspektywie poznanie ftIozoficzne okazuje sil? niczym 
wi\?Cej niz pewn~ form~ literatury, w ktorej okrdlonym formom pisma 
moma przypisywac romorodne interpretacje. Podobne stanowisko jawi si\? 
jednak jako metodologicznie autodestrukcyjne. J ego krytycy mog~ bowiem 
konsekwentnie traktowac dorobek Derridy tylko jako pewn~ postac Jitera
tury, ktorej uwarunkowan moma poszukiwac na poziomie psychologii czy 
nauk spolecznych. 

Zacieraj~c obiektywne romice mil?dzy tekstem dialogow Platona a fe
lietonem grafomana, otwiera sil? szerokie pole eksperymentowania dla 
ambitnych dyletantow, ktorzy chcieJiby wyst~pic w roli erudytow. Dekon
strukcja kJasycznej koncepcji racjonainosci i przezwyci\?zenie wielkich 
pytan metafizyki stwarza wyj~tkow~ moZliwosc ucieczki w antyjntelek
tualizm. 

Sympatyzuj~c z podejsciem dekonstrukcjonizmu, Dennett przytacza na 
kartach swej ksi~zki cytat z powiesci Davida Lodge'a, w ktorym jeden 
z bohaterow twierdzi: "Nie rna niczego takiego jak »ja«, na ktorym opieral 
sil? kapitalizm i kJasyczna powiesc. Nie rna wi\?C skonczonej, niepowtarzal
nej duszy ani zadnej istoty konstytuuj~cej tOZsamosc osoby. Istnieje jedynie 
podmiotowe stanowisko uwiklane w nieskonczon~ paj\?Czyn\? dyskursow: 
dyskurs siiy, plci, rodziny, nauki, religii, poezji, etc."3 

1 Blish podejsciu postmodemistyczncmu Helen E. Longino na lcartach Essential Tensions 
- Phase Two: Feminist, Philosophical, and Social Studies of Science, w: The Social Dimen.l'ions of 
Science, red. E. McMullin, University of Notre Dame, Notre Dame 1992, s. 202, twierdzi , ii: 
obielctywizm - w ldasycmym rozumieniu tego terminu - przeceniano w dotychczasowej nauce, 
gl6wnie w wynilcu jej zdominowania przez m~i:czym. Obielctywizm jest Die tylko stopniowalny, 
ale r6wniei. uwarunkowany lculturowo. Nie nalei.y ludzic si~ bezstronnoscill badacza ani 
propagowaC naulri neutralnej alcsjologicznie; dla rozwoju naulci niewlltpliwie pozylywnlj heurys
tycznie rol~ odegra jej ukierunk:owanie feministycme, odcinajljCC si~ od przeszlosci, kiody to 
w nauce panowaC DUal afeminizm, antyfemiDizm alba ~cz miwginizm. 

> Por. Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris 1967, s. 23; tenZe, Struktura, znak j gra 
w dyskursie nauk humanistycznych, "Pami~tnilc Literacki" 2 (1986), s. 253. 

l D. Lodge, Nice Work, London 1988. 
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Rozwijaj~c filozoficZIl~ paj~zyn~ dyskurs6w w rozdziale, kt6rego tytul 
nawi~zuje do Kundery Nieznoinej lekkosci bytu, Dennett wyraza istot~ 
swej koncepcji, pisz~c: "Wedtug mej teorii ja ( ... ) stanowi abstrakcj~ 
okreSlon~ przez tysi~ce atrybut6w i interpretacji (wl~czaj~c autoatrybuty 

autointerpretacje) tworz~ce biografi~ Zyj~cego ciala, dla kt6rego ja 
stanowi Osrodek Narracyjnej Grawitacji" (s. 427). Metafora 0 Osrodku 
Narracyjnej Grawitacji (the Center of Narrative Gravity) pojawia si~ na 
kartach ksi~ wielokrotnie, l~cz~c ideologi~ dekonstrukcjonizmu z pozo
rami flZykalnego uzasadnienia formulowanych tez. 

Usatysfakcjonowany metafor~ 0 grawitacji narracyjnej Dennett nie 
podejmuje trudu okreslenia konsekwencji sformulowanych wy:.i:ej tez. Nie 
ttumaczy on na przyklad, dlaczego swiadomosc nie pojawia si~ w innych 
strukturach 0 wysokim stopniu zlozonosci i integracji, powiedzmy w kopcu 
terrnit6w. Nie pyta, dlaczego wielosc proces6w zachodz~cych w dowodze
niu arrni~ czy w zakladzie produkcyjnyrn 0 wysokim stopniu integracji 
produkcji nie prowadzi jednak do wylonienia si~ nowych typ6w swiadomo
Sci militamej czy produkcyjnej. Nie wiadomo, jakie mechanizmy moglyby 
decydowac 0 ludzkiej swiadomosci doznan smakowych czy zapachowych, 
skoro poszczeg6lne procesy m6zgowe nie maj~ wlasnosci smakowo-zapa
chowych. Nie wiadomo, jakie uzasadnienie moma by podac dla wielu 
kontrowersyjnych tez, kt6re Dennett podaje ex cathedra zast~puj~c rac
jonalne argumenty perswazyjn~ retoryk~. 

Przyjmuj~c aksjomatycznie tez~ 0 generowaniu ludzkiej swiadomosci 
przez procesy m6zgowe, Dennett stara si~ uczynic j~ sugestywn~ przez 
odwolanie do analogii z innych dyscyplin. Ten spos6b argumentacji 
pozostaje jednak blizszy retoryce niz tradycyjnej fllozofii poj~tej jako 
racjonalna i krytyczna interpretacja swiata. Tradycj~ t~ zarzucano wpraw
dzie takZe i w przeszloSci, utrzyrnuj~c na przyklad w marksizmie, iz swiat 
nalezy zmieniac, nie zaS wyjasnia6; wyniki tych zmian upowamiaj~ jednak 
do oceny ich zalozen intelektualnych. W perspektywie proponowanej przez 
Dennetta nale:.i:y przeprowadzac dekonstrukcj~ podstawowych poj~c korzy
staj~c z anegdot, analogii i metafor. Nie tyle przemiana swiata, co raczej 
kreowanie nowych mit6w i legend staje si~ centralnyrn zaj~em filozofa. 
Dennett usprawiedliwia t~ zmian~ perspektywy pisz~c: "Podstawow~ tak
tyk~ naszego sam ozach owani a, samokontroli i samookrdlenia nie jest 
snucie paj~zyn ani wZIloszenie tam, lecz opowiadanie historyjek, zwlasz
cza zas preparowanie i kontrolowanie opowiadanej zar6wno innyrn, jak 
i sobie historyjki 0 tyrn, kim jestdmy. Tak jak paj~k nie musi myslec, 
swiadomie i celowo, 0 tyrn, jak snuje sic,; paj~zyn~ ( ... ) my (w odr6inieniu 
od profesjonalnych ludzkich opowiadaczy historyjek) nie spekuluje
my, swiadomie i dobrowolnie, jakie opowidci przedstawic i w jaki spos6b 
je przedstawic. Nasze historyjki s~ snute. Zazwyczaj jednak nie my je 
snujemy. One snuj~ nas. Nasza ludzka swiadomosc i nasze narracyjne ja 
jest ich produktem, nie zas ich :h6dlem" (s. 418). 

Ostatnie sformulowanie jest prost~ modyfikacj~ strukturalistycznej tezy 
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sprzed 30 lat, ktora glosila: nie mysl~, leczjestem myslany, nie m6wi~, lecz 
jestem mowiony. Dennett uzupeloia jedynie ontologi~ wczesnego Foucault 
dekonstrukcjonistycznym wyznaniem wiary, informujClc, ii glownym celem 
jego ksiClZki bylo zniszczenie tradycyjnych wyobra:ien 0 ludzkim psychiz
mie (s. 433). KrytykujClC kartezjanskCl koncepcj~ swiadomoSci Dennett 
utrzymuje, ie tak zwana swiadomose stanowi jedynie iluzoryczny efekt 
generowany przez nakladanie si~ na siebie wynikow wspoloddziatywania 
zachodZ'lCego r6wnoczeSnie w r6wnoleglych procesach w m6zgu. Dys
kwalifikuje on nie tylko "kartezjatiski teatr", w kt6rym przyjmowano 
istnienie ludzkiego ja, lecz tam bliski przedstawicielom mocnej sztucznej 
inteligencji model mozgu jako wyrafmowanego komputera. W komputero
wym przetwarzaniu informacji wyst~puje bowiem Scisle okreslona pod 
wzgl~dem logicznym struktura programu determinujClcego proces prze
twarzania informacji. Funkcje mozgu majCl bye raczej podobne do scenicz
nej improwizacji, w ktorej nie sposob jednoznacznie okreSlie dalszego stylu 
gry aktorow. 

Analogia z improwizacjCl teatralnCl odgrywa gl6wnCl rol~ w behawioral
nym podejsciu autora Conscwusness Explained, kiedy wywodzi on: ,,Jestes
my prawie przez caly czas zaanga:iowani w to, aby zaprezentowae samych 
siebie innym oraz nam samym i przez to reprezentowae siebie - poprzez 
j~zyk i gesty, zewn~trzny i wewn~trzny. Najbardziej oczywistCl r6Zni~ 
UumaczClCCl w naszym srodowisku to zachowanie stanowi same zachowa
nie. Nasze ludzkie srodowisko zawiera nie tylko pokarm i mieszkanie ( ... ) 
lecz slowa, slowa, slowa. Te wlasnie slowa stanowiCl pot~me skladniki 
naszego srodowiska, ktore skr~tnie wchlaniamy, lykajClc je i wyrzucajClc 
z siebie, tkajClc z nich, niczym z paj~zyny, samoochronne kompozycje 
narratywu" (s. 417). 

W merytorycznym podsumowaniu podobnych argument6w moma by 
odniese do nich krotki cytat z Dennetta: "slowa, slowa, slowa". Od strony 
metodologicznej warto zauwaZye, Ze w uj~ciu proponowanym jako nowa
torskie, miejsce wielu podstawowych dystynkcji metodologicznych od
worujClcych si~ do ro:inicy treSci prezentowanych stanowisk zajmuje meta
foryka wprowadzajClca terminy bliisze socjologii nii epistemologii. 
W skrajnych przypadkach wyraiajCl one jedynie ideologizacj~ nauki. Tak 
na przyldad dyskusje wok61 wptywowych interpretacji opatrywane sCl 
mianem "kampanii", krytycy tych interpretacji okazujCl si~ "opozycjonis
tami", zas niezalemie od nich pojawia si~ jeszcze "Stalinowski model 
swiadomosci" (s. 462). 

ZastClPienie terminow "dusza", "psychizm" czy ,ja" przez "osrodek 
grawitacji narracyjnej" b~dzie zabiegiem ekscytujClcym dla czytelnika, 
ktory zdClZyI jui zapomniee wiadomosci 0 grawitacji zdobyte welementar
nym kursie fizyki. Reszta czytelnik6w znajdzie w ksiClZce kolekcj~ metafor, 
analogii i kalamburow, kt6re jui wczesniej zdobily w podobnym stylu 
karty wielu bestseller6w, na przyldad Douglasa R. Hofstadtera. To Hofs
tadter, piszClcy entuzjastyczne recenzje pracy Denne,tta, wnosil przed laty 
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wldad do rozwoju j~ka polskiego wyjasniaj~c, na czym pol ega specyficz
na pol s k nos c muzyki Chopina.1 Polskim czytelnikom, kt6rzy nie rozu
mieli terminu "polsknosc", Hofstadter wyjaSnial, ii: termin ten powstal 
dzi~ki pol~czeniu rdzenia wyrazowego z terminu "Polska" oraz charak
terystycznej dla poj¢ abstrakcyjnych konc6wki z terminu "Solidamosc". 
Dwa znane Hofstadterowi polskie slowa inspirowaly go do odwainych 
publikacji lingwistycznych; ostatecznie okazaly si~ one jednak niewystar
czaj~ce do komunikacji w j~zyku polskim. 

Zbi6r skojarzen i metafor formulowanych przez sympatyk6w mocnego 
stanowiska w teorii sztucznej inteligencji stanowi niew~tpliwie interesuj~ 
swiadectwo wyobraini autor6w; nie tlumaczy jednak w niczym natury 
ludzldego psychizmu. Obawiam si~, ii: w pracy Dennetta wyobrainia 
inspirowana poszukiwaniem kolejnych dekonstrukcji wyrainie dominuje 
nad odpowiedzia1noSci~ logiczn~ wyraion~ w trosce 0 zwi~ki wynikania. 

Bp Jou! Zyciliski 

BP J6ZEF zYCINSKl, Uf. 1948, mozor, prof. PAT, duszpasterz, ordynariusz 
diecezji tarnowskiej. Autor licmych ksi!liek z zakresu filozofii nauki. 

NIEPOKORNI EUROPEJCZYCY 


• Chantal Millon-Delsol, 	L'Irreverence. Essai sur ['esprit europeen, 
Editions Maroe 1993 

Autorka nie przedldada rozprawy naukowej - L'lrreverence ma pod
tytul: Essai sur ['esprit europeen. Gdyby nawet ktos przeoczyl ten podtytul, 
jui pierwsze zdanie nie pozostawiloby zadnych w~tpliwoSci: "Nikt nie 
potrafi zdefiniowaC pewnej kultury: to fenomen zbyt bogaty, spl~tany 
skutkiem nadmiaru znaczen, utkany z paradoks6w 0 tajemniczych powi~
zaniach" (s. 7). Jei:eli niemoiliwa jest opisowa defmicja, jei:eli od razu 
wykluczona jest czysto analityczna postawa, c6z pozostaje jako punkt 
oparcia dla prac nad uchwyceniem natury "ducha europejskiego"? Na 
~cie: "Kaidy moi:e kochac sw~ wlasn~ kultur~, jak kairly kocha 
swojego ojca b~z SWll ojczyzn~.. . " (s. 10). W ten sposob zarysowuje si~ 

D.R. Hofstadter, Metamagicai'Ihemtu: Que.rting for the &3ence of Mind and Pal/ern, Batie 
Books, New York: 1985. 

I 
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punkt widzenia autorki: "Zadna refleksja na temat Europy, podjyta przez 
Europejczyka ( ... ) nie mole siy obyc bez tego uczucia" (s. 10). Tak wiyc 
Chantal Millon-Delsol m6wi 0 kulturze europejskiej tak, jak siy m6wi 
o ukochanym czlowieku: stara siy przedstawic te jej rysy, kt6re s~ wedrug 
niej najistotniejsze, najcenniejsze czy najbardziej zastanawiaj~ce. 

Wszystkie one wyrastaj~ z postawy nazwanej w tytule, z owej irreVl!ren
ceo To, zdaniem autorki, jest najbardziej charakterystycme dla ducha 
europejskiego: prawdziwy Europejczyk przed nikim i przed niczym nie 
bydzie bil czolem, nie bydzie siy korzyl, jest zasadniczo niepokorny. Z wielu 
historycmych przyklad6w odrzucenia rewerencji autorka wybiera dwa 
wzorcowe: gdy Aleksander Wielki zai:~dal od swych general6w, by oddali 
rou cZeSc na spos6b azjatycki, padaj~ przed nim na twarz, osi~gn~1 tylko 
tyle, :le jego zolnierze umali go za barbarzyilcy; gdy w latach trzydziestych 
XX wieku mlodziez faszystowska zaczyla propagowac uwielbienie dla 
wodza, Tomasz Mann przestrzegal: Europejczyk, traqc zrnysl krytyczny, 
traci sw~ tozsamosc. 

Bez rewerencji, a wlasnie krytycznie, z dystansem, z rezerw~, z ironi~ 
odnosi siy Europejczyk do wszystkiego: do Boga, do swiata, do spoleczeil.
stwa, do drugiego czlowieka, do samego siebie. Z takiego stosunku do 
kosmosu wynikaj~ i bunt, i w~tpliwosci, i smiech, i poczucie wolnosci. 
Oczywiscie nie nalei:y przesadzac: swoistosci kultury europejskiej majduj~ 
przynajmniej czysciowe zaprzeczenie w niej samej. Kultura europejska nie 
jest absolutnie odmienna od innych kultur. Z jej oryginalnosci~ jest tak, jak 
- wedlug Alaina - z kai:d~ oryginalnosci~: "to nie daj~cy siy nasladowac 
spos6b bycia takiro jak wszyscy". 

Zr6del tej (wzgl¢nej) oryginalnosci kultury europejskiej szukac trzeba 
u samych jej pocz~tk6w, w tradycji biblijnej, w kulturze greckiej. 

Czlowiek europejski to syn Adama. lego dzieje zaczynaj~ siy wiyc od 
buntu, od buntu przeciw Bogu, pojmowanemu jako Absolut, a przeciez 
kwestionowanernu, niemallekcewai:onemu, podejrzewanemu 0 hipokryzjy. 
W tej ch~ zyskania i zachowania dystansu wobec Absolutu tkwi paradoks 
zapowiadaj~cy wszystkie historycme rebelie europejskie. Adam inauguruje 
dlug~ listy buntownik6w. Buntownikami byli: i Abraham, kt6rego po
sluszenstwo okazalo siy dla Boga wyzywaj~ce, i budowniczowie wieiy 
Babel, i lakub, kt6ry w walce z Bogiem zyskal (pr6cz porazenia sciygna 
w stawie biodrowym) dla siebie i calego swego ludu nowe imiy: " Izr ael" , 
czyli "ten, kt6ry byt mocny przeciw Bogu". 

Podobnie niepokorny stosunek do rzeczywistosci przerastaj~cej ludzkie 
sHy i zdolnoSci pojmowania odnalezc moina w kulturze greckiej. Podobna 
tez jest pewnego rodzaju ambiwalencja: niemal ex definitione bunt wobec 
losu jest niemoZliwy, a jednak bohaterowie tragedii greckiej odmawiaj~ 
pelnej zgody na sw6j los. lui: sarno rozpoznanie, nazwanie losu, przeiycie 
jego zawilosci i niesprawiedliwoSci jest jego zakwestionowaniero, jest oma
k~ odmowy. Najdalej na drodze odmowy posunie siy Prometeusz, miotaj~
cy obelgi przeciw Zeusowi, wladcy bog6w i ludzi. ",Lekcja mitu prometej
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skiego przypornina histori~ wiezy Babel: ludzka dola nie wpisuje si~ 
w niewzruszone prawa gatunku, lecz powstaje jako rezultat machinacji 
boga zazdrosnego 0 swe panowanie. Czlowiek moze si~ wi~ wyzwolie 
dzi~ki wiedzy i odwadze polegajllcej na osl!dzaniu Boga, kt6ry podaje si~ za 
jedynego ~ziego" (s. 38). 

Pochodne tej zasadniczej ambiwalencji polegajllcej na kwestionowaniu 
niekwestionowalnego ujawniajll si~ tez w stosunku czlowieka do swiata. 
Zdobywajllc si~ na dystans wobec boskiego stworzenia, czlowiek skazuje 
si~ na szukanie wiedzy; bez niej jest bezsilny. Paradoks polega na tyro, Ze 
szukaj~c wiedzy czlowiek europej ski - z jednej strony - utwierdza si~ 

w swej zasadniczej postawie: nazywajllc, opisuj~c, wyjasniajllC swiat, wie
dzie sw6j sp6r z Bogiem, wierz~c, Ze krok po kroku odslania boskie 
tajemnice. Z drugiej jednak strony, ludzkie poznanie godzi si~ w pelni 
z boskimi zamiarami: to przeciez sam B6g przedstawil czlowiekowi stwo
rzenia, by ten je nazwal. 

Bye moZe praktycznie najwamiejszy rys dojrzalej kultury europejskiej 
polega na tyro, ze w tej kulturze wiedza staje si~ narz¢ziem systematycznej 
transformacji swiata. Dlaczego tak nie bylo wczesniej i gdzie indziej? 
Przeciez wCzeSniej i gdzie indziej gromadzily si~ odpowiednie zasoby 
wiedzy, nie brakowalo tei wynalazczego geniuszu. Archimedes dla unaocz
nienia swego wywodu , jako pomoc dydaktycznll dla nie dose bieglego 
w teoretycznych rozwaZaniach kr6la Hierona II skonstruowal machin~, 
kt6ra pozwalala jednemu czlowiekowi poruszye naladowany towarami 
statek. Dlaczego ten wynalazek nie zrewolucjonizowal calego 6wczesnego 
transportu morskiego? Dlaczego po przeprowadzeniu demonstracji zostal 
przez widz6w zapomniany, dlaczego sam tw6rca posluZyl si~ nim niemal ze 
wstydem, by zaraz zniszczye rysunki i plany? Wiadomo tez, Ze Chinczycy 
produkowali papier na dwa wieki przed naszll erll, ze drukowali ksillzkijuz 
w IX wieku naszej ery, Ze znali w X wieku szczepionk~ przeciw ospie, Ze 
wynaleili taczki, strzemi~, zapalki, Ze wykorzystywali gaz naturalny i rop~ 
do oswietlania i ogrzewania. Dlaczego te wszystkie wynalazki nie zsumo
waly si~ w rewolucj~ technicznll? Dlaczego doszlo do niej dopiero w Euro
pie? Odpowiedz jest prosta: by spowodowae transformacj~ swiata, trzeba 
jej chciee. • 

Zr6dla tej woli s~ zn6w odlegle i dwojakie. Wedle tradycji biblijnej 
rodZll si~ one z ludzkiego buntu, ale i z boskiego zamiaru i przyzwolenia. 
Chantal Millon-Delsol pisze: "Kultura biblijna przyczynia si~ do (.. . ) 
podsycenia buntu czlowieka przeciw niedostatkom i niedoskonalosciom 
swiata. Naka.zuje mu, by odrzucil fatalizm i poddanstwo. Sugeruje mu, by 
raczej przeksztalcal swiat, a nie akceptowal jego obecny stan. Utwierdza go 
w przekonaniu, ze dzi~ki poznaniu wszechrzeczy zapanuje nad tyro, co go 
zniewala. Ustanowiony przedstawicielem Boga, majllCym poznawaC, pano
waC, poprawiac, czlowiek europejski jest naturalnie wodzony na pokusze
nie, by zaj~c rniejsce swego mocodawcy, kt6ry wyni6s1 go tak wysoko. Jdli 
ten czlowiek si~ buntuje, to przede wszystkim dlatego, i:e jego B6g 
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podejmuje si~ tak wielkiego ryzyka" (s. 34). W tej szerokiej perspektywie 
nawet "Smierc Boga" jest tylko konsekwencjll cill,gle tej samej lrultury: 
kultury w istocie biblijnej. 

Jak powiedzielismy, irreverence daje 0 sobie znac takZe w stosunku 
czlowieka europejskiego do jego spolecznego otoczenia. Dystans, ironia, 
odrzucenie spoleczenstwa, swego rodzaju ostracyzm a rebours po raz 
pierwszy znalazly swoj niernal doskonaly wyraz w staroZytnej Grecji, 
w dzielach Arystofanesa i w Zywocie Diogenesa. Ten wlltek rozwazati 
autorka lllCZY z innym: z europejskim pojrnowaniern wolnosci. Wywodzi je 
znow ze szczegolnych zwill,Zkow, jakie wedtug tradycji biblijnej Ill,CZlI, 
czlowieka z Bogiem, z mltury politycznej staroZytnej Grecji oraz z german
skiego, a zwlaszcza skandynawskiego sposobu definiowania wladzy krolew
skiej. 

Irreverence ujawnia si~ wreszcie w stosunku czlowieka europejskiego do 
innych kultur i do samego siebie. Zadna z tych relagi nie jest znow wolna 
od dwuznacznoSci. Mowi 0 tym autorka w dwoch ostatnich rozdzialach 
ksi;p;ki poswi~onych Scieraniu si~ europejskiego uniwersalizmu i relatywiz
rnu i nie koncZll,Cej si~ europejskiej autokrytyce. 

W zakonczeniu autorka podnosi kwestie praktyczne. Pyta rni¢zy 
innyrni 0 warunki powodzenia konstrukcji jednoSci europejskiej. I od
powiada: "Europa, jdli chce zaistniec, musi staC si~ rniejscern tozsarnoSci. 
Plan zjednoczenia, jesli rna si~ powiesc, wymaga, by Europejczycy iden
tyfikowali si~ z EuroPll". A to znaczy mi¢zy innyrni, by przynajmniej 
niektorzy czytali dziela, w ktorych Europa si~ defmiuje: dziela Sofoklesa 
i Arystofanesa, Stary i Nowy Testament, dziela Arystotelesa i swi~tego 
Tomasza, Szekspira i Racine' a, Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Jana 
Amosa Kornenskiego. Ksill,:ika Chantal Millon-Delsol jest pouczajll,Ca 
i przez to: jest komentarzem do tych wla&nie dziel. 

Czeslaw Porfbski 

CZESLAW POR~BSKI, ur. 1945, dr hab., wykladowca filozofti Akademii Ekono
micmej w Krakowie. Wydal m. in. Umowa spoleczna w iwietle teorii decyzji (1986), 
Na przyklad Szwajcarzy ... (1994). 
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PODR~CZNIK 

PRACY ZKATECHIZMEM 


• Alfred 	Lapple, Arbeitsbuch zum Katechismus der Katholischen 
Kirche, Pattloch Verlag, Augsburg 1993, ss. 662 

Min~ly ponad dwa lata od oficjalnej prezentacji Katechizmu KoSciola 
Katolickiego, przetrumaczono go jui; na wiele j~zykow. Katechizm spotkal 
si~ z wielkim zainteresowaniem na calym swiecie, 0 czym SwiadcZCl po
swi~one mu liczne publikacje. Tytulem przykladu moma wymienic: Com
mento teologico al Catechismo della Chiesa Cattolica, red. R. Fisichella, 
Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1993; Introduzione al Catechismo 
della Chiesa Cattolica, Editioni Paoline, Milano 1993; U. Ruh, Der 
Weltkatechismus. Anspruch und Grenzen, Herder, Rottenburg-Stuttgart 
1993; T. Jelonek, Materialy do wykladu Katechizmu Kosciola Katolickiego, 
Krakow 1994; Katechizm Kosciola Katolickiego w pytaniach i odpowie
dziach, Hum. z wloskiego, Kielce 1994; M. Napieralski, a nowym katechiz
mie. Wprowadzenie w lektur(J Katechizmu Kosciola Katolickiego, Poznan 
1994; Wprowadzenie do Katechizmu Kosciola Katolickiego, trum. z niem., 
Warszawa 1994. Ponadto niektore czasopisma teologiczne w caloSci po
swi~one zostaly analizie Katechizmu, m. in. "Communio" 1994, nr 4; 
"Ateneum Kaplanskie" 1994, nr 513 / 514. 

WsrOd pozycji niemieckoj~zycznych na szczegoln~ uwag~ zasruguje 
praca, ktorej juz sam tytul deldaruje, i.e ksi~Zka ta chce slui;yc pomoc~ 
w lekturze nowego Katechizmu: Arbeitsbuch zum Katechismus der Katholi
schen Kirche. Jej autora, ks. Alfreda Liipple, znakornitego profesora 
i kierownika Instytutu Katechetycznego i Pedagogiki Religijnej w Salzbur
gu, nie trzeba w Polsce rekomendowac, gdyz jego ksi~ sCj, od lat 
trumaczone i wydawane po pol sku. Pedagogiczno-katechetyczne badania 
ks. Liipple sytuujCj, si~ na pograniczu biblistyki i katechetyki oraz historii 
Kosciola; owocem tych badan sCj, rni~zy innyrni prace: ad egzegezy do 
katechezy (trum. polskie Warszawa 1986), ad Ksifgi Rodzaju do Ewangelii 
(Krakow 1987). W swych ksillZkach Alfred Liipple podejmuje pytania, 
jakie napotyka czlowiek wspOlczesny, chcCj,cy Zyc wiarCj" czytaj~cy Bibli~ 
i starajCj,cy si~ zrozumiee objawiajCj,cego si~ w historii Boga. 

Adresatarni Podr(Jcznika SCj, przede wszystkim katecheci i duszpasterze, 
ale takze swieccy interesujCj,cy si~ wiarCj" ktorym autor chce pomoc w owoc
nym korzystaniu z Katechizmu KOSciola Katolickiego. Katechizm nie jest 
przeciez ksiClZkCj" ktorCj, czyta si~ "od deski do deski", raczej si~ga si~ do 
niego szukajCj,c odpowiedzi na pytania: jaka jest nasza wiara? w co wierzy 
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KoSciol? Dzielo ks. Lapple moie bye traktowane jako wprowadzenie 
pomagaj~ce w studium Katechizmu b~dz jako lektura rownolegla, roz
szerzajllCa problematyk~ i dostarczaj~ca tekstow wyjaSniajllCych kwestie 
szczeg61owe. 

Podr(tcznik otwieraj~ informacje 0 powstaniu, celach oraz strukturze 
Katechizmu. Zaprezentowane zostaly tutaj takie pierwsze reakcje teolo
gow i pUblicystow. Na to pot~i:ne, bo lic~ ai 662 strony, dzielo skladaj~ 
si~: krociutkie teologiczne wprowadzenie do czterech cz~ci Katechizmu, 
Swiadectwa Pisma Swi~tego (Zeugnis der Heiligen Schrift), wybor tekstow 
z nauczania i liturgii KoSciola (Lehre und Liturgie der Kirche) oraz 
wypowiedzi teologow, pisarzy, mistyk6w, wsp6furzmi~ce z dan~ tematyk~, 
rnaj~ sluiye osobistej lekturze i medytacji nad prawdami zawartymi 
w Katechizmie (Denk- und Glauhenimpuls). Teologiczne wprowadzenie 
zawiera informacje 0 strukturze i cz~ciach poszczegolnych rozdzialow 
Katechizmu. 8wiadectwa Pisma Swi~tego wskazuj~ najwainiejsze miejsca 
ze Starego i Nowego Testamentu, do ktorych Katechizm si~ odwoluje; 
dzi~ki temu czytelnik otrzymuje kompendium tekstow biblijnych na dany 
temat. Autor wybral tei fragmenty z nauczania KoSciola, a wi~ rozstrzyg
ni~a soborow, dokumenty pochod~e ze zwyklego nauczania papies
kiego i swiadectwa wiary calego KoSciola, wszystko to w ukladzie chrono
logicznym. PowoiujllC si~ na zasad~ lex orandi, lex credendi, Lapple 
przytacza koresponduj~ce z problematyk~ teksty liturgiczne. W rozdziale 
Denk- und Glauhenimpuls autor zgromadzil wypisy z historii chrzeScijans
kiej teologii, mistyki oraz literatury, maj~ inspirowae czytelnika do 
rnedytacji i refleksji pogl~biaj~j wiar~. Podr(tcznik zamykaj~ indeksy: 
rzeczowy oraz osob. 

Poszczegolnym rozdzialom pracy towarzys~ tak zwane "impulsy kate
chetyczne" (Katechetischer Impuls), w nich widzi Lapple glowne zadanie 
swojego Podr(tcznika (s. 24). ~ one pomyslane jako inspiracja do przeloie
nia tekstu Katechizmu na wlasny j~zyk i na uiytek konkretnej sytuacji 
danego czytelnika. Mo~ takie sluiye jako pomoc w opracowaniu kateche
zy czy kazania. To wla&nie tu, w oparciu 0 osi~gni~a roi:nych dyscyplin, 
autor podaje sugestie i wskazowki, jak trzeba dzisiaj 0 wierze mowie, jak 
si~ j~ powinno przekazywae, uwzgl¢niaj~c, zjednej strony, stan dzisiejszej 
wiedzy humanistycznej i teologicznej, a z drugiej - rnentalnose czlowieka 
wspolczesnego. I tak, na przyklad, w cz~ci poswi~conej modlitwie "kate
chetyczny impuls" zawiera uwagi 0 roli modlitwy w iyciu Chrystusa, 
KOScioia i chrzeScijatistwa w ogole. Nast~nie prezentuje wspolczesne 
problemy z modlit~, wyjaSnia istot~ modlitwy chrzeScijatiskiej oraz przy
gotowuje do modlitwy osobistej (s. 605-607). 

Bardzo cenna wydaje si~ sarna idea ksi~Zki, sluill,cej pomoc~ we 
wszechstronnym korzystaniu z Katechizmu KoSciola Katolickiego. Dzielo 
ks. Alfreda Lapple daje znakornit~ pomocy tym wszystkim, ktorzy ch~ 
w oparciu 0 lektur~ Katechizmu pogl~bie swoj~ wiar~. Wyj~tkowe znacze
nie pozycja ta winna miee dla katechetow, duszpast,erzy i animatorow grup 
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religijnych, dostarczaj~c im bogactwa zgromadzonych materialow do opra
cowywania katechez czy spotkan modlitewnych i dyskusyjnych. Cytowane 
teksty s~ :hoolowo udokwnentowane, co dla osob pragn~cych gl~biej 
poznae dan~ tematyk~ stanowi niew~tpliwie cenn~ wskazowk~ biblio
graficzn~. 

Mirno bezspomych zalet Podr(Jcznika, autorowi nie udalo si~ ustrzec 
pewnych bl¢ow. Nie wszystkie zaproponowane przez niego teksty har
monizuj~ ze struktur~ Katechizmu. Trzypunktowe rozdzialy Katechizmu 
otrzymaly w Podr(Jczniku tyle sarno tekstow co inne, zawieraj~ce sto 
punk tow. Taki:e podsumowuj~ce krotkie teksty Katechizmu stanowi~ 
zaledwie punkt wyjscia dla wlasnych "katechetycznych irnpulsow", a nie s~ 
objasniane dla nich sarnych. Indeksy maj~ce ulatwie korzystanie z Katechi
zmu nie s~ niestety do niego dostosowne; znajdujemy tu zaledwie chrono
logiczny zbior miejsc, ktore odnosz~ si~ do danego tematu, ale nie sledz~ 
wewn~trznej struktury argwnentacji Katechizmu. Taki:e dobor koscielnych 
tekstow nie jest zbyt czytelny. Podobnie wybor tekstow ilustruj~cych 
(zarowno teologicznych, jak literackich) nosi na sobie bardziej slady 
upodobania autora, nii: jest efektem starania, by dobrze objasnie po
szczegolne fragmenty Katechizmu. Do cytatow, ktore zawiera Katechizm, 
dodane s~ dalsze, bez wykazania roi:nej rangi poszczegolnych stanowisk. 
Problemy drai:liwe s~ jakby pomijane. Autor, na przyklad, tylko w przypisie 
wymienia encyklik~ Humanae vitae, wielokrotnie przeciei: cytowan~ w Kate
chizmie, a trudny problem planowania rodziny wyjaSnia krotki cytat z Ho
lenderskiego katechizmu (s. 539). Jednostronna wydaje si~ tei: prezentacja 
opinii 0 Katechizmie, bowiem przytoczone s~ jedynie recenzje negatywne. 

W zaproponowanym w Podr(Jczniku wprowadzeniu teologicznym do 
Katechizrnu Liipple wyrai:a opini~, Ze "Katechizrn nie moZe i nie chce bye 
katechizrnem swiatowym, poniewaZ sytuacja wiernych jest zbyt roi:norod
na" (s. 18). Ta teologiczna koncepcja jest dyskusyjna. J esli niemoi:liwe jest 
pewne powszechnie obowi~zuj~ce poznanie prawdy niezalei:nie od kultur 
i indywidualnej sytuacji, wtedy taki:e niemoi:liwe staje si~ jedno wyznanie 
wiary. 

Pomimo tych niedoskonalosci Podr(3cznik Alfreda Liipple dostarcza 
narn roi:norodny wybor tekstow, pomocnych w lekturze i recepcji Katechiz
mu KoSciola Katolickiego oraz wspieraj~cych proces ksztaltowania dojrzalej 
wiary. Moi:na tylko i:yczye, aby to potrzebne dzielo bylo dost~ne taki:e 
polskiemu czytelnikowi. 

Ks. Tadeusz Panus 

KS. TADEUSZ PANUS, ur. 1960, dr teo1ogii, wykladowca Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. 
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MATKA BISKUPA 


• Zofia z Fredrow Szeptycka, 	Mlodosc i powolanie ojca Romana 
Andrzeja Szeptyckiego zakonu Sw. Bazylego opowiedziane przez 
Matk~ jego, 1865-1892, opracowal Bogdan Zakrzewski przy 
wspolpracy z Nataiill HawryszOw, Towarzystwo Przyjaci61 Po
lonistyki Wroclawskiej, Wroclaw 1993 

Dziwne byly losy tyeh wspomnieri. leh r~kopis, trosldiwie przepisany 
przez syn6w autorki, przetrwal dwie wojny, w czasie kt6ryeh miszczeniu 
ulegly kolejno dwa domy jej rodziny - Szeptyekieh z Przylbie - i prawie 
cale, przechowywane w nieh, cenne arehiwum rodzinne. Pisane po pol sku, 
z obszemymi ekscerptami z franeuskoj~zyemyeh list6w rodzinnych, ukaza
ly si~ najpierw w tlumaczeniu na j~zyk ukraiIiski nakladem wydawey 
w dalekim Winnipegu, drugi raz w Rzymie; fragment opublikowano talcie 
w przekladzie na franeuski. Natomiast ieh polski oryginal dopiero teraz 
zostal ogloszony drukiem w Polsce. 

Nie maczy to, aby ieh autorka, Zofia Szeptyeka, raptem dzis stawala 
si~ mana polskiej publicznoSci czytelniezej. Jui: w parv lat po Smierci 
(zmarla w roku 1904) pojawily siv w ksivgarniaeh dwa tomy jej Pism 
wydanyeh staraniem rodziny i w opraeowaniu Stanislawa Tarnowskiego. 
Nie wzbudzily wi~kszego zainteresowania czytelnik6w. Grubo po II wojnie 
Bogdan Zakrzewski wydal z kolei jej Wspomnienia Lat minionych dotyc;zllce 
okresu mlodzieriezego, sp¢Zonego obok wielkiego ojea, Aleksandra F red
ry. Te, owszem, podobaly si~ krytyce literaekiej, nawet bardzo. Pisali 
o nieh z entuzjazmem Jaroslaw lwaszkiewiez, Henryk Krzeczkowski, 
Zdzislaw Libera. 

I wlaSnie pierwszy z nieh, lwaszkiewiez, w felietonie 0 Szeptyekiej na 
lamach "Zyeia Warszawy" wspomnial 0 jej synu Romanie. ,,016i: tu kryje 
si~ jedna z najwivkszyeh tajemnie psyehologicznyeh poeZ(ltku naszego 
wieku" - pisal. "Jakim sposobem ten syn tak sarmaekiej rodziny, rodzony 
wnuk Aleksandra Fredry, stal siv zacieldym naejonalistll ukrairiskim? Jak 
to przyszlo? Z jakieh najwczciniejszyeh wspomnieri w rodzinnyeh Przy
Ibicach powstalo? Niestety Wspomnienia Lat minionych nie dajll odpowiedzi 
na te pytania. Przeciwnie, czynill te pytania jeszcze bardziej natarczywymi. 
Ale czuje si~, i:e te zagadnienia nie Sll obce autorce, i:e ona by na ich temat 
wiele mogla powiedziec." 

Intuicja nie zawiodla wytrawnego pisarza. Szeptycka rzeczywiScie miala 
wiele do powiedzenia na temat tego, w jaki spos6b Romtuch, bo tak 
naj~ciej nazywala swego najstarszego, zostal mnichem w greckokatolic
kim zakonie bazyliariskim i, z czasem, metropolilll lwowskim dla katoli
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kow tego obrzlldku. Przypisywany mu przez Iwaszkiewicza skrajny nac
jonalizm ukrainski w rzeczywistoSci byl jedynie przyj~ciem naturalnej dla 
biskupa postawy patriotycznej, postawy iojalizmu wobec interesow i praw 
narodowych wspolnoty, ktorej byl duszpasterzem. Ale, faktycznie, wyma
gal wyjaSnienia fakt, jakll drogll dokonala si~ zmiana narodowoSci u mlo
dego czlowieka wychowanego w rodzinie poiskiej. Wytlumaczenie tej 
zagadki spoczywalo bardzo biisko miejsca zamieszkania Iwaszkiewicza, 
w warszawskim mieszkaniu wnuka Zofii, Jana Kazimierza Szeptyckiego, 
ktory troskliwie przechowywal jednll z kopii opowiesci swej babki 0 nie
zwyklym powolaniu duchownym Romana. To, ze tak dlugo mialo ono bye 
skryte przed polskim czyteinikiem, spowodowane bylo przez zapis cenzor
ski, ktory uniemoZliwial druk materialow 0 metropolicie, a przepuszczal 
jedynie paszkwiie i pamflety na niego. 

Te drugie wspomnienia Szeptyckiej Sll pod wzgl¢em literackim rownie 
barwne i bogate co pierwsze. Zofia Szeptycka jest znakomitll narratorkll 
i mistrzynill w lllczeniu dokumentu historycznego - w tyro wypadku 
epistoiografii rodzinnej - z opowidcill literackll. W swych wspomnieniach 
potrafila odtworzye niezwyklll atmosfer~, nie pozbawionll elementu drama
tyzmu i wewn~trznego napi~cia; ow dramatyzm odczuwalny w Mlodosci 
i powolaniu nie bierze si~ z faktografii, lecz raczej zrodzony jest z bogatego 
i:ycia duchowego samej Szeptyckiej. przy czym potrafi ona opowiadae 
o swych przei:yciach prosto i zwyczajnie, co jest zdoinoscill ludzi rzeczywis
cie gl~bokich duchowo. 

Totez, choe Szeptycka stworzyla cennll pod wzgl~dem dokurnentacyj
nyro relacj~ 0 duchownyro powolaniu swego syna, jej opowiesc warta jest 
uwamej lektury nie tylko z uwagi na niego, ale chyba przede wszystkim 
z uwagi na nill. Osoba Szeptyckiej pozostawala w cieniu jej ojca oraz syna. 
Nie kwestionujllc wyjlltkowosci ich obu, trzeba powiedzie6, Ze i ona byla 
postacill niezwyklll. Piszllc to, nie sposob powstrzymae si~ od obserwacji, 
jak uboga jest nasza wiedza na temat polskiego zycia duchowego w wie
kach ubieglych. Historykow koscieinych przycillgaly glownie dzieje zgro
madzen i wielkich, instytucjonalnych "dziel" religijnych. Rozpisywano si~ 
na temat religijnego i:ycia narodu. Pozos tala natomiast nieodkryta wspa
niala i wielobarwna rzeczywistose indywidualnej religijnosci polskiej. Szep
tycka byla jednll z jej najciekawszych kart. 

Wyrosla w rodzinie chlodnej pod wzgl¢em religijnym, a juz na pewno 
zupelnie ozi~blej jezeli chodzi 0 uczucia do Kosciola. Dopiero poznan a 
w Paryru, w latach pi~ziesilltych XIX stulecia, jej stryjenka, Prakseda 
Fredrowa, dokonala jej prawdziwej inicjacji w i:ycie religijne. Fredrowa, 
z domu Golowin, byla Rosjankll, konwertytkll z prawoslawia. To za
stanawiajllce, ze mistrzynill duchowll matki poZniejszego wspolzaloi:yciela 
rosyjskiego Kosciola unickiego byla wlasnie Rosjanka. Dalsze losy ducho
woSci Szeptyckiej byly juz zwillzane z bardziej regulamyro i:yciem religij
nym jej epoki. Z uplywem czasu poszla w slady propagowanego przez 
zmartwychwstancow ultramontanizmu, choe poczlltkowo czlonkowie tego 
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zgromadzenia nie wydawali si~ jej sympatyczni, bo za malo uczuciowi. 
Ultramontanizm, ta rewolucyjna w polskich warunkach ideologia, ktora 
interes KoSciola kladla przed interesem Ojczyzny, stal si~ takze podwalin~ 
calego religijnego wychowania syna Szeptyckiej. Istotnym momentem 
ewolucji duchowej Zofii Szeptyckiej byla utrata dwoch synow. Po smierci 
drugiego z nich, podj~la decyzj~ podobn~ do tych, jakie podejmowalo wiele 
matek przej~tych trwog~ 0 los swych dzieci . Ofiarowala swego nas~pnego 
syna, Romana, Bogu. Byl to si~gaj~cy swym rodowodem sredniowiecza 
zwyczaj oblacji. 

Religijna edukacja syna stala si~ i:yciowym zadaniem Zofii Szeptyckiej. 
Dokonywala tego dziela z wielkim wyczuciem i delikatnosci~, bez taniego 
dydaktyzmu, z poszanowaniem osobowosci mlodego czlowieka. A jednak, 
choc trzeba jej przyznac pierwszenstwo w obudzeniu powolania duchow
nego u Roroana, gdy oznajmil jej 0 swej decyzji wst~pienia do bazylianow, 
byl to dla niej szok i prawdziwa tragedia. W tym miejscu wkraczamy 
w kr~g jeszcze innych spraw, zwi~zanych z zamierzchlymi, ruskimi i grec
kokatolickimi tradycjami rodowymi Szeptyckich oraz bardziej aktualnych 
zamierzen i dzialan podejmowanych przez rozmaite srodowiska, glownie 
przez papieza Leona XIII, a w Galicji przez ojcow jezuitow, maj~ych na 
celu reform~ Kosciola tego obrz~ku i szerok~, wykraczaj~q poza teryto
rium Kosciola zachodniego, akcj~ unijn~. 

Iakiekolwiek inne jeszcze czynniki przyrodzone i nadprzyrodzone za
wai:yly na drodze zyciowej Romana Szeptyckiego, niew~tpliwie jego zwi~
zek z matk~ i jej duchowoSci~, opisany przez ni~ sam~, jest fascynuj~cy 
i wart uwai:nej lektury. Wpajane mu przez ni~ przekonanie 0 podstawo
wym znaczeniu religii i Kosciola i wzg1~noSci doczesnych ziemskich 
zaangazowan, takich jak patriotyzm, polityka, ulatwily Romanowi pod
j~cie decyzji 0 zmianie obrz~dku i pracy dla Kosciola na najbardziej 
w Galicji zagrozonym odcinku jego interesow. To rowniez Szeptycka, choc 
w sposob nie zamierzony, przyczynila si~ do zmiany narodowosci swego 
syna. Dalsze koleje jego losu to juz odr~bna historia. 

Niew~tpliwie, ogloszony przez Bogdana Zakrzewskiego pami~tnik i:y
cia duchowego tych dwojga nalezy do rz¢u najwybitniejszych dziel z za
kresu polskiej literatury religijnej . 

Andrzej A. Zi(!ha 

ANDRZEI A. ZI~BA, dr historii, pracownik Instytutu Polonijnego UI. Autor 
pubJikacji na temat Kosciola grekokatolickiego i emigracji ukrainskiej. 
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LIST 
ZUKRAINY 

"LAPANIE POSTERUNKOW" 


Trudno mi w kilku zdaniach wyjasnic motywy wyjazdu na WschOd. To 
podobnie jak z powolaniem kaplatiskim: male kroczki, jakie kiedys bralem 
za przypadki, dzis wid~ jako kierowane przez Boga. Zacz~lo si~ od 
spotkan z ludimi stamt¥J, potem byla sluzba wojskowa w jednostce 
w Bartoszycach, czyli zaledwie trzynaScie kilometr6w od wschodniej grani
cy. Wspominam spotkanie z ksi¢zem Bukowinskim, duszpasterzem w Ka
zachstanie; on sam pracowal kiedys w mojej rodzinnej parafii w Rabce. 

Przed siedrniu laty - bylem wtedy pracownikiem Papieskiej Akademii 
Teologicznej - podczas ferii zimowych wybralem si~ do znajomego ksi¢za 
na Bialorus, nad DZwin~, a wi~ na dawne p6lnocno-wschodnie Kresy 
Rzeczypospolitej . Wyjazdowi towarzyszyly emocje, byly trudnosci na gra
nicy, odbieranie ksilliek (pami~tam, ze zabrano mi listy Golubiewa ... ). 
Potem bylo wysylanie paczek, robilem to sam i robili moi znajomi. Mialem 
kontakt z seminarium w Rydze, doklld posylalem studentom podr~Z1liki . 
Kiedy zawalil si~ komunizm i rozpadl blok wschodni, calym sercem bylem 
przy tych wydarzeniach, ale sam, b~dllC proboszczem w du:i:ej parafii 
w lawiszowicach kolo Oswi~cimia, nie moglem tam pojechac. 

lesienill 1990 roku po raz pierwszy pojechalem do Lucka na otwarcie 
tamtejszej przedwojennej katedry; dzis jest to jedyny czynny kosci61 
katolicki. lechalismy pelni niepokoju, chcielismy zabrac jak najwi~cej 
rzeczy, przedmioty liturgiczne, monstrancj~ i ... kamer~. Parni~talem, jak 
przed kilku laty kazano mi nawet zdejmowac buty przy poszukiwaniu 
roi.anca. Teraz jechalismy pocillgiem, a rosyjski celnik nawet nie wszedl do 
naszego przedzialu. Dzien wczesniej byl dzien swi~tego Mateusza, kt6rego 
uwaza si~ za patrona celnikow, uznalismy wi~ to za spemienie naszych 
modlitw i dobry znak. 

Do Lucka doje:i:dzal wtedy ksilldz z Krzemienca, obecnie biskup 
lwowski, Markijan Trofimiak, ze Slawuty przyjechal ksilldz Andrusz
czyszyn. Z radoscill uczestniczylem w tej pierwszej Mszy Swi~tej. Katedra 
w Lucku przypomina krakowski koSci61 swi~tych Piotra i Pawla i tez 
zostala zbudowana przez jezuitow. W tym czasie oddano katolikom jednll 
bocznll kaplic~; w pozostalej c~sci nadal miescilo si~ muzeum historii 
religii i jego administracja. Wyburzono oltarz glowny, a miejsce po nim 
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zasloni~to kurtyn'l. Umieszczono tam ekspozycj~ imituj'lc,! powierzchni~ 
Ksi~Zyca, byla makieta "lunochodu" i inne obiekty, a w prezbiterium 
napis, ii: taka wlasnie jest przyszlose ludzkosci. 

Do oddanej wiemym kaplicy wstawiono jakis stol, ktory mial zast'lPie 
oharz, z "muzeum", gdzie odbywaty si~ roine odczyty, wzi~to m6wni~, 
ktora posluzyla nam jako ambona. Wypozyczono teL. konfesjonal, na 
kt6rym byla umieszczona tabliczka, iz ten eksponat sluZyI jako miejsce 
wymawania i odpuszczania grzech6w. Wyjasniano jednoczesnie, Ze spo
wiedz sluZyla do trzymania wiemych w poddanstwie, a konfesjonal byl 
wykorzystywany do antyrewol ucyjnego "szpionaru". Wiele os6b przyszlo 
wtedy do spowiedzi, niekt6rzy z nich po raz pierwszy po wojnie. W czasie 
gdy spowiadalem, po "muzeum" oprowadzano wycieczki i moZe nawet 
pokazywano im spowiadaj'lcych si~ ludzi i mnie, jako jeszcze jednego 
z tych, ktorzy "to" uprawiaj'l. 

Podczas tego pobytu nieco na wyrost obiecalem, iz przyjad~ do Lucka 
odprawie pasterk~. Nikt z obecnych ksi~zy nie byl pewien, czy uda mu si~ 
dojechae, niekt6rzy z nich odprawiali msze w czterech czy pi~iu miejscach 
w swoim rejonie. A jednak przyjechalem; mOglismy przelamae si~ oplat
kiem. Pasterka w muzeum ateizmu byla wielkim wydarzeniem, zgromadzi
10 si~ okolo 200 os6b, byli r6wniez miejscowi prawoslawni, Spiewalismy 
kol¢y, a ja wyjasnialem nasz zwyczaj lamania si~ oplatkiem. W ci'lgu 
kilku nas~pnych wyjazdow kr~cilismy filmy, kt6re dwukrotnie zdobyty 
pierwsze miejsce w kategorii ftIm6w amatorskich na festiwalu w Niepoka
lanowie. Pierwszy byl poswi~cony katedrze w Lucku, a drugi - Swi'ltyniom 
Wolynia. 

W koncu zdecydowalem si~ wyjechae tam na kilka lat. Pojechalem na 
Ukrain~ poludniowo--zachodni'l i wybralem krajobraz g6rzysty (pochodz~ 
z Podhala). Na terenach tych rozpoc~li juz pra~ ksi~za pochodz'lcy 
z archidiecezji krakowskiej. Nie zaskoczyty mnie realia Zycia, poznalem je 
w ci'lgu poprzednich osmiu wyjazd6w, kiedy to zwiedzilem i Kij6w, 
i Zytomierz, i Kamieniec Podolski; tu zdziwila mnie Hose wiemych, 
mniejsza, niz moina by si~ spodziewae na terenach bliskich naszych granic. 
Trzeba jednak pami~tae, ze wlasnie tereny przygranicme byty szczeg6lnie 
kontrolowane, stamt'1:d masowo wysiedlano, oczyszczano te ziemie z e1e
mentu polskiego. Ten stan rzeczy mobilizuje jednak do pracy, wiem, Ze nie 
mog~ liczye na masowy przyptyw wiemych, bo nie rna polskiego zaplecza. 
Natomiast w podejsciu do ludnoSci ukrairiskiej trzeba wykazae duzo 
delikatnosci i cierpliwosci, po prostu bye w kosciele i robie swoje. 

Dzisiaj jestem formalnie proboszczem w trzech parafiach. Pierwsza 
- Mierzyniec - rna ponad tysi'lc mieszkaric6w, a do koScioia przychodzi 
okolo 80 osob . Podczas kol~dy odwiedzilem okolo 30 rodzin. Dzis trudno 
juz powiedziee, czy S'l to Polacy, oni sami uWaZaj'l si~ za rodziny polskie, 
choe wi~kszose stanowi'l malZenstwa mieszane. Z kolei w Radochoricach, 
gdzie jest 500 mieszkaric6w, do kosciola przychodzi okolo czterdziestu
-pi~ziesi~ciu os6b; chodz'lc po kol~zie odwied?ilem tam 18 domow. 
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Najskromniej jest w Husakowie (1000 mieszkancOw), gdzie do kosciola 
przychodzi okolo dwudziestu-trzydziestu os6b. Zasadniczo mieszkaj~ tu 
Ukraincy, niekiedy zdarzy si~, Ze ktos przyw¢rowal z Rosji; to w wi~kszosci 
grekokatolicy, kt6rzy zostali prawoslawnymi po zdelegalizowaniu Kosci61a 
grekokatolickiego. P6iniej wi~kszosc z nich wr6cila do stare go obrzll,dku; 
krytykuj~ tych ksi~Zy, kt6rzy pozos tali przy prawoslawiu. Jednak i wsr6d 
prawoslawnych nie brak konflikt6w, cz~c z nich poddaje si~ wladzy 
moskiewskiej, cz~c kijowskiej. 

Osobn~ spraw~ jest przychodzenie grekokatolik6w do Kosciola rzym
skokatolickiego. Zar6wno ja, jak i moi koledzy ksi¢:a obserwujemy 
naplyw mlodych, kt6rzy wybieraj~ nasz Kosci61, gdyz - jak m6wi~ - u nas 
liturgia trwa kr6cej. Trzeba si~ liczyc i z tak~ postaw~, i z realiami 
- w zimie bywa w swi~tyni tak zimno, Ze woda zamarza w zakrystii. 
Wi~kszosc ludzi nie chodzi do zadnego kosciola i 0 tym problemie 
powinnismy myslec razem z naszymi bracmi prawoslawnymi i grekokatoli
kami. Przez dziesi~tki lat ludzie odzwyczaili si~ od uczestniczenia w zor
ganizowanym Zyciu religijnym. Nie znaczy to, ze oni si~ nie mod1~, czasem 
pojawiaj~ si~ w kosciele z okazji jakiegos Swi~ta albo uczestnicz~ w rodzin
nych uroczystosciach reJigijnych. Trzeba pami~tac, Ze ludzie ci s~ przy
zwyczajeni do pracy przez caly tydzien i nie odr6i:niaj~ niedzieli od 
zwyklego dnia. 

Podejmowano kiedys pr6by katechizacji w szkolach, ale pod wplywem 
r6i:nych nacisk6w dyrektorzy szk61 wycofali si~ z tego. Nawet gdy dyrektor 
bywal przychylny, spotykal si~ ze sprzeciwem ze strony grona pedagogicz
nego czy innych czynnik6w. W kilku parafiach prowadzono przez jakis 
czas katechizacj~ tuz po innych lekcjach w szkole, ale zac~to pytac, 
dlaczego ucz~ ksi¢a polscy, a nie ukrainscy. To prawda, ze do lekcji religii 
w szkole gam~li si~ raczej ksi~za rzymskokatoliccy, natomiast grekokatoli
cy czy prawoslawni do katechizacji si~ nie pal~, nie rna u nich tej tradycji. 
Jedyn~ katechizacj~ prowadz~ przy okazji naboZenstw niedzielnych, szkola 
jest poza zasi~giem takich dzialan. My najcz~sciej prowadzimy katechizacj~ 
w zakrystiach, nie rna bowiem sal katechetycznych, a nasze mieszkania s~ 
zbyt skromne. Ja jestem w szcz~sIiwej sytuacji, poniewaZ mam star~, 
jeszcze przedwojenn~ plebani~. 

W czasach komunizmu nie tylko grekokatolicy czy prawoslawni od
zwyczaili si~ od wielu obowi~k6w, wyroslo juz przeciez nowe pokolenie 
ksi~zy katolickich, kt6rzy - na przyklad - nigdy nie chodziIi po kol¢zie, 
bo bylo to zabronione. Tatie ksi~i:a grekokatoliccy, obserwuj~c, jak 
chodzimy po domach, pytali ludzi, jak to wygl~a, bo i oni chcieliby to 
robie. Warne byloby takie otwarcie si~ tego KOSciola, przydaloby si~ 
przekazanie im pewnych sugestii czy podzielenie si~ doswiadczeniami. 

NaleZy jednak podkresJie, iz pokolenie ksi~zy, kt6re przyjechalo z Pol
ski, to tylko etap przejsciowy. Nazywam nasz~ prac~ "lapaniem posterun
k6w". Trzeba bowiem ratowae swi~tynie, aby nie poszly w niechrzeScijan
skie r~ce, a to jest sprawa pilna, p6ki istniej~ jeszcze moi:liwosci ich 
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OOzyskania - poZniej moZe bye gorzej. Trzeba rozpoezlle sruzby BOlll 
wsrod Polak6w, kt6rzy doezekali siy wolnosci; oni naprawdy cieszll siy 
obecnoSclll ksi¢za i tyro, Ze mogll siy mOOlie po polsku. Kiedy prosilem 
ludzi, aby cos zaSpiewali po ukrainsku, to wyrainie mi powiedzieli, Ze 
gdyby ehcieli Spiewae po ukrainsku, to poszliby do cerkwi. Oni zbyt drugo 
ezekali, aby siy modlie po polsku, dlatego nie jest latwo przemyeae 
elementy jyzyka ukrainskiego, a jednak trzeba to robie ze wzglydu na 
mlode pokolenie. Przyszloscill Kosciola Sll ksiyla pochodzllcy stamtlld, 
znajllcy zar6wno ukrainski, jak i polski. Obecnie w seminarium w Lublinie 
uezy siy okolo trzydziestu klerykow z archidiecezji lwowskiej. MlOOe 
pokolenie trzeba juz uczye po ukrainsku i to bez wzgl¢u na nasze 
sentyroenty ezy pamiye 0 historii. 

Podczas swillt wiele dzieci przyehOOzilo do szopki, wsrod nich takZe 
dzieci z rOOzin prawoslawnyeh (w cerkwi nie rna szopki). Zapraszalem tel 
dzieci na kolydowanie i one dUlO lepiej Spiewaly kolydy ukrainskie niz 
polskie, a z wieloma sposroo nieh morn a porozmawiae tylko po ukrainsku. 
W przyszlosci konieeznoscill stanie siy wspolpraea i otwarcie siy ze strony 
tamtejszego Kosciola na to, co my mOZemy im ofiarowae. Warne jest, aby 
oni nie widzieli w nas tylko konkureneji ezy wrycz kontynuacji jakiegos 
imperializmu, by nie OOwolywano siy do nie najlepszyeh wspomnien. 
Trzeba raezej, abysmy widzieli wspolne zagroZenie ateizaejll, materializ
mem praktyeznym. 

Niestety, z tamtej strony brakuje powszechnej ehyci otwarcia siy, Sll 
zaledwie pojedyneze wypadki. Niedawno rozmawialem z grekokatoliekim 
diakonem z Drohobyeza, ktory czyta polskll literatury religijnll, byl tel 
w Polsce: Warne jest, abysmy mogli takieh ludzi zapraszae do Polski, Zeby 
mogli jechae dalej nil do Przemysla, gdzie jest tylko przygraniezny bazar, 
poznali naszll historiy i kultury. Ta wspolpraca jest rzeezll niezwykle 
delikatnll, a my, ksiyza z Krakowa ezy Tamowa, wywOOzlley siy ze 
srOOowiska Papieskiej Akademii Teologicznej, powinnismy bye na nill 
szczegolnie otwarci. Opr6cz "lapania posterunkow" i zaspokajania doraz
nyeh potrzeb duszpasterskieh waine jest kazde wykorzystanie moZliwosci 
kontaktowania siy z tamtejszymi duehownymi. 

Wiele znaezy tu sama obecnose ksiydza. Byly ezasy, gdy ksilldz byl 
oddalony 0 piyooziesillt i wiycej kilometrow, osaezony w areszcie domo
wym, a dostae siy do niego morna bylo tylko przebojem, w najwa.Zn.iej-· 
szych momentaeh i:ycia. Dzisiaj trwamy jak na posterunkach tam, gdzie sll 
katolicy, tam, gdzie sll Polaey, bo nawet w zapadlej dziurze trzeba dawae 
swiadectwo nie tylko i:ycia religijnego, ale i innego stylu i:ycia. Konieczne 
jest organizowanie siy ksiyi:y, aby nie dzialali w pojedynky. Warne jest 
pOOtrzymywanie takZe towarzyskich wiyzi, dlatego eZysto jedzie siy kil
kadziesillt kilometrow na imieniny innego ksi¢za, na roeznicy otwarcia 
kosciola czy na OOpust. Tej solidarnosci ksiyzy trzeba by nadae jaklls 
cillglose. Kosciol musi bye takZe nosnikiem wartosci kulturowyeh w wielu 
dziedzinach, trzeba myslee, na przyklad, 0 organi~owaniu godziwej roz
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rywki. Ludzie ogl~aj~ polsk~ telewizj~, dzi~ki temu dzieci rozumiej~ po 
polsku, ale Die potrafi~ si~ wyslowie. Ale oprocz ogl~dania telewizji 

obskurnych tanich barow Die maj~ zadnej rozrywki. St~ potrzeba 
szerszego wspoldzialania naszych swieckich i zorganizowania jakiegos 
lokalowego zaplecza i pomocy z Polski, bo w wi~kszoSci jestesmy tam 
zdani na to, co z Polski przywieziemy. 

Z czego utrzymuj~ si~ ksi~za? To, co otrzymujemy od miejscowych, nie 
wystarcza nawet na benzyn~, ktor~ spalamy na dojazdy do kosciolow. 
Pomaga nam biskup, ale on zajmuje si~ przede wszystkich remontami. 
Pomagaj~ polskie zaprzyjainione parafie i zaprzyjamieni ksi~za. Wszystko 
zalezyod dobrej woli ludzi, bo nie rna zadnej struktury, od ktorej moma 
by otrzymywae regularne kwoty. Z jednej strony, uczy to nas pokory 
i wsp61dzialania, ale z drugiej uniemoZliwia planowanie. 

Mysl~c 0 prz1§zlosci tamtejszych parafii, trzeba brae pod uwag~ 
romorodne potrzeby duszpasterstwa. W przygotowanym przez mnie opra
cowaniu dla biskupow Krakowa i Bielska napisalem 0 potrzebie jakiegos 
programu "rotacyjnego", 0 planowych przyjazdach. Jestesmy w sytuacji 
ewangelicznego bogacza i Lazarza. Trzeba otworzye drzwi i zobaczye tego 
potrzebuj~go Lazarza. Trzeba przekroczye prog i przynide pomoc, 
najpierw dorain~ a p6Zniej dalekosi~Zn~. To jest obowi~kiem naszego 
Kosciola. Otodzi 0 wspolpracownikow ksi~za a wi~ zarowno klerykow 
i ksi~zy, ktorzy mogliby pomagae i dzielie si~ swym doswiadczeniem, jak 
i swieckich. Wielu z tych, ktorzy jako klerycy pomagali ksi~zom na 
Wschodzie, decyduje si~ wyjechae tam na dluZej, jeZdz~ na zast~pstwa, 
choe, moim zdaniem, neoprezbiterzy powinni przed dluZszym wyjazdem 
zdobye najpierw jakid doswiadczenie duszpasterskie na miejscu. Potrzebni 
s~ rowniez wspolpracownicy w szerszym znaczeniu, ktorzy przyjeZdzaj~ nie 
na dluZej, ale na wi~ksze uroczystosci. Podczas wakacji czy ferii tamtejsza 
mlodziez przyszlaby i skorzystala z wielu propozycji, pocz~wszy od nauki 
polski ego. Oni znaj~ j~zyk polski ze sluchania, z radia czy telewizji, ale nie 
umiej~ pisae. Trzeba ich uczye piosenek religijnych w obydwu j~zykach, 
trzeba uczye lektorow, szkolic organistow. Wakacje w szkolach pod
stawowych trwaj~ od konca maja do pocz~tku sierpnia, dzieci s~ wpraw
dzie wtedy zaj~te w gospodarstwach, ale moglyby przychodzie do kosciola 
wieczorem. Ot~tnie si~ ucz~, s~ chlonne i zainteresowane lekcjami religii. 
Katechez~ zaczynalem od grupy dwudziestoosobowej, teraz jest ich czter
dzidcioro; przychodz~ tez dzieci z rodzin ukrainskich, rowniez grekokato
lickich. Na szcz~scie dysponuj~ wydanymi przez "Pallottinum" katechiz
mami polsko-ukrainskimi i wymagam, aby dzieci znaly podstawowe sfor
mulowania w obu j~zykach. Powtarzam im, ze maj~ szans~ a nawet 
obowi~ek bye pierwszym pokoleDiem dwuj~zycznym. 

Ludzie s~ spragnieDi wszelkiej literatury. CZl;'se potrafi czytae po 
polsku, dlatego staram sil;' przywozie z polskich parafii czasopisma religij
ne, nawet zdezaktualizowane numery, i zostawiam je w kosciele na bocz
nym oltarzu. Ludzie zabieraj~ je stamt~, a potem przekazuj~ innym. 
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Podobnie proste ksi:¢ci, czasopisrna ilustrowane dla dzieci . Rozpoczynaro 
praq:, ktora b¢zie kontynuowana przez rnoich nastwcow. Moim rnarze
niem jest urz;¢zenie oratoriurn - na wzor wloski - gdzie starsi rnogliby 
znalezc cos do czytania, dzieci zagrac w jaklj,s ~; mo:ina by tu ogllj,dnlj,c 
jakis fIlm religijny albo po prostu napic si~ herbaty. 

Powtarzam: tu wa:ina jest sarna obecnosc ksi~dza, trzeba zaczlj,C od
budow~ duszpasterstwa od rzeczy najprostszych. Na przyklad, chcialbym 
wiosnlj, zrobic chodnik kolo kosciola, a trzeba zaczlj,C od wyrobu ptyt 
chodnikowych. Moze uda rni si~ zmobilizowac ludzi do budowy drogi, bo 
nie zrobi tego ani kolchoz, ani rejon. W niektorych roiejscowosciach od 
wojny nie naprawiano drog, ludzie kilometrami brnlj, przez bloto i juz siy 
do tego przyzwyczaili. Czekajlj, az zimlj, droga zarnarznie, a wiosnlj, bloto 
wyschnie w sloncu. Trzeba walczyc z tlj, rnentalnoscilj,. Utkwila rni w pami~
ci odpowiedz dziewczynki, kt6ra po powrocie z wakacyjnego pobytu 
najpierw powiedziala, Ze w Polsce nie rna biota... 

Ks. Jan Zajqc 

KS. JAN ZAJI\C, Uf. 1945, obecnie proboszcz trzech parafri na Ukrainie. 

LIST 
ZFRANCn 

FRANCUSKI KOSCIOL 

MA PRZYSZLOSC 


Chrzescijanie c~sto lubujlj, si~ w pesymizmie (slynny "padol lez"). 
Prawdlj, jest, Ze to, co w tej chwili widzirny, rnogloby uczynic z nas 
pesymist6w i wielu jest takich, ktorzy lamentujlj" widzlj,C starzenie si~ 
ksi~zy, niedostatek powolail kaplanskich, rzadsze uczestnictwo w niedziel
nej rnszy swi~tej i przystypowanie do sakrarnent6w ... Wykazujlj,c tendencjy 
do rnyslenia kategoriami kr6tkoterminowymi, zaporoinamy 0 licznych 
inicjatywach, jakie podejrnuje si~ w calej Francji i ktore Slj, znakami nadziei. 
Aby to zilustrowac, przedstawi~ dwa przyldady: podj~cie odpowiedzialno
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sci za wlasnl! wspolnot~ przez ludzi swieckich, jako nast~pstwo synodu, 
oraz jednl! z licznych inicjatyw charytatywnych . 

• Synod - praca, ktOrej nie brak natchnienia 

Jest wiele sposobow zastanawiania si~ nad Zywotnoscil! wiary, stanern 
chrzeScijanstwa lub sytuacjl! Kosciola we wsp61czesnym spoleczenstwie. 
CzterdzieSci trzy diecezje (czyli prawie polowa diecezji francuskich) wy
braly drog~ synodu, zapraszajl!c w ten sposob chrzeScijan do wspolnego 
okreSJ.enia oblicza Kosciola przyszlosci. 

Pierwszy etap synodu - zazwyczaj diecezjalna konsultacja w postaci 
ankiety - mobilizuje zawsze 0 wiele bardziej, nii: to przewidywali or
ganizatorzy, i pozwala wszystkim na szerokie wypowiedzenie si~. Etap 
drugi to wybor priorytetow - reprezentanci Zywotnych sil diecezji, swieccy 
i kaplani, drogl! dyskusji ustalajl! najwainiejsze cele. Trzeci etap - wdraia
nie decyzji - wymaga czasu i przezwyci~nia zastrze:ien jednych i drugich; 
zmiany bowiem wstrZllSajl! przyzwyczajeniami. 

KoSciol w Essonne rna 27 lat. Utworzony wraz z oSmioma innymi 
diecezjami, kt6re skladajl! si~ na Region Apostolski ne-d~France, musi 
zaspokoic potrzeby populacji, ktora z 400 000 wzrosla do 1 100 000 
mieszkanc6w. W tym samym czasie liczba ksi~i:y zmniejszyla si~ - jest ich 
obecnie stu dziesi~u, z Ictorych jedynie czterdziestu ma mniej nii: 50 lat. 

Synod diecezjalny, zakonczony w 1990 roku, umoZliwil ogloszenie 
kierunkow pracy i priorytetowych celow. Jego efeJ.."1em jest dokument 
zatytulowany Odwaga przyszlosci. Przyj~ty na ostatniej sesji tekst koncowy 
rozwaZa wyzwanie, jakim jest ewangelizacja wsp61czesnej kultury, uwzgl~
niajl!c popu1acj~ ludzi mlodych (1/3 nie przekroczyla 20 roku i:ycia), istotnl! 
grup~ kadry z wyZszym wyksztalceniem i naukowcow (60% francuskich 
osrodkow badan naukowych skoncentrowane jest w Essonne), obecnosc 
obcokrajowc6w romego pochodzenia i 0 r6i:nym statusie spolecznym, 
a taki:e Srodowiska dotkni~te poczuciem niepewnoSci i wykluczenia (5600 
wi~Zniow w Fleury-Merogis, 80 000 chorych, 5000 osob z "czwartego 
swiata"...). To doswiadczenie synodalne - owoc wspolnej pracy ludzi 
swieckich, ksi~i:y, diakonow, zakonnikow i zakonnic - znajduje oddZwi~k 
w parafiach, w romego rodzaju ruchach i duszpasterstwach. 

W parafiach jednym z priorytetow stalo si~ powolanie Zespolow 
Animujl!CYch wspomagajl!CYch i:ycie wspolnotowe, zloi:onych z ludzi swiec
kich, a zaldadanych kanonicznie przez biskupa. Kai:dy czlonek Zespolu 
otrzymuje od swego biskupa misj~ kanonicZDl!. Czlonkowie Zespolu przez 
dwa lata przygotowujl! si~ do pracy animatora i ponoszenia odpowiedzial
nosci za KoSci61. 

Wraz z powolaniem tych zespol6w kaplani wezwani Sl! do pelnienia 
swej slui:by we wsp6lodpowiedzialnoSci ze swieckimi; jest to sytuacja 
intensywnego dialogu i dzielenia si~, prowadz'lCll ksi~ do odnowienia 
formy pelnienia slui:by kaplanskiej. 
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Poludniowa strefa diecezji Essonne, z racji znaczenia rolnictwa i lasow 
zwana "zielon~ stref~", ma 107 000 mieszkancow, 15 ksi~iy i 78 miejsc 
kultu. Ta strefa podzielona zostala na pi¢ rejonow duszpasterskich; 10 
Zespolow Animuj~ych jui: tam dziala. Chrzescijanie, wspomagani przez 
pracuj~cy w ich wspolnocie Zespol, bior~ los w swoje r~ce . Nie zapomina
j~, i:e Ewangelia adresowana jest do wszystkich. Sprawiaj~, i:e KoSciol iyje 
i jest widoczny w ich miejscowosci czy dzie1nicy, proponuj~ goscin~, 
kateche~, przygotowanie do sakramentow - zawsze wspolnie z ksi¢zem, 
ktory juz nie jest w zwyklym tego slowa znaczeniu proboszczem. Ksi~z 
obsluguje wiele wspolnot i mieszka w jednej z nich. Zadania proboszcza 
parafii s~ rea1izowane wspolnie przez ksi¢za i odpowiedzialny laikat 
Zespolu Animuj~ego. Trosk~ pasterzy tych nowych jednostek jest czuwa
nie, by calosc tworzyla "komuni~" wspolnot wiernych Ewangelii, czy 
b¢zie to wspolnota dzielnicy, miasta, czy kilku gmin. Tak wi~ dzisiejsza 
parafia nie jest juz wczorajszym "zasciankiem", lecz sieci~ malych wspol
not - "komuni~ wspolnot". 

Z chwil~ gdy podzial nowych parafii jest juz gotowy, stopniowo 
wprowadza si~ go w iycie. Konieczne staje si~ uwzg1¢nienie zrnian 
w sposobie myslenia. Tutaj, jak w wielu innych diecezjach francuskich, 
ostrzegawczy dzwonek dotarl lui: do wszystkich chrzescijan w postaci 
zmniejszenia si~ liczby ksi~zy. Swiat si~ zmienil. Wzrosl poziom wiedzy, 
a proboszcz, burrnistrz i jeszcze kilka innych osob nie s~ juz jedynymi, 
ktorzy j~ posiadaj~. Zmiana, ktora wlaSnie dokonuje si~ w Kosciele, 
zadziwia 10ka1nych poslow i radnych. Czy to nie chrzeScijanie - w godzinie 
reorganizacji gmin - jako pierwsi przekraczaj~ lokaln~ "parafianszczyzn~"? 

• Telewizja poddaje pomysl solidarnoSci 

Zazwyczaj rzuca nam si~ w oczy egoizm, indywidualizm, zamk:ni~cie si~ 
w sobie. Ale nie wolno lekcewaZyc wplywu akcji solidarnosciowych prowa
dzonych prawie wsz¢zie, z inicjatywy jednej lub wielu osob. Niektore 
maj~ klasyczne formy, inne wymagaj~ wi~kszej wyobraini. 

I tak, jedna z parafianek Paray-le-Monial (diecezja Autun) po kon
ferencji na temat bezrobocia podj~la pomysl stworzenia parafialnego 
"Teletonu" (na wzor telewizyjnej akcji pomocy chorym). Dokonala spisu 
prac do wykonania w parafialnych lokalach i zacz~la zastanawiac si~, jak 
znaleiC pieni~ze na zatrudnienie paru bezrobotnych. Zaproponowala, aby 
parafianie zobowi~za1i si~ wplacac sum~ 100 lub wi~j frankow miesi~e 
w ci~u co najmniej jednego roku. Pomysl zostal zaprezentowany w niedziel~ 
28 listopada 1993 roku podczas wszystkich mszy w Paray-le-Monial i jui: 
w czasie Pasterki moi:na bylo ogiosic, ze 110 ofiarodawc6w zobowi~zalo si~ 
wplacac kwot~, ktora po roku przekroczy sto dziesi~ tysi~cy frank ow. 
Nawi~o kontakt z lokaln~ agencj~ do spraw bezrobotnych, by znaleze 
kandydatow. Cala operacja musiala spelnic liczne wymagania, gdyi: chodzilo 
o to, aby czasowo zatrudnionym pomoc powrocic na, rynek pracy: 
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- praca powinna wi~ ich dowartosciowywae, 
- powinni bye dobrze kierowani, 
- ich praca nie powinna odbierae zaj~a lokalnym rzemieSlnikom, 
- nalezalo rowniez pomysle6 0 ich losie po uplywie 12-miesi~znego 

kontraktu. 
Podj~to kroki, w wyniku ktorych zostaly zatrudnione dwie osoby: 

jedna w pelnym wymiarze godzin, druga na pol etatu. Jedna z tych osob 
jest analfabet'!. 

Wart0S6 tej operacji polega rowniez na tyro, Ze zesp61 realizujllCY ten 
projekt uzyskal pein'l Swiadomosc, iZ taka inicjatywa jest jedynie lagodzllCYffi 
"poorodkiem" dla bezrobocia, podczas gdy naleialoby zastanowie si~ nad 
tyro, jakiego typu spoleczeilstwo budowaC w przyszloSci. Ta konkretna akcja 
wzmaga poczucie solidarnoSci. i zmusza do poszukiwania nowych drog. 

Za pomoc,! tych dwoch przykladow chcialam pokazae, Ze Kosciol 
dosto80wuje si~ do nowych czasow i nowych potrzeb ludzkich. Historia 
KoSclola dowodzi, Ze wsrOd trudnoScl zawsze tworZCl si~ nowe formy :iycia 
koscie1nego. Czemui: wi~ nie zostawie roiejsca dla nadziei, gdy widzimy, 
jak chrzeScijanie anga:iuj'l si~ w :iycie i odnow~ swojej wspolnoty? 

Genem,e Pastplier 
tlum. Helena Sobieraj 

GENEVIEVE PASQUIER, pracuje w dyrekcji wydawnictwa Bayard Presse, dziala 
w Europejskim Forum Lrukatu. Mieszka w Paryiu. 

LIST 
ZPARYZA 

PARYSKA JESIEN POUSSINA 


Polskie media nie raczyly poswi~e zadnej uwagi jednemu z najwi~k
szych wydarzen roku 1994 w Swiecie sztuki: 400. rocznicy urodzin Nicolas 
Poussina (1594-1664), malarza stawianego przeciez w popularnych rankin
gach historii sztuki w jednym fZ¢zie z Rembrandtem, Rubensem, Velaz
quezem ... 
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Glownym punktem obchodow byla wielka wystawa w paryskim Grand 
Palais. Wystawy sztuki w nim organizowane maj(l przewarnie charakter 
szlagierow. Dotyczy to wszaki:e w pierwszym rz~zie retrospektyw nie
zmiernie popularnych mistrzow impresjonizmu i artystow XX wieku oraz 
spektakularnych ekspozycji zagranicznych, w rodzaju Skarbu Tutencha
mona. Rzadko siy zdarza, aby takim szlagierem stala siy wystawa artysty 
dawnego. W 1994 roku sytuacja byla jednak szczegolna: Poussin to wszak 
tak zwany najbardziej francuski z francuskich malarzy. Nazwany juz 
w XVII wielru "francuskim Rafaelem", uchodzi on za uosobienie wyob
ra:ien 0 francuskiej k1asycznosci, tak jak w literaturze jest nim Corneille. 
Dla wielu pokolen artystow francuskich, az po cezanne'a, Poussin to wzor 
do naSladowania lub niedoscigly konkurent. 

Bez przesady morna stwierdzic, Ze paZdziernik 1994 roku byl w ParyZu 
miesi(lcem Poussina. To bezspornie najgloSoiejsze wydarzenie artystyczne 
roku we Francji przybralo rozmiary godne 400-lecia urodzin "najwiyk
szego malarza francuskiego", jak go skrupulatnie okrdlano w niemal 
kaZdej publikacji rocznicowej. Najwiyksza w dziejach wystawa tworczosci 
tego malarza wstala otwarta 1. paZdziernika wlasnie w Grand Palais 
(trw ala do pocz(ltku stycznia, aby nast{:pnie przeniesc si{: do Londynu); 
Luwr zaoferowal z kolei wystaw{: prezentuj'lC(l artystow jego kr{:gU; 
w Luwrze taki:e odbyla siy trzydniowa konferencja na temat artysty, 
prowadzona zreszt(l na imponuj(lco wysokim poziomie naukowym i or
ganizacyjnym; liczba nowych publikacji ksiClZkowych i video 0 Poussinie 
objyla kilkadziesi(lt pozycji; magazyny ilustrowane opublikowaly kolorowe 
wlctadki z licznyrni, CZ{:Sto ambitnie zakrojonymi artykulami 0 artyscie; 
centrum informatyczne Luwru wyprodukowalo dysk CD Rom "Nicolas 
Poussin" 0 jakoSci kilkaset razy lepszej od dotychczasowych tego typu 
wydawnictw (wydarzenie w swiecie popularyzacji informatycznej); radio 
i telewizja przygotowaly dziesi(ltki program ow, w tym debaty publiczn(l 
z udzialem najwiykszych specjalistow. Wyklady najego temat odbywaly si{: 
przez caly czas trwania ekspozycji w Grand Palais. Wielkie afisze Poussina 
morna bylo zobaczyc w najbardziej zaskakuj(lcych miejscach ParyZa, 
a jego nazwisko zostalo wprZ{:gniyte w reklam{: najbardziej nieoczekiwa
nych produktow. 

Wystawy Poussina (bylo ich bowiem kilka w calej Francji) poprzedzil 
bezprecedensowy wysilek naukowy i techniczny, mi~zy innymi dzi{:ki 
niezwylctej ofiarnosci sponsorow przeprowadwno badania konserwator
skie 0 rzadkiej szczegolowosci. Wykryly ona na przyklad Slady drzenia 
niesprawnej ryki artysty w obrazach pochodz'lCych z okresu jego choroby. 
Doprowadzily tez do zmian autorstwa: muzeum w Chantilly "stracilo" 
w ten spos6b polowy ze swoich 10 "Poussinow", a kilku malarzy francus
kich polowy XVII wieku, dotychczas znanych jedynie z nazwisk, "odzys
kalo" wlasne dzida. 

Glowny tworca wystawy w Grand Palais, Pierre Rosenberg, od niedaw
na dyrektor generalny Luwru, deklarowal, Ze eksp,?zycja nie miala na celu 
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stawiania problem6w badawczych, erudycyjnych, nie miala wlasciwie kon
cepcji naukowej, poza zamiarem skupienia bezspomych arcydziel artysty: 
110 obraz6w i 140 rysunkow niekwestionowanego autorstwa, obiektywnie 
uznanych za szczytowe osi:J:gni~a Poussina. Sci:J:gni~to je z trudno dost~
nych kolekcji brytyjskich i rosyjskich, pokazano mi~zy innymi wersj~ 
Swiftej Rodziny, ktora wzbudziJa sensacj~ na rynku arcydziel: aby obraz 
kupic, sprzymierzyly si~ dwa najbogatsze muzea amerykanskie, zwykle ze 
sob:J: konkuruj:J:ce w pozyskiwaruu perel sztuki. Wydarzeniem jednorazo
wym w historii sztuki bylo zgromadzenie po raz pierwszy razem (nie doszlo 
do tego nawet za Zycia artystyl) dwoch sern obraz6w przedstawiaj:J:cych 
Sakramenty KoSciola, konfrontacja, kt6ra wydawala si~ juz na zawsze 
niemorowa ze wzgl~u na opory brytyjskich wlaScicieli. 

Takie "nie-konceptualne" wystawy stanowi:J: dzisiaj rzadkosc i warto 
docenic pokor~ organizatorow: moma bylo zatopic si~ w obrazach (moma 
by bylo, gdyby nie tlumy widz6w), bez zastanawiania si~ nad profesorskimi 
sporami czy scenograficmymi pomyslami wystawiennikow. Sufity sal wy
stawowych obwieszono reflektorami, krzyruj:J:Cymi subtelne snopy swiatla, 
aby stworzyc optymalne warunki ogl:t:dania. Ekspozycja rysunkow byla 
idealna pod kaZdym wzgl~em. Warto tei: zwrocic uwag~ na karteczki 
towarzysz:t:ce dzielom 0 trudniejszych tematach, wyjaSniaj:J:ce malo znane 
epizody historii staroZytnej lub Biblii. Autorzy wystawy, wychodz:J:c z zalo
Zenia, Ze Poussin moZe zauroczyc mniej przygotowanych widzow atrakcyj
nosci:J: wizualn:J: (a wiele obraz6w po swiei:ej konserwacji doslownie bije 
blaskiem), przypominaIi srusznie, Ze jest to malarstwo ftlozoficzne, bogate 
w zlozone treSci, daj:J:ce m:t:drosc bynajmniej nie jednoznaczn:J:. 

Ten malarz-ideal francuskiej sztuki byl prowincjuszem; pochodzil 
z Normandii. Osiadl na stale, z wyj:J:tkiem krotkiej i nieudanej wyprawy do 
stolicy Francji, w Rzymie, gdzie zmarl. Byl jednym z wieluset artystow 
z roi:nych stron Europy, tworZllCYch tam najbardziej wowczas iywe i [oZ
norodne srodowisko artystycme. Wbrew obiegowym opiniom, ten sur6wy 
klasyk zawdzi~zal wiele nieokielznanej sztuce Caravaggia i zmyslowosci 
malarzy weneckich XVI wieku. IednoczeSnie malarz, znany i ceniony 
w papieskiej stolicy, ale Zyj:J:CY nieco na uboczu, stworzyl sztuk~ krancowo 
odrnienn:J: od tego, co historia sztuki okreslila jako rzymski barok. Z trud
nosciami klasyfikacyjnymi popularyzuj:t:ce sztuk~ Poussina media radzily 
sobie przewamie za pomoc:J: raczej podejrzanego uniku: ochrzczono go 
"pierwszym malarzem nowoczesnym", bo pracuj:J:cym glownie dla "prywat
nych" zleceniodawc6w i odznaczaj:J:Cym si~ wysokim stopniem artystycznej 
samowiedzy, a nawet dumy. 

Mniej natomiast bylo slychae w czasie Poussinowskiego festiwalu 
prawd~ inn:J:, znacznie wamiejsZll,. Poussin byl przeciez moZe ostatnim 
w kulturze europejskiej mal arzem , u ktorego czuje si~ jeszcze antyczny 
tragizm i antyczn:J: radosc oraz pelni~ witalnosci. Tematy chrzeScijanskie 
i staroZytne zdaj:J: si~ na rowni nalezeC do archaicznego swiata, lct6rego nie 
dosi~ga historia ludzka. Tragizm Poussina jest zatopiony w kosmicznej 
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oboj~tnosci Zywiolow, jego radosc rna w sobie cos z prymitywnego roz
pasania. W tym miejscu nalezy nadrnienic, ze - choc wybor komisarzy 
wystawy byl cud own y: udalo im si~ zreszt'l niernal bez odrnow pozyskae 
wszystkie poz'ldane arcydziela - w gamie "Poussinow" prezentowanych 
w Grand Palais brakuje jednego wai:nego tonu: erotyki rnalarza, ledwie 
tylko zamarkowanej. Jawi si~ przez to artyst'l zbyt jednoznacznie rninoro
wym, a przeciez pelni~ jego geniuszu moma poj<iC dopiero wtedy, gdy 
beznadziejn'l zaiste rozpacz Tyzbe nad martwym Piramem obejrzy si~ obok 
absolutnie beztroskich w swoim bezwstydzie uSpionych nimf i Wenus. 

Dla osob, ktore przychodziiy na wystaw~ z rnocno utrwalon'l od dawna 
schernatyczn'l wizj'l Poussina jako malarza--{'acjonalisty, najwi~kszego twor
cy epoki K artezjusza, szokiern stawaly si~ poetyckie pejzaZe, nasycone 
niezwykl'l biologicznoSci'l, halaSliwe i okrutne rzezie biblijne czy liryc:zne 
medytacje malarskie nad mikomoSci'l spraw ludzkich. Klasycyzm, b¢'lCY 
przecieZ ide'l-, wobec ktorej Francuzi rnaj'l poczucie wlasn oSci, spelnil si~ 
w Poussinie w sposob absoilltny, ujawniaj¥ swoje prawdziwe, peine oblicze: 
uzupelniaj¥ych si~, ale nie wykluczaj¥ych wzajemnie krancowoSci. 

Nagromadzenie napi~cia w s'lSiaduj'lCych ze sob'l obrazach sprawialo, 
Ze wystawa w Grand Palais trudna byla do ogl'ldania. Wymagala wielkiego 
wysilku odbiorcy. Poussin nie jest bowiem malarzern tworZClcym dla 
rozkoszy zmyslu wzroku, dla chwilowego poruszenia; zaspokaja mysl, 
uczucia i oczy, ale za ceny wielkiej rnobilizacji wiedzy i wraZliwosci. 
Trudnosc jego rnalarstwa nie polega jedynie na tym, ze byl ,,malarzem 
intelektualist'l". Wymaga 000 predyspozycji juZ dzisiaj rzadkich: cierpliwos
ci w ogl'ldaniu-czytaniu malarstwa, umiejymoSci delektowania si~ rnalar
stwern za pornOC'l wszystlcich naszych wtadz. Wymaga wiedzy i gotowoSci na 
przyj~cie mitow jako nosnika wielkich prawd. W pewnym sensie wymaga 
wyzbycia si~ tego, co jest istot'l nowoczesnego podejscia do kultury, 
i dlatego wspaniala wystawa Poussina byla sprawdzianern dla ludzi z crue
go swiata, ktorym udalo si~ j'l zobaczyc w Paryzu albo potem w Londynie. 
Sprawdzianem tego, czy pewne wartosci swiata sztuki S'l juz w naszej 
cywilizacji stracone bezpowrotnie, czy tez jestdrny jeszcze w stanie niekie
dy je odnalezc, podejrnuj'lc trud zagl~bienia si~ w stare teksty ludzkoSci lub 
historie malowane przez Poussina. 

Oczywiscie rocmica Poussina byla rowniez sprawdzianem sprawnosci 
aparatu popularyzacji sztuki i robienia biznesu na sztuce, na przyklad 
rodZClcego si~ handlu kornputerowymi dyskami umoZliwiaj'lcymi w domu 
inny od dotychczasowego kontakt ze sztu..icll. W wypowiedziach organiza
torow wystawy, w prasowych recenzjach dawala si~ odczuc swiadomosc tej 
podwojnej pr6by i jednoczeSnie swiadomosc pewnej niestosownosci "uZy
cia" do niej Poussina; niepokoj, czy Poussin, tak reklamowany jako 
najwi~kszy, rzeczywiScie "wielkim jest" dla przeci~tnego odbiorcy. Czy 
przyjdll tlumy, czy b¢zie kolejny szlagier w G rand Palais? Czy ktos nie 
ujawni, ze Poussin nie jest nowoczesny, nie jest z tego swiata? Ze nie tylko 
podkoszulki Z Poussinem Sll swiadectwern zidio~ia kultury, ale taue 
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niektore z towarzysz~ych wystawom pseudonowoczesnych publikacji. 
Tlumy przez caly czas trwania wystawy przychodzily, co jednak moma 
Uumaczyc wytworzeniem si~ w Paryru sk~din¥i poZytecznego snobizmu 
uczestniczenia w tego rodzaju imprezach, w dodatku tu podszytych naro
dowym duchem. Tlumy czytaly podpisy pod obrazami i uczyly si~ Dziejow 
Apostolskich i Owidiusza, masowo kupowaly katalogi, pocztowki, itd. 
Poussin pozostanie jednak z pewnosci~ malarzem garstki wybranych, moZe 
nieco licmiejszej po obejrzeniu tego jedynego na wiele lat zgromadzenia 
arcydziel. 

Amlrzej PieflkoJ 

ANDRZEJ PIENKOS, ur. 1962, dr, adiunkt w Instytucie Historii Sztub UW; 
publikowal m. in. w "Res Publice", "Tekstach Drugich", "Zeszytach Literackich", 
"Znaku". 

POESIS PERENNIS 


... ~wiat jest tylko kl~bowiskjem plam, ktorymi jakis ob!!lkany 
malarz przykryl pustk~, plam nieustannie rozmywanych przez 
nasze Izy... 

Marguerite Yourcenar, Opowidci wschodnie, 
przei. Krystyna Dolatowska 

• laroslaw Modzelewski, wystawa: 	Nadzieja jako wyraz uporczy
wego trwania w smutku i samotnosci, Warszawa - Sopot - Kato
wice 1994 

Ostatnia wystawa laroslawa Modzelewskiego - naleZllcego niegdys do 
"Gruppy", ktora zhiorowymi wystllPieniami tak wyraziscie zaznaczyla 
swoj~ obecnosc w latach osiemdziesi~tych - nosi zaskakuj~cy nieco tytul: 
NadziJ!ja jako wynik uporczywego trwania w smutku i samotnofci. Wystawa 
prezentuje dziela artysty z ponad pi~tnastoletniego okresu dzialalnosci 
i ukazuje zarazem odr~bnosc jego drogi na tIe tych, ktorych jeszcze 
w poprzedniej dekadzie I~zono w jedno zjawisko. Ich tworczosc opa
trywano rozmaitymi wspolnymi terminami, z ktorych chyba najszc~sliw
szym bylo po prostu "mlode malarstwo". 
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Dobor zaprezentowanych prac Modzelewskiego doskonale ukazuje 
osobnosc, innosc tej sztuki; nie znalazJy si~ tu prace znane i przedstawiane 
na ubieglorocznej wystawie rocznicowej "Gruppy" w Zach~e, najpelniej 
wpisujllce si~ w konwencj~ "nowych dzikich" Gezeli cos takiego istnieje) 
- jak chocia:iby obrazy na papierze pakowym malowane wspolnie z Mar
kiem Sobczykiem (Das Gebet des deutsches Pharer oder Bleitstiftprobe 
1984; Die Einsamkeit 1984). Czystosc i jednorodnosc wystawionych dziel 
more budzic zdumienie, nawet jereli formalnie wiele ro:ini poszczegolne 
plotna: wczesny, niewielki obrazek U Jryzjera (1977), symetryczny, plasz
czyznowy Rzut granatem (1983) i prace ostatnie, rozbudowane, na przy
klad Pomiar ciSnienia i poziomu cholesterolu we krwi w Powsinie (1993). 

Jaroslaw Modzelewski w swych obrazach z uwagll przyglllrla si~ otacza
jllcemu swiatu, drapie:inie, z odwagll utrwalajllc jego fragmenty. Jest 
obserwatorem, a raczej kolekcjonerem zbierajllcym zdarzenia, nanizujllCym 
je na plotna, jakby ogami~tym pasjll ich posiadania. "Podejrzane" przez 
niego sceny Sll niemal:ie banalne. W szopie (1993) - to zarys m~czyzny 
widoczny przez uchylone drzwi prostego, czerwono-ruebieskiego budynku; 
Opiekun (1990) - m~:iczyzna w brllZOwym ubraniu, trzymajllCY za glow~ 
malego, brllZowego osiolka, oboje na tie bfltZowej Sciany i polotwartych 
drzwi. C~sto postaci zostajll zdublowane, jakby odbite w wielokrotnych 
lustrach (Praca na rDinych poziomach, 1990), niektore motywy powtarzane 
Sll wr~cz nachalnie (Otwarte drzwi, Furta i przechodzqca przez niq postal). 

Mimo swej "zgrzebnosci" te proste, pozomie nieatrakcyjne obrazy 
zach~cajll do osobistych odczytaJi, wci~ajll widza w gt\:. KaZdy more 
dopisat do opowiadanych przez malarza "historii" pocZlltek i koniec, 
doszukiwac si~ pierwowzoru i odniesien. W kaZdym z obrazow tlo jest 
jednolite, a "bohaterowie" zostaj~ do niego niejako przyszpileni; zwillZek 
mi~zy poszczegolnymi e1ementami jest nikly, jakby przedstawione osoby 
i rzeczy zostaly zawieszone lub raczej zatopione w pustce. Jest coS niepoko
jllcego w postaciach sprowadzonych do niezb~nego minimum, w przed
miotach zwyklych, dobrze znanych. Mo:ie ich emblematycznosc, uniwersal
nose, odjednostkowienie. JednoczeSnie ich codziennosc i powszechnosc. Nie 
przypadkiem jedn~ z poprzednich wystaw Modzelewski zatytulowal Xilka 
prostych obserwacji. Nie wiemy, co si~ przed chwil~ wydarzylo ani co potem 
nas~i. Mamy dany tylko ten jeden moment, ulomek chwili, wycinek. 

Obrazy Modzelewskiego prowokowaly niejednokrotnie - chyba zbyt 
cz~to - do interpretacji aktualizuj~cych, sprowadzaj~cych ich wymow~ 
jedynie do wymiaru pikturalnej publicystyki. Jeden z recenzentow dopa
trywal si~ tu na przyldad glosu w dyskusji 0 KoSciele lub tez polemiki 
z silnym do niedawna nurtem "sztuki kruchty", ktor~ uprawial zresztll sam 
Modzelewski. 

Czy zatem w ogole warto dopisywac dalsze ciW tych " opowieSci", 
skoro tak: latwo popase w manierycznosc i zbytni~ doslownosc? Niebez
pieczenstwo to znaj~ niektorzy krytycy Modzelewskiego - stllrl more 
grzesz~ niekonsekwencj~ i niezbyt udane, zatrzyml1Jle w pol drogi, pr6by, 
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jak chociaiby wymiana listow mi~zy Ew~ Mildn~ i Janem Michalskim, 
opublikowana w katalogu wystawy. W zamysle poswi~cona artyscie 
- zmienila si~ w nudny dziennik kilku dni obu korespondentow. 

Czy w obliczu licznych pulapek czyhaj~cych na interpretatora pozostaje 
w takim razie ograniczenie si~ jedynie do zagadnien czysto malarskich? 
Zapewne Modzelewski nie zgodzilby si~ z dek.laracj~ Ryszarda Grzyba 
- kolegi z "Gruppy" - ktory oswiadczyl, ze interesuj~ go juz tylko 
zagadnienia artystyczne. Z drugiej strony, sarna nazwa wystawy moZe 
wywolywae zaklopotanie: Nadzieja jako wynik uporczywego trwania w smut
ku i samotnosci - tytul to przesmiewczy, b~~y raczej kpin~ niZ powaZn~ 
dek.laracj~. A moZe - ogami~ci pasj~ podejrzen - doszukujemy si~ tu 
niezb~nej dzis ironii, dystansu artysty wobec dziela, st~d l~k przed 
traktowaniem tej sztuki ze zbytni~ powag~. 0 ile latwiej szukae Iicznych 
zwi~kow Modzelewskiego z tradycj~, rozszyfrowywae jego gry ze sztuk~ 
populam~, odnajdywae cytaty, a nawet autocytaty (Dwie Jroterki, 1993). 

Malarstwo Modzelewskiego nie daje si~ jednak zamkn~e w hermetycz
nych grach artysta - krytyk. Zastanawia obecne w tych obrazach okrucien
stwo, bezwzgl~nose rejestracji. S~ to jakby obrazy-szczeliny, przez ktore 
przeziera pozomie odlegly, inny, a zarazem dobrze znany swiat. Rowno
cZeSnie jest on nie calkiem obecny, kruchy, utrwalony tylko na moment. 
Owa codziennose Modzelewskiego zdaje si~ podszyta innym swiatem. 
Chcialobysi~ powiedziee 0 sacrum, 0 innej rzeczywistosci kryj~cej si~ za 
tymi prostymi obserwacjami - gdyby slow tych nie uzywano raczej do 
opisu dziel pelnych swietlistych aniolow lub ziemistych, wym~czonych 
aktow ... Moze lepiej przywolae rad~ Paula Oaudela: "Miee zawsze mocne 
poczucie rzeczywistosci konkretu", czyli - jak notowal w innym miejscu 
- totalnej rzeczywistosci rzeczy "widzialnych i niewidzialnych". 

Modzelewski zdaje si~ bye poinym wnukiem malych mistrzow polnocy, 
a jego prace - moZe mimo woli - przywodz~ na mysl ich tak odlegle czasowo 
i formalnie dziela. Jestjakies dalekie powinowactwo z zastygiymi kobietami, 
czytaj~ymi wci~ to sarno zdanie, umizgaj~ymi si~ mlodzianami i slu:i~cy
mi bezskutecznie wyci~gaj~ymi r~, by zlapae niesforne dzieci . 

Jeden z poetow pisal (odnosz~c przeciez te slowa do rowieSnikow 
Modzelewskiego): 

Zamiast powiedziee: z!j,b mnie boli, jestem 
glOOny, samotny, my dwoje, nas czworo, 
nasza ulica - m6wi!j, cicho: Wanda 
Wasilewska, Cyprian Kamil Norwid, 
J6zef Pilsudski, Ukraina, Litwa 

Marcin Swietlicki, Dla Jana Polkowskiego 

Wiersz ten bywa interpretowany - moZe az nadto doslownie - jako 
krytyka tak c~stego w ubieglej dekadzie zaangaiowania poetow (a prze
ciez tatie malarzy). Czy pozostaje tylko proste przeciwstawienie obu 
postaw? Zawsze: albo - albo? A moze konflikt jest pozorny, bo tak 
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naprawd~ chodzi tylko 0 szacunek wobec rzeczywistosci. Nawet jei:eli 
pamil,!tamy 0 zludnoSci prob upof'Zlldkowania swiata, trudno nie pokusic 
si~ 0 opisywanie tego ldl,!bowiska zdarzen, plam, widokow - moZe wlaSnie 
zakrycia nimi owej pustki. Czasami sam tworca daje nam ku temu 
sposobnosc, pozostawia otwart~ Scieikl,!. 

Odchodzenie dwojga - slupy, zarys bramy (7), dalej droga wsrOd drzew, 
suchych konarow, dwie postacie - ml,!iczyzna i kobieta - obj~. To brzmi 
zbyt sentymentalnie. Zostanmy przy cwiczeniach z malarstwa - symetrycz
ny uklad postaci, os podzialu wykreSla ... A w skrytoSci opowiedzmy sobie 
jakll8 historil,!. 

Piotr Kosiewslci 

PIOTR KOSIEWSKl, ur. 1967, historyk sztuki, sekretarz redakcji kwartalnika 
"Kresy". Publikowal m. in. w ,,Kresach", "Krytyce", "Tygodniku Powszechnym", 
"Znaku". Mieszka w Lublinie. 

PASJA 


• Grzegorz Bednarski, Wystawa obrazow prezentowanych pod
czas jubileuszu Kwartalnika Literackiego "Kresy", Trybunal 
Koronny, Lublin 22-24 XI 1994 

Grzegorz Bednarski naleiy do sredniego pokolenia malarzy. Urodzony 
w 1954 roku, ukonczylliceum plastyczne w Bydgoszczy, a studia artystycz
ne w Krakowie, uzyskuj~c dyplom w pracowni Jana Szancenbacha. Po 
studiach zostal asystentem na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii. 
Na rowni z dydaktyk~ musiala go interesowac indywidualna droga twor
cza, skoro uczestniczyl w bardzo wielu romorodnych wystawach krajo
wych i zagranicznych, probuj~c zmierzyc wlasne dokonania z doswiad
czeniami innych. Te osobiste poszukiwania artysty dostrzeiono jednak 
dopiero siedem lat po uzyskaniu przezen dyplomu, kiedy - w roku 1987 
- zostallaureatem drugiej nagrody (pierwsza przypadla w udziale Ryszar
dowi Womiakowi) podczas II Biennale Mlodych Droga i Prawda we 
Wroclawiu i nagrody mlodych przyznawanej przez Muzeum Archidiecezji 
Warszawskiej. Nie wiem, jakie bylo uzasadnienie werdyktow, ale moma 
przypuszczac, Ze jurorow uj~a nie tylko postawa arty sty (aktywnie uczest
nicz~cego w niezalemym ruchu kulturalnym lat , 80.) oraz przejmuj~ca 
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ternatyka jego oskariycielskich plocien (choeby ze znanego cykiu Ni mas ni 
menos), ale tatie determinacja w sarnookreSlaniu swojego rniejsca w sztuce 
i b¢~ca jej konsekwencj~ pewnose rnalarskiego gestu. UZycie ostatniego 
slowa - rnaj~cego we wspolczesnej sztuce konkretne odniesienia do dzialan 
obcych doswiadczeniorn Bednarskiego - 0 tyle wydaje si~ tutaj usprawied
liwione, Ze od chwili osi~gni~a przez rnalarza artystycznej dojrzaloSci jego 
tworczose zjednywala zwolennikow oldelznan~ dzikosci~, zamaszystym, 
a zarazern zaskakuj~co umiej~tnie powsci~gliwym sposobern nanoszenia 
farby na plotno. 

Moina procz tego powiedziee, Ze wraz z samookreSlaniern zacz~lo si~ 
sarnoograniczanie. Proces ten obj~l tei: skal~ barw: Bednarski upodobal 
sobie chrornatyk~ chlodn~, choe balabym si~ nazwae te barwy wyl~cznie 
zimnymi; owe chlodne kolory s~ jakby spopielale, a jako takie robi~ 
wra:.i:enie pochodnych od ognia ... 

Jakie jednak w ogole znaczenie rnaj~ tu tak zwane srodld artystyczne? 
Oszcz¢ne, choe przeciei: w owej skromnosci nie ascetyczne, lecz swoiscie 
bujne: mieni~ce si~ tonacjami barwy, umiej~tnose zbli:.i:ania ich do siebie 
lub oddalania, spajania lub kontrastowania, wreszcie tak zwana sprawnosc 
r~ki operuj~cej tak, aby dalo si~ wyczue, ii: kieruje ni~ - na rowni 
- Swiadornose wielowiekowej tradycji i ch~ wyswobodzenia si~ z uscisku 
aktualnosci. Moina do tego dodae zmysl obserwacji i zmysl przestrzeni. 
Czy s~ to cechy, ktore wyroiniaj~ sztuk~ Bednarskiego? Prawdopodobnie 
nie. Dlaczego wi~ jernu akurat latwiej sklonna jestern uwierzye nii: innym? 
Bodaj w jednym z tekstow Jacka Sernpolinskiego znalazlarn zdanie-za
stanowienie: "CM rna robie artysta, ktorego wn~trze nie zostaje nawiedzo
ne?" Sarno w sobie retoryczne, stanowie rnoi:e wlasciw~ odpowiedz na 
pytanie 0 zrodlo sugestywnosci obrazow Grzegorza Bednarsldego. 

Bo przeciei: nie to jest najwainiejsze, jakie skojarzenia stylistyczne one 
wywoluj~. To prawda, i:e daloby si~ ich przywolae co najrnniej kilka. 
Krytycy pisz~ rni¢zy innymi 0 "manierystycznych" przesileniach barw 
i "barokowych" kornpozycjach. Lista przywolywanych malarzy, u ktorych 
Bednarski rnialby "pobierae lekcje", tei: nie jest krotka. Sarna rada bym 
wiedziee, czy przyznaje si~ - choeby w duchu - do jakiegokolwiek (rnoi:e 
niewyslawialnego?) powinowactwa z Hiszpanami, i to nie tylko z EI 
Greldem (jeSli w ogole), ale raczej z Vehizquezem (od lnnocentego X oraz 
portretow karlow i szalenc6w w rodzaju Wariata z Coria) i Gon (rnysl~ 
rn.in. 0 malowidlach z Quinta del Sordo); z drugiej zas strony - czy nie s~ 
rnu blislde takie plotna, jak Rernbrandta Chrystus biczowany u slupa. Jesli 
w jaldms stopniu rnalarstwo Bednarskiego "zapatrzone" jest w przesz!ose, 
to - gdy jui: szukarny filiacji - wypada wspomniee taki:e Francisa Bacona, 
przeoczonego bodaj przez krytykow w tym kontekscie. Bye moi:e fascyna
cjajego malarstwem, uchodz~cyrn za nihilistyczne, potrzebna byla Bednar
skiemu jako impu\s a rebours - do poszukiwania taldej [onnuly wlasnej 
sztuld, ktora pokazuj~c tragedi~, nie przekreslalaby nadziei ... Nie rnam co 
do tego pewnosci, choe wydaje mi si~, i:e podobne proby czytelne s~ mi¢zy 
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innymi w owych pozomie wychlodzonych gamach kolorystycznych: cz~to 
bywajll one skontrapunktowane rozblyskiem zOlci lub czerwieni, ktore jakby 
nieoczekiwanie, acz ostatecmie przcchylajll szal~ malarskiej wagi w stron~ 
swiatla. Bednarski zdaje si~ bowiem uprawiac ten rodzaj sztuki, 0 kt6rym ks. 
Janusz Pasierb mowil w odniesieniu do tworczoSci wsporonianego tu jui: 
Sempolinskiego: "im wi~ksza ciemnosc, tyro bliZej jasnoSci". 

Pokazane jesienill ubieglego roku w Lublinie obrazy lat 80. w duiym 
stopniu te spostrzezenia potwierdzajll. Wyeksponowane w niewielkim 
pomieszczeniu, zlozone w spojny zestaw, robily wraienie swiadomie skom
ponowanego cyklu. Stworzyly go: Leiqca (1980), Czaszka (1984) i dziewi~c 
Glow (1986-90). Wbrew chronologii, zwomikiem calosci stala si~ Leiqca. 
Dochodzilo si~ do niej, mijajllc kolejne Glowy - m~czymy nie najmlod
szego, ale tez nie starego; moZe miallat 337 Czyro wi~ byla Droga, ktor,! 
widz musial przebyc, staraj'lC si~ dotrzec do kaZdej nastwnej Stacji7 DrOgll 
Krzyzow'!7 Ale przeciez majdowaly si~ na niej t y I k 0 studia cierpienia, 
bolu i przeraienia, a nie odbicie ikonograficmych wzorc6w, wedrug 
ktorych Chrystus m~k~ mosi pokomie i dopiero na krzyiu wypowiada 
skarg~. Czlowiek Bednarskiego jest opuszczony zawsze i wsz¢zie, i kazda 
proba przedarcia si~ przez ow kokon osamotnienia, chocby za pomoq 
krzyku lub skargi, stanowi 0 jego sileo MoZe dlatego ten niewielki "cykl" 
wolno przyrownac ai do Drogi Krzyzowej ... 

Malgorzata Kitowska--Lysiak 

MALGORZATA KlTOWSKA-LYSIAK, ur. 1953, historyk sztuki, dr, adiunkt 
w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej KUL. 

CZYTAJJ\C 
MIESI~CZNIKI 

WYCHOWANIE JAKO DIALOG 


Wiara w wychowanie - a takZe w moZliwosc ksztalcenia, przekazywa
nia tradycji - opiera si~ na kilku prostych prawdach: Ze przeszlosc zamyka 
w sobie lekcje pozytecme dla przyszlosci i Ze dorosli maj,! obowi,!zek 
pomagania mlodym stac si~ kolejno doroslymi. Praktyka jest jednak dui:o 
bardziej skomplikowana - najtrudniejsze okazuje ~i~ porozumienie, prak
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tyczna umiejytnose przekazania wlasnych doswiadczen, przekonania do 
wlasnych wartosci. Jak uchronic dzieci przed blydami? Jak zaoszczydzie im 
niepotrzebnych rozczarowan i cierpien? Pytanie to zadawal sobie chyba 
kaZdy, kto rozpomawal wlasne wady i pomylki w postypowaniu tych, 
ktorych kocha ... Ilez projektow i wychowawczych ambicji UStlWilo wtedy 
pokusie psychicmej przemocy, prostego egzekwowania posluszenstwa. lIm 
bezradnydl rodzic6w czy nauczycieli przymalo z rezygnacj'l, Ze jednak szantai: 
i przekupstwo to najskuteczniejsze i tradycyjne metody wychowawcze ... 

Tych idealnych system ow oglaszano zreszt~ w historii edukacji wiele: 
od "zimnego chowu" po "wychowanie bezstresowe". Gdy jednak kolejne 
fale eksperymentalnie wyedukowanych pokolen wkraczaly w dorosle i:ycie 
jako "nie wychowane" - uniwersalnose modnych metod okazywala siy 
zludzeniem. Nie ma metod uniwersalnych, kazdy czlowiek - nawet ten 
kilkuletni - wymaga osobnej metody i osobnej uwagi. Jedyn~ powszechn~ 
zasad~ wydaje siy swiadomosc, Ze wychowanie musi bye procesem dwu
stronnym, wymian~: wartosci, energii, uczuc. Monolog wychowawczy 
z gory skazany jest na ldysky. "Z trosk~ 0 dzieci jest tak, jak z uprawianiem 
ogrodow - twierdzi Wojciech Eichelberger w tekscie Jak wychowac SZCZ(!S

liwe dzieci ("Dziecko", nr 2/95) - S~ ogrody angielskie, fantastycmie 
naturaIne. Ogrodnicy robi~ wszystko, by wesprzec rosliny i pozwolic im 
rozwin~c caly naturalny potencjal. Staraj~ siy jak najmniej przeszkadzac. 
Ale s~ tei: ogrody francuskie. Ogrodnicy z tej szkoly uWaZaj~, ze przyrody 
najlepiej jest przycisn~c, wyrownae, geometryzowaC, dostosowac do obo
wi~j~cej koncepcji estetycmej. Wiykszosc z nas rna dzieciyce doswiad
czenie francuskiego ogrodu ( ... ) Niezalezrue od tego, jakim typem jest 
bZde z rodzic6w, nie da siy uciec od swiytej zasady, Ze jeSli nasze dzieci 
maj~ bye szczysliwe, to i my, rodzice, musimy tacy bye ( ... ) Przypomina mi 
siy pewna rozmowa miydzy matk~ a dorastaj~~ c6rk~. Matka probowala 
wcilli wplywac na jej i:ycie, a c6rka nie chciala siy z tym zgodzic. W koncu 
zapytala matky: »Jakie masz prawo mowic mi, jak mam i:yc?« Matka 
odpowiedziala: »Jak to? Przeciez ciy kocham, ch~ dla ciebie jak najlepiej, 
nie ch~, Zebys popelnila te same blydy, co ja kiedys. Wychowalam ciy i nie 
ch~, Zeby si~ to wszystko zmamowalo«. Wtedy c6rka na to: »To za malo, 
mamo«. »Jak to za malo, czego ty jeszcze oczekujesz?« - pyta zaskoczona 
matka. »Jednej, podstawowej rzeczy - mowi corka. - Pod jednym warun
kiern bylabym sklonna przyj~e twoj~ recepty na i:ycie: gdybys byla szczys
liwa. A skoro nie jestes szczysliwa, 0 czym przeciez obie wiemy, to 
powinnac dae mi prawo do szukania mojej drogi, szukania mojego 
szcz~a i popelniania moich blydow«." 

Klopotow wychowawczych nie da siy, rzecz jasna, sprowadzi6 do 
jednej, najbardziej nawet efektownej anegdoty. Kryzys autorytetu rodziciel
skiego we wspolczesnej cywilizacji rna niejednokrotnie glybokie, kulturowe 
podloze. Pokolenie kontrkultury, odrzucaj~c ironicznym gestem "moral
nose tatusiow", wypado siy rownoczesnie "M~roSci Ojc6w". To wlasnie 
upadek autorytetu ojca przyczynil siy do erozji wi¢ spolecmych w krajach 
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zachodniej demokracji - tak przynajmniej twierdzi francuska katechetka 
Marie-Madeleine Martinie, ktorej rozwaiania Ojcze, wroc! drukuje rniesi~z
nik: "W drodze" (nr 12/94). 

"Prawie dwadziescia pi~e wiekow temu Platon napisal kilka zdan 
zadziwiaj~co wspolczesnych: »Kiedy ojcowie przyzwyczajaj~ si~ do bier
nego poddania si~ swoim dzieciom i pozwalaj~ im chodzie, gdzie chc~, alba 
kiedy synowie nie obawiaj~ si~ rodzic6w i nie lic~ si~ z ich slowem, kiedy 
nauczyciele drz~ przed uczniami i wol~ ich chwalie, zamiast prowadzie 
pewn,! r~k,! prost~ drog~, kiedy, ostatecznie, narody opieraj~ si~ prawu 
poniewai: nie uznaj,! nad sob~ autorytetu nikogo i niczego, wtedy poczyna 
si~ w cafej swej krasie tyranial« Widok ulicy, tej, ktorej obraz przekazuje 
nam telewizja, potwierdza powyZs~ opini~. A my, swiadkowie tego, albo 
buntujemy si~, alba zalamujemy r~. Czy nie mamy czegos innego do 
zrobienia, zwlaszcza my, chrzeScijanie? I czy nie nalezaloby najpierw 
zapytae, kim jest ojciec w wielkiej rodzinie ludzkiej? ( ... ) Ojciec jest tyrn, 
ktory stanowi prawo. Poniewaz sam jest synem, przekazuje prawo grupy, 
to, ktore otrzymal, oglasza je i kaZe respektowae. Wreszcie ojciec, wlaSnie 
dlatego, Ze w zbiorowej podswiadomosci jawi si~ jako wcielenie prawa, jest 
tez, duzo gI~biej, tyro, ktory i:yciu nadaje sens, ktory uczy wartosci." 

Wedlug francuskiej autorki mamy obecnie do czynienia z prawdziw~ 
smierci,! ojca - w znaczeniu uSmiercenia odpowiedzialnosci ojcowskiej 
i ojcowskich wartosci . Odrzuca si~ poj~e ojcostwa duchowego w szkol
nym procesie wychowawczym, kontestuje si~ uczuciow~ i moraln~ przewa
g~ starszych pokolen - zwlaszcza w coraz c~stszym przypadku intelektual
nej przewagi mlodszych. Kwestionuje si~ elementamy model: autorytet 
dorostych, posluszenstwo dzieci. Dla chrzeScijanskiej rodziny ten kryzys 
winien stae si~ wyzwaniem, przypomnieniem, Ze podstawowym rodziciel
skim zobowi,!zaniem i recept,! wychowawcz~ jest po prostu - obecnose 
i umiej~tnose sluchania. JakZe latwo zaniedbac dzieci w gonitwie mivdzy 
zarabianiem pieni¢zy a codziennyrni obowi'!zkami. 

"Jesli zas chodzi 0 ojc6w, ktorzy S,! w domu - radzi Martinie - ale maj~ 
tyle zaj¢, Ze wpadaj,! tam i wypadaj~jak wicher, niechZe pomysl~ od czasu 
do czasu 0 straszliwyrn tytule ksi~zki, ktora niedawno si~ ukazala: Nieobec
ny ojciec, nieudany syn (Pere manquant, fils manque). I niech pr6buj~ 
jednak bye obecnymi. Od czasu do czasu uloz~ z najmlodszym puzzle, 
przegraj~ w ping-ponga ze sredniakiem, obejrz~ z dorastaj,!cym film 
i porozmawiaj,! na jego temat. Bycie obecnym to takze sluchanie, co dzieci 
mowi,!, zainteresowanie si~ tym, co je interesuje. Wchodzi si~ do innych, 
takZe do wlasnych dzieci, tylko przez ich drzwi. I tylko ojciec, ktory 
odklada ostatni bestseller polityczny, by przeczytac bestseller mlodziezowy, 
moZe liczye na to, Ze poiniej dorastaj~cy syn pozyczy mu swoje lektury 
i zapyta, co 0 nich mysli ( ... ) Poniewaz sluchae nie zawsze znaczy zgadzae 
si~, ojciec wcale nie musi ust~powae wobec swych dzieci. Jest inaczej: 
winien je prowadzie. Lecz rownoczesnie powinien je brae takie, jakimi s~, 
by moc je zaprowadzie tam, gdzie zdolne s~ dojse. ,A na dodatek drog,! 
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cz~sto odmienn~ od tej, ktor~ szedl sam ( ... ) Jego sytuacja to nie przewaga, 
a wyprzedzanie. I to wyprzedzanie naklada nan obowi~ek wskazywania 
drogi w gor~ tym, ktorych zrodzil, z nadziej~, i:e pojd~ wlasn~ drog~ leu 
Ojcu, od ktorego pochodzi wszelkie ojcostwo." 

Prowadzenie "pewn~ r~k~ prost~ drog~" - czego od nauczycieli oczeki
wal Platon - jest wskazowk~ tylez oczywist~, co niewystarczaj~q. 1m 
podopieczny starszy, tym mniej skuteczny okazuje si~ model wychowawczy 
przypominaj~cy "prowadzenie za r~k~". Wychowanie jako dialog zaklada 
wi~ksz~ samodzielnosc, jest raczej uczeruem stawiania pytan, niz ser
wowaniem gotowych odpowiedzi. W ka:i:dym ojcu i wychowawcy walcz~ 
zapewne te dwie sHy: ch¢ podporz~kowania i egzekwowania posluszen
stwa z koniecznoSci~ szacunku dla autonornii, respektu dla wolnej wolL 
Metoda "ogrodu francuskiego" przeciw zasadom "ogrodu angielskiego". 
Dotyczy to takie wychowania religijnego i pozostaje dylematem wszyst
kich spowiednikow i duszpasterzy, tym gl~bszym, ze odnosz~cym si~ do 
sumienia, w dodatku c~sto ludzi doroslych. Jezus, b¢~cy Prawd~ Ob
jawion~, przyszedl jednak do czlowieka jako propozycja, rue przymus. 
Wolnosc sumienia jest wielkim wyzwaniem dla duszpasterstwa - mowi 
o tym dorninikanin, ojciec Jan Andrzej Kloczowski, w wywiadzie SWifta 
wolnosc sumienia ("Wi~z", nr 2/95): "Wolny Bog, ktory jest Milosci~, daje 
czlowiekowi wolnosc wyboru, bowiem chce miloSci. Nie rna zas rniloSci 
poza wolnoSci~. Rzecz jasna, zawsze gdy kocham, to mam pokus~, aby 
drugiego przymusic do wolnosci, pomoc mu, nawet bogatymi srodkami. 
Lefebvre - prawdopodobnie subiektywnie calkowicie przekonany 0 gl~bo
kiej slusznoSci i godziwosci swoich Srodkow - wierz~c w Boga, nie do 
konca wierzyl w czlowieka i chcial mu pomoc, aby w swej wolnosci wybral 
slusznie. I mysl~, ze tu jest bl~d - w tym niedowierzaniu czlowiekowi. 
Natomiast Pan Bog wybral ryzyko wolnosci - od samego pocz~tku, juz 
w raju, dal czlowiekowi wolnosc wyboru (raj to cudowny symbol, ktory 
ci~gle opisuje nasz~ rzeczywistosc) i mowi: jezeli chcesz, moi:esz wybrac 
inn~ drog~ i ponieSc konsekwencje. Owszem, czlowiekowi trzeba pomoc, 
ale nie z zewn~trz ograniczaj~c jego wolnosc, lecz wspomagaj~c j~ od 
wewn~trz ( ...) Nalezaloby tu rozro:i:nic dwie rzeczy: porz~ek prawny 
i po~ek moralny. W sensie prawnym - wolnosci od nacisku zewn~trz
nego ze strony instytucji panstwowych i innych, ktore maj~ dbac 0 lad 
i dobro spoleczne - ten czlowiek rna prawo do bl¢u. Natomiast w sensie 
moralnym jest on zobowi~any do tego, by szukac prawdy. Zas ja jako 
duszpasterz jestem od tego, i:eby go niepokoic, i:eby go budzic. Dam 
przyklad z zupelnie innej dziedziny, moze nie az tak wamej: czlowiek, 
kt6ry swiadomie akceptuje kicz estetyczny, sam degraduje siebie, odgradza 
si~ od akceptacji wie1kich wspanialych prze:i:yc natury estetycznej. Mialbym 
wielk~ ochot~ pokazae mu inn~ drog~. Rzecz jasna, nie wychowam go do 
akceptacji wyzszych wartoSci estetycznych, zobowi~zuj~c go prawnie do 
sluchania radiowej »dwojki« nadaj~cej muzyk~ bardzo wyrafinowan~, gdy 
on woli sluchac RMF. Natomiast mog~ dac mu propozycj~, by sprobowal 
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posluchac jakiejs sonaty. Nie mog~ go zobowi~, nie powinienem go 
zewn~trznie zobowi~zywac do niczego, natomiast jestem wewn~trznie zo
bowi~any i powinienem miec prawo cywilne do tego, aby go niepokoic. 
Aby on odkryl swoje wewn~trme zobowi~e, mme nie wolno go 
zostawic w spokoju." 

Wychowanie jako niepokojenie, wytr~canie z oboj~tnoSci lub samoza
dowolenia, to strategia powaZoa, lecz ryzykowna i trudna. Na wspolczes
nym "targowisku promosci", w postmodernistycmej karuzeli wartosci 
atrakcyjnosc strategii wychowawczej wydaje si~ niezb¢nym warunkiem jej 
skutecmosci. Dlatego tak wame - zarowno w wychowaniu religijnym, jak 
w zwyklym nauczaniu - jest szukanie nowego j~zyka zdolnego konkurowae 
z innymi w dzisiejszej WieZy Babel. "Aby dotrzee do wspolczesnego 
europejskiego nastolatka z czyms tak nudnym i podejrzanym jak fllozofia, 
potrzebny jest pomysl prosty i zarazem $enialny - pisze Piotr Pietucha 
w recenzji z ksi~zki Josteina Gaardera Swiat 2oJii. Romans z ... historiq 
fuozoJii ("Ex Libris", or 70/95), b¢~cej czyte1niczym i rynkowym bestsel
lerem. Bohater ksi~Zki, nauczyciel filozofli Alberto Knox wprowadza 
- najpierw korespondencyjme, potem w rozmowach - pi~tnastoletni~ 
Norwezk~ Zofi~ w swiat fllozofii. "Ksi~ka Gaardera jest z zaloZenia 
ulatwionym wykladem na temat historii filozofli. Autor zr~znie i har
monijnie l~czy rome gatunki - w ramy pedagogicmej powieSci wkom
ponowuje fikcyjn~ intryg~, ekscytuj~c~ i zawiklan~ fabularnie, ktorej 
wyrafinowany smak przywodzi na myslliterack~ wyobraZni~ Umberta Eco 
czy Jorge Luisa Borgesa. Ale Gaarder jest przede wszystkim nauczycie1em 
ftlozofii. Posluszny tradycjom swojego przedmiotu, konstruuje sw~ opo
wiese opieraj~c si~ na dialogu. Tak pos~powali przeciez praojcowie 
europejskiej mysli, od Sokratesa pocz~wszy. Nauczyciel Zofii nie jest 
przeci~tnym, suchym wykladowCl! - to rnistrz interesuj~j i wci~gaj~cej 
rozmowy, wspanialy gaw¢ziarz. 

»Nie ftlozofuj« - ucinal krotko moj konserwatywny ojciec, kiedy 
zaczynalem swoje wywody gimnazjalisty na temat absurdalnosci powszech
nej sluzby wojskowej. »Pofilozofowujcie troch~«, blagam czasami w mys
lach moje dzieci, bezmyslnie zachlysni~te, uwiedzione i podporz~kowane 
naskorkowemu, wulgamemu materializmowi dzisiejszego swiata. Ale wszys
tkie dojrzewaj~ce, zagubione, niepewne, poszukuj~ prawd nastolatki filo
zofuj~ na sw6j sposob. Najc~Sciej jednak nie zwracaj~ si~ z owyrni pytania
rni i w~tpliwosciami do rodzic6w. Nie znajduj~ tez moze wspolnego j~zyka. 
Dlatego potrzeba tlumaczy. M~drych, dojrzalych, cierpliwych, peloych 
empatii i naturalnej charyzmy przewodnikow, potrafi~cych dotrzee do 
wyobraini nastolatka i nawi~zae nie partnerskiego porozumienia. 

Relacja Zofii i jej nauczyciela jest imponuj~c~ szkol~ dla rodzic6w 
i pegagogow. To pokazowa lekcja wzajemnego szacunku. Wiedza jest 
przekazywana przez tolerancyjnego, peloego intelektualnej i pedagogicmej 
pasji rnistrza. 6w rnistrz pewn~, siln~ r~k~ nagina gal~ z dojrzalym 
owocem w kierunku peloego ufnej ciekawosci dziec~a." 
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W kaidej relacji rnistrz - uczniowie kryje si~ jednak talcie grozba 
niebezpiecznej dominacji. Nadrnieme uzaleinienie od autorytetu rna cz~sto 
niszczllce konsekwencje zarowno dla ucznia - grzeszllcego niesamodziel
noscill duchoWll - jak i dla mistrza, ktorego wladza wychowawcza staje si~ 
rnartwa, charyzma - pozoma, a poczucie rnisji w sposob niezamierzony 
- Smieszne. 0 zjawisku takirn, na przykladzie rosyjskich pisarzy emigracyj
nych, opowiada w wywiadzie dla "Res Publiki" Wladimir Wojnowicz 
(Zawsze staralem s~ zmieniac role, "Nowa Res Publica", nr 12/94): 

"Ci, co wrocili, sklonni Sll ~sto jui: nie uczyc, tylko pouczaC, co jest 
macmie gorsze. Najbardziej jaskrawy przyklad to SolZenicyn. Czekano na 
niego jak na nikogo innego. W ogole stworzono wokol niego - bardziej 
jego wielbiciele nii: on sam, ale ion nie jest tu bez winy - dosc niesrnaczny 
kultjednostki. Dlatego czekano jego przyjazdu bardzo niecierpliwie. Kiedy 
zdanalo si~ cos wamego, rnowilo si~: »Dlaczego SolZenicyn milczy, dlacze
go nic nie rnowi?« Mamy pewnll sklonnosc do chowania si~ za autorytety. 
Kiedy umarl Sacharow, niekt6rzy - ito bardzo powaini ludzie, deputowa
ni, pisarze, profesorowie - zac~li mowi: »Urnarl Sacharow i teraz wszyscy 
zostaliSmY osieroceni, nie wiemy co powiedzieC«. Jest w tym jakis infan
tylizm, bo wprawdzie Sacharow to byl wspanialy czlowiek, wielki umysl, 
ale co to za kraj, gdzie jak jeden czlowiek umrze, to wszyscy zostajll 
sierotami i nie majll nic do powiedzenia? Podobny byl stosunek do 
SolZenicyna: SolZenicyn cos powie i wszystko b¢zie inaczej. A SolZenicyn 
najpierw milczal, a potem napisal Jalc urzqdzic Rosj~. I jedni przyj~li to 
z wielkim naboi:eristwern, slyszalo si~ cz~sto: »Ach, SolZenicyn wypowie
dzial si~, moZe on niezupelnie rna racj~, ale nie mnie 0 tym slldzic, on 
wielki, ja rnaIeriki«. Inni za to ucieszyli si~: »Patrzcie, przeciei: to glupstwa, 
i na co tak czekalisrny«. No, dlugo czekano na niego, ale w koricu 
przyjechal i zacZlj,l dawac wskaz6wki. Wys~uje raz na tydzieri w telewizji, 
ostatnio, zdaje si~, nawet dwa razy, wyglasza dwudziestominutowe prze
rn6wienia. I przedziwna rzecz: oto SolZenicyn, ktory byl armatll bijllCll 
w gl6wny eel, w reZim, nisZCZll,Cll same fundamenty takiego monstrurn jak 
ustroj sowiecki, teraz rnowi, na przyklad, Ze byl tu i tu i widzial, Ze szkoly 
nie Sll przygotowane do zirny, Ze w takim a takim rejonie 99 procent szkol 
nie przystlipilo nawet do remontu. I ludzie slySZll,C to zaczynajll pokpiwac, 
odnoSZll si~ do tego ironicznie. Bo wiadomo, i:e Zadnej globalnej rady nikt 
dac nie potrafi, nie ma takiego czlowieka, ktory potrafitby globalnie 
poradzic ludziom, jak Zyc." 

Mistrz i autorytet nie rnusi bye nieomylny, jdli jednak nie widzi i nie 
nazywa wlasnych bl¢ow, grozi mu smiesznose - a cOi: bardziej niewy
chowawczego? Wychowywanie w dialogu to takZe wspolna walka ze 
slabosciami, spor 0 wartoSci, wzajemne pretensje i konflikty. Ich tworcze 
rozwi~ie - nawet jesli nie prowadzi do zgody ucznia z mistrzem - jest 
wspolnym zwyci~stwem obojga. 0 wzajemnej fascynacji, przyjaini i niepo
rozumieniach pisze - i:egnajllc swego Mistrza - ojciec Jan G6ra OP 
w LiScie do Tadeusza Zychiewicza ("W drodze", nr 1/95): 
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"List do Ciebie, Kochany Tadeuszu, pisZ{: przez kilka ostatnich lat. 
Ostatnio przeciez nie pisywalismy do siebie. OddaliliSmY si~ i rue umieliSmY 
do siebie wrocic. Ty probowald... J a probowalem ... A przeciez tak wiele Ci 
zawdzi~zam . Pami~tam, jak si~ mnll opiekowaleS, kiedy stawialem pierw
sze kroki w pisarskim rzemiosle. Pami~tam, jak przeczytawszy moj pierw
szy tekst, zawyrokowald: »No cOz, bracie Janie, to juz teraz zaczniesz 
w ten sposob grzeszye, a nie tylko zaslugiwae. B¢ziesz musial si~ rowniez 
nauczyc z tego spowiadae ...« C... ) Ty widzialeS we mnie pisarza, chociai: ja 
bylem najpierw duszpasterzem, a dopiero porniej pisarzem. Otoczony 
Iud imi. , czego nie rozumiala ani moja rodzina, ani inni. C... ) Tak, bylem 
otoczony mlodziei:ll. W jej towarzystwie si~ poruszalem. Oni byli i Sll moim 
Zyciem. Oni stali si~ mojll rodzinll. Staralem si~ zye po Bozemu i nie 
stosowae w duszpasterstwie antykoncepcji. Jesli moi synowie slljuz ojcami, 
to znaczy, ze ja juz jestem dziadkiem ... 

A Ty dowaliles mi z tego powodu ... Przynajmniej ja wtedy tak to 
zrozumialem. Nazwales mnie ))primadonnll polskiego duszpasterstwa«. I za
czllies publicmie si~ 0 mnie obawiae. Bales si~ 0 mnie. BaleS si~, Ze na psy 
zejd~, Ze sukces uderzy mi do glowy, :le dostan~ zawrotow samouwielbienia. 
Zaczadzenia sukcesem. Wi~kszosc nie wnikala, 0 co Ci poszlo. Niektorzy 
zacierali tylko r~ z radosci, :leS si~ do mnie dobra!. Innym sprawilo to 
dzikll przyjemnose, ZeS mi dowalil, i tylko to zrozumieli i to powtarzali. 

Mialem nawet do Ciebie przygotowany list, a wlasciwie jedno zdanie, 
dlaczego w imi~ deklarowanej przyjaini, nie powiedziald mi tego w cztery 
oczy, Ze Ci si~ nie podobam, albo Ze Ci~ niepokoj~, podobnie jak i moje 
duszpasterzowanie. Ale byleS w tym tak bardzo podobny do mnie, albo ja 
do Ciebie. Bo my juz tacy jesteSmY, Ze wszystko musimy napisae C... ) Za 
bardzo Ci~ kochalem, uwielbialem, Zeby to moglo trwae nazbyt dlugo. 

J a cierpialem, Ze Ciebie stracilem, a Ty wypisywaleS listy do Ojca 
Marcina, co si~ ze mnll stalo, i za kaZdym razem mnie pozdrawialeS. 
Dlaczego utracilismy siebie? Dlaczego tracllc rue umielismy do siebie 
powr6cic? C... ) 

OpiekowaleS si~ takimi jak ja. HolubileS ich i przytulaleS, a kiedy 
podrosli, dawald im kopa, jak podobno aktorowi dajll kopa przed 
wyjSciem na scen~. przytulie i kopa, to byl ideal i recepta ojca Tomasza 
Pawlowski ego na duszpasterstwo akademickie. Przytulie, a potem kopa 
w kierunku samodzielnoSci. I dzisiaj wiem,:le otrzymalem cos najwspanial
szego, co od Ciebie otrzymae moglem. Przecilliem p@owin~ . .iyj~ swoim 
wlasnym Zyciem. Nikomu nie zazdroszcZ{:, ani si~ nie porownuj~. Nie Zyj~ 
z odbicia. Nie potrzebuj~ ofiary, aby z niej czerpae Zycie i siebie zobaczye 
czy dowartosciowae. Dzi~kuj~ Ci, Tadeuszu." 

Krystytul Czerni 

KRYSTYNA CZERNI, ur. 1957, historyk sztuki, publikowala m. in. w "Res 
Publice", ,,Kontakcie", "W drodze", "Odrze", "Znaku" . W 1992 roku ukazaly si~ 
jej rozmowy z profesorem Mieczyslawem Por~bskim Nie ,Iylko 0 sZluce (Wroclaw). 



ISUMMARY I 
The March issue of "Znak" treats of the condition of European 

culture, the danger of it being severed from its religious roots, and a search 
for ways of Christian inculturation toward the end of the Enlightenment 
era. These themes are all present already in the opening essay by Sergiusz 
Awierincew The Future ofEuropean Christianity and an editorial discussion 
held among Anna Galdowa, Wladyslaw Str6i:ewski, Karol Tarnowski, F. 
JozefTischner, Stefan Wilkanowicz and Adam Zak SJ. Blandine Chelini
Pont depicts a vision of Europe as elaborated by John Paul II. Stefan 
Swiei;awski and Jan Andrzej Kloczowski OP wonder what both Europe 
and Christianity will look like in the oncoming century; Stefan Wll
kanowicz analyzes various trends in European education. Hanna Malew
ska was the founder and, for a long time, the editor-in-<:hief of our 
monthly; we now publish her letters to S. Teresa Landa, which give us an 
opportunity to have a closer look at her mind, spirit, and personality. Then 
Leszek Kolakowski discusses the Pope's latest work. 

In the latter part of the issue Ewa Biellk:owska enters readers into the 
spiritual aura of Venice, Jacek Filek reflects on the paradox of death, 
whereas Waclaw Hryniewicz OMI proceeds with his ponderings upon the 
meaning of salvation. 

The book review section includes the following publications: 
- Dilemmas of Our Times by Jacek Salij OP (Cezary Ritter) 
- Existence and Meaning by Wladyslaw Str6i:ewski (Karol Tarnowski) 
- Consciousness Explained by Daniel C. Dennett (Bishop J6:zef Zycinski) 
- Arbeitsbuch zwn Katechismus der Katolischen Kirche by Alfred Uipple 

(F. Tadeusz Panus) 
- L'i"everence. Essai sur /'esprit europeen by Chantal Millon-Delsol 

(Czeslaw Por~bski) 
- The Youth and the Calling of Father Roman Szeptycki by his mother 

Zofia Szeptycka (Andrzej A. Zi~ba). 
In the correspondence section F. Jan Zaj'lc writes about his priestly 

work in the Ukraine, Genevieve Pasquier presents glimpses from the life of 
French Catholics, whereas Andrzej Pietlk:os recalls the last-year celeb
ration on the occassion of Poussin's 400th birthday in Paris. Piotr 
Kosiewski and Malgorzata Kitowska-Lysiak draw our attention to two 
painting exhibitions: Jaroslaw Modzelewski's and Gr:zegorz Bednarski's 
respectively. Finally Krystyna Czerni in her review of periodicals takes up 
the subject of education and upbringing. 



ISOMMAIRE I 
Dans quel etat se trouve la culture europeenne? Ne se detache-t-elle pas 

de ses racines spirituelles? Dans quelles directions chercher alors les voies 
de la "remculturation chretienne" au crepuscule du Siecle des Lumieres? 
Ces interrogations, au coeur du debat mensuel de la redaction (auquel ont 
pris part: Anna Galdowa, Wladyslaw Strozewski, Karol Tarnowski, Jozef 
Tischner, Stefan Wilkanowicz, Adam Zak SJ) forment la trame de ce 
cahier du mois de mars, introduit par l'essai de Serge Avierincev L'avenir 
du christianisme en Europe. Blandine Chelini-Pont presente ensuite la 
vision de l'Europe preconisee par Jean-Paul II. Quant aux futures formes 
de la culture et du christianisme dans l'Europe du XXJCmc siecle, Stefan 
Swiezawski et Jan A. Kloczowski OP en font les pronostics, que viennent 
completer les vues de Stefan Wilkanowicz sur l'education des jeunes 
Europeens de ran 2000. La correspondance de Hanna Malewska avec 
s. Teresa Landy devoile la spiritualite de la fondatrice de Znak et, de 
longues annees durant, sa redactrice en chef. Par ailleurs, Leszek Kolakow
ski propose sa lecture du dernier livre de Jean-Paul II. 

La seconde partie du cahier comprend l'esquisse spirituelle du paysage 
vCnitien d'Ewa BieDkowska, les pensees de Jacek Filek sur Ie paradoxe de 
la mort, et celles de Waclaw Hryniewicz OMI sur Ie sens du salut. 

Les recensions suivantes ont ete faites: 
- J acek Salij OP, Dylematy naszych czas6w (Les dilemmes de notre 

epoque), par Cezary Ritter, 
- Wladyslaw Stroi:ewski, Istnienie i sens (Existence et sens), par Karol 

Tarnowski, 
- Daniel C. Dennett, Consciousness Explained, par Mgr Jozef Zycinski, 
- Chantal Milon-Delsol, L'irreverence. Essai sur ['esprit europhm, par 

Czeslaw Por~bski, 
- Alfred U.pple, Arbeitsbuch zwn Katechismus der Katolischen Kirche, 

par l'abbe Tadeusz Panus, 
- Zofia Szeptycka, Mlodosc i powolanie Romana Szeptyckiego (Jeunesse 

et vocation de Roman Szeptyckl), par Andrzej A. Zi~ba. 
Sont parvenues a la redaction les correspondances de l'abbe Jan Zaj~c 

sur la pastorale en Ukraine, de Gr.nevieve Pasquier sur la vie des cat
holiques fran~s, d'Andrzej Pienkos sur la celebration a Paris du quat
rieme centenaire de la naissance de Poussin. A noter egalement deux 
expositions de peinture: de laroslaw Modzelewski, relatee par Piotr Kosiew
ski, et de Grzegorz Bednarski, par Malgorzata Kitowska-Lysiak. Dans sa 
revue de la presse, Krystyna Czerni a releve les articles relatifs au probleme 
de I'education. 
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